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Sammanfattning

analyserasdelenden förstadelar. Iuppdelad i femSammanfattningen är
påverkaskommakansvenska regionersynvinkel hurfrån ekonomisk atten

olikaorienterad analysempirisktunionsutvidgning. Eneventuell avenav
heterogenatill denkonkurrenskraft relaterasinternationellanäringsgrenars

handelnsdrasSlutsatserbesitter.regionernasvenskadebranschstruktur om
Östersjöområdet, fördelningenrumsligadenframföralltiutveckling av

påeffekternäringsliv,kontraktivtrespektivedynamisktregioner med ett
regionersutvecklaförkrävsvadochinkomstutveckling attsom

relation tilliregionalpolitikensvenskatvå behandlar denDelattraktivitet.
och denunionenstrukturpolitiken inomregional- ochden gemensamma

ocksådel kanansökarländema. Dennainomutvecklingenomvälvande
Centralaavsnittet.förstai detstrukturbildtill denrelateras presenterassom

stödetsöverstatligadetutvecklingengällerfrågeställningar av
möjligheternaSverigeiimplementering attoch samtkoncentration
delen kommertredjeinsatser. Denregionalpolitiska attutnyttjaeffektivt

står inför.respektive Detta görsskaparöstutvidgningproblembelysa de en
medexempletochutvidgningarfrån tidigaredraserfarenheterattgenom
ochpolitiskautvidgningensdiskuterasenande. HärTysklands

utvidgninginför dennanödvändighetenochkostnaderbudgetmässiga att
delstrukturpolitik. Iunionensförändringargenomgripandegöra avmer

hanteramöjligheteransökarländemasanalysen attsammanfattasfyra av
särskiltinnebär. Avmedlemskapsituationregionalpolitiskaden ettnya

nivå samtligailokalaochregionalabristandedagensintresse är
till dessbidrakangränsregionerandrasvenska ochhurochansökarländer

antalianalysenAvslutningsvis ettutveckling. uppsummeras
policyrekommendationer.

östutvidgningEU:sinförregionerSveriges

påverkai EUösteuropeiskainförlivandet 10 attstaterkommerHur av
komplex ochgivetvisFråganregionerSveriges äriutvecklingen en

regionerkan dagensDäremotkan knappastdetaljerad ges.prognos
branschspecialisering.näringsstruktur ochderasbeskrivas i termer av

huvudsakligensigmanifesterarSverigeiberoendetinternationellaDet
villspecialiseringsgraden, detundersökningindustrisektorerna. Eninom av

förbrukningen,inhemskadenvärdetproduktionenvärdetsäga avgenomav
densighävdamöjligheternaavslöjarolika sektorernainom de attatt

till vissforsknings- ochför kunskaps-,marknadeninternationella är störst
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del kapitalintensiv industri. Konkurrensfördelarna inom dessa sektorer har
dessutom förstärkts under den tioårsperioden, tabellsenaste se

Tabell 2 Utveckling de svenska industrisektoremas specialiseringav
1985- 1994.

Minskande eller Växande
oförändrad

årHög specialiserig 1994 Kunskap
Kapital
Forskning

Låg specialisering år 1994 Skyddad Utvinning
Arbete

Källa: Bearbetning SCB Utrikeshandel och Industristatistikav

Specialiseringsmönstret framträder tydligareän kandidatländemagentemot
Exportens andel importen redovisas i tabell 3 där detsom grupp. av

framgår Sverige har exportöverskott inom framförallt kunskaps-att ett stort
och forskningsintensiv produktion och underskott inom arbetsintensivett
produktion.

Tabell 3 Kvoten mellan och import fördelat industrisektorerexport
år 1994.

Arbete Kapital Kunskap Forskning Totalt

EU14 91 175 112 103 112
Spanien 130 392 176 391 163
Grekland 115 226 2 074 2 710 360
Portugal 18 301 147 483 52

Ryssland 97 14 4 000 2 673 79
Polen 78 267 270 259 131
Ansökarländer 65 189 401 575 191

Japan 101 169 44 67 65
USA 85 266 264 39 108
DA 26 1 331 409 96 146

Källa: SCB Utrikeshandel.

Utbytet med länderna emellertid litet.är 1994 gick endast 3som grupp
den svenska respektive importenprocent till kandidatländema,exportenav
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den Europeiskagick till60helamedjämförasvilket kan procentatt
därför bli relativtutvidgning böreffekternakortsiktigaunionen. De av en

medpotential i handelnbetydandedäremotfinns detsmå. På siktlängre en
Östeuropa. kandidatländemasberoendeFramföralltochCentral-

kandidatländemaockså grundSverige,tillnärhet attgeografiska avmen
europeiskaintegrerade i denvarit välgrundandeSovjetunionensinnan

handelsutbytetökningmöjligberäkningar visarekonomin. Egna aven
fördubblingtioårsperiod. Redankommandegånger underpå till 5 enupp

nivåtillkandidatländemaföraskullehandeln engruppsomuppav
måste dockBeräkningarnaFinland.ellermed Norgehandelnmotsvarande

uppskattningar.får endastochförsiktigttolkas grovases som

och vilkenutvecklashandeln kommervarukategorier attvilkaInom
På kortfrågeställning.svårbemästradbetydligtfårdeninriktning är meren

respektiveSverigesutnyttjandetiliggatillväxtensikt kan antas av
skillnaderexploateringifördelar, dvskomparativakandidatländemas aven

finns dessutomPå siktfaktortillgång. längreefterfrågan ochteknik,i
utbytevilltvåvägshandel, det sägautvecklad etttillmöjligheter aven

dedrarföretagendärprodukter, nyttalikartadefunktionellt av
utförligtMöjligheternamedger.marknad attstordriftsfördelar störreen
mycketidagkonkurrensmöjligheter ärkandidatländemasanalysera

ochCentral-deemellertid visatstudier harTidigare attbegränsade.
inomspecialiseradeÖsteuropeiska varittill 1994framländerna

för denspecialiseringsmönstretproduktion,arbetsintensiv attmen
bekräftasVidaretvetydigt.varit attindustrinkapitalintensiva
nettoimporthafttill 19941981periodenunderkandidatländema aven

forskningsintensiv.ellerkunskaps-produktion ärvarsvaror

industri-svenskainomarbetstillfälleni antalFörändringenTabell 4
år 1990.1968 ochmellansektorer

Förändring19901968
Absolut ProcentAndelAntalAntal AndelIndustrisektor

45,128 94311,40577,6 9364 114Forskning
32,592636,0 7139926,4 293473221Kunskap

663 -25,2-10739,118550,8 319426 848Arbete
-14,0879-17745 13,5109624 15,2127Kapital

673 -2,9-24386815059840Totalt

IndustristatistikSCBBearbetningarKälla: av

på Sverigeeffekterutvidgningensändå påtydergjortsanalyserDe attsom
industri. Enligtsvenskinomlånggående trendendenlinje medligger i
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tabell 4 har de arbetsintensiva och kapitalintensiva sektorerna mellan 1965
och 1990 sysselsättningsandelartappat de kunskaps-gentemot och
forskningsintensiva sektorerna.

För erhålla fullständig bildatt de regionala förutsättningarnaen imer av
Sverige måste den alltäven betydelsefulla tjänstesektom beaktas.mer
Sänkta interaktionskostnader och stigande inkomster i en
intemationaliserad marknad har lett till avsevärd förändring deen av
produkter levereras från industriföretagen och det på vilketsom sätt den
industriella verksamheten organiseras. Företagen tenderar utvecklasatt mot
samordnande organisationer där vittförgrenade kund- och
underleverantörsnätverk blir centrala. Det blir därmed allt mer
problematiskt dra tydlig skiljelinjeatt mellan ochen varu-
tjänsteproduktion. Det faktum industriföretagens konkurrenskraftatt i allt

utsträckning baserasstörre inslag avancerade tjänster visar tvärtav om
på behovet fasta på dessa kopplingar.att ta tjänsternaAtt blir alltav
viktigare för sysselsättningen framgår andelen sysselsatta inomattav
tjänstesektom ökat med 20 mellan 1965 och 1990procent medan de
varuproducerande näringama minskat sina andelar i utsträckning.samma

Liksom för industrin har också tjänstenäringama påutvecklats olika sätt.
Mellan 1986 och 1995 har de humankapitalgenererande offentliga
tjänsterna och de företagsinriktade privata tjänsterna utvecklats positivt
medan övriga tjänstesektorer sysselsättningsandelar.tappat Den starkaste
sysselsättningsutvecklingen har alltså varit inom de tjänstesektorer isom

utsträckning kan relateras till denstor dynamiska sidan industrin.av

Det har alltså under den tjugofemårsperioden skettsenaste betydandeen
förändring i näringsstrukturens sammansättning på nationell nivå.
Samtidigt tillbakagången för de varuproducerande sektorerna fortsättersom
finns det tecken på koncentration i riktning kunskapsmässigten mot mer

industriproduktion.avancerad Inom tjänstesektom det framföralltär de
tjänsteverksamheter helt eller delvis vänder sig till andra företagsom som
haft positiv utveckling, tecken på tjänsteproduktionenetten bliratt allt

integreradtätare med varuproduktionen. Den snabba tillväxten av
humankapitalgenererande offentliga tjänster pekar också på den strategiska
roll kunskap och information har i moderntsom ochett varu-
tjänsteproducerande samhälle.

Genomgången visar framförallt arbetsintensivatt och till viss del
kapitalintensiv industri kan komma vidkännas ökad konkurrens frånatt

Östeuropa.Central- och Detta samtidigt den kunskapsintensiva ochsom
forskningsintensiva industrin har möjligheter finna marknader. Påatt nya
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industrindelaremellertid dessa attsikt kommer ävenlite längre av
måste medkonkurrensEn mötaskonkurrens.tilltagandevidkännas somen

tillsammansmarknadssegment,enskildaspecialiseringökad mot somen
industrin.delbredareförefterfrågan tillväxtkanökadmed avengeen

ökadtill följdtillväxtstimulanser,balansgång mellandennaUtfallet avav
hurkonkurrenstrycket, bestämsökadeefterfrågan det ytterstoch av

inkomsterde branscherutvecklas förkonkurrensförutsättningama gersom
skisseratsindustrininomutvecklinggenomsnitt. Dendagensöver som
medi taktförstärkassannolikhetvissmed attdärmedkanovan

östekonomierna öppnas upp.

omfattningkonkurrenskraft i allt störreindustriföretagensfaktumDet att
tjänsteverksamhetemamedföravancerade tjänsterinslag attbaseras av

ökatklaramöjligheternaförbetydelse ettavgörande attkan vara av
utvecklingfortsattaInformationsteknologinsomvandlingstryck.regionalt

nåtjänstesektorerför vissaförutsättningar utattskapar dessutom en
därförkanexportbasregionernassvenskamarknad. Deinternationell

innefatta olikatilldiversifieras även typerytterligare att avkomma att
utvecklingnäringslivets ärförbetydelsestrategisktjänsteaktiviteter. Av

offentligahumankapitalgenererandeexpanderandesnabbtockså den
sektorhögskolor. Denna äruniversitet ochvilldet sägatjänstesektom,

derasdärmedochproduktionsfaktorerregionersutvecklandetförkritisk av
fördelar.komparativalångsiktiga

svenskainomspecialiseringenlångt drivnaavseendenmångaiDen
integreringfortgåendeochunionsutvidgninginnebärregioner avatt enen

Östeuropeiska påverka svenskakommeroch attCentral-de staterna
framtidaregionernasbildsamladolika. Förregioner att avge en

utpekadetidigareindelat deutredningenharutvecklingsförutsättningar
två Till deibranschernaexpanderanderespektivestagnerande grupper.

kapitalintensivocharbetsintensiv-primärnäringarräknasstagnerande samt
ochkunskaps-innefattasexpanderandedeindustri medan av

tjänsterprivataföretagsinriktade samtindustri,forskningsintensiv
tjänster.offentligahumankapitalgenererande

desysselsättningsandelar inommed högaarbetsmarknaderlokalaDe
i kartaredovisasomställningsproblembedöms störstbranscher mötasom

vilket25sysselsättningsandel övervid procent,dragitsharEn gräns en
någon deåterfinns inomsysselsattfjärdeinnebär än avatt varmer
Norrland iiregionerfrån några spridda ärBortsettstagnerande sektorerna.

koncentrerade tillarbetsmarknadernalokalade 46samtligastort sett av
intarbruksorterindustri- ochutprägladeantalBergslagen. EttSmåland och

och 65mellan 50sysselsättningsandelarsärställning mednågot av en



12 Sammanfattning SOU 1997: 160

Denna Gnosjö, Olofström,procent. utgörs Laxå,extremgrupp Hylte,av
Gislaved och Bengtsfors.

Karta 1 Regioner med höga Karta 2 Regioner med höga
sysselsättningsandelar inom sysselsättningsandelar inom
stagnerande branscher 1995 expansiva branscher 1995

Karta 2 de regioner uppvisar hög andel sysselsattapresenterar inomsom en
sektorer förväntas dra integrationen. Den kritiska harnytta gränsensom av
i detta fall till sysselsättningsandel minst 15satts Förutomprocent.en ett
antal mycket spridda industriregioner innefattar de 22 lokala
arbetsmarknadema samtliga universitetsorter.även Emmaboda, Stockholm,

ÄlmhultKarlskoga, Göteborg, Linköping regioner medutgörsamt änmer
fjärde anställd inom potentiella tillväxtnäringar.var

En huvudfrågeställningama i denna utredning gäller konsekvenserna förav
Sveriges regioner ansökarländemas EU medlemskap. Utredningen harav
hävdat medlemskapet och dess effekter måsteatt bakgrundmotses av en

omfattande långsiktigavsevärt och En vilkenmer process. process
språngartadgenomgick utveckling med järnridåns fall. Ansökarländemaen

Östeuropa,och övriga där ingårRyssland med betydandet.ex. tyngd,en
kommer EU medlemskap med sin befolkning,oavsett ett sin geografiskaatt
närhet och sina strukturella skillnader förhållandei till påverkaVästeuropa
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svenskadeninverkanaktivoch utövahandelsmönsterSveriges
utvecklingen.regionala

denberäkningarnumeriskatillåtitinteharutredning avför dennaRamarna
ellerdennahelaregionerpå Sverigesvälfärdseffekten processsamlade av

Sådanai EUmedlemskap utgör.ansökarländemasdelenskildadenav
illustrativamöjliga änheller annatknappastdagslägeti somberäkningar är

förståelsen dettillkunskapsbidragfrämstaUtredningens avräkneexempel.
existerandebeskrivningställetihändelseförloppet är avkomplexa en

nationellade aggregatetslösaGenomregioner.Sveriges attistrukturer upp
förloppgrundläggandemångfald kanregionalarikarei dessnäringsgrenar

blottläggas.dynamikgeografinsekonomiskadenitendenseroch

medlemskapansökarländemaskonsekvensernadåblirVilka av
måstePå siktkortavgörande förgivetvis svaret.Tidsperspektivet är

till EU:sförhållandeistorlekbegränsaderelativtansökarländemas
iökarframförallt tempotmedlemskapetinnebäraekonomier att

skydddetökar närTempotstrukturomvandling.ansökarländemas
innebäradärmedkanmedlemskapförsvinner. Ett eninnebärutanförskapet

ochstrukturresurskrävandedeocharbeteinternaEU:spåfrestning
dettapåpekats kantidigareSompolitikinsatsema.välfärdsutjärnnande

reducerade.stödfå sinakanbidragidagregioner mottarinnebära att som
tillrelationiutvärderasmåste dockregionerolikadrabbarhårt dettaHur

positivtillbidrarstödenviktDet att enfunktion. ärstödens av
struktur.stagnerandeiregionerlåser fastoch intestrukturomvandling en

fortgåendedenidimensionortshierarkisktydligfinnsDet en
tenderarbranschernaexpansivaochdynamiskaDestrukturomvandlingen.

stagnerandedemedanstadsregioner,fåtaltillkoncentrerade ettatt vara
framtidenspåtyderMycketutspridda. attbetydligtbranscherna är mera

ochkunskaps-denjustinnefattarproduktionsmiljöerdynamiska
privataföretagsinriktademedtillsammansindustrinforskningsintensiva

fårelativtverksamhet. Deoffentlighumankapitalgenererandeochtjänster
dettaistruktur utgörtillfredsställandeharstadsregioner ensom

samlassektorerexpansivadärproduktionsmiljöerdynamiskasammanhang
ochstadsmiljöattraktivkommunikationer,Godavarandra.förstärkeroch

attraktivitet.derasförstärkerfaktorerandrakulturliv ärlivaktigt somett

och störreensidighet ettkännetecknas störreregionernamindreDe av
någotslutfas,produktcykelnsiverksamhetpriskonkurrerandeinslag av

Denstörningar.konjunkturellasårbara fördem avsevärtgör mersom
strukturproblem.långsiktigaskaparproduktionsmiljön ävenensidiga mer

tilltillgänglighetbristandeförsvårasverksamheterInfasning avnyaav
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olika tillväxtmarknader och inslag föråldradestora produktionsfaktorer.av
I detta avseende står bättrestörre rustade förorter omvandling, förnyelse
och expansion.

Regionalpolitiska konsekvenser i Sverige

Den svenska regionalpolitiken har sedan länge befunnit sig i dilemma,ett
vilket inte direkt har med EU och dess utvidgning Problemetgöra.att
består i regionalpolitikenavgöraatt huvudsakligen skallom transferera
stödpengar eller den skall initiativtagare till förändringom vara genom
kompetensutveckling. årtiondenaDe har klyftansenaste mellan bådade
arbetssätten tydligt visualiserats. Uppifrånperspektivet dominerade till helt
nyligen den politiska idag gör markeratscenen, ettmen
underifrånperspektiv fältet är föratt öppet alla allianser ochtyper av
initiativ låterinte sig kontrolleras och från politikenssom styras centrum.
Den centrala nivåns uppgift blir understödja goda initiativsnarast att med
regler och Den offentliga sektorn blir blandpengar. flera medparten
vilken frågorna kan diskuteras och tillomsättas praktisk politik.

Partnerskap någotär framhävs EU:s regionalpolitik. Detsom gällergenom
söka verkningsfullaatt åtgärderän viss Denprocesser snarare typ.av en

regionalpolitik Sverige håller på utveckla kännetecknasatt dennaav syn
väl samordnatett partnerskap med lokal och regional förankring.

Utredningen har framhållit medlemskapet ochatt ditvägen kräver en
demokratisk förankring på lokal och regional nivå i ansökarländema.
Vidare krävs effektiv samordning de regionalpolitiska insatsernaen av
inom respektive land. Om dessa krav kan tillgodoses på ett
tillfredsställande kommer desätt medlemmarna stå väl rustade införattnya
framtiden med modern organisation välutbildade ochen entusiastiskaav
människor. På medellång sikt kan detta komma öka deatt nya
medlemmarnas regionala konkurrenskraft och det därför angeläget att
Sverige fortsätter reformarbetet på den regionala nivån. De försökegna

kommer genomföras i Sverige frånatt 1998-2002som bär drag hörsom en
ändamålsenlig regional organisation till. Om försöken lyckas bör Sverige

genomföra allmänmoget att ordning förankrarvara och förstärkeren som
den regionala utvecklingsprocessen i landet.

Sveriges regionalpolitik kommer i sin nuvarande form inte förändrasatt
direkt konsekvens utvidgningen. Däremotsom deten viktär denav attav

svenska regionala utvecklingsprocessen samordnas sektorsgränsemaöver
utvidgningen ochoavsett tydligt föratt insatserett och resultatansvar

skapas inom regeringen. Den regionala utvecklingsprocessen lokalt och
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ochtydligkrävervilketgrund,demokratiskmåste vilaregionalt en
fördelningsamordnanderiketför helanivå. Enregional avfolkvald

rättvisenorm.tydligmåste följai landetregionernamellan enresurser
måste bedrivasförändringsprocessomfattandedennakringForskningen

praktikochforskningmellansamverkanochinsatsmöjligamed största
dynamiskochslagkraftigbehöverSverigeeffektivare.måste bli en

alltkommerDetallalandetstillvaratar enregionpolitik resurser.som
visa.konkurrenseuropeiskhårdare att

för sindirektivgivitEUharkravframtidensklara nyaFör att
ochdirektivenbakomsigställtharregeringensvenskaregionalpolitik. Den
kanstrukturfonderna. Dettaeffektiviseraförfinnsdet attutrymmeattanser

fonder ochnuvarande attsammanslagning genomske avengenom
Regeringenrutiner. äradministrativavadlikartaderegelverken görs avser

regionaladekoncentrationsamordning ochpåsåledes inne avatt
enligtbörEU. Detinomåtminstonemåste ske,utvecklingsinsatsema

mål:finnas äninteregeringen tremer

minstekonomiskti deåtgärderochinriktningmedmål A program0
befolkadeglestregioneri ärländernautvecklade samt som

långsiktigamed vissaområdenochpå regionerinriktningmål medB0
Ornrådesindelningennäring.strukturproblemomfattande oavsettoch

bör ävenmål och Därutöver2nuvarandemedsammanfallabör
områden.målfråga för Bimål C kommadefinieradeåtgärder som

inominsatserenligt de görskompetensutvecklingmål inriktasC som0
mål och 4.3nuvarande

inriktasenbartochockså minskas motgemenskapsinitiativ börAntal
iutvecklingsamarbete,gränsöverskridandeochtransnationellt

landsbygdsutveckling.strukturproblem samtstorstadsornråden med stora
samarbetet.gränsöverskridandedetregeringenvillprioritetHögst ge

skallolikaför EU:sinomvarje insats programAvsikten är att ramen
varjemöjligheterochproblemdeanpassning tilleffektiv sominnebära en

såväl planeringviktigthar. Detregioner är att somdessmedlemsland och
villdetnärhetsprincipen,så kalladedenmedenlighetiskergenomförande

preciseraspartnerskapetochrespektivenivå i attriktigpå system,säga en
skaeftersträvarregeringenkvalitetshöjningDendeltagandeför alla parter.

slussasidagutnyttja demöjligheterna stora somsummorförbättra att
mycketönskemål näraliggerRegeringensstrukturfondspolitiken.genom

framfört.kommissionenförslagde
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påtagligEn konsekvens den föreslagna ordningen stöden tillärav attnu
Sverige kan komma minska. Därför framhåller regeringenatt valatt ett
måste mellan geografisktgöras riktade insatser och nationella program.
Detta för lösa arbetslöshetsproblemet och fördelningenatt mellan de
regioner kan komma stöd.att tappasom

Mål börA enligt regeringen omfatta Sverige där balansproblemen ärnorra
Det finns allstörst. anledning för EU i framtidenäven genomföraatt

insatser för förbättra konkurrenskraften inom detatt idag målutgörsom
det vill de glest befolkadesäga delarna Sverige och Finland. lågaDetav
invånarantalet idag används kriterium, mindre invånare8änsom som per
kmz, bör kompletteras med andra utgångspunkter motiverar fortsattsom

områdenstöd. De idag klassificeras mål 6 förfogar översom storasom
betydelse för hela EU.naturresurser av

Mål B skall inriktas på klara strukturomvandlingen mångai olikaatt
Måletnäringar. skall riktas regioner har eller kan förväntas fåmot som

Åtgärdernasådana bekymmer. skall långsiktigskapa sysselsättning och öka
regionemas konkurrenskraft. Hur den geografiska uppdelningen skall utse
går inte bestämma idag.att

Mål C slutligen skall enbart inriktas högre kompetens och omfattaatt ge
regioner med särskilda behov. Mål fårC tillsammans målmed A och B stor
betydelse för förverkliga sysselsättningsmålet inom unionen.att

Parallellt med de synpunkter regeringen lämnat kommer kraven om
minskade avgifter för Sveriges del. Sverige har sedan inträdet i unionen
haft infasning avgiften, från och med 1998 beräknas den liggaen av men

20 miljarder kronor enligt nuvarande regler. Sverige inte den endaärca
nation ställer krav minskade avgifter. Det hotet härvidlagstörstasom nu

frånkommer Tyskland, Nederländerna villäven betala mindre. Bådamen
dessa tillhör de nettobetalama i unionen därstater Tysklandstora ensamt
beräknas stå för 29 budget.EU:sprocentca av

Regeringen hävdar alltså målnuvarande 6 skall fortsattha stödatt
samtidigt Sverige vill betala mindre avgifter till EU. Om dessasom
ståndpunkter kan förenas inte möjligt idagär bedöma. Medatt en
omfattande utvidgning räcker det emellertid inte, enligt utredningens
uppfattning, endast omfördela nuvarande stödinsatser. Skulle dessutomatt
flera nettobetalare verklighet sina hot dra pågörastora nedattav
inbetalningama till hjälperEU knappast tillväxtprocent högt deöveren
beräknade 2,5 för klara finansieringen medlemmar. dåDet bliratt av nya
svårt motivera varför Sverige ska stöd täcker totalt 62att ta emot som
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dess territorium, bara berör 12,5 befolkningen,procent procentav men av
Öst-samtidigt och Centraleuropa brottas med problem. Enbartsom enorma

mål 6 täcker 55 landets berör bara 5procent yta, procentav men av
befolkningen. också svårtDet förär stöd på lågbaseratatt argumentera ett
befolkningstäthet eftersom problemet inte kommer lösas inomatt en
överskådlig framtid. Det med andra ord omöjligtär utvärderaatt
stödinsatsema i relation till stödkriteriet. målNuvarande 6 borde istället
definieras utifrån regioner med avfolkningproblem.stora

Sverige välståndsnivåmed hög såledeskan komma drabbas denatten av
s.k. utfasning föreslås i Agenda 2000, vilket ocksåregeringen räknarsom
med. innebärDet minskning gällande för strukturinsatser ien av ram
Sverige och skulle drabba områdende måltillhör 5b ochsom
Eftersom ingen förutsekan hur mycket ändring nuvarande fördelningen av
medför fråni minskade bidrag kan inte någonEU heller beräkning av
effekterna För i Norrlands inland och andragöras. delar landet medorter av
liknande måste sådanaproblem det i fall samordnade insatser.göras större
Det faktum Sverige medlem i union planerar fortlöpandeäratt att taen som
in medlemmar ökar konkurrenstrycket de regioner i Sverigenya som
under nuvarande omständigheter hållahar problem sin position iatt
förändringsprocessen. EU sin blotta existens ökandeutgör ettgenom
konkurrenstryck såväl starka mindre starka regioner.som

Maktpolitiska konsekvenser inom EU

Som i utredningen innebär det betydande svårigheterpoängterats länkaatt
frågor,institutionella policyförändringar och budget inomsamman

unionen. har hittills inte funnits någotDet helhetsgrepp frågor.dessaom
Tidigare erfarenheter vittnar frågeknippendessa brutits i mindreattom upp
delfrågor i samband med medlemskapsförhandlingar, vilket medfört att
mellanstatliga uppgörelser format den interna politiken inom EU.
Resultatet har blivit sidobetalningar ibland uppmärksamhetägnatsom mer

formfrågor och kompensation mellan innehåll.substantiellt Iänstater
slutändan har påden stegvisa metoden kommit sin prägelsättaatt

i sin helhet. Finansiella söker avsättning och skapar sinprocessen resurser
dynamik uppkomsten policynätverk. avsaknadIegen genom av av en

sammanhållen och skriven konstitution förändrar tillkomsten av nya
nödvändighet de policynätverk etablerats. Under denmedlemmar med som

varierargivna förutsättningen institutionella relationer inom EUattj
åtskilligt varje individuell ansökarstat utveckla institutionerbör som passar

struktur.deras respektive interna ekonomiska, politiska och kulturella En
rninoritetsfrågor, regionala ekonomiska skillnaderordning kan hanterasom

maktfördelningsfrågor. integrationsprocessen detoch politiska För är
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förmår säkerhet ochinstitutioner nationellviktigt dessa garanteraatt
också förutsättning för de skademokratiska krav.uppfyller Detta är atten

för utvidgade policynätverk ochinombli fullfjädradekunna partners ramen
projektmedel.delta i konkurrensen EU:som

Medstår alltså genomgripande förändringar.införregionalpolitikEU:s
det inget förmånga medlemmar finns generösautrymmenya

måsteinsatstidigare utvidgningar. Varjei linje medsidobetalningar vara
ocksåmåste regelverketGenom unionenform och verkan.klar till växeratt

svenskaåstadkomma torde ligga i linje medklarare spelreglerfinslipas. Att
demokratifolksuveränitet ochelementintressen. Kraven störreatt ett av

sådan utvecklingsvåra Införavvisa.i längdenintroduceras torde att envara
mellanmaktbalanser EU:sbörja tänka iredandet viktigtär termeratt avnu

för EU-parlamentetstärkt rollinstitutioner. En ärcentrala ett
starkare hierarki,leder tilltillvägagångssätt inte omedelbart sommensom

riktning ytterligareiinställning till detpå välvilligvisar steg motatt tasen
alternativtbeslutsformer. Ettdemokratiskainslagoch ökadefördjupning av

förankring i nationellafrågan starkaredrivaärangreppssätt att om
behovettolkningheltskulle innebäraparlament. Detta avavannanen

både något EU:småste igodkännasvilken beslutmajoriteter, idubbla av
taktSveriges riksdag.och lministerrådet parlamentetellercentrala organ

medlemsländeriutvecklingen växerförmed ansvaret genomatt nya
organisationbristfälligaunionensåtaganden kommerstrukturpolitiska

ochmedlemmartänkt inneslutaOrganisationenalltmer i dagen. att sexvar
måste åtgärdasfrågornainstitutionella26.ha Dekanskekommer attsnart

möjlig.blirutvidgninginnan en

policyskift relativt enklaförändringarförhållande institutionellatill är attI
få policyministerrådet förräckermajoritet iKvalificerad attgöra. en ny
betydligtparlamentetdirektvalda störrespelar detoch dessutomantagen en

ochpåpekats regional-harSommed tidigare.jämförtroll nu
medpåtagligt i sambandförändrats sättstrukturpolitiken ett

blistegvisa lösningar kangångenhärSkillnaden denutvidgningar. är att
Öst-utvecklingsnivån ochiekonomiskaför EU. Denmycket kostsamma

tillgår full hänsynså det intemycketeftersläparCentraleuropa att taatt
fordrarmånga problemenEuropanivå,påprobleminternaderas av

blirförhandlingsläge intederas ärEftersomlösningar. gynnsamtnationella
kompensationer i utbyteolika formersigsvårt tillskansaför demdet att av

låtainteEU-statemaligger är ettmedlemskap. Den attmot press som
socialtutbrettdem ochBesvikelsehänderna.gåtillfällehistoriskt ur

uppnåttshittillsdettillbakarullariskeraransökarstaternamissnöje i att som
tillminskartilltronDettaintegration med Västeuropa. atti form genomav

problem.på ländersdessalösningarmarknadsekonomidemokrati och som
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I samband med medlemsutvidgningar blir budgetens omfång föremål för
mellanstatliga förhandlingar. Erfarenheter visar budgeten påverkasatt
kraftigt de sido-betalningar uppstår till följd förhandlingarav undersom av

regeringskonferens. Om hårddrar deten hela torde varje regeringman vara
intresserad få tillbaka så mycketatt möjligt, helstav vadän densom mer
betalar i medlemsavgifter. För undvika transfereringar,att stora med
motiveringen det gäller Öst-visa solidaritetatt medatt i ochstaterna
Centraleuropa, kan istället reducerad medlemsavgift erbjudas underen en
infasningsperiod. På det vinner desättet nuvarande EU-länderna tid i sina
interna förberedelser för utvidgning.en

Tillsammans regional-utgör och strukturpolitiken jordbrukspolitikensamt
den helt dominerande delen utgifterna. Skall infasningen underlättasav
med omfördelning utgifterna borde dessa bådaen politikområdenav
förutsättningslöst Deöver. cirka 80upptar EU:s budgetses ochprocent av
har konserverande karaktär. Jordbrukspolitiken fören denatt gynnar
ursprungsmedlemmama. Regional- och strukturpolitiken därför den äratt

resultat ochett anpassad till tidigare utvidgningar. De planeradeav
åtgärderna dra antalet fondprogramatt och gemenskapsinitiativner är en
nödvändig åtgärd. ocksåDet är osäkert kostnadsram på 1,27om en procent

unionens BNP räcker till för in tioav medlemmar.att ta Allra helstnya
det förutsätter ökning BNP inom EU-15som med 2,5 år.en av procent per

Det finns inte heller någon beredskap för ekonomiska eller politiska kriser i
sig ansökarländema eller EU självt. Ansökarländemavare förväntas, trots

de befinner sig i känsligtatt omvandlingsskede,ett uppvisa politisk och
social stabilitet.

Absorbtionsförrnågan sannolikt inteär mindre i ansökarländema i detän
forna DDR. Erfarenheter från Tysklands enande visar att
omvandlingsprocessen stödinsatsertrots generösa lång tidtar att
genomföra. Att begränsa stödens storlek till 4 procent av
medlemsländernas BNP kan därför komma försvåra möjlighetenatt att
hantera den situation medlemskap innebär. Ett begränsatett stöd kannya
leda till ökade spänningar mellan regioner inom dessa länder samtidigt som
de förär omvandlingstryck.utsatta ett Enstort ytterligare komplikation
tillkommer den delade förhandlingsstarten blir verklighet. Att ökatom ett

påstöd miljarder7 Ecu skulle tillräckligt för föra ifatt de skallattvara som
på förhandlingarvänta verkar för tilltagennätt Det finnsvara en summa.

med andra ord risk för utvidgningens kostnader haratt underskattats.en

Kommissionen alldeles för okomplicerad bild framtiden. Detger en av
handlar ändå övergångstid ligger 6-10 år framåt. Fallet DDRom en som
har lärt det med osedvanligtävenatt starkt finansiellt långett stödoss tar
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till västvärldens standard. Attproduktion och livsvillkortid att anpassa
länderförhandlingar med allaorganisation skulle klaranuvarandeEU:s

försökasvårt experimentemellertid Detsamtidigt är enormt attär att ettse.
så löften redanintag,till ärorganisationen närett stort menanpassa

problem deskyldighet inte skapa änavgivna det EU:s störreär att man
utvidgningen.föreslagnamed dentänkt lösa

denmedlemsländerna medskillnad mellaninte årambitionerTrots göraatt
tillsigländer anslutergradering i sikte. Deutvidgningenplanerade somen

praktiken innebär detkärna.bilda inre I1998 kommerunderEMU att en
sigEUidag har inom ägnarvi redan stateratt somgrupp aven

avvakta.har valtmedan andrainträde i myntunionen,förförberedelser att
Öst- Centraleuropeiskaochdeländertill denna skaraDet är somav

ansluter sigfår sig. Blir EMUanslutaframtidenländerna i nyaav
eftersom länderEMU-medlemmarickekretstillmedlemmar yttre aven

troligtvis intevalutanförsvaga denmärkbartriskerar att gemensammasom
i valutasamarbetet.släppas inkommer att

minimera antaletutvidgning börkommandeinförAmbitionen attvara
på ochtyder struktur-också mycketfinnssidobetalningar. Det attsom
utvidgningar.vid tidigaremåste få rollregionalpolitiken änen annan

i ansökarländernakonsekvenserRegionalpolitiska

beroransökarländema. Delsallanivån generellt iregionalaDen är sett svag
också andrafrån det finnssovjettiden,på historiskadetta det arvet men

små detytmässigt ochmånga ländernaförklaringar. En är attär att av
varitoch harStaternatänkande.regionalt ärfunnits behovdärför inte ettav

allt Balticum. Iframförfrån gällerDettaöverblickalätta centrum.att
nivån inte särskiltländergenomgång regionaladenkommissionens är

kommissionen detförefallerbehandlad. Detgrundligt sersom om
måste välhaområden första skedepå ipolitiken allainödvändiga ettatt en

ansluta sig tillkanlyckas. Utredningenstrategi förnationellsamordnad att
sikt detövergångsperiod, längregäller kort ärdetden tanken menenom

dekompliceradedenödvändigtalldeles att processer somnumera
nivå.lokalpå såväl regionaltill förankrasbidrarnätverkeninblandade som

utvecklingenregionalagår inte denadrnininstrativ kompetenshögUtan en
genomföra.går den inteförankringdemokratiskinitiera och attutanatt en

hjälpinsatserdirektaomfattande ochansökarländemaallaDärför behöver
och denkonceptregionalpolitiskanationellautveckla sinaför att

förankrasskallsamhällsorganisation de
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nittiotalet finns skara myndigheterSedan början det ochstorav en
Östersjönverkar i de flesta svenskaprivatintressen Runt ärstaterna.avsom

sker utbyteintressen inblandade i alla ansökarländema. Insatser genom av
Ävenutbildningsinstitutioner. privatamyndigheter ocherfarenheter mellan

företrädda tillsammans alla dessaaffärsintressen finns rikt och utgör
till kunskapsutbyte och vidgaaktörers chans sättnärvaro ett atten

kompetensnivån administratörer ledare iden uppsättningen ochhos nya
viktig med samordnandeansökarländema. mycketDet är process somen

Östersjöområdet.påskyndas regeringen initieradeinsatser i Detkan av
Östersjöprogrammet uttalad ambitionborde för framtiden ha klart atten

mellan Sverige, övriga nordiskaomfattande utbytessystemsamordna ett
för därmed bygga kaderBaltikum och Polenländer attsamt upp en ny av

på det regionala planet. iforskare och Atttjänstemän, lärare, entreprenörer
regionerna i allaså möjligt knytaskedetidigt staterna runtett sarmnansom

Östersjön nå såväl imåste djup bredddet effektivaste sättet att somvara
också tillskulle bidrastärka förbindelsema. Detarbetet med attatt ge

måste till fördemokratiska förankringdenutvecklingsprocessen attsom
uthållig. genomförs medlångsiktigt Om motsvarandebliden ska program

det bli bra för denskulleandra nordiska ländernakonsekvens i de starten
liknande avtal medansökarländematid Förväntar. resten voreavnya som

i riktning.rättett steggrannstatema

behovetansökarländema inserde flestalovande teckenEtt är att av en
tillhar dessutomFleraregional utvecklingsprocess. attsettstaternaav

får samordningsansvarig inomfrågorna utvecklingregional enom
till denfrån förhoppningsvis ledakanredan Detregeringen attstart.

livskraftigt politisktblirutvecklingsprocessenregionala temaett som
dröjer sig kvar.gamla ordningmotvikt till den som

förstaförhandlingar iflera intefaktumDet att upptastateratt anses mogna
regional utvecklingssynpunkt. Attoroandeomgången smulakan urvara en

med alla andra bordeförhandlingar samtidigtupptaatt vara enmogenanses
tillreforrnsatsningar. Regionerinspirationskälla till fortsatta gränsarsom

mått,låg enligt europeiskalevnadsstandardmycketbl.a. Ryssland har en
Tyskland ochtillmed de delarjämförelsei gränsaräven sommen

Österrike. regionala obalansdennaspänning kan kommaDen ut avsom
tveksamUtredningenföremål särskilda insatser i allamåste för ärbli stater.
väntetiddenbehoven undertäckamedlen kommertill de attavsattaom

budgeteradekommissionensutgår ifrån. sannoliktkommissionen Det är att
klara2000-2006 inte kommerperiodenför45 miljarder Ecu att

får svårtdärmedutvidgningen och budgetenförkostnaderna attatt rymmas
totala BNP.medlemsstaterasbudgettak 1,27inom EU:s procent av



22 Sammanfattning SOU 1601997:

Såvitt förstårutredningen finns det inga starka sakskäl till utestängaatt
någon ansökarstat grund den administrativa elleratt apparatenav
förutsättningarna för och använda strukturfondsprogramEU:satt ta emot
skulle i iland finnsDet skillnader,sämre än det ärett ett annat.vara men
omöjligt utgångspunktidag rangordna länderna med i föreliggandeatt
fakta. gäller särskiltDet Baltikum där kommissionens negativa inställning
till Litauens regionalpolitiska beredskap inte med den litauiskastämmer
regeringens uppfattning. de aktuellaInget ansökarländema vill bliav
lämnade utanför till svårgenomträngligtoch omotiverat ochett synes
rangordningssystem kan upphov till spänningar inom och mellange
ansökarländema. Unionen har redan bundit sig för östutvidgninggöraatt en

någotoch det kan inte ligga låtaavgörande i vissa börjaargument att stater
förhandla fårmedan andra Alla skulle kunna börja samtidigtvänta. men
slutföra dåförhandlingarna vid skilda tidpunkter och skulle i fall intevart

få någotorättvis behandling i debatten. Enargumentet utrymmeom
förhandlingsöppning skulle rådrumdessutom skapa förgemensam

ansökarländema mindreoch för de oppositionella krafterutrymmege som
vill förhindra fårutvidgning unionen särskilda konsekvenser föratt en av
det landet. Kanske ligger begränsningen i EU:s struktur änegna mera egen
i ansökarländemas

Policyrekommendationer

närområdet erhållerMed den potential etableras i Sverige och helasom nu
Östersjö- Bottenhavsregionenoch förbättrad tillgänglighet ochen en mer

förhållandebelägenhet icentral till växande marknader.Europas Det bästa
Östeuropautveckla handeln med Central- och försättet är öppnaatt att

frånimport pådessa länder och med tanke handeln främst hindrasatt av
länkrelaterade brister och transportlänkar har inslag dematt som ger en

måstekaraktär sernikollektiva central policyslutsats bli Ettatt:av varor en
medlemskap ansökarländemaför ökar förutsättningarna för europeisken
trañkpolitik med syfte utveckla de och kommunikationslänkaratt transport-

Öst-saknas mellan och Västeuropa.som

också för framföralltSverige kan spela avgörande roll utvecklingen aven
hållbarBaltikum och utveckling ansökarländema kräverPolen. En av

insatser unionsfinansierat stöd. regionala iDenutöver ett processen
gränsregionalamåste understödjasansökarländema Detgrannstatema.av

händelseförloppet iföljasamarbetet detta avseende viktigt. Föriär att
Östeuropa regionalamåste kunskapsuppbyggnaden kring denCentral- och

till forskningen. hanterautvecklingsprocessen knytas Ett sättnärmare att
för regionala utvecklingeninstitut med dendetta upprättaatt ett ansvarvore
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i ansökarländema. institut förslagsvis kan lokaliseras någotEtt tillsom av
de medlemsländerna.nya

förmårDet inte heller självklart marknaderna själva genomföra denär att
strukturella förnyelse de svenska regionerna varit i starkt behov underav en
lång förnyelsetid. En den regionala näringsstrukturen krävs oavsettav om

utvidgas eller Om utvidgningen leder till branscherEU äratt som
efterfrågantillbakagång ökad kan det önskvärdamöter en

omvandlingstrycket minska. därför viktigt de strukturbevarandeDet är att
delarna och initierad arbetsmarknads-, närings-svensk EU ochav
regionpolitik avvecklas. krävs tydlig strukturförändrande inriktningDet en

europeisk och svensk och regionpolitik.inom närings-

förhållandevisar politikinsatserna i till näringsstruktur ochDäremot just
regional utveckling under 80- 90-talen den politiska inteoch att processen

sådan förändring marknaderna.med säkerhet kan hantera bättre Deänen
måsteproduktutvecklande signalerna därförkompetensfrämjande och

ställas fokus för regionernas arbetsmarknader. Endasti attgenom
tydliga signaler den framtidamarknaderna genomsyras av om var

inkomsttillväxten finns förhindras arbetskraft knyts medi näringaratt upp
frånlångsiktigt inkomstutveckling. Ökad konkurrensEnogynnsam

Östeuropa kan i detta avseende tydliggöra inom vilka branscher
inkomstutvecklingen ytterligare kommer bromsasatt upp.

långsiktigadominerande tendens i den befolkningsförtlyttningenEn är
Små åtminstoneinflyttning städer. regioner kunskapsorienteradmot utan en

får sårbara Invånare små lågarbetsmarknader. i medstadsbildning orter
måstetillgänglighet till kunskapsorienterade städer bereddavara en

invånareinkomstutveckling i regioner med dynamiskasämre än mer
arbetsmarknader. regionernas befolkningsunderlagFortsätter att stagnera
måste tilltagandedet med nödvändighet innebära en
befolkningskoncentration. måste därför utveckla kollektivaRegioner sina

produktionsfaktorer, teknik, miljö och nätverk förformi attresurser av
skapa attraktiva arbetsmarknader.

nationella ochregionerna själva ska kunna och förFör att attagera
åtgärdertransregionala krävseuropeiska instanser ska kunna besluta enom

regionernas och länkar. Kunskapen de svenskasamlad bild resurser omav
beroenden derasregionernas nationella och internationella samt

resurstillgångar för regionala politiken.idag begränsande faktor denär en
idagproblembild finns under den nationellaregionalaDen ärytansom

snabbare kunnatydlig. Möjligheterna tydligare ochtillräckligt mötainte att
europeiskintegreradomställningskrav och den konjunkturkänslighetde en
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marknad innebär kräver dessutom högre effektivitet deni svenskaen
regionalpolitiken. Genom sektorssamordnade och koncentrerade insatser

ocksåkan regionpolitik stärka Sveriges konkurrenskraft. Det ären ny
viktigt detta händelseförlopp kan knytas forskningennärmareatt
området.

Jämförelser med Tysklands enande visar kostnaden för östutvidgningatt en
kan bli betydligt dyrare vad den Europeiska kommissionen har räknatän

kravmed. Detta ställer genomgripande reformering denstora en av
hushållaregional- och strukturpolitiken. medFör attgemensamma

ökad koncentrationkrävs och tydlighet i sin förlängningresurserna en som
målindelning.medför förändrad finns därmed förDet mycket talaren som

måste räkna med minskade ifrånSverige anslag EU.att

någraSlutligen kan utredningen i sitt material inte har hittatnämnas att
klara sakskäl för delad förhandlingsstart.en
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1 Regionalpolitiken i utvidgad europeisk unionen

1.1 Inledning

stårEuropeiska ånyoDen unionen i begrepp vidga medlemskretsen. Föratt
analysera de regionala konsekvenserna har denna utredning tillsatts. Iatt

stårdirektiven utredaren skall analysera konsekvenserna för Sverigeatt av
föreståendeEU:s utvidgning, för unionen helhet och förävenmen som

kandidatländema, vad den regionala utvecklingen och denavser
regional- och strukturpolitiken.gemensamma

Romfördraget riktlinjerna för unionen och viktigt syfte läggaärett attanger
grunden till allt starkare samarbete mellan de europeiska folken. Somett ett
led riktasi denna till alla länder delta bekännersträvan ett attupprop som
sig till ideal unionen och vill arbeta för principerna isamma som som

således någonRomfördraget. inte för vilka europeiskaDet sätts gräns stater
vilketkan bli medlemmar, den grundläggande förklaringen tillär attsom

unionen fortgår,ständigt Den europeiska integrationsprocessen delsväxer.
utvidgning antalet medlemmar, dels fördjupninggenom av genom av

samarbetet dem emellan.

Sverige har medlem ställning till utvidgning. förstaEU:s Föratt tasom
hållninggången Sveriges icke-medlemmar Förutomsätts gentemot prov.

Turkiets ansökan 1987 och Cyperns ansökan 1990 det sig i dennarör
Östeuropa.omgång 10 belägna i Central- och Estland,Det är;staterom

Polen, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien,Ungern,
Rumänien, Bulgarien, kartaoch 1.1.se

fråganDet inte enhetligt politiskt block Historiskt harär ett stater.om av
Östeuropadet alltid varit missvisande betrakta Central- ochatt som

underhomogent, den tid de politiska snarlika ochäven systemensom var
dominerade Sovjetunionens planekonomiska och kommunistiskaav

påheterogena kan beroende omständigheternaDet nya Europasystem.
både tillgång fråganvisa sig och risk. helt avgörandeDen är omvara en

innehåll fortfarandeEU-integrationens hittillsvarande form, metoder och
fungerar i mycket vidare och heterogent Europa.ett mer
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Östeuropeiskaochde Central-medlemsländerNuvarande1.1Karta samt
kommissionenländerna harmarkeradeljusareansökarländema. De av

medlemskap.förhandlingförredoutpekats omsom

viktig roll ispelastrukturpolitik kommerregional- ochEU:s att en
strukturfondsarbetetomformamedArbetetutvidgningsprocessen. att

år 2000-villstrukturfondsperiod, det sägainriktaskommer nästamotatt
naturligtvis beroendetänkasreformering kan ärdenna2005. Hur ut avse

begränsningarochde problemdelfaktorer. Enmängd olika somaven
antal punkter:sammanfattas ikanmöter ett

målornråden kommerunder dagensspecificeratsproblem attDe som
fortgående globaliseringintensiñeras viakvarstå vissa falloch i aven

nationelladetill alltlederekonomin. störreDetta pressen
destrukturomvandlingstryck ochgällervadekonomierna

synvinkel ökardennaUrdet innebär.aspektervälfärdsekonomiska
regionalpolitik.överstatligdärför behoven enav

varitlängeutvidgas. Staterunionenperiod kommerdennaUnder att som
sig till densvårarehardärmedplanekonomier och att anpassa

ocksåKandidatländema harmedlemmar.blirmarknadengemensamma
ekonomiernade idagproduktionsamlad änlägre svagastemycketen
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inom unionen. En ytterligare komplikation följer attav
strukturfondsmedel till antal ekonomier inte kommerett attnya ge en
jämnt fördelad avkastning i form ökad köpkraft från deav en
bidragstagande länderna. En del köpkraften kommer riktasstor attav

angränsande länder och i synnerhet Tyskland.mot Detta innebär denatt
reala stödbördan inte fördelas lika inom unionen.

Inom ansökarländerna finns regionala skillnader i utvecklingsnivå.stora0
Skillnader riskerar dåöka möjligheterna ochatt utnyttjaatt tasom emot
strukturfondsmedel i de utveckladeär större regionerna.mer

Områden uppfyller kriterier för stöd kommer förlora0 som nu att
möjligheten till strukturfondsmedel. Detta kommer framför allt att ge
problem för de länder innehar måll stöd. uppstårHär ävensom nu
problemet med BNP capita måttstock på liknande ekonomiskper som
utvecklingsnivå. Hur den ökade inkomsten i dessa länder har fördelats på

invånaredess framgår inte mått.dettaav

Unionens totala budget ska överstiga 1,27 unionens0 procent av
kommersamlade BNP fram till 1999 och mycket talar för budgetenatt

begränsas till liknande nivå för budgetperiod.att nästa Tillväxten ien
budgeten kommer därför i utsträckning tillväxten iatt stor styras av
unionens rikare länder.

Den ekonomiska och unionen kan komma realiserasmonetära under0 att
perioden 2000-2005. Hur detta kommer påverka relationen mellanatt

och periferi inom unionen måste därför centralt intressecentrum vara av
det gäller den framtida regionalpolitiken.när

Förändringar strukturfondsarbetet försvåras strukturpolitiska0 attav av
åtgärder måste långsiktigtha perspektiv. påDetta grundett attav
strukturförändringar lång tid genomföra. iDet detta avseendetar äratt
önskvärt behålla hög grad kontinuitetatt mellanen av
programperiodema.

Utredningen kommer i första hand fokusera på de ekonomiska ochatt
Ävenpolitiska problem föreståendeden utvidgningen skapar. om en

utvidgning ståndinte kommer till under budgetperiod kommernästa den de
facto ändå påverka dess utfomining. medDet andra ord nödvändigtatt är

analysera vad krävs ansökarländema ochatt nuvarandesom av av
medlemmar för regionalpolitiken påska kunna användas effektivtatt ett
sätt.
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utvidgningarTidigare1.2

regionalpolitik harskall bedrivaunionsmedlemmarnaAtt gemensamen
sådan hellerpolitik inteEffekternanågon självklarhet.varit ärinte av en

regionalaeuropeiska1989positiva.självklart Före upptog
ochtotala budgetfem unionensmindreutvecklingsfonden än procent av

små. Utvecklingenstyrd regionalpolitiköverstatligtbehoven avvarenav
utvidgningar ochföljd tidigarevaritregionalpolitiken har i settstort aven

pålångtgående effekterförväntavisar vi bördessaerfarenheterna att ossav
innehåll, såvälpolitikensden fördautforrrming,institutionemas som

skedde 1973,medlemskretsenomfång. Utvidgningarnabudgetens somav
ii EUtillkomstenbekräftar19951986 och1981, stateratt av nya

frånkompensation ellernågon formmed sig kravallmänhet för enav
Är ansökarstatensså kallade sidobetalningar.medlemsstater,flera

också ställa kravförökar utsikternaförhandlingsposition stark att en
ellerförhandlaresärskilt EU:spaketlösning, annanav enomgynnsam

få medlem.inorsak angelägnaär att en ny

IrlandsDanmarks,från och medtill nio i1973Medlemsantalet ökade sex
farms ingentidpunktenVid deninträde. ännuStorbritanniensoch

delvisutvidgningen,först eftertillkomDenregionalpolitik inom EU. som
jordbrukspolitiken,på utgifterna förställdes kravdetresultat attattett av

strukturåtgärderlångt definieradevidarei utbyteskulle drasCAP, motner
i traditionellasocial utslagningarbetslöshet ochmedtillför komma rättaatt

de nytillkomnaåtgärder passadeAlltså bättreindustristäder. som
Storbritannien.då alltframförochmedlemmarna

1975utvecklingsfonden, ERUF,RegionalaEuropeiskaTillkomsten varav
försökseriöstbudgetproblem,på Storbritanniens än attettett snararesvar

ansåg den brittiskakorthetgemenskapen. Iproblem inomlösa regionala
imedlemsavgift och fick för liteför mycket ifick betalaregeringen att man

1984Mediterranean IMP,Integrated Program,utbyte. Tillkomsten av
fanns behovdetBakgrundenföljde ungefär ettmönster. att avvarsamma

dåbönder inför dengrekiskafranska ochitalienska,kompenseraatt
leda tillriskeradeförestående utvidgningen. Denna attannars

förmån förtillmissgynna dem,skulleomprioriteringar varamensom
PortugalSpanien och

l C 1997.Preston,
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Utvidgningen med Grekland 1981 Spanien och Portugal 1986samt gjorde
skillnader i utvecklingsnivåatt mellan regioner inom unionen ökade

markant. Samtidigt hade för utveckla denattprogrammen gemensamma
såmarknaden, de beskrivs i det så kallade Cockfield White frånPapersom

1985, ökat för de perifera nationerna skulle drabbas hårdareatt deoron än
centralt belägna nationerna vid snabb övergång tillen en gemensam
marknad. Liksom nämnda utvidgningar detta ökade krav påovan ettgav
aktivare strukturfondsarbete.

Spaniens och Portugals inträde stark bidragande orsak till denvar en
reformering regionalpolitiken inleddes Då1989. beslutav togssom attom
koordinera åtgärder från den regionala utvecklingsfonden åtgärdermed
från europeiska sociala fonden och jordbruksfonden. Sammantaget gav
åtgärderna fördubbling strukturfondspengama mellan 1987 och 1993.en av

Det givetvis omöjligtär hur mycketsäga de budgeteradeatt resurserna
hade ökat det inte tillkommit medlemmar, stårdet klart deom nya attmen
kraftigt ökade anslagen kan i samband medsättas de medlemsutvidgningar

hittills ägt En väsentlig del budgetökningama resultatetsom ärrum. av av
sidobetalningar och påkrav kompensation emellan. Detta har lett tillstater

interna regionala problem inom medlemsstaternaatt uppgraderats till bliatt
angelägenheter nivå.europeisk I medlemsförhandlingar har det varit
vanligare tillfredsställa påkrav policyinstrument påatt lösningarnya som

interna problem itu med institutionella frågorstaters än elleratt ta som mer
mindre direkt berör maktbalansen inom NågotEU. helhetsgrepp som
kopplat institutionella frågor, budgetfrågor och policyinstrumentsamman
har inte tagits. Resultatet har, dels blivit EU tagit sig lösaatt att ett

frågor,växande antal dels budgeten ändamålsenligadetväxtatt iutan att
detta diskuterats på allvar.

Efter 1988-års reformer har ökningstakten i budgetanslagen varit
dramatisk. Det denna till långsiktigaär obrutna och trendsynes som nu
riskerar brytas, dels för ansökarländemasatt ekonomier generellt släparatt
efter vad falletän med Spanien, Portugal och Grekland, ocksåmer var men
för de länderna kommer få svårtatt det in i denattnya att passa
decentraliserade modell för implementering regionalpolitikav som
tillämpats sedan 1988. Ett nyckelorden i den reform skedde dåav som var
partnerskap. involveraAtt subnationella aktörer i policyprocessen har

tillföra viktig kännedom förhållanden.lokalaansetts Det har lett tillom att
det direkta kontakterupprättats mellan EU:s verkställande EU-organ,
kommissionen och lokala och regionala företrädare på både tjänstemanna-
och politikemivå. Det utvecklats har sin öppenhet ochsystem trotssom

påbrist hierarki visat sig tämligen stabilt. fokusering påDen denvara
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framtiden.viktig faktor förunionennivån sker inom ärregionala ensom
har starksåväl medlemmargamlaväsentligtdetDärför är att ensomnya

struktur.funktionsduglig regionaloch

också föredrarvisat EUutvidgningar harerfarenheter attTidigare attav
relationer sedansinsemellan har näraförhandla med stater somen grupp av

Österrikes, inträde i EUFinlandsSveriges ochmedsambandtidigare. I
framförhandlatshadeEES-avtaldetuppenbartdetblev att som

anpassningamanödvändigadeMycketproceduren.underlättade varav
medi sambandtycks finnasförutsättningardessagjorda. Ingenredan av

svårtdettill, vilketställning görhar attEUutvidgningden taattsom nu
så långt detsannolikt ärkommerparalleller. EUhistoriska attdra som

metoder.beprövaderedananvändamöjligt

regionalpolitik1.3 EU:s

ochmedlemsstaternamellanutgår ifrån obalansenregelverkUnionens att
därför finnsochbetydandekommerochregionerderas är att vara

tvåArtikel lyder:Romfördraget.avsnittolikabehandlat iproblemet av
uppgifttill upprättaskall haGemenskapen attatt gemensamengenom

fullfölja denunion ochochekonomisk monetär attmarknad och genomen
främjaoch 3ai artiklarna 3och verksamhetpolitik avsessomgemensamma

gemenskapennäringslivet inomutvecklingavvägdvälharmonisk och aven
tillhänsyntillväxticke-inilatoriskhållbar och tarhelhet, somensom

nivå frågaihögkonvergens,ekonomiskgradmiljön, hög omenaven
ochlevnadsstandardenhöjningskydd,socialtochsysselsättning aven

solidaritetsammanhållning ochsocialekonomisk ochlivskvaliteten samt
kvalificeradrådet medföreskriver49Artikelmedlemsstatemafmellan att

förinnebäråtgärder,beslutskall att ett systemmajoritet ta somom
ochutbudmellanåstadkommer balansi sigarbetsfördelning skapas, som
ochlevnadsstandardsänktförriskerså allvarligaefterfrågan att

undviks. Genomindustrierochsysselsättningsnivå regionerolikai
resursfördelning,frivilliga1986 denEnhetsakten ärtillkomsten somav

avtal.åliggandeåt, medsigägnademedlemsländerna ettersatt genom
utvecklingharmoniskfrämjalyder: FörEnhetsakteniArtikel 23 att en

verksamhetfullfölja sinochutveckladennaskallgemenskapenhelainom
Gemenskapensammanhållning.socialaekonomiska ochsinför stärkaatt

regionernade olikamellanklyftornaminskaeftersärskiltskall sträva att
innebarinstruktionenregionernagynnademinsti deeftersläpningenoch

tillbarainte längreoch denregionalpolitikeniinneslötselement varatt nya
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för lösa de problem uppstodatt integrationen, kundesom utangenom nu
Europaz.gripa sig frågor rörande regionala olikheter i En omfattandean

utvidgning unionen kommer innebära kraftigt ökadeatt regionalaav
skillnader, åtföljandemed påfrestningar regionalpolitiken.

De regionala balansproblem finns i Europa kan delas in i följandesom
gruppers:

underutvecklad landsbygd0

industriell nedgång0

överbefolkade städer0

gränsregioner0

Alla rådandehittills problem och möjligheter mångfaldigadeblir med en
Östeuropa.utvidgning till Central- ochstor Skillnaderna i livsvillkor är

mycket mellan regionerna i ansökarländemastora och de etablerade
medlemsstaterna. Om det funnes något sådant den perfekta marknadensom
skulle jämvikt mellan regionerna uppstå kapitalets ochgenom
arbetskraftens fria rörlighet. Arbetskraften skulle sig områdentillge av
med efterfrågan arbete och därmed högrestor löner, medan kapitalet
skulle söka sig till områden där arbetskostnaden låg på grundär detattav
finns överskott arbetssökande. Nu inträffarett inte detta blandav annat
beroende på de heta ekonomiskaatt högre avkastning påzonema ger en
kapitalet och områdende drabbas avflyttning förlorar desom mestav
kunniga först och de blir kvar har för liten attraktionskraft på kapitalet.som
Arbetskraften enligt dettaär inte tillräckligt kunnig förresonemang att ge
högsta möjliga avkastning insatt krona.per

En slutsats blir områden med ekonomi måste fåatt tillskottsvag av
infrastruktur, kunskap, och investeringar,entreprenörer för dematt ge
andra konkurrensfördelar lågabara löner.än efterDet dessa riktlinjerär

den nationella regionalpolitiken byggts En ochsom öppenupp.
konkurrensbaserad europeisk marknad delvis läge. De redanett annatger

regionerna kommer förlorautsatta skyddandenät barriäreratt i formett av
tullar eller andra handelshinder plus den nationella regionalpolitikenav att

fårinte möjlighet favorisera den marknaden. Genomatt insatsernaattegna

2Molle, w 1990, 418-419.s.

3Hitiris, 1991,T 248.s.
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inneburithar detskatterfinansieras medekonominnationellai den en
fåproblem tenderatområden medgjort attmekanismredistributiv attsom

dettaEnligtinte inom EU.samband gällerdettaMenbetalat.deänmera
områdenskapad förinom EUpolitikenekonomiskainte denärresonemang

förutsättningarhar bästregioner attför deproblem,med utan som
Iskallfrihetemade fyra göradär nytta.mestvidare. Detutvecklas är

utbreddDet ärde värre.kan görabekymmerområden med ontsnarast en
bidrarvalutandenochmarknadeninredenuppfattning gemensammaatt

områdena, vilketgynnademinst äri deproblemenskärpatill en avatt
regionalpolitik4. Stödetså hårt påtill EUanledningarna satsaratt egenen

välutveckladetill redanhjälpbetraktasjordbruk kanforskning ochtill som
scenariodettadem. Imarknadfrimedhela idénochregioner att gynnaren

regioners.på såren till redanplåsterslags utsattaregionalpolitikenblir ett
till likabidraförsöktharenskildaivälfärdspolitikenSå statersom

råkar harbovederbörandeindividenförförutsättningar oavsett var
betraktasskallprägel.social Deninom EUregionalpolitiken som enen

funnitslängesedanskillnaderdeutjämnasolidaritetsakt, sätt att somett
lokalsamhällen.ochregionermellan stater,

verktygregionalpolitiskaEU:s

betecknarDetkomplicerat.regiondefiniera begreppet ärEuropainomAtt
exempelvisslagadministrativt ettorganisationregionalenbartinte aven

Även exempelvisfunktionella regionerlän.kombinationerellerlän somav
olikaläggasDärtill kanenheter.viktigaarbetsmarknadsregioner är

föreliggerHärdefinitioner.etniskaochgeografiskakulturella,historiska,
handlarhuvudsakligenutredningdennaiproblempraktiskt omett som

förindelningsgrunderekonomiskaochpolitiskamellanavvägningen
utvecklingspotentialregionerssvenskaanalysregioner. Denframtida av

så kalladeiindelningfunktionellpåbyggerkapitel 2ipresenteras ensom
arbetsmarknader.lokala

indelningstatistiskutifrånstödmedlen görsFördelningen avenav
UtformningenNUTS.benämningengår undermedlemsländerna avsom

kommissionen.medsamarbeteland ivarjeNUTS-ornrådena inomgörs
NUTS Istorlek.efterrangordnadenivåeri femNUTS-indelningen görs

denNUTS Vochformationenterritorielladenområden störstautgör
NUTSområde, länenNUTS InationenheladelSveriges är ettminsta. För

4 1996.Begg

5 1995.cPCheshire,
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områden.områden och kommunerna NUTS V Det oftast fördelaktigtIII är
så små områden påvisamöjligt för lättare kunnaha attatt som

påstödberättigade regioner. liten problernregion kan mista stödEn annars
regioner.grund den välutvecklade Regionalpolitikensattav omges av

också områden,träffsäkerhet ökar med mindre bekostnad ökademen av
administrativa kostnader. Problemen med kandidatländema derasär att

måste efterstatistiska rutiner den indelning vilketgörs,egna anpassas som
dåskapar regionala indelningen i flesta länder nyskapadproblem den de är

eller intill obeñntlig.näst

år följande principer:Fram till 1999 regionalpolitikEU:sstyrs av sex

från strukturfondema skall koordineras. gällerKoordinering. Insatser Detta
Stålunionensinvesteringsbanken, Kol-och utgifterför Europeiskaäven

sammanhållningsfonden.samt

från lyftas flerafonderna kan endastPartnerskap. Pengar ärparterom
inblandade. Nationella, regionala och lokala myndigheter, privata företag,

ingår i koalitioner sökerbanker, försäkringsbolag Dettaetc som pengar.
frånstadierinnebär praktiken samarbete i allai näraett av processen

kommissionen medlemsstatenstill genomförande mellan ochuppslag
ilokala myndigheter eller de civila deltarcentrala, regionala och parter som

medlemslandetsPartnerskapstanken ställer höga kravprogrammen.
nivåer, vilket problem för samtligaolika kan innebärakompetens ett

ansökarländer.

genomförande kommissionenStöd endast förProgramstyrning. ges av
innehållakan flera projektgodkända Dessa ärprogram. program som

fleråriga och enligtinitierade olika oftast skaProgrammen ärparter.av
aktivt deltagande flerainnebära parter.avovan

myndighetsnivåRegionalpolitik ska möjligaSubsidiaritet. lägstautövas
för effektivt genomförande politiken. finns ingalämplig Detär ett avsom

tillämplig, subsidiaritet uttrycksregler för subsidiaritetsprincipennär är
ordalag i fördragstexten.endast i allmänna

Stödområden. fondpengama ska koncentreras till de regionerFör att som
behov stöd, delas behoven in i olikaidag i störst sexanses vara av

målområden.

omstrukturering underutvecklade regioner. villUtveckling och Detav
capita mindreregioner BNP 75de NUTS änsäga motsvararpervars

på degenomsnittet inom gemenskapen baserat tre senasteprocent av

2 17-1449
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årens siffror. Undantag har dock gjorts för vissa regioner med BNPen
capita 75 unionsgenomsnittet.överstrax procentper av

på tillbakagång.Industriregioner Gäller för NUTS III regioner eller
mindre regioner har arbetslöshet unionsgenomsnittet,översom en en
högre industrielltandel anställda unionsgenomsnittetän samt en
avtagande sysselsättningsgrad för denna kategori Målarbetare. 2av
området får innefatta 15 unionens befolkning.än procentmer av

långtidsarbetslöshetRegioner med hög andel och hög andel arbetslösa
långtidsarbetslösaungdomar. Antalet definieras antaletsom personer

varit årarbetslösa längre och ungdomsarbetslöshet definierasän ettsom
år.antalet arbetslösa under 25som

efterfrågeförändringar på4. Omskolning arbetskraft för mötaattav
arbetsmarknaden.

a Utveckling jordbruksregioner underlättaattav genom
strukturomvandling inom jordbruk och fiske och b utveckling och

on1råden. målperiferaomstrukturering kunna del 5b skallFör att taav av
lågaregionen uppvisa hög andel anställda inom jordbrukssektom,en

lågfrån befolkningstäthetinkomster jordbruket och/ellersamt enen
kraftig trendmässig befolkningsminskning. det gällerNär

rådets någonmålstatistikuppgifter för 5b föreskriver förordning inte
geografiskspeciell avgränsning.

befolkning. ellerArktiska regioner med gles Dessa NUTS regioner
område påbefolkningstäthet underregioner inom NUTS skall haett en

åtta kvadratkilometer.personer per

målregler omfattar och gemenskapensdessa 5 hela territoriumAv a
målen 6medan 5 b och har särskild regional prägel. de olikaAven

målområdena målområde den budgetmässigtdetär är störstaett som
hela 70% de totala strukturfondspengarna.Det Detta skallposten. tar av

utifrån det faktum fjärdedel unionensdock bedömas medborgareatt en av
målområdeåterfinns inom ett.

regionalpolitiska utgifter skaDelfinansiering.. Unionens ettvara
till medlemsstaternas regionalpolitik.och inte substitut Detkomplement ett

ekonomiska ökar i takt dedärför ländernas insatserkrävs att samma som
såtill förfogande. kalladekommissionen ställer Dennamedel

innebära problem för de ekonomisktadditionalitetsprincip kan ett svaga
Även finnshar höga skulder. här potentielloch staterstaterna ensom

fåansökarländema kommerinför utvidgningen. Fleraproblemkälla attav
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svårt klara medfinansiering, frånvilket har föranlett förslagatt etten
stödnivån får uppgåkommissionen där till enskilda länder inte till änmer

4% BNP.av

Finansieringen regionalpolitiken sker antal fonder denett samtav genom
Europeiska investeringsbanken, EIB. Fonderna Europeiskautgörs av
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,ERUF, ESF,
utvecklingssektionen inom Europeiska utvecklings- garantifondenoch för
jordbruket, EUGFJ och Fonden för fiskets utveckling, andraFFU. Den
sektionen innefattar medel för genomförandetEUGFJ denav av

målområdenajordbrukspolitiken. Fonderna ochgemensamma
administreras olika generaldirektorat enligt tabell fond1.1 nedan. Varjeav
har flertal inriktningar fastställda i respektive förordning. Inriktningamaett

målområdenflera regionalpolitiskai regel vilket innebärspänner över att
fråninsatser ofta finansieras flera fonder.

MålområdenasTabell 1.1 ñnansieringsmöjligheter samt ansvars-
fördelning generaldirektorat.

ESF EUGFJERUF FFU EIB
DG DGV DG VI DG XIVXVI

Måll
DG XVIAnsvar: - - ° -

Mål 2
DG XVIAnsvar: ° - -

Mål 3
Ansvar: DG V - -
Mål 4
Ansvar: DG V - -
Mål 5a

DG VI/XIVAnsvar: 0 0 0
Mål 5b

DGAnsvar: VI - - - -
Mål 6
Ansvar: DG XVI - ° 0 °

Källa: Europeiska kommissionen 1997

från strukturfondema i form bidrag, enligtPengar ges av men
medñnansieringsprincipen endast komplement till nationellasom

lånsatsningar. kan fördelaktigaDessutom Europeiskages av
investeringsbanken.
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frångicks årligaEfter strukturfondsrefonnen 1988 den behandlingen av
förmån flerårig åtgärdsprogram.enskilda fall till för planering störreen av

fastställer därförKommissionen preliminär fördelningen av
strukturfondsmedlen där hänsyn till nationell välfärd, regional välfärd,tas
regionemas folkmängd och strukturproblemens allvar inklusive
arbetslöshetsnivå behoven landsbygdsutveckling. Införsamt av

fördeladesprogramperioden 1994-1999 totalt 141.5 miljarder ochecu
resultatet redovisas i tabell 1.2 nedan.

målornråden.från påstrukturfondema fördelat MiljonerTabell 1.2 Bidrag
års prisnivå.i 1994ecu

Mål Mål Mål MålMål 5b 6 TotaltStat 2 5a1
94-96 94-99 94-99 95-9994-99 per

invanare

160160 657Belgien 730 77 -
765 116 2 238 195Frankrike 2 190 1 5 -

331860 684 2 514 901Italien 14 -
63 6 1877Luxemburg --

119238 150150 300 1Nederländerna -
229076640 733 3 1 227Tyskland 13 -

2956 563 54 lDanmark --
l 571620Irland 5 -- --

156776142 3 817Storbritannien 2 360 2 -
332l13 908Grekland - -- -

l 410980Portugal 13 -- - -
2 275 664 77526 300 130Spanien 1 -

460697 194 301183Finland -
728 138 252 145160Sverige -

Österrike 182783 411166 101 -
6 877 712976 421 21 48693 7Totalt

kommissionen 1997EuropeiskaKälla:

någonungefär hälften alla unionsmedborgareEnligt tabell 1.3 berörs avav
mål områdena dit 70%1stöd. Störstform nästanär avav

ocksåområdenagår. Mål omfattar 25%strukturfondpengarna 1 ca av
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mål områdenaunionens totala befolkning. målNäst 2 och minststörst är är
målenDe horisontella 4 och 5a förbrukar ungefär 15% tillgängligaav

medel.

MålområdenasTabell 1.3 storlek omfattningoch

Målområden Andel total befolkning Andel strukturfondsmedlenav av

Mål 25,0l 66,4

Mål 2 16,4 13,0

Mål 15,25a -
Mål 5b 8,8 4,9

Mål 6 0,4 0,5

Källa: Bearbetning Europeiska kommissionen 1997av

så sammanhållningsfonden1994 inrättades den kallade stödett extrasom
svårighetertill fattigaste Syftetunionens länder. underlätta deattvar som

med förberedelserna för införandet valuta.uppstod i och av en gemensam
så få frånkallade konvergensprogram förutsättning för stödDessa är atten

sammanhållningsfonden. finansiellt innefattar iDe projekt fonden stödger
fysisk infrastruktur. skall idrag miljö och Insatsema görasgrova

invånare,bruttonationalprodukt lägremedlemsstater med är änper somen
gäller Grekland,90 genomsnittet i gemenskapen. Idag detprocent av

Irland, Portugal och Spanien. Genom samtliga ansökarländer har lägreatt
till90 genomsnittet kommer de berättigade stödBNP är procent attav vara

från sammanhållningsfonden. Fördelarna med denna fond är att
frånmedfinansieringskraven mycket lägre och stöd fonden kanär att

Sammanhållningsfondenfrånkompletteras med stöd övriga strukturfonder.
stödområdenhar regionala i kan användasheller inte indelning utansamma

inom stödberättigade nationen. stödmöjlighetemahela den Att styrs ettav
också regioner i exempelvis det fornalands innebärBNP att svaga

Östtyskland åtnjutande sammanhållningsfonden.inte kommer i av

syftar till fastställa genomförbara projekt följer iDen attprocess som
allmänhet steg:tre

med berörda regionalanationella myndigheterna tillsammansDe0
så Planenutvecklar kallade regionala utvecklingsplaner.myndigheter

målområde situationen deska för aktuellt beskriva den nuvarande samt
efter. innefattariktlinjer den nationella jobbar Planerna börstaten

målformuleringar så möjligt ska uttryckasi utsträckningstorsom som
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kvantitativt. regionala planerna målDe för 5b och 6 skall dessutom
innehålla miljöpåverkanutvärdering den strategiema medför.en av

utvecklingsplaner ligger tillDessa grund för gemenskapsstödram,0 en
Community Support Framework, CSF, utarbetas kommissionen isom av
samarbete med medlemsstaten och berörda regionala myndigheter. I
stödramen förbinder sig kommissionen och medlemslandet till bestämda
åtgärder finansiering.samt

Utifrån fastslagen stödram utarbetas sedan operationella0 program,
Operational OP, skallProgram godkännas kommissionen innansom av

påbörjas.stödutbetalningar kan verkställandeFör programmens ansvarar
de nationella och regionala myndigheterna.

Sommaren 1993 förnyades strukturfondsreglema och samtidigt infördes ett
ovanståendealternativ till Alternativet innebär attprogramprocess.

utvecklingsplanen och de operationella sammanfogas till ettprogrammen
sådokument, kallat, Single Programming Document, SPD.ett

Kommissionen nationella och regionala myndigheter arbetar sedansamt
fram beslutsdokument med detta fallI behöverett samma nanm.
kommissionen ställning tillinte utvecklingsplanen och de operationellata

kan fatta enda beslut.separat utan ettprogrammen

klagomål frånKomplexiteten i dessa har föranlett nuvarandeprocesser
svårt ocksåmedlemmar. för utnyttja strukturfondsmedlen.Det Detär äratt

påhär krav ställs ansökarländerna. regionalpolitiken skaFörstora att
fungera måste regionala, lokala privata aktörer medoch kunna samverka
nationella regeringar och kommissionen. bristande regionalaDen
strukturen och den administrativa funktionen i ansökarländerna kansvaga

införde problemen utvidgning.störreettvara av en

också viktigt kravDet befintliga stödforrner i medlemsstaterna inteär ett att
snedvrider konkurrensen inom unionen. Reglerna för den nationella

finnsregionalpolitiken fastställda i Rornfördragets artikel 92:

föreskrivsOm inte i detta föredrag, stödärannat som ges av en
medlemsstat eller med hjälp statliga vilket detmedel, slag än är,av av

snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensenatt attsom genom gynna
vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma

påverkarmarknaden i den utsträckning det handeln mellan
medlemsstaterna.

Förenligt med den marknaden stöd socialaärgemensamma av
karaktär till enskilda konsumenter, under förutsättning attsom ges
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stödet diskriminering påmed avseende butanges varomas ursprung,
stöd för avhjälpa skador orsakats naturkatastrofer eller andraatt som av

händelserexceptionella

förenligt med denSom marknaden kan a stöd förgemensamma anses
främja ekonomiskaden utvecklingen i regioner däratt

låg råderlevnadsstandarden onormalt eller där det allvarlig påbristär
sysselsättning, b för främja genomförandetstöd viktiga projektatt av

europeiskt intresse eller för avhjälpa allvarliggemensamt attav en
i medlemsstatsstörning ekonomi, c stöd för underlättaatten

utveckling vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, detnärav
påverkarinte handeln i negativ riktning i omfattning strider moten som

för främjadet intresset, d stöd kultur och bevaraattgemensamma
sådant påverkarkulturarvet, stöd inte handelsvillkoren ochom

omfattningkonkurrensen inom gemenskapen i strider detmotsomen
rådetintresset, e stöd slag i enlighet med vadannatgemensamma av

på kommissionenförslag kan komma bestämma beslutattav genom
med kvalificerad majoritet.

RornfördragetEnligt artikel 93 i har kommissionen granska derätt att
bedrivs inom medlemsstaterna. Kommissionen skallstödprogram ävensom

åtgärderlämna förslag lämpliga för stödprogramrnen iatt anpassa
enlighet med den marknaden. Enligt artikel skallgemensamma samma

påpeka brister driva tillkommissionen och ärendet domstol inteäven om
Ävengenomförskrävda förändringar inom rimlig tid. här fordras insatser i

kandidatländema. utfonna fungerande regionalpolitik inom deAtt en
ÖsteuropeiskaCentral- och länderna nödvändigt för kunna utjämnaär att

regionala skillnader. de flesta nuvarandeI medlemsländer den inhemskaär
regionalpolitiken omfattande den överstatliga.avsevärt änmer

Övriga inblandade institutioner i fördelningsprocessen är
Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén. Parlamentet delges löpande projekt,nya

förslagutvecklingsplaner, till gemenskapsinitiativ Parlamentetsetc.
synpunkter ska beaktas innan beslut fattas. Ekonomiska och sociala
kommittén rådgivandebeskrivs i artikel 194. har funktion tillDen en

rådetbeslutsorganen inom och kommissionen. synnerhet gäller det förI
Europeiska socialfondens verksamhet. Regionkommittén skapades med

ställning och struktur Ekonomiska och sociala kommittén. Densamma som

6 får områdenInskriven finns obsolet punkt där stöd till iäven en ges
Förbundsrepubliken Tyskland drabbats Tysklands delning.som av
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består för regionala och lokala myndigheter irepresentanterav
hållaUppgiften frågormedlemsländerna. kontroll regionerär röratt som

frågor slagetoch kommuner. Inga det kan till beslut innan kommitténtasav
land7.ministerrådet frånefter förslagkonsulterats. Den respektiveutses av

inrättats eftergiftkommittén kan de lokala och regionalaAtt ses som en
intressena.

såstrukturfondema finns rad kalladeUtöver gemenskapsinitiativ fören
sammanhållningregional utveckling och vilka omfattar 9 procent av

uppgårbudgeten. Mellan 1994 och 1999 budgeten till drygt 13 miljarder
åtgärderGemenskapsinitiativen ska vikt för unionenutgöra ärecu. som av

fågrundtankama bakom dessahelhet. En stöd nationernaär attsom av
inom unionen sig varandra. Projekt inom gemenskapsinitiativensnärmaatt

från från bådedärför inkludera aktörer flera länder och helstskallram
privat och offentlig sektor. del dessa initiativ involverar redan tillEn av
unionen angränsande nationer och hjälper därmed till utveckla relationeratt

del ansökarländema. Fördelenmellan unionen och med dessaen av
igemenskapsinitiativ nuvarande medlemmar involverasär att

ansökningsprocessen. innebär ansökarländema inte behöverDetta att
fåkan hjälp nuvarande medlemmar.administrera projekt själva utan av

också övrigBudgetmässigt initiativen betydligt mindre problem änär ett
strukturfondspolitik.

Pologne, Hongrie, Assistance å Réstructuration EconomiquePHARE
på syftestartade efter beslut G-7 i juli 1989. Programmetsmöteett ett var

återupprättande iursprungligen stöd till marknadsekonornieratt ge av
Bulgarien,innefattar sittPolen och Ungern, äventrotsmen namn numera

Östtyskland, Tjeckien, Albanien, Rumänien,forna Slovakien, Slovenien
Baltstatema. administreras kommissionen och har varitPHAREsamt av

aktivt juni 1990.sedan

områden:inriktas fem Omstrukturering ochPHARE-programmet
småföretag, stöd till främst och medelstora företagprivatisering statligaav

gällandeinom privata sektorn, stöd till tjänstesektom i huvudsakden
tillturism, modernisering finansiella stöd utvecklandesystem samt avav

projekt förolika välfärdssystem. PHARE harInom även startats
beslutsfattande.underlättar demokratisktuppbyggande institutioner somav

7 Romfördraget artikel 198 a-c
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Inom PHARE 1995 1.105 miljoner Polenavsattes fortfarandeärecu.
mottagarlandstörsta med 150 miljoner följt Rumänien med 110ecu, av

miljoner och Ungern med 85 miljoner rådsmötetVid i Essen 1994ecu.
anpassningsstrategi för underlättaantogs kommande medlemskapatt fören

ansökarländema. föreslagna åtgärdernaDe finansieras i utsträckningstor
PHARE. Stöd till lagstiftningen har framskjutenattgenom anpassa en

plats, infrastrukturellaäven insatser har vikt. Den i Agenda 2000stormen
föreslagna förmedlemskapsstrategin kommer den delvisäven finansierasatt
via PHARE.

TACIS Technical Assistance the Commonwealth of Independent Statesto
grundades efter rådetsEuropeiska i Rom decembermöte 1990. Tanken
bakom TACIS såhjälpa de kalladeär NIS Newly Independentatt States,
det vill nyligen blivitsäga oberoende. Det huvudsakligastater syftet ärsom

övergångenunderlätta till demokrati ochatt marknadsekonomi.

Arbetet inom TACIS koncentreras liksom PHARE fem områden.mot
Utbildning omskolning, energi säkerhet, miljö, infrastruktur, stöd till
industriella och kommersiella företag, produktion och distribution mat.av
Stöd i form bidrag till genomförande fram iges av tasav program som
samarbete med respektive stat.

TACIS och PHARE tillsammansomsätter 1,3 miljarder pund, vilketca
tredjedel budgeten förmotsvarar relationer. Dessa stödexterna ären av av

vikt för kandidatländema i derasstor sig densträvan Europeiskanärmaatt
unionen.

Vid sidan strukturfonderna och gemenskapsinitiativen går denav
återstående budgeten till s.k. nyskapande åtgärder.procenten Det kanav

åtgärdersigröra för främja ekonomisk regional utvecklingattom nya
informationsteknologi, fysisk planering eller saneringgenom av

stadsornråden. Tillsammans med strukturfondema och
gemenskapsinitiativen innefattar regionalpolitiken 700 olikaänmer

genomförs i medlemsstaterna.program som

Svensk regionalpolitik i relation till EU

Förutom den omfattande regional- och strukturpolitiken inom unionen har
varje medlemsland nationell regionalpolitik, i allt omfattningstörreen som
kommit fungera motfinansiering till unionensatt strukturfondsmedel.som
Därav följer den nationella och unionens regionalpolitiskaatt uppbyggnad
och funktion sig varandra.närmar
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mitten 60-talet åtgärderSedan har Sverige tillämpat rad olika allaav en
målet förbättra balansen mellan regionerna fångamed i landet. Föratt att
problemonirådethela brukas begrepp den lilla regionalpolitiken ochsom

Bakom uttrycken ligger det faktumden st0ra. det finns fleraatt
politikområden med regional lillabetydelse. Den den ursprungliga delenär

budgeten avsedd direkta insatser för de s.k. stödornrådena igöraattav
Stödområdesindelningenlandet. har Norrlands inland sitt kärnland.som

innehållerlilla regionalpolitiken rad stöd. sig olikaDen Det rören om
former projektverksamhet, företagsstöd, lokaliseringsstöd,av
landsbygdsstöd, stöd till kommunal service, nedsatta socialavgifter,

förtransportbidrag och särskilda insatser regional utveckling och tillväxt.
åretsSammanlagt belöper sig alla insatserna till 3,6 miljarder i

frånbudgetförslag, vilket minskning drygt 100 miljoner 1996.medär en

innehållerregionalpolitiken väldiga belopp,däremot vilka i sigDen stora
områdeninte destinerade till olika geografiska i landet, delarärär utan av

nationell sektorspolitik: kommunikationer, utbildning, arbetsmarknaden
niiljöpolitik. viktigt inslag i den regionala balansakten i Sverigeoch Ett är

skatteutjärrmingssystem omfördelardet kommunala skattepengarsom
mellan kommunerna.

EU-leddaTill detta kommer de stöd Sverige har del dennumera som av
regionalpolitiken, tabell Sammantaget betyder det det under1.2 attse ovan.

år till flera vad gäller regional utveckling ochkommit synsättsenare nya
tillväxt. totalt omfördelas inom landet betydligtDe är störresummor som

rubriken regional utjämning idet belopp kan utläsas underän som
Frånstatsbudgeten. ha varit den del politiken specifikt skulleatt av som
områden avstånd, dåligatill karaktäriseradesanvändas storaavsom

hårdakommunikationer, sviktande befolkningsunderlag och
klimatförhållanden har den svenska regionalpolitiken nämligen försökt
åstadkomma definition Regionalpolitikenproblemen.typen annan av av
har vidare försökt skapa positiv version sin uppgift inteatten av genom

framståvilja blott och bart stöd, aktiv del iävenett utansom vara en en
frånutvecklingsprocess med demokratisk förankring, reaktiv politik,att

då försökad.v.s. komma in först problemen redan finns plats ochnär
uppgifteffekten dem, till bli proaktiv politik medmildra att att taav en

svår omställning.visat sigaktiv del i förändringsprocessen. Det har vara en

resursfråga,förstasvenska regionalpolitiken inte i handDen är utanen
fåpåbefintliga skall utnyttjas bästahandlar hur Attsätt.mera om resurser

ståndtill helhetsperspektiv blir grunden till hur skall tasett som resurserna
åstadkommaanspråk kardinalfråga. egentligeni Vad vill vi i Sverigeär en
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Är plåster påmed regionalpolitiska såreninsatser det eller detärett en
politik med framtidstro

svenska statsförvaltningenDen starkt präglad sektorsuppdelningen.är av
Det finns dessutom alltför mellan de olikaskott sektorerna. Regionaltäta

gårutvecklingspolitik knappast bedriva inte mål,övergripandeatt ettom
klart för alla, finns tillgängligt. Det innebär det krävs centraltatt ett
samordningsansvar. skall förVem sektorerna kanytterst attansvara

sinaanvända optimalt sätt Det borde ske översynettresurser en av
riksdagen regeringen med uppgiftoch stärka samordningen mellan dem.att
Kanske behöver funktioner skapas istället för de redan existerarnya som

såOm utredningen, kommer till slutsatsen det ligger mycketattsomman,
dynamik i den regionala utvecklingsprocessen den inte kan undvaras föratt
varje vill delta i den snabba samhällsförändring, vi kanland som som se

måste politikområdet fråni flytta in iEuropa, denrunt centrumom
frågapolitiska periferin. regionala utvecklingsprocessen inteDen är en

måsteproblernregioner. Varje region ständigt sitt förenbart för husse om
konkurrensfönnågan.hålla Det finns inte för alltid given ordningatt en

attraktionsfönnåga.regioners produktions- och Genom denmellan
genomgårglobalisering ekonomin flyttas tidenomfattande helasom

effektiviseringdetaljer. varje insatt krona därförEnmönstrets ärav
uppnåsmöjliga resultat skall inom den regionalanödvändig bästaom

fortgår alldelesutvecklingsprocessen. Det är oavsetten process som
utvidgningen EU.av

regionala1.4 Ansökarländernas struktur

i de Baltiska Estland, LettlandDe ansökarländema delas in staternanya
Tjeckien, Slovakien och ochoch Litauen, Visegradländema Polen, Ungern

och Slovenien. Cypern har sedanBalkanländema Bulgarien, Rumänien
inte här.tidigare lovats inträdesförhandlingar och behandlas

nivån i hartillmäts allt betydelse EU 15Insikten den regionala störreattom
långsamt spörsmål politiska agendan i de flestafört denregionalaupp

för urskiljaemfas. Förutsättningenansökarländerna, dock med olika att
Östeuropaochregioner i Central-tydliga historiska och funktionella är

krigshärjadepåverkad våldsamma historia dessadenstarkt staterav
och Tjeckoslovakien.första världskriget bildades Ungerngenomlidit. Efter

Vidare blev PolenTjeckien och Slovakien.Tjeckoslovakien delades 1993 i
år. har byttåter 123 baltiskavilket det inte varit De staternastategenen

åren.gånger 100 Balkan harunder depolitiskt herravälde flera senaste
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förändringardrabbats de världskrigen ochstora senasteav genom genom
Jugoslaviens upplösning. ständiga förflyttningarDessa hargränserav

produktionsområdenmedfört naturliga plötsligt delats ochatt gränser,att
tidigare funnits,inte skurit sekelgamla kontaktlänkar. Detsom av

inte avhjälptproblemet Sovjetimperiet upplösts, iär sätteratt utangenom
flera sin livsvillkorenprägel idag. uppmjukningEnänstater av

därförbör verksamt medel för framtida samarbete ochgränserna utgöra ett
utveckling.

flesta länderna har aldrig varit del den europeiska ekonominsDe en av
huvudfåra. själva verket har de betraktats perifera. Endast TjeckienI som
har erfarenheter avancerad kapitalistisk industriperiod. I Polen,av en

huvudvågenSlovakien industrialisering först iUngern och korn av
införande eftersamband med det socialistiska andra världskriget.systemets

mångaindustricentra skapades byggde befintligaNya stora varav
råvaror. kollektiviserades. satsningJordbruket Den starka gjordessom
industriutvecklingen lämnade för lite kapital till infrastrukturen.över

till standard.Endast jämvägarna byggdes godut

i livsvillkor mellan och inom de ansökarländemaSkillnaderna ärnya
Påbetydande, tabell 1.4. grund den obefintliganärmastse av

svårt utvecklingsnivånregionalstatistiken det fastställa i deär närmareatt
förolika regionerna. Tillräckligt de regionala skillnaderna dock käntärom

det möjligt de problemen finns. Delargöraatt att storase var av
hårdansökarländema kan betraktas ödelagdanärmast som genom en

exploatering under den kommunistiska tidsperioden. Miljöförstöringen gör
många hållhär verkligen skäl för klart hämmandeDen utgörnamnet. en

faktor för framtida utveckling.en

Östeuropa fåttAnsökarländema i Central- och har eller kraftigtnya
Europarådetomarbetade konstitutioner. Alla tillhör och detstaterna numera

miniminivåinnebär de klarat det slags vad kriterierna föratt avser en
demokratisktmed styrelseskick Europakonventionenrättsstat som

föreskriver. ocksåinnefattar skyddet för de mänskliga rättigheterna.Det
fåttBeträffande marknadens primat gäller äganderätten och avtalsrättenatt

måsteställning. Vidare enligt Europakonventionen finnascentral deten
oberoende domstolar och fungerade förvaltning i respektive land för atten

skall klara stipulationsgränsen för demokratiskdet rättsstat.en



SOU 160 Regionalpolitiken utvidgad europeisk 451997: i unionen

Basstatistik ansökarländema och SverigeTabell 1.4 över

Lön/mån Jord. Ind. Tjänst.BNP/C ByggLand Inv.

förädlingsvärdeMilj. Andel totaltEcu av

22,9 5,3 63,7854 150 8,1Estland 1,5 l

9,9 25,3 57,1366 130 7,7Lettland 2,5 1

29,0 6,7 55,0932 70 9,3Litauen 3,7

6,0218 7,6 33,3 53,138,6 2 359Polen

5,2 34,1 7,3 53,410,3 3 491 235Tjeckien

31,9 57,2467 6,3 5,1Slovakien 5,4 2 -

6,2 23,3 4,4 54,0343 23910,2 3Ungern

6,8 36,9203 79 20,5 35,7Rumänien 22,7 1

5,0 57,9236 731 5,0 32,12,0Slovenien 7

52,576 13,9 28,4 5,2Bulgarien 8,4 -

69,221,8 4,719 860 1 187 4,38,8Sverige

NationalräkenskaperSCBKälla: Agenda 2000 samt

stårdefinition, helaemellertid inte uttömmandeDet är utan processenen
upprätthålla denoch försvaraskallmed de individeroch faller nyasom

ordningen, hurde till denVilken inställning harrättsordningen. nya
Korruptionsamhälletomgivandeförändringsprocessen i detaccepteras

motståndmoralisktsåväl lagstiftningmåstemaffiaväldeoch mötas somav
dessa problemmycketfrån det forna löstesmedborgarna. I DDR genomav

politik ochställning inomledandefunktionärer ialla gamlaatt
ioch uppfostradehuvudsakligen tränadefolkadministration byttes ut mot

eftersom detandra ländernamöjligt i deinte varitTyskland. Det harvästra
ämbetsmannakår enligtutbildadgår framskaffainte vidare attutan en nya

fleraemellertid i DenansträngningarStoraden ordningen. görs stater.nya
vilketmåste successivt bytasämbetsmannakåren omskolas och ärgamla ut,

för defaktorhämmandegenomgripande ochsynnerligen nyaen
avgång drabbatomfattandePolen harEstland ochansökarländerna. I en



46 Regionalpolitiken i utvidgad europeisk union SOU 1997: 160en

forna funktionärer inom främst Parallellträttssystemet. med naturliga
avgångar har det allt inneburit fömyelsen gåtthar relativt snabbt.trots att

återstår.Men mycket arbete Flera alldagliga frågoroch praktiska måste få
tillfredsställande lösning. långsiktigtFör förändringarna hållbaragöraatten

krävs bland goda löner till tjänstemännen i de såstrukturernaannat attnya
de inte omedelbart köps till det privata näringslivetöver eller blirdeatt
benägna har tillsammansEU fleramed internationellaatt ta mutor.
institutioner hjälpt till med personalutbildningen. den turbulentaI period

från90-talet medfört har inte alla drag den plånasgamla tiden kunnatsom
stråkdröjer sig såvälDet kvar tidigare rättsordning organisation.ut. av som

påMen det det hela imponerande lagstiftningsomvandlingär taget en som
Östeuropag.i Central- ochägt rum

De baltiska staterna

baltiska småDe till och territoriet därmed lätt överblickbartärstaterna ytan
från Under den kommunistiska tiden inte regionalacentrum. var
självstyrelsefrågor prioriterade. lokalaDen och regionala självstyrelsen är
alltjämt utvecklad. Estland indelat i 15 regionala administrativaärsvagt
enheter och 254 självstyrande kommuner med budgetar och rätt att taegna

lokala skatter. finnsI Lettland 26 regionala myndigheter och 568ut organ
för lokal självstyrelse. dessaAv 7 städer, 70 491ochär tätorter

förhållandenalandskommuner. Litauen någotI annorlunda. finnsDetär
någrainte oberoende regionala myndigheter i landet. tio iDe länen med

invånaregenomsnitt 371.000 förvaltningsorgan nyligenär upprättats.som
tillhörDe den statliga förvaltningen och leds vilkenguvernör,av en

för regeringspolitiken genomförs. Trots dennaattansvarar
förvaltningsreform påtagligtcentralstyret Påi landet. det lokala planetär
finns 56 nyupprättade kommuner, vilka i genomsnitt har drygt 66.000
invånare. De har bildats sammanslagning 500 ibyar genomsnittgenom av

landsbygden efter sammanslagningen 44 dessa enheter.utgörsom av
tätortskommuner.Resten är

Estland regional områdenutvecklingspolitik 1994. Deantog ären som
föremål för insatser finns i och södra delen fårlandet. Stöd deöstra ävenav
små industriområdengränstraktema struktursvårigheter.öarna, medsamt
Regional utveckling integrerad del den nationella politiken. Detär en av

rådetnationella bestårför regionalpolitik för de berördarepresentanterav
ministeriema och samordningen dem emellan. Särskilda insatsergaranterar

3 Sterzel, F 1997.
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militärindustriellamåste omställningen i deför klaragöras storaatt
befolkningen viktigt delryskaIntegrationen denkomplexen. är en avav

arbetet.

skall kunnagenomgår upprustning för deomfattandeStäderna atten
nätverk förNäringslivet stimulerasmoderna krav.fungera efter ettgenom

svårt få framfinner det docksmåföretagarutveckling. Kommissionen att
skulleregionalapå mycket landet utgörasiffror hur satsar program som
förmågaEstlands tillmedlemskap.vid framtidamotfinansiering ett

särskilt mycketenligt kommissionen. Intemotfinansiering därför oklar,är
utvecklingspolitiken,regionalainom denhar häntännu summerar

klara demåste differentieras med inriktningkommissionen. Den att
landet.skillnaderna iregionala

regelverkåtgärder för införa gemenskapensvidtagit radEstland har atten
återstår fråga offentligimycketmarknaden. Menför den inre om

slutligen friskatter ochfinansiella tjänster,immaterialrätt,upphandling,
Kommissionen tveksamfrågan statligt stöd oklar. ärkonkurrens där ärom

pårättsliga vilket berorförmåga tillämpa dentill Estlands att ramen,
brister ifinns dethos tjänstemännen. Dessutombristande kompetens stora

tullkontroller. det gällerkonsumentskydd och Närfråga statistik,om
åtgärderEstland inför dekommissionenregionalpolitiken atttror somom

adekvatochförvaltning och budgetpåpekats beträffande om en
på medellång siktfinansiell kontroll bör detinförs förförvaltningsstruktur

Politisktstrukturfonder.utnyttja EU:slandetmöjligt för att menarvara
demokrati med stabilafungerarEstlandkommissionen att som en

principerna och dede rättsstatligainstitutioner kan garanterasom
i förstaförhandlingarEstland inbjudsrättigheterna.mänskliga att uppta

omgången.

för demed undantaginfrastrukturenproblem medLettland har stora
nedgången och därtill kommerindustriellatransportledema. Den är stor en

nedläggningar ochomställning medlandets städer. Försvarsmaktenskris i
regionerdrabbar vissaomfattande ochpersonal änfriställning är merav

1995SedangenerelltlandsbygdenUtvecklingenandra. är sett svag.
lagochutvecklingsprocessriktlinjer för regionalfinns en ny omen

fastställa vilkaförKriterier utarbetasförbereds.regional utveckling att
från 1998.få och med Lagenstödområden skall kunna omsom

utvecklingspolitiken. Detnationellablir del denregionalutveckling en av
samordna insatserna.uppgifthar tillråd regeringenfinns inom attett som

utvecklingenregionalatill den äri dagslägetDe avsättsresurser som
svårt urskiljakommissionen. Detenligtinte särskilt äremellertid attstora,

framtidamotfinansiering vidbliskulle kunnaegentligenvad ettsom
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medlemskap. Kommissionen bedömer Lettlands förmåga tillatt
samfinansiering oklar.är

Kommissionen dock det finns god vilja i Lettland ochatt attmenar en en
uppgradering frågornade regionala kommer ske. Den institutionellaattav

beslutsgångenstrukturen och måsteinom den dock förbättras åtskilligt.
Samordningen mellan måstedepartementen utvecklas och vad beträffar den
lokala nivån måsteoch regionala där förbättringsinsatseräven göras.stora
Men insikten ökar de skillnaderna mellan olika regioner iatt storaom
landet inte kan fortsätta regionalaDen obalansen skulle siktväxa.att
kunna säkerheten i landet. Eftersom såLettlandäventyra litet tillär pass

kan det riktigt den regionala utvecklingen tills vidare liggerytan attvara
kvar del den nationella utvecklingsstrategin,som en av anser
kommissionen.

Lettland demokratisk med känneteckenär Estland,staten samma som
Påskriver kommissionen. områdeden inre marknadens har landet gjort

ansträngningar för ingångnaleva till avtal. Ytterligarestora att upp
måste ifrågaansträngningar dock äganderätt, offentliggöras om

upphandling, fri konkurrens och särskilt statligt stöd och
beskattningsfrågor. offentligaDen förvaltningen problemär ettsvaga som
kan landets omvandlingstakt. Om den finansiella kontrollenäventyra
förbättras och administrationen ökar sin kompetens kommissionentror att
Lettland kan komma klara kraven i samband med EU:satt av
strukturpolitik. Lettland ställs dock sidan i första förhandlingsomgången.

Litauen förefaller det land har problem med den regionalastörstvara som
lågautvecklingen, enligt kommissionen. kvalitetenDen infrastrukturen

på nått nivåer.har särskilt landsbygden kritiska Arbetsmarknaden sviktar
områdensärskilt i de där omställningen försvarsindustrin ochav

nedläggning militära anläggningar omfattande.ärav
Landsbygdsbefolkningen har inkomstnedgångdessutom drabbats storav en

då invånareantaletoch landsbygden detär Detärstort ett orosmoment.
finns i inte självklartlandet beslutscentrum i fallet Riga eller Tallin.ett som

Litauen statsfunktionemaI delade mellan Vilnius, och Klaipeda.Kaunasär
Även andra mindre städer har dragit fördel den flerpoliga uppbyggnadav

Någonlandet har. regionalpolitik i konstruktiva finnsordets betydelse inte i
mångalandet problemornrådena.skulle kunna samordna de Det ärsom

emellertid viktigt hela den regionala utvecklingsprocessen kanatt starta
framhåller kommissionen. Om inte det avgörande förärsnarast, annat om

motfinansieiingen skall bli möjlig enligt svårtEU:s krav. Men det är att se
varifrån motfinansierigen skulle kunna ordnas, skriver kommissionen. Den

förmågabedömer därför Litauens till samfinansiering oklar.som
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framtidadenbedömningenianslår pessimistiskKommissionen ton omen
landet visstreplikerathari LitauenRegeringenlandet. attiutvecklingen

iarbetet harochutvecklingregionemas startatförberedskap atthar en
förbildatsarbetsgrupp1997 har attSedanmöjligahögsta tempo. enmars

avslutatskallArbetetlandet.regionalpolitik iframtidabygga varaenupp
nyårtill 1997.

bedömerkapacitetoch dessadministrativa strukturenBeträffande den
kapacitetintehar idagbristfällig. Denmycketdenkommissionen även som

detkommissionenHär attstrukturprogram.genomföra EU:s anseratt
stabilockså LitauenbedömsPolitisktreformer.betydandebehövs ensom

måste vidarerättsväsendetförbättraarbetetdemokratisk attstat, men
tillanpassningenBeträffandeintensiñeras.korruptionenoch kampen mot

gjortlandetkommissionenskrivervillkor storamarknadens attden inre
områdena äganderätt,måsteinsatserytterligare görasframsteg, attmen

finansiellakapitalmarknaden,liberaliseringupphandling,offentlig av
Även förvaltningendenhärkonkurrens. ärochtjänster, skattesystem svaga

förändringsprocessen.itaktenkanproblem äventyralångsiktigtett som
fungerandeochreformeradministrativa ettRegionalpolitiken kräver

för Litauenmöjligtbliskallför det attkontrollfinansiellför attsystem
isidanställsLitauenstrukturfondsprogram.gemenskapensutnyttja

bedömning.kommissionens

bådegjortsstödinsatserochinvesteringarsvenskaharbaltiskaI de staterna
Svenska90-talet.underadrnininstrationenochföretagssamhetenfrågai om

andraoch fleratextilindustrinskogsindustrin,inomverksammaföretag är
förinsatserradförekommeradmininstrativa planet attPå detbranscher. en

högskoloruniversitet ochFleraförvaltningssektorn.inomöka kompetensen
länderna.baltiskamed deomfattande utbytehar ett

ochSlovakien UngernTjeckien,Polen,Visegradstatema:

inommonokulturdomineraralla fyramånga iregionerI staterna en
deoch förvärratarbetskraftenutbildningsnivån hosbegränsatindustrin som

slutetkommunistiskadetEftersom systemetmiljöproblemen. varstora
outvecklade. Närgränsområdena förblevsärskilttillledde det att

stannademinskademänniskorochgenomströmningen varorav
lite.mycketförekomsamarbeteGränsöverskridandeutvecklingen.

gamlaämridån deskar sönder mönstren.J

delarnaoch östramellanfinns västraskillnader avDe som
tillupphovkunnaskullevilketVisegradstatema är stora, ge

betydligtTysklanddelarnahar deSamtidigt östraflyttningsrörelser. enav
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högre utvecklingsgrad de polska och tjeckiska regionernaän andra sidan
Sannolikt kommer den skillnadengränsen. öka deatt attgenom nya

delstaterna i Förbundsrepubliken sig övriga Tyskland inärmar
Österrike,standardhänseende. Detsamma gäller för gränsregionema mellan

Tjeckien Fråganoch Slovakien. hur dessa olikheter inom deär nya
ansökarländerna och deras och avlägsnanära kommer attmer grannar
påverka flyttningsmönstren vid medlemskap i EU Kommissionen harett
mycket lite i migrationsfrågan. Folkomflyttningensäga kan kommaatt att
bli framtida bekymmer för unionen.ett

ÖsterrikeGränshandeln mellan Tyskland och och de angränsande
områdena i Tjeckien, Polen, Ungern och Slovakien kommer sannolikt att
öka tillväxten i ansökarländema. låga prisnivånDen verkar attraherande
köpstarka kunder i 1994 beräknades tyskar handla för 4 miljarderväst.

Ävenårligenmark enbart i polska regioner. investeringar sker med
västkapital i de gränsregionema. Berlin ligger endast kilometer från70
Polen och i dag den hetaste arbetsplatsen i för främstEuropa byggnads-är
och anläggningsarbetare. Det utbytet mellan Tyskland och igör grannarna

till ömsesidig angelägenhet. Kapitalöster hamnar i Polen ochen som
TjeckienUngern och används till köpa avancerade tekniska iprodukteratt

Österrike.Tyskland och Samverkan förekommer mellan universitetäven
och andra kunskapsfönnedlande institutioner, vilka alla bidrar till ökaatt
kompetensen inom ansökarländema.

Utvecklingen koncentreras allt till de delarnavästramer av
ansökarländema, vilket kan leda till spänningarna inom respektive landatt
ökar. Gränsregionema i befinner svårsig i särskilt situation.öster en

järnridånGenom har gränsregionema under det fåttkalla kriget kraftigen
inriktning försvarsanläggningar i tider fredlig samexistenssom av
reduceras eller bort. områdenDetsamma gäller för hafthartas storsom en
andel krigsindustri. Nedmonteringen den militära har drabbatapparatenav

områdendessa hårt. gråzonsaktiviteterEn områdehandelnstyp ärav
utbredd längs hela gränslinjen med forna pådet Sovjetunionen och kan sikt
hota näringama i Visegradländema den billiga och obeskattadegenom
arbetskraft på.de bygger på lågprisprodukterKonkurrensen kommersom
från Ryssland växande problem för de lokala och regionalaär ett
producenterna. Dessutom ligger den produktion och handel itypen av

påhänderna inte någrabetalar avgifter till samhället.grupper som
Visserligen har illegaladen handeln stimulerande effekt det lokalaen
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förförödandedenlångsiktigt ärperspektivet. Meni det kortasamhället
samhällsordningeng.

jämntdessa överfaller inteinvesteringar ututländskaBeträffande
tillochstädernadetillfrämstDet storaVisegradländerna. är

Österrike investeringar görs.Tysklandochgränsområdena till som
kraftigt.varieratansökarländernaolikai desamhällsklimatetharDessutom

dettankarfinns värnaskiftar. Detägande attprivattillInställningen om
från och detkapital västfrån bli uppköpt att som nukulturarvet att avegna

varitländerför deslå inriskabel väggrundeni att somsker är en
år.mångasåunderkapitalismenfrånavskärmade

dragningskraftstarkharoch WarszawaBudapest, PragstädernaDe enstora
investeringaralla58Budapest1994 hade procentkapital.på utländskt av

dehade 45kapital. Pragutländskt procentmedlandetiskedde avsom
hade 40och WarszawaTjeckien procentigjordes avinvesteringar som
nuvarandedet mönstretförSannolikhetenPolen. attskedde idem som

inomförstegharregionerdebetyder ettliten. Detändras attskall är nusom
detförstärkabehålla och kanske ävenkommersannoliktrespektive attstat

existerar.redanpolariseringregionalatill denbidrarvilket som

kommersatsningomfattandeEnkommunikationerna.problemEtt ärstort
ochmedstäderna västdeSammanknytningen storaske.emellertid avatt

jämvägsförbindelsemahyggligaredandeförbättringarytterligare av
interegionerdeemellertidsidoeffekt blir attske. En somkommer att

haflyg kommerochjärnvägar attvägar,få del stamnätetkommer att avav
Sammanfattningsvisutvecklingen.snabbadenmed iföljasvårigheter att

ytterligareregionerstarkarelativtnätverket attexisterandedetkommer av
tydligt mönsterutbyggnad. Det ärinfrastrukturens ett avförstärkas av

från börjanVisegradländerna. Deiframträderförlorareochvinnare som
godamedindustrininomförutsättningarmed braregionernastarka

ikommerinvesterareutländskaföroch intressekommunikationer
med sämrepositioner. Destarkaredanpå sinabyggaframtiden att

dåutvecklingenvid sidanblirelativt änutgångsläge kommer att avmer
mål förockså tydligtviDärmedfrivilligt. ettditsigkapital sökeringet ser
nivån ilokalaochregionaladenbehöver görasinsatserde som

starkasåledesfinnsVisegradländemahelhet. Inomansökarländerna som
betraktaäromlandstarkt attharinte alla utandock ett snararecentra som

dessautvecklingsornråde. Om centrastarktsärskiltinteiöar ettsom
för denkallabrukarforskareösteuropeiskavadsammanbinds kommer

1994.9 final2000Central Europe reportandEasternkommissionen,Europeiska
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centraleuropeiska bumerangen uppstå. Bumerangen går frånatt Gdansk
Poznanöver till Prag där den viker söderut till Brno och sedan vidare till

Bratislava och slutar i Budapest.

Riktlinjerna för regionalpolitiken i Polen regeringen 1996.antogs Denav
polska byrån för regional utveckling inrättades 1993 administrerar detsom
utländska stöd idag till Polen. En underkommitté till regeringensom ges
hanterar i dagsläget insatserna för landsbygds- och regionalutvecklingen i
landet. Polen indelat i 49 länsförvaltningar,är vilka verkställer regeringens
initiativ. Kommunerna fick självstyre 1990 och har mängden
ansvarsområden, däribland utfonna lokala utvecklingsprogram,att vilka
finansieras deras halvautonoma budgetar. Endast del Polensgenom en av
ekonomiska styrmedel tillgänglig förär regional utveckling. Hur mycket

landet skulle kunna erbjuda motfinansiering därförsom oklart,ärsom
enligt kommissionen.

Polens institutioner karaktäriseras kommissionen stabila ochav attsom
landet visar de kännetecken utmärker demokrati.upp som en
Marknadsekonomin fungerar bra med liberaliserad handel friochen
prisbildning. Sektom för finansiella tjänster dåligtemellertidär utvecklad
och den sociala tryggheten måste säkerställas. Beträffande
regionalpolitiken har arbetsgrupp lämnat rekommendationer måsteen som
följas, kommissionen. Under förutsättning administrationen fåranser att en
fungerade organisation och för finansiell kontroll förbättrasatt systemet bör
Polen på medellång sikt kunna använda de medel utgår frånsom
strukturfondema, kommissionen. Det gäller för landet fortsättaanser att
sina ansträngningar för klara tillämpa EU:satt regelsystem.att Detav
kommer kräva omfattande insatser,att kommissionen. Polen föreslås fåtror

medlemsförhandlingar i första omgången.starta

l Tjeckien väljs områden årligen för få delutsvaga att av
utvecklingssatsningar regeringen.görs ändamåletFör harsom av ett
ministerium för regional utveckling inrättats. Men kommissionen inteanser

det sker betraktaatt är egentligatt regionalpolitik.som Densom en
regionala nivån är utvecklad och det finns inte någonsvagt politiskt vald
instans mellan och kommun författningenstat föreskriver såtrots att att
kallade territoriella enheter skall och haupprättas förvaltning. Deten egen

finns idag 77 distriktär självstyre. fungerarDesom utan statligasom
förvaltningsorgan. I landet finns hela 6.233 självstyrande kommuner. De

Ävenför den territoriella utvecklingen. beträffandeansvarar Tjeckien
kommissionen det oklart hurär mycketattmenar idagresurser som

disponeras för regional utveckling. Därmed det också oklartär hur mycket
landet har erbjuda motfinansiering.att som
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viktigtemellertid att ettstegdet ettbedömerKommissionen som
liggakommerDärinrättas. attutveckling ansvaretregionalförministerium

nå möjligahögstaförsamordnasskall kunna attbästför hur resurserna
grund förrättsligskapadettamåste tillTjeckieneffektivitet. en

strukturrättsligadenbyggaförkrävsDetta somregionalpolitiken. att upp
regionalademotverkakankunnaskall görasinsatserförbehövs somatt

budgetäraochadministrativarättsliga,landet. Den somi ramskillnaderna
regelverk.med EU:söverensstämmelseståockså imåstebehövs

enligtdemokrati gängseÄven hosegenskapernaTjeckien har en
isvaghetervissadockfinnsDetkommissionen.bedömning, anser

före dettautestängningenfråganmåsteVidarepresslagstiftningen. avom
från offentligakommunistpartietoch isäkerhetstjänstenimedlemmar

Mendiskriminering.föroch zigenama är utsattaföljastjänster upp
fullvärdigändåTjeckien ärsammanfattar attkommissionen enatt anse som

framgångsrik.varitekonomin harStabiliseringendemokratisk stat. av
effektivitetenhöjaförMeni Europa. attde lägstatillhörArbetslösheten

ochkompetensfåledningsfunktioner störreföretagensmåste
måste görasinsatserStörreeffektivare.också blimåstefinanssystemet

konkurrensimmaterialrätt,certifiering,Standardisering,områdenainom
tillämpaförmågaRättsväsendets attupphandling.offentligoch

kommissionenkardinalfråga och atträttsregler anserärgemenskapens en
Landetspunkten.denförändringargenomgåbehöverTjeckien stora

strukturfonder ärochregional-unionensutnyttjaförmåga kunnaatt
denochbyggsadministrativ atterforderlig uppberoende ramatt enav

inledarekommenderasTjeckien attförstärks.kontrollenfinansiella
omgången.förstaianslutningsförhandlingar

ochadministrativalandetsföreskriverfrån 1996lagharSlovakien somen
distrikt.79ochåtta regionerilandetindelaruppdelning. Denterritoriella

lagidag,intefinnsregionalpolitikaktivförgrund enmenrättsligNågon en
framtidaförrättsliga basendenbliskallförberedaspåhåller att som

nivåpå regionalidag görsinsatserDeregionalutvecklingsprogram. som
tillrolldistriktsförvaltningamas är attattochfrån regeringen sedirigeras

kommissionensvårt försig attvisathargenomförda. Detblirinitiativdessa
iutvecklingregionalspenderasidagmyckethurbedöma sompengar

kunnaskullelandetmyckethurockså oklartdetDärförSlovakien. är
motñnansiering.erbjuda som

regionalagenomföraförrättslig atti behovSlovakien är ramenav
bristerdetfinns storakommissionen. Dessutomutvecklingsprogram, anser

iför högtalltBeslutenidag. tas uppdenorganisationen uti sersom
mellanSamordningennivån.centraladenendastochhierarkin
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ministerierna måste förbättras och varje ministeriums ansvarsområde måste
definieras klarare, framhåller kommissionen. Slovakien behöver förbättra
sin förmåga planera, förvalta,att utvärdera och kontrollera vad skersom

gemenskapsñnansiering från EU. Bristernagenom Slovakiensgör att
förmåga klara strukturpolitikensatt krav bedöms mycketav som
begränsade. Betydande reformer kommer krävas.att

Slovakien har emellertid gjort framsteg det gälltstora när läggaatt en
grund för marknadsekonomin. Ny lagstiftning bolag, bankväsendeom samt
fri rörlighet för kapital har genomförts. återstårMen Pågöra.attmera
medellång sikt kan, insatserna fortsätter i riktning,rätt gemenskapensom
regelverk standarder, certifiering, immaterialrätt, konkurrensom och
offentlig upphandling tillämpas i landet. På regionalpolitikens område
måste uppmärksamhetstörre riktas de regionala skillnadermot finns isom
landet. måsteDessutom effektivt för finansiellett kontrollsystem inrättas,
skriver kommissionen. Förvaltningen i sin helhet kräver genomgripandeen
förändring för landet skall kunna tillämpaatt gemenskapens regelverk.
Beträffande de demokratiska institutionerna och deras funktionssätt är
kommissionen avvisande. De hävdar institutionerna inte fungerar påatt det

krävssätt i demokratisk och därförsom staten attanser
anslutningsförhandlingar inte bör inledas med Slovakien.

Ungern har frånlag 1996 den rättsligautgör grunden för landetsen som
regionalutveckling. harDen starka drag EU:s strukturpolitik. Det finnsav

nationellt råd förett samordningen mellan ministeriema. Densom svarar
nationella utvecklingsbyrån genomför arbetet. Dessutom finns direktiv till

bilda regional utvecklingsfond.att inteMen heller i Ungernen detär
möjligt fastställa hur mycket gåratt till regional utveckling och därförsom

det oklart hurär mycket landet skulle kunna erbjuda motfinansieringsom
vid EU-medlemskap.ett

Den regionala nivån organiseradär i 20 län. De ansvarigaär för
genomförandet regionalpolitikens åtgärder. I framtiden skallav större
enheter skapas den regionala nivån för öka effektiviteten. Dessaatt

enheterstörre skall och ha regionalt utvecklingsråd.ett Förvar en att
effektivisera arbetet på lokal nivå har det skapats 100 grupper av
kommuner ansvariga förär utvecklingen.som

Ungern det förstaär de forna öststatsländema antagit rättsligav som en ram
för regionalpolitiken ligger i linje med EU:s strukturpolitik. Densom nya
lagen har utarbetats så den ståskall väl i samklangatt med gemenskapens
regelverk. För arbetet effektivaregöra iatt landet behövs allttrots en
betydande upprustning personalens kunskaper och insikter ochav
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insatserdemåste Genombli bättre.olika länendemellansamordningen
välansökarländermed andrajämförelseiemellertid Ungerngjorts ärsom

strukturfondspolitiken,förregelverkgemenskapensgenomförarustat att
kommissionen.anser

påfungerarinstitutionernademokratiska ettdefår omdömetUngern att
rättigheternaochfri- ärgrundläggandeDetillfredsställande sätt.
kvalitetshöjningfortsattemellertidbehöverRättsväsendetgaranterade. en

marknadenLiberaliseringenmåste förbättras.för zigenarnaskyddetoch av
måstestabiliseringlångsiktigför klaralångt,kommithar att enmen

rättstillämpningenförbättras. Inomtrygghetssystemsocialaochpensioner
områden,flestapå de allraframgångsriktregelverk UngernEU:s ärav

inomfrämstdockbehöver görasinsatserYtterligarekommissionen.anser
erforderligaha delandetmedellång sikt kanPåstandardiseringsområdet.

tillämpaförbehövsrättsväsendefungerade attochinstitutionerna ett som
ianslutningsförhandlingarfåföreslås inledaregelverk. UngernhelaEU:s

omgången.första

och Slovenien.RumänienBulgarien,

statligaegentligenvilka ärregioneri nioindelatBulgarien är
vilkasjälvstyrande kommuner ärfinns 255enheter. Detadministrativa

bulgaremaförberedernärvarandesjälvstyret. Förlokalaför detgrunden en
fåkommakandistrikt ochlandet i attinskall delareform somnyasom

denför hurriktlinjernationella1994sedanharBulgaremasjälvstyre.
färdigställaspåhållerlagförslagskötas. Ettskall attutvecklingenregionala

kommerlandet.i Detregionalpolitikenförrättsligabli denskall ramensom
utvecklingsfrågorregionalaförfondregelverk. Entill EUzsatt anpassas

försärskilt departementregeringenfinns inompå etthåller bildas. Detatt
samordningenunderlättaförråd har inrättatsutveckling. Ett attregional

utvecklingsinitiativ.regionalafrågamyndigheter iolika lokalamellan om

strukturfondsmedelÄven till EU:smotñnansieringförmåga tillBulgariens
omfattandebehövaskulleBulgarienkommissionen.oklar,är anser

strukturpolitikensmedsambandikravEU:sklaraförreformer att
samordningfungerandevadsärskiltbehövsReformerinförande. avser en

förmedeltillräckligaidaginte attfinnsdessutomochministeriernamellan
motfinansieringen.klara

förkriteriernauppfyllaockså god väg att enbedömsBulgarien vara
viktigtdockinstitutioner. Det attärstabilameddemokratisk stat

på allaupprätthållsprinciperochbekämpas rättsstatenskorruptionen att
särskiltochstärkasbehöverfrihetemapersonligasamhället. Deområden i
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frånövergrepp polis och säkerhetstjänst måste upphöra. Den turkiska
minoriteten verkar väl integrerad, vilket dock inte gäller för zigenarna.

Det finns inte för tillfället någon samstämmighet i landet deom
ekonomiska reforrnema. Den första tidens snabba avregleringar har delvis
upphävts och prisregleringen avskaffades först 1997. Det verkar som om
förra årets politiska kris och det efterföljande regimskiftet dock håller att
stabilisera förhållandet i landet. Gemenskapens regelverk den inreom
marknaden endast infördär i liten omfattning. Hela den finansiella sektorn
måste omorganiseras. Den offentliga förvaltningen mycketär och intesvag

genomföra EU:satt regelverk. Inom regionalpolitikenmogen måste stora
insatser för effektiviseragöras den finansiellaatt kontrollen i landet och
samordningen mellan olika aktörer behöver förbättras radikalt. Bulgarien
inbjuds inte i första omgången till anslutningsförhandlingar.

De regionala skillnaderna i Rumänien.är Bäst fungerarstora Bukarest och
desämst södra regionerna. Mycket för den regionalaansvaretav

planeringen och genomförandet åtgärder ligger på de valdaav
ansvarsornrådena 41 tillär antalet. På lokal nivå finns 2.767som
självstyrande enheter. finnsDet någoninte särskild regional politik i landet.
Det finns förslag till landsbygdsplaneringett innefattar den regionalasom
utvecklingen huvudmål. Där prioriterasett minskade regionalasom
skillnader. På den regionala nivån 1995 utvecklingsstrategierantogs för de
41 områdena. Det oklartär även beträffande Rumäniens förmåga till
motfinansiering i anslutning till EU:s strukturfondsprogram.. finnsDet inte
någon övergripande för den regionala utvecklingen. På grundram av en

offentlig förvaltning på nivåeralla i har detsvag visat sig svårtsystemet att
genomföra principer mål.och Ett betydande arbete kommer krävas föratt

landet skall ståndiatt handskas med EU:satt regelverk, skrivervara
kommissionen.

Rumänien bedöms emellertid på god uppfyllaväg de politiskaattvara
villkoren för demokratiskt styrd Där finns dock fortfarandestat.en stora
brister. Rättsväsendet i behovär konsolidering, korruptionen måsteav
bekämpas, polisens och säkerhetstjänstens övergrepp enskildamot
medborgare måste Priserna harstoppas. helt liberaliseratsnästan i och med
den regimens makttillträde. Men äganderätten åsidosatt såvälnya ochär
den administrativa rättsliga måste förstärkas för klarasom ramen att
marknadsekonomins krav. Landet saknar fungerande instrument för
finansiell kontroll, kommissionen. Beträffande tillämpningenmenar av
acquis communautaire i sin helhet saknas tillförlitlig information för denatt
skall kunna uppskattas. Rumänien rekommenderas inte heller
anslutningsförhandlingar i första omgången.
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områden medutvecklingshjälpen tilllag reglerarfinnsSlovenienI en som
förprojektsamfinansierarEnligt lagendemografiska problem. staten

lån tillochnivå, offentliga tjänsterlokalinfrastrukturenutveckling av
dehar utarbetatslagförslagföretag.små- medelstora Ettoch angersom

praxis.med Lageni linje EU:sproblemområden ligger angertyper somav
iindelat tolvLandetutvecklingsråd skall inrättas. ärregionaladessutom att
någraemellertid intefinnsplanering. Därförregionala enheterfunktionella

på 147byggdförvaltningenlokala1995 denSedanvalda ärrepresentanter.
EU-medelsamñnansieringförmåga tillSloveniensmyndigheter.lokala av

lagför tillfälletLandet utarbetarkommissionen.skriveroklar, omär en
utveckling.regional

demokrati. Kampenpolitiskfungerande mothabedömsSlovenien en
imåste effektivareblirättsväsendetochdock stärkasbehöverkorruption

mark ochrestitutionenägarförhållanden ochtidigarebehandlingen avav
Slovenien betraktaskommunisttiden.underkonfiskeradesfastigheter som

börskattesystemetmarknadsekonomi.stabilkommissionen ensomav
likaså. har inteSloveniensocialadetochförbättrasdock systemet

kommissionenändå intryck attEuropaavtalet, görratificerat genommen
Omvitboken.åtgärder föreslagna iochinterimsavtaletireglernatillämpa

problem kunnadetlandet borde störreifortsätterreformviljan utan
kormnissionen. Förområden,på allaregelverkgemenskapens trortillämpa

antagitSloveniensammanhållningspolitiken harochregional- en
utnyttjamöjligtdetbör attutvecklingsstrategi görasom

förinstrumentenEmellertid behöverinom EU.strukturfondspolitiken
rekommenderarKommissionenförbättras. attkontrollfinansiell
omgången.förstaSlovenien inleds imedanslumingsförhandlingar

något deiknappastexisterarmeningvästeuropeiskiRegionalpolitik nyaav
problemenregionalaDepolitiskt koncept.ansökarländema. Det är nyttett

såvälregionalamarknadskrafterna. Denöverlåtits tillomfattninghar i stor
fråga kompetensiförvissonivån i dessalokala ärden stater omsvagsom

överlämnaheltmöjligtintedetdemokratisk förankring, attäroch enmen
marknadskraftemalåt dettill marknaden,så känslig att genomvaraprocess

Enförändringsprocesser.nydanandetillståndfåsnabbtgå relativtkan att
bästaåstadkommaförbehövsrespektive landiinsats attsamordnad

Östeuropa skalleffektivitetenhurFrågan och äri Central-resultat.möjliga
regionerna.mellanjämlikhetenförhållande tillstår idenoch hurutvecklas

blide kommaeffektivitet kansin attrustade ökaroch bäststarkasteOm de
fungera.skallländernainombalansenregionaladenföralltför starka att

då kandetförfår inte bliregionerrikafattiga och stormellanSkillnaden
då deskallalla behovtillräckerintestabiliteten. Näräventyra resurserna

EU-stödetframtidaexempelvis detskallfå stöd Hureller destarka svaga



58 Regionalpolitiken i utvidgad europeisk union SOU 1997: 160en

Ärfördelas det allt inte bästtrots där de kanatt satsa görapengarna
snabbast och bäst nytta Därmed tillväxer ekonomin i de gynnade
regionerna och efterhand ökar kan de fördelas till demsom resurserna som
släpar efter. Frågorna ställda många gånger,är har intemen
tillfredsställande kunnat besvaras. Att understödja de har hittills varitsvaga
EU:s regionalpolitiska mål. Men till mångahur räcker resursernasvaga

ÖsteuropaHela Central- och blir enligt dagens beräkningar mål-lendaett
område. Går det överhuvudtaget nå några framgångaratt med en ny grupp
medlemsländer med 100 miljoner invånare, alla lika fattiga, eller måste det
ske prioritering länderDe eventuellt i första omgångenutestängsen som
kan i varje fall inte mindre behövande. Det dessutomär omöjligtanses vara

på nuvarande faktaunderlagatt utredningen tagit del fällasom ettav
definitivt avgörande huruvida framför fåskall inledastaten en annan
förhandlingar. Särskilt bland i Baltikum svårtdetstaterna är att mot
bakgrund det befintliga materialet urskilja vilket land har de bästaav som
förutsättningarna för positiv regional utveckling. Ingenting i det materialen
utredningen tagit del förhandlingsstartmotsäger för deav en gemensam
baltiska staterna.

Ansökarländema behöver alla dynamisk regionalpolitik kan hjälpaen som
till omvandla respektive land. sammansättningatt och struktur i dessa
omvandlingsprocesser måste utformas efter varje lands förutsättningar. För

implementeras måste det finnas politiskatt och administrativ nivåen som
kan handskas frågor,med dessa vilken dessutom kan bära det politiska

för framsteg verkligen Klarareansvaret och måsteatt görs. tydligare de
regionala behoven framhävas. såvälIdag regionalpolitikenär densom
regionala strukturen och funktionen generellt begrepp isvaga
ansökarländema. Det uppenbar bristär den regionala och lokalaatten
nivån behandlas så summariskt i kommissionens yttranden över
ansökarländema. Det de regionalagör problemen kommer i skymundan.att
Låt det inledningsvis krävs nationell nivå tillräckligtatt stabil förvara en

den skall kunna spela med i den internationellaatt utvecklingen och detatt
för tidigt få tillståndär effektiv lokal och regional nivå.att I framtidaetten

utvecklingsprogram för dessa länder det emellertidär oundgängligen
nödvändigt det finns regional och lokal politisk nivåatt meden en
kompetens och demokratisk förankring det möjligt vitaliseragör attsom
den regionala utvecklingsprocessen. nivån måsteDen etableras omgående.

Ett särskilt problem berör de ansökarländema minoritetemasärsom nya
ställning. Genom den brokiga historia alla uppvisar har flerastaterna
befolkningsgrupper blivit inklämda minoriteter i sina hemländer.som nya
Ryssarna i Baltikum sådantär problem. Minoritetemasett rättsliga
ställning enligt kommissionenär någotinte avgörande problem. De värst
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rättssäkerhetflesta länder, där deraszigenama i dedrabbade tycks ärvara
regional dimension. ungerskalåg. Minoritetsproblemethar Den storaen

gränsområdet Vitryssar,Ungern.dominerarminoriteten i Rumänen mot
delade lederblivit Detukrainare har liknandeoch gränser.sätt avryssar

respektive land ochhaft särställning iregionerofta till dessa attatt en
förhållande såväli positivområdet dettai präglasutvecklingen somav

optimistisk vademellertid tämligenKommissionenriktning.negativ är
tycks undersvåraste minoritetsproblemenframtiden. De varaavser

existera.upphört Iinnebär inte dekontroll. detacceptabel Men attatt
Östeuropa etniska motsättningargrund tillfinns historiskochCentral- en

friasig starkare i debegynnande nationalismsamtidigt växer nyasom en
motkraft.regionalism kan fungerautveckladIngen vetstaterna. somenom

Tyskland, Polenförekommer mellangränsregionalt samarbeteväxandeEtt
också regionaltbegynnelsefasen befinner sigoch Tjeckien. I ett

österrikiskaoch deTjeckien, Slovakienmellansamarbetsprojekt
inte oomstridd. Iemellertidform samverkangränsregionema. Denna ärav

förespråkar euro-regioner för viljaanklagas deexempelvis Polen attsom
intressen.förefter tyskasuveränitetPolenskränka att gegenom

maktfaktorRegionalpolitiken1.5 som

försöktvarje tillfälleansökarländema vidutvidgning harInför tidigare att
få så godsidor förstarka ochdefiniera sinasjälva att ensvaga

utvidgningenmöjligt. Vid denförhandlingsposition senastesom
meningeni denkandidaterna önskade medlemmarallaexempelvis trevar

årtionden demokratier. Varjestabilaoch sedanekonomierde starkaatt var
så avtal medförutsättningar försökt teckna brautifrån sinaansökarland har

inför denunionen möjligt. Hur kan den utantas seprocessensom
vidgningdyker vidfråga alltidutvidgningenstundande En avupp ensom

organisationen.maktförskjutning inomorsakaden kommerEU är attom
Central- ochutvidgningen tillFrågan införi högsta grad aktuellär

Östeuropa så många ansökarländer ochgrund det handlar attatt omav
frågamedlemmarna. Enjämförelse med de tidigare äralla fattiga iär annan

kansidobetalningar intemedföljandeutvidgning och enanses varaom
Är betalavi bereddasolidaritetenden europeiskanaturlig del attav

själva reduceramedlemmarnaför deutvecklingskostnadema attgenomnya
dåså fallet kan deintefrån exempelvis Omvårt unionenstöd är nya

inom unionenmaktpositionutnyttja sinkommamedlemmarna att genom

O Realiteteller politiskmodebegreppEttRegionernas EuropaIngmar Karlsson, -
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bilda blockerande koalitioner Innebär dettaatt utformningenatt av en
framtida regionalpolitik kan komma de nationerna tillatt styras av svagare
förmån för dem själva och de rika länderna måste betala räkningenatt

inflytelserikI konstaterar Richard Baldwin m.fl.uppsats Newen att:
and have used their members boostentrants EU structuraltocan power as

spending in their nations by changing the level of spending byand
differentchanging eligibility criteria. Why should the CEECs be any

De medlemmarnas villkor i bestäms alltsåEU inte enbart under självanya
medlemsförhandlingama under kommande åräven där deutan som
medlemmar kan inflytande beslut.EU:s framgångsriktutöva Hur de kan
driva olika förslag naturligtvis avhängigt institutionellaär de villkor som
kommer gälla. Spelteoretiska analyser visar negativ kontroll, dvsatt att
förmågan blockera beslut, medlemmars viktigasteäratt gemensamma nya
maktbas. Inslaget negativ kontroll kan teoretiskt minskas exempelvisav

förändra röstfördelningen rådet,i nivånsänka förattgenom
minoritet.majoritetsbeslut nivånoch höja för blockerande Det härär

diskussionen institutionella reformer bottnar där vi inteännu vetom men
fråganhur kommer hanteras. IGC-förhandlingama och Amsterdam-att

fördraget har skjutit fråganden institutionella framtiden.

Den kommande maktförändringen emellertid inte enbart frågaär en om
antalet och formella rådetbeslutsreglerröster i och parlamentet, det handlar
också i allt högre utsträckning förändringar i det informellaom
förhandlingsmaskineriet i Europa. Romfördraget ändrades genom

frånEnhetsakten första juli 1987. Genom anslutningen Portugal ochav
Spanien föreslog kommissionen tillägg skulle till Romfördragetgörasatt
för underlätta beslutsfattandet. Enhetsakten stakar kursen föratt denut
europeiska integrationen och hur den sociala sammanhållningen mellan
medlemsstaterna skall öka. Enhetsakten behandlar frågan ekonomiskom en
och union och europeisktmonetär Enhetsakten drarmonetärtett system.
vidare riktlinjerna för gemenskapens inom det sociala området.upp ansvar

Det kanske viktigaste bidraget blev införandet majoritetsbeslut rådetiav
gällande frågorrad tidigare krävt enhällighet. Enhällighetenen som var
grunden för småde låga rådetmed vågaäven röstetal i skulleatt staterna

påsig medlemskap. Genom det allmänna till medlemskapett upprop som

Baldwin, R E, J 1 Francois R Portes 1997.

Å Jfr. Widgrén, M 1995.
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framståför gemenskapen inteåterfinns varit viktigtRomavtalet har deti att
framhöllsmå sitt k Metalltalintegritet. Idehot mot staternasett ssom

försiktigt medSverige bordeErlanderstatsminister Tage attatt vara
institutioner, vilka styrdesövernationellaöverlåta beslutssuveränitet till av

majoritetsbeslut. gällt, vilken varjeSå principen enhällighetlänge gerom
rådet relativt enkelordningen i varitbeslut det ogillar, harland motett veto

å vill snabbare ochupprätthålla. sidanFöratt som ena se engrupper
federal statsbildning,i riktningförändringstakt Europaradikalare mot enav

åför dem andra sidanvarit för lite och Förhittills sketthar det tamt.som
framväxt kan detsuveräniteten hotas EU:snationellatycker denatt avsom

allvarligt rubbaför inteoch för betydandeför mycketskett attvarasom
och gemenskapensmedlemsstaternamellanmaktbalansen organ.

också följt dessa linjer.Sverige harDiskussionen i

frihet, demokrati ochprincipernaunderstryker viktenFördraget att omav
för helamänskliga rättigheternaderespekt för är rättesnöreett

måstefolkenSolidariteten mellanmedlemmar.organisationen och dess
effektivitet.karaktär ochdemokratiskainstitutionemasförstärkas liksom

uppnå mellankonvergenssigföresattMedlemmarna har att en
ekonomisk ochländer monetärekonomiema i sina upprättasamt att en

valuta.omfattarbestämmelserna i fördragetenligtunion gemensamensom
led i denutformningRegionalpolitikens är ett processen.

fått reglerande effekttillregionalpolitik dags dato gränsarharEU:s somen
kommer detomfattande utvidgningomfördelning. Genomtill en

aktualiseras.bakgrunden Denligger iproblemkonstitutionella attsom
ifrågaomfördelningochmellan regleringskillnadenprincipiella om

ifrån. Omfördelning kangårlegitimitet inte bortsedemokratisk att
vadfolklig förankringgradförutsätta högre änprincipiellt tänkas aven

skapareglering Reglering kan sättetgör. att gemensamenses som
gränsöverskridandeföroch uttryckinstitutionell spelplan för Europa ett en

handåstadkommakanomöjligtproblemlösning enskilda stater egensom
Regleringen harinstrument.kan fungeraoch där EU gemensamtettsom

åtnjutafalli bästaeffektivitetsaspekt och kanEUdärmed uppenbar enen
leveransförmåga. harOmfördelning däremotlegitimitet för sinfolklig att

Sådanatill andra.från identiñerbaravissaöverföringarmedgöra grupper
harinternationella planet ochdetingen nyhetomfördelningar förvissoär

3 Luif, P 1995.

vid UD-Gustavssonlånad från föredrag SverkerIdén ettär statsvetarenett av
på Handelshögskolan i Göteborg.juni 1997seminarium i
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långsedan tid förekommit i biståndssammanhang.exempelvis Den viktiga
skillnaden emellertid bilateralaär utvecklingsbistånd har klaratt en
demokratisk legitimitet föremål för åsiktsbildningöppenattgenom vara
bland medborgarna i givarlandet, finnas med i valdebatten ochatt att
beslutas i riksdagen.

För EU kan omfördelning stärka sammanhållningensätt iett attses som
Europa och öka den sociala rättvisan på kontinenten, också ettmen som
viktigt lösa knutar isätt EU:s beslutsprocesser.att Argumentetupp om
sammanhållning kan tolkas pågjuta olja vågorna i EU-systemetattsom
och förhindra välståndsskillnadema motverkar uppkomstenatt av en
europeisk identifikation i fattigare medlemsstater. Omfördelningen skulle
således minska friktionen i beslutsprocesserEU:s och stärka dess ställning i
Europa. andraDet europeisk rättvisa traditionelltargumentet är ettom en
federalt i linje med EU-medborgama har anledningargument att att
jämföra sig med varandra och ställa krav minskade klyftor med EUom

rättviseorgan.som

Den teoretiska distinktionen mellan reglering och omfördelning kan
naturligtvis inte tillämpas fullo påtill den praktiska politiken. Många
åtgärder befinner sig i gränsland mellan dessa poler och har inslagett av
både reglering och omfördelning. skallHur exempelvis karakteriseraman
sammanhållningsfonden, visserligen riktas till de svagaste staternasom
inom EU, samtidigt inriktas gränsöverskridandemen som
problemlösningar ifråga infrastruktur och miljö vilket naturligtvis berörom
många fler medlemsstater

-

årUnder påhar kraven Ökad omfördelning skärpts i samband medsenare
utvidgningar fördjupningar.och Kraven gäller särskilt regionalpolitik,
infrastruktur- och miljöpolitik biståndspolitik. Samtidigt har EU vidsamt
Edinburgh-mötet år 1992 beslutat budgettak 1,27ett procentom av
BNP. Det innebär EU:s ornfördelningsåtaganden bara förutsätts kunnaatt
öka i takt med den ekonomiska tillväxten och fråntillskotten nya
medlemsstater.

Överstatligt beslutad omfördelning kan federalt inslag i EU.ettses som
Tidigare uppfattades federaladen problemställningen i hög grad som en
fråga ställningstaganden till fördjupningar Såsamarbetet. fannsom tav ex.
i samband med Maastrichtfördraget omfattande diskussion dessen om
federala inriktning. En utvidgning till fattiga börjar visa sigstater nu
innehålla kraftig federalistisk impuls de påökade kravenen genom
omfördelningar och institutionella reformer. bådeDet gäller den tidigare
utvidgningen till Medelhavsstaterna och den aktuella östutvidgningen.nu
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Omfördelningarna medför onekligen särskilda legitimitetsproblem.
Omfördelning i grad beroende det finns folklighög solidaritetär attav en
vilket delad identifikation. medlemsstaternai sin förutsätter I utgörtur en
omfördelning klassisk politisk skiljelinje mellan och högervänster somen

långsiktigomfattande politisk debatt och mobilisering. Enägnas
från rikare länder till de fattigareomfördelning har därmedEuropas en .

betydande partipolitisk konfliktpotential och ideologisk laddning.en
Åtminstone identifikationenvad gäller den europeiska kan konstateras att

på såvälden fortfarande bräcklig förutsättning det folkliga planet, iär en
Sverige i Tyskland och Storbritannien. illustrativt denDet är attsom

debatten medlemsavgiften i i hög grad handlarsvenska EU attom om
på måste återvinna såSverige olika sökaavgiften för hög och sättär att

möjligt i form olika bidrag och EU-satsningar i Sverige.mycket avsom
avgiften positivSällan höjts i debattenhar röster sett somsom en

fattiga folkgrupper i Grekland, Spanien, Portugalsolidaritetshandling med
svårt idagden allmänna debatten utläsa detoch Irland. Det är att attav

vilja betydande uppoffringar för folkgruppema iskulle finnas göraatten
Östeuropa.Central- och

utgång ökad användning EUEn tänkbar av en av som
dess partipolitiska aspekter framträderomfördelningsinstrument är att

europeiska partierna komma vitaliseras.och de kantydligare attatt nya
socialdemokratiska partierna skördat triumfer i deUnder 1997 har de stora

årsInför ii Storbritannien och Frankrike. 1998 valnationella valen
partiet uppenbarligenkänner det socialdemokratiskaTyskland

Frågan för det undersegervittring. vilken skillnad det EUär gör om
konservativadomineras socialdemokratiska ellerutvidgningsprocessen av

socialdemokratisktförsiktig bedömning Europaregeringar. En är ettatt
för omfördelning vad konservativtkommer visa benägenhet änstörre ettatt

eller kristdemokratiskt kan tänkas göra.

i jämförelse med de tidigareAlla bli medlemmar fattigakan ärstater som
många. innebärden synvinkelnmedlemmarna, de Settär urmen

de alla skulle blimaktförskjutning inom unionen,utvidgningen omen
får ytterligare fattigafyra fattiga sällskap medmedlemmar. tidigareDe

iomgång till elva. Omräknat ioch blir i första kanske nio rösterstater en
rådet de fattigasteinnebär detenligt det gällande attsystemet

blockerandeförfogarmedlemsländerna vidare tillsammans överutan en
gårsamfälltdessakoalition. beslut kan fattas i EUInget emot.statersom

maktförskjutningar i dennainnebär ytterligareEn fortsatt utvidgning
många intressekonflikterriktning. Visserligen har dessa säkertstater

frågaockså intressegemenskap ifinns betydandesinsemellan, därmen en
fleramedlemmar. demellan unionen och dess Juomfördelningar nyaom
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medlemmarna blir desto starkare deras förhandlingsposition förutsatt att
förblir oförändrade.beslutsreglema motsvarandeI grad kan en

maktomfördelande utvidgning gällande enhällighetsbeslut istoppas genom
utvidgningsfrågan. En nejsägare tillräckligt för allaär utestängaatt nya
medlemmar.

iInstitutionell anpassning ansökarländema

Utvidgningen kan komma bli bricka i maktspelet mellan olikaatt en
Stora förändringar unionens regelverk kan bli följden.intressen i EU 15. av

också medföra förändringarutvidgningen kommer strukturen iMen att av
ansökarlandet. utvidgning den omfattningdet enskilda En av nusom

förestår påfrestningarinnebär inte bara unionens regelverk och ideologi.
i allra hösta grad innebära krav anpassning inom varjeDen kommer att

i form institutionellenskilt land. Vad krävs ansökarländemaav av
flemivåstyrede utveckla fungerande deanpassning Klarar Kanatt ett

administration Vad krävs i form juridiskbygga fungerandeupp en av
förankringkompetens och demokratisk

inverkanförändring sker inom unionen harDen storsom
form politiskmedlemsstaternas struktur och funktion. Varje känd av

skall inblandade kommer i olag.beslutsordning och de hierarkier varasom
befalsförhållanden influerasinomvarit klaraDet ett system avsom

region kan exempelvis haligger utanför den sfären. Enstrukturer som egna
regioner i angelägenheter tidigare exklusivtdirektkontakt med andra som

frånnationalstaten. innebär inrikespolitik skildbehandlades Det att somav
innehålllika självklar sig till ellerinternationell politik inte längre är vare

utmaningdefinition. europeiska utvecklingen innebärDen moten
territoriella uppfattningar, grundläggandetraditionella även motmen

Statsvetenskapliga disciplinen. Internationell politik ochi densynsätt
suveränitet internationellt samarbete, och regionerinrikespolitik, och stater

framstå föråldrade analytiskaklassiska vilka börjarär motsatspar som
instrument. framstårDärmed de gamla teoretiska begreppenäven som

kategori politiskaalltför begränsade i sin räckvidd. själva verket harI en ny
från inrikespolitiken ochbeslut dagens ljus hämtar sina särdragsett som

karaktär. politik kräverutrikespolitiken, har sin En enmen som egen som
Från det inrikespolitiskateoretisk bas för riktigt kunna analyseras.attny

fältet traditionen med debatt och olika formerkommer den demokratiska av
hitmotsättningar. departementen och ämbetsverken,Aktörema är men

5 SOU 1995:131, s.l2, Kilper, H 1997.samt
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räknas kommuner, landsting och länsstyrelser. harDe alla sinaäven
intressen bevaka blir, takt tillåteroch de i med regelverken det,att att
alltmer utpräglade spelare den internationella Det europeiskaarenan.
flemivåsystemet konstitueras mycket antal aktörer, vilkaett stortav

nivåemam.synnerligen komplext samspel mellan de olikaettgenererar

så nivåerDet integrationen skapas. När flera politiska samtidigtär utövar
makt visst territorium uppträder krafter förverkar integration iöver ett som
olika riktningar. har integrationen tillkommitEuropa ett nyttgenom som

ocksåterritorium vilket omvandlar det traditionella samspelsmönstret
mellan region och kommun. Vissa krafter försöker etablerastat, en

återintegration,europeisk andra nationell och andra regional elleren en
Europa.pågår mångalokal integration. integrationsprocesserDet i Det

beståleder förekommer olikatill det tolkning vad integrationen skallatt av
vilka skall inblandadeoch i den. finns inte folkDet ett attav varasom

integrera, många, föreståendedet finns och den utvidgningengenom
många.kanske för

viktigt begrepp den modernaEtt i internationella statsvetenskapen är
govemance. Innebörden begreppet brukar till "adoption ofav anges

decisions".18generally binding Poängen med detta anglosaxiska begrepp är
kontrasteras governmentdet kan vilket hävd knutet tilläratt mot av

Visserligen brukar ocksåstatsbegreppet. govemance ianvändas
den institutionellastatssammanhang anknytningen är öppnare.men

förskjutningen frånFörklaringarna till government till govemance i den
19Statsvetenskapliga litteraturen brukar till internationalisering ochanges

funktionell differentiering. Den begreppsliga spänningen mellan
government och govemance kommer särskilt till uttryck vid olika
europastudier ioch olika analyser territorialstatens förändrade karaktär.av
Häri ligger grunden till teori händelseutvecklingen i Europa.en ny om

Om förståskall EU i government handlar det räckatermerman av om en
frånkategorier enhetsstatsbildning, federal förbundsstat, statsförbund,ny

6 Från mångfald,Ström, Likhet till under utgivning.L-I,

7 SOU 1995:131, 5.14.

Jfr. Jachtenfuchs, 1997,M s.

Jfr. Kohler-Koch, 1996, Marks, G 1993, Mörth, 1996,Gidlund, J 1995, B U
Risse-Kappen, T 1992.samt
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mellanstatlig internationell organisation Om det såsamtidigt äretc. att man
bedömer sig kan bli statsförbundEU eller statsbildningatt ettvare en ny

befinner sig i jämviktsläge mellan stolarna behövsutan ett sorts nya
analysinstrument.

förståOm samtidigt skall dagens statsbildningar i Europa ivästraman
traditionell och statsteori blir suveränitetspoolningenstatsrätttermer av

svårhanterlig.inom denna situationEU I har empiriska studier EU:sav
levande författning visat institutionell komplexitet motstycke. Dettautanen

förhandlingssystem har utvecklat gränsöverskridande politiskstora en
mångfaldmed aktörer sidan bestårvid ävenstaternaprocess en som av av

företag, organisationer, regioner, kommuner finnsHär omfattandeetc.
studier policynätverk och policygemenskaper viktigaav som
utgångspunkter förståelsenför den politiska ordningen.av nya

flemivåstyreStrukturfonderna och kommissionen i dettautgör ett nav som
fram under särskilt det decenniet och blandväxt senaste annatsom

inneburit växande subnationell lobbyverksarnhet i Bryssel och etten
regionalt alliansbyggande torde sakna historisktöver gränserna som
motstycke.

frånDet omöjligt föreställa sig hur de regionala aktörernaär nästan att nya
Östeuropa målCentral- och kommer och vilka och allianseratt agera som

ståblir aktuella. enda torde klart utvidgat sanningDet EU iär att ettsom
blir Europa.ett nytt

Regionalpolitiken i nationalstatema har bidragit till stärkaatt
stynnekanismema i regionerna och detta har i sin bidragit tilltur att

Frånlokala mobiliseringskrafter. början detta inte medtagetuppmuntra var
i beräkningarna, idén regioner och lokalsamhällenutan snarast attvar
skulle delta hjälpleverantörer och bidragde kundemottagare statensom av
distribuera. formGenom denna top-down politik genomfördesatt av
systematiskt via förhandlingar med lokala och regionala intressen kom hela

bli politiserad.starkt Precis händelseutvecklingen kornattprocessen som
ocksåbli inom nationalstatema har den blivit inom regionalpolitik.EU:satt
igångHela politiseras och drar lokala mobiliseringskrafterprocessen som

ingen de Genom den europeiska politiken dessutom införvet vart styr. att
såväl fåstarka fiskala regler, vilka kan negativa effekter förmonetärasom
regioner, kan hela leda till legitimiteten förattsvaga processen

ifrågazo.politikområdet ställs

2° Keating, M 1995.
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påverkamedlemskapetHur kan komma den lokala och regionalaatt
demokratin i ansökarländema första reflektionenDen hur liteär pass
kommissionen har det demokratiska problemet i allmänhet ochsägaatt om
den regionala och lokala demokratin i synnerhet. detHur exempelvisär
möjligt applicera begreppet stabila politiska institutioner iatt stater som
befinner sig i transitionsfas under 1990-talet efter Sovjetunionensen
sönderfall Stabilitet i demokratiska sammanhang kan knappast avgöras

gåttstudera huruvida de första valen till och regeringarrättattgenom om
avgått sådanhar i god demokratisk efter valförlust.ordning bedömningEn

måste några år.grundas längre tidsperiod innebär varjeDetän atten
påbedömning ansökarländemas politiska institutioner vilargörssom nu av

måttbetydande gissningar och förtroende eller misstroende förett av
aktuella regimer.

kommissionens analys ansökarländema fästerI vikt vid detstorav man
nationella demokratiska och statsförvaltningen. Med hänsyn tillsystemet

betydande del stöd subnationella miljöerEU:s detäratt en av avser
tillståndetallt döma inte intresserat föregendomligt sig iatt attman av mer

övergången frånde lokala strukturerna. viktigregionala och En del av
kommunism demokrati och beståtttill marknadsekonorni har i reformering

förvaltningenden offentliga och utvecklandet lokal självstyrelse. Enav av
undersökning femton postkommunistiska visar det har skettstater attav en

omvandling lokala planet; finnsdramatisk det det 58.000ännumera mer
invånare.kommuner i genomsnitt 5.719 Variationenmed detNärär stor.

invånarantal finns detgäller högsta medelvärdet i Litauen 66.000 och det
l.60O.21 finns påtaglig ocksålägsta i Tjeckien Det heterogenitet,en men
instabilitet deinstitutionell regionala planen i ansökarländema.en

dåDemokratin vila bräcklig grund, deltagandet i exempelvis desynes
på valmanskåren. Ungernungerska lokalvalen låg1994 34 procent av anses

ha den kanske starkaste modernaste formen lokalt självstyreoch blandav
ansökarländerna.

utvidgningenFör skall lyckas kommer det krävas goda politiskaatt att
såvälinstitutioner på nivå.central regional och lokal politiskaDetsom

fram nivåeri idag starkt präglat flera plusEuropaväxer ärsystern som av
blandning privata och offentliga aktörer. kräverDet oerhört högen av

för mångfaldkompetens klara intressenden Jumötsatt av som arenan.
bådeförr den privata nivåoch offentliga sektorn kan komma i med vad
finns välståndetinom EU chansen skall spridas15 i destörre är attsom

Jfr. Elander, 1997.1
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aktuella ansökarländema. Gamla auktoritära och antidemokratiskanu
dimstråk dröjer sig kvar hindrar sikten framtiden. För detmot attsom
gränsöverskridande regionala samarbetet skall kunna utvecklas exempelvis

Östersjönkring det betydande vikt skerdet regionala och lokalaär attav
frågasjälvstyrelserefonner i ansökarländema. Denna behöver aktualiseras

förhandlingarnatydligt under de fortsatta EU-medlemskap.om

svårbemästratminst likaEtt problem den lokala demokratin ärsom
förhållandena måsteinom administrationen. den allaI tänkbaraprocessen

in. finns här för omfattande faddersystemDetsättas utrymme ettresurser
där institutioner och företag i sina organisationer kan antalträna ettegna

år från ansökarländema. skulle universitetDet ochpersoner per genom
högskolor, offentliga myndigheter och privata företag och organisationer

Påkunna bli till helt bas för den framtida utvecklingen. det sätten ny som
fleraskett i Tyskland skulle därmed ismärtsammaöstra steg

mångfaldutvecklingsprocessen kunna förkortas. initiativDenavsevärt som
idag förekommer borde inrikta sina krafter kompetens och

påiattitydförändringar samordning respektive länder kan göraen som
Även demokratinbilateral basis. i högsta grad utbildnings- ochär en

kompetensfråga hållbaringen förändring. transforrneradeoch den Detutan
Östeuropa kan bedömas önskvärt, kanske nödvändigt,Central- och som ur

utvecklaeuropeisk synpunkt efter fall med helt möjligheter attmurens nya
välfärd demokrati hela kontinenten. nödvändigsäkerhet, och Men en

sådantfår känner sigtransformation inte ske medborgarnasättett att
ensidigt informerade eller manipulerade.

Regionalpolitiska kostnader

påverkakommer unionens regelverk och dessutvidgningEn att
såväl funktion i varjetillämpning. Vidare kommer struktur nyttsom

frågapåverkas. kommer detmedlemsland Ytterligare vadär: attatt en
kosta

konfliktkälla inom gemenskapen.Budgeten har varit betydandeen
för organisationen.varit skapa ekonomisk basSträvandena har att tryggen

skulleTvå 1970 och 1975 innebar gemenskapernabudgetreformer att
tullavgifter, jordbruksavgifter ochintäktskällor:finansieras tre uppgenom

1984 befann sigmomsskattebasen. Mellan 1979 ochtill procent aven
motsättning Storbritanniens bidragi uppslitandegemenskapen omen

års budgetreform, tillkommit förehävdade 1970eftersom britterna att som
på sådantutfonnad denStorbritanniens medlemskap, sättett attvar

Så lång iföljde strid budgeten vilken resulterademissgynnade dem. en om
nivåhöjd för momsskattebasen ochuppgörelse uttaget enom en aven
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långsiktig mekanism engelsmännens bidrag.för begränsa Föratt
kommissionen brittemas agerande olyckligt eftersom det förde tillvar upp

uppnå få återflödemedlemsstaternas dvsjustesträvanytan att att ettretour,
ungefär storlek inbetalningarna. växandeEttav sompengar av samma

Sådiskutera sin roll finansiär.bekymmer idag Tyskland börjatär att som
den 9 augusti 1997 hävdade den tyske finansministem Theosent som

årligatidskriften Tysklands bidrag tillWaigel i intervju i SpiegelDer atten
måste tredjedel motsvarande miljarderEU minskas med ungefär 30en

statsfinansiellabakgrund den situationen. Försvenska kronor mot attav
ingångna Waigelkraft bakom orden, strider avtal, hotadesätta mot attsom

ekonomiskt fattiga regioner i kravet inteblockera stöden till Europa om
långa kamp för minska sina bidragtillgodoses. lärdom brittemasEn attav

i utdragen handlingsförlarnning i situation därkan hamnaEUär att en en
utvidgningsprocessema.samtidigt skall genomföra EMU- och Denman

hållningen denintagit försöka minskasvenska regeringen har att uttaget av
budgetår.planeras blir 20 miljarder kommandeavgiften, vilkensvenska

miljarder.från beräknas 10,98Bidragen EU ge

strukturfonderna har fyrfaldigats sedan 1988. Vad kommerKostnaderna för
tidigare kosta15 till ytterligare 5-10utvidgning EU öststater atten av

Kommissionens i Agenda 2000,regionalpolitiskt EU:sär attsvar, som ges
sammanhållningsfondenvia strukturfonderna ochför omfördelningbudget

nivånfrån för perioden 1993-99 till hela200 miljarderkommer ökaatt ecu
föreslås2000-2006. miljarderdenna 45275 miljarder för Inom att ecu,ram

miljarderför inklusivedvs sjättedel, öronmärks medlemsstater, 7nyaen
Ökningenförestöd formella medlemskapet.i särskilda det avecu

hittills inte hela tillbudgetramen beror EU använtatt utrymmet upp
föreslårl.27% totala kommissionenbudgettaket BNP, storaattom av

ifråga ochförändringar i särskilt CAPbudgetstruktur,nuvarande om
den fortsattastrukturfonderna vissa antagandenden görsamt att om

ekonomiska utvecklingen i Europa.

egentligenrealistisk kommissionens kalkyl och med vad kanHur är en
finnsbedömning det endastadekvat jämförelse Utredningensgöras är att

inlemmande ijämförbar händelse det DDR:soch ären
tyskaFörbundskansler Helmut Kohl och denFörbundsrepubliken.

och skatternainte skulle bli kostsamtregeringen hävdade enandet attatt
nåddes1996inte för klara integrationen. Höstenskulle behöva höjas att

från Tyskland tillnivån överföringarden ackumulerade statliga västraav

22Prop. 1997-98:
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det forna DDR den hissnande bruttosumman 1.000 miljarder DM och netto
750 miljarder SomDM. högst uppgick överföringama till 185 miljarder

årDM under 1995. transfereringarDessa för 5% iBNPänsvarar nu mer av
Tyskland och har naturligtvis medfört betydande skattehöjningarvästra och

solidaritetsskatt.särskild Det kan DDR endastvärt att notera atten vara
invånarehade miljoner17 medan ansökarländema har 100.

speciellt problem bedömningenEtt vid kommissionens kalkyl denär attav
påbaseras rad antaganden framtiden inte kan prövas.en om som nu

föreslårKommissionen ingåendeefter prövning fem erbjudsatt stateren
omgång:medlemskapsförhandlingar förstai Estland, Polen, Slovenien,en

ÖvrigaTjeckien och förutom CypernUngern tidigare inbjudits.som
årligenansökarländer skall följas och individuellt inledaupp

medlemskapsförhandlingar de uppfylla de kriteriernär treanses som
rådets årfastställdes vid i Köpenhamn 1993: 1 stabila institutionermöte
demokrati, mänskliga rättigheter föroch respekträttsstat,garanterarsom

och skydd minoriteter, förekomst fungerandebav av en
förmågamarknadsekonomi, liksom hantera konkurrensen ochatt

marknadskraftema förmåga åtai unionen sig medlemskapetscsamt att
målenskyldigheter inbegripet anslutning till politisk, ekonomisk ochom en

återstår rådetunion. emellertid vilka beslut ochDetmonetär att se som
frågan.parlamentet kommer fatta i Vad händer med kalkylen antaletatt om

omgångeni första utökas till sju eller reduceras till tre Ettstater annat
antagande absorbtionsförmågaansökarländema har begränsadär att en av

utifrån, nivåstöd dvs stödet överstiger vissnär avtar nyttanen av
Sådanaytterligare medel. begränsningar har med antalet projektgöraatt

föreligger, ocksådvs idérikedomen med den administrativasom men
Även svårtkapaciteten i dessa avancerade kan ha absorberastater. stater att

framgårEU-stödet vilket EU-l2exempelvis inte kunde utnyttjaattav mer
från år70% tillgängligadet stödet strukturfondema under 1994. deIän av

gamla befinner förvaltningen fortfarandesig i transitionsfas,öststaterna en
framgått, mångaoch kapaciteten hantera utvecklingsprojekt ärattsom

mycket begränsad. Här föreligger klar skillnad situationen i gamlamoten
DDR vid enandet med Västtyskland eftersom den effektiva västtyska
administrationen kunde leda moderniseringen och transitionen. Den
möjligheten inte konstitutionellt för vilken inte heller harEU,är öppen
administrativ kapacitet för uppgiften. jämförelser medställetI görs
absorbtionsförmågan hos utvecklingsländer och de fattigastemed EU:sav

Bundesregierung internet-information 1997, DM 1,000 billion for reconstruction of
Germany.eastern
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nuvarande medlemsstater. 2000 tak förAgenda stödet tillI ett ettanges
sammanhâllningsfonden,enskilt land strukturfondema ochgenom

nämligen 4% dess BNP.av

Ofta används transfereringama till Grekland jämförelseobjekt. Därsom
från uppgåutbetalningarna strukturfonderna tillberäknas 400summan ecu
sekleLMslutet Om jämförelsen istället med fornagörsmotper person av

transfereringsnivån på gångerstorleksklassen tioDDR hamnar högre per
År i forna till miljardercapita. 1991 uppgick BNP DDR 91.5 samtidigtecu

frånbetydligt halva detta belopp transfereradesän västrasom mer
Tyskland. Ändå invånarnakan knappast hävda i Tysklandöstraattman

insatserna tillräckliga,tycker det för mycket eller tvärtomgörs äratt att
finns därför skäl betvivla realismen bakomDet att resonemanget om

absorbtionsförmåga.begränsad

Även såalla medlemmar blir nettobidragstagare kommer de attnyaom
medlemsavgifter; det finns därmed intäktskälla för vidbetala EUen

måstebedöma dessa intäkter bestämdautvidgningen. För att nya
den ekonomiska utvecklingen under denantaganden göras närmasteom

femårsperioden. allmänna föreställningen tillväxten kommerDen är att att
år åransökarländema +4% i 2,5% underbli i EU 15 +änstörre per per

välfärdsavståndet således2000-2006. aktuella förväntasperioden Det stora
därmed direkta intäkter tillminska framtiden och EU. Ii störrege

återuppbyggnaden ansökarländernas infrastruktur ochav
näringslivet finna intressantaproduktionskapacitet kommer i Europa att
indirektaffärsmöjligheter, vilket stimulans och intäkter inom EU 15.ger en

utvidgningeneffekt genomsnittligaEn känslig EU:s BNPär attav per
capita minskar, vilket bibehållna regler besparingseffekter i demed ger
nuvarande regionalpolitiska Med dagens regler skulle 45programmen.

invånare nivåsänkningmiljoner förlora EU-bidragtill dennarätten nuom
haftgenomfördes. Stor förlorare blir sannolikt Irland som en gynnsam

årekonomisk utveckling och därför kan komma hamnaunder attsenare
sammanhâllningsfonden målovanför för såväl frånstrecket stöd som

strukturfondemazöfrån regeringamastöd vitböcker tagits framI de som av

130f.Jfr. Rabinowicz, E 1996,även s.

ofJfr. consequencies of the integration theEuropean Commission, 1996. The spatial
into Community.German Länder thenew

Begg, I 1996.
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i de fyra fattigaste länderna inom införEU IGC framkommer påtagligen
tillkomsten och fattigare medlemsstateröver kanännuattoro av nya

minska flödet stödpengar. Den spanska regeringen sigmotsatteav
exempelvis nedskärningar inom de nuvarande och förordadeprogrammen
tillförsel ytterligare till regionalpolitiken ochav resurser
sammanhållningsfonden. italienska regeringenDen varnade för att
utvidgningen kan minska EU-intresset bland Medelhavsländerna.
Kommissionen har emellertid i föreslåAgenda 2000 valt reformeringatt en

stödstmkturen och kvarstår75%-regeln oförändrad. Behovet istödattav av
de medlemsstaterna kan långvarigt.bli Om fåransökarländemaväntasnya

sådubbelt snabb tillväxt år nårEU 15 kan det 30-40 innan detaen som
capita.%-nivåntill 75 genomsnittsligaEU:s BNPupp av per

framtidenI kommissionen antalet gemenskapsinitiativ skallattanser
minska och andelen EU-medborgare stödornrådenlever i de olika skallsom

från nivåreduceras det nuvarande 51%-läget till i intervallet 35-40%.en
målAntalet begränsas till enbart nyckelordetoch koncentration tillärtre

områden ändamål:mindre geografiska färreoch

Mål omfattarl 2/3 strukturfondema och skall riktas till mindreav
utvecklade regioner med BNP capita lägre 75%är änen per som av
genomsnittet i regioner inte längre blir berättigadeEU. De till stöd isom

föreslås erhålladen ordningen utfasningsstöd under begränsadettnya en
Mål ingårtid. Mål föreslåsI l det nuvarande 6 vilket finnas kvaräven som

specialarrangemang i ungefär oförändrad omfattning.ett

Mål riktas till2 regioner för radikal strukturomvandling inomutsatta
industri, service, fiske föreslåseller jordbruk. koncentreradHär en mer

Ävengeografisk jämfört målinsats med nuvarande 2 och 5b. här tänker sig
kommissionen utfasningsstöd under viss period.ett en

Mål mål3 till regioner inte omfattas l eller 2 och därges som av
medlemsstaterna vill utveckla utbildning, omskolning och
arbetsmarknadsinsatser.

sammanhållningsfonden föreslås fårdet gäller finnasNär den kvar ochatt
fortsättningsvis skall landspeciñk det kan diskuteras detäven ärvara om

sammanhållningsfonden såriktigt med i regionalpolitik,EU:satt ta men
i regel inom Anledningen torde de berörda harEU.görs att staternavara

så allmänt ekonomi hela det nationella regioner kanatt systemeten svag av

Jfr. Baldwin, 1994, 10.R E s.
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behöva stärkas. Skulle medlen i stället kanaliseras viaanses
måhändastrukturfondema skulle svårt fådet önskadeattvara samma

träffbild ändra stödreglema eftersom det troligen skulle skeatt ettgenom
överspill till andra delar kontinenten.av

Ett särskilt problem i sammanhanget EU:s additionalitetsprincip, dvsär att
EU inte full kostnadstäckning förutsätter medfinansiering ofta tillutanger
50% andra Grundtanken strukturfondema inte skallärpartners. attav

medlemsstaternas regionalpolitiska insatser kompletteraersätta dem.utan
Risken bedömdes överhängande de skulleatt nya resurserna annars

föranvändas fasa de nationella regionalpolitiska medlen. Undantagetatt ut
sammanhållningsfonden har betydligt lägre krav samfinansieringär som

strukturfondema. I de fattiga ansökarländemaän utgör
additionalitetsprincipen viktig restriktion för möjligheten att ta emoten
stöd. medfinansieringskrav områdenDe ställs för stödberättigadeattsom

få frånska del medlen strukturfondema skapar begränsningav en
stödens storlek. Ibland dagens medlemmar har exempelvis Spanien och

tillåten nivå påIrland endast 40 eller möjlig grund avsaknadprocent av av
Belgien och påI Tyskland däremot ligger siffran 70av egna resurser.
till de fördelar fåleder fattiga länder skall inteDetta kanattprocent. som

gåruppfyllas. del det regionala tvåEn stödet därför till länder istor av
huvudsak, och Italien.Tyskland De har till fullt uppfyllaatt utresurser
kraven på medfinansiering. Det totala stödet i de fattigasteper person

uppgårländerna tillinom 15 mellan 6 ochEU 30 den italienskaprocent av
nivån. såLobbyistema kan till och bli framgångsrikamed i jakten EU-

motfinansiering.medel det inte finns En generell tendens äratt att
använder sin tidigaremedlemsstaterna nationella regionalpolitiska

budgetram för finansiera partnerskapet i strukturfondsprogrammen. Detatt
medför regionalpolitiken europeiseras betydligt snabbare änatt som
framkommer tillväxten i strukturfondema. Fortfarande emellertidärav
omfattningen den nationella regionalpolitiken i medlemsstaterna iav
storleksklassen till gångerfyra EU:s.större äntre

Europaparlamentets budgetkomrnitté arrangerade i maj 1996 offentligen
utfrågning finansieringen utvidgningen. förreDen polskeom av
finansministern Lewandowski hävdade Polen visserligen skulleatt vara
kvalificerat frånför stöd strukturfondema, skulle ha problem med attmen

inte reglerna ändrades. denna bakgrundMotta emot pengarna om var

28 Europeiska unionen 1997, Första ekonomisk och socialrapporten om
sammanhållning.
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Polen enligt Lewandowski intresserat frånstödmer av
sammanhållningsfonden, det skälet kravet medfinansieringattav

strukturfondema.frånsannolikt blir begränsat till 15%, stöd Underän av
år har det ibland framförts förslag ansökarländema skulleattsenare om
från påräknabefrias detta krav och kunna full kostnadstäckning av

kommissionens Agenda 2000 villI emellertid inte haprogrammen. man
någon sådan särbehandling de potentiella medlemmarna utanav nya

EU:s regelsystem skall gälla för alla.synsättet är att

Traditionellt dominerades EG:s budget CAP. Framväxten EU:sav av
regionalpolitik inneburit förmånhar relativ minskning CAP till fören av

således frånsatsningar strukturfondema. finns förskjutningDet en
jordbruks- till regionalpolitik. Redan i införandetsamband med av

påEnhetsakten det tydligt Medelhavsländema föredrog satsningarattvar
jordbrukspolitik.regionalpolitik framför I Agenda 2000 bedömer

kommissionen framtidadet CAP kan under det fastställdaatt rymmas
fårbudgettaket bl innebär dess kostnader inte stiga änattsom a mer

motsvarande O.74% BNP-ökningen i medlemsstaterna. Detta tak kanav
någonknappast betecknas egentlig nedskärning, inte minstsom som

jordbrukspolitiken fortsatt expandera i fasta priser sedan införandetatt av
budgettaket.

utifrånSammanfattande diskussion olika scenarier.

omöjligtDet fullt bedöma budgetära och andra effekterär att ut av en
utvidgning. Försök har gjorts för kvantifiera regionalpolitiska kostnaderatt
och intäkter, träffsäkerheten ifrågasättas.kan följandeI avsnittmen

utifråndiskuteras därför effekterna olika scenarier: Utvidgningtre utan
förändrad regionalpolitik, utvidgning med gradvis förändraden
regionalpolitik och utvidgning med kraftigt reformerad politik.en
Alternativen inte varandras Utvecklingen kan mycketär välmotsatser. ta
vändningen alla varianterna blir verklighetatt tre attgenom processen

i nuläget måttligaoch sedan via förändringar leder fram tillstartar mer
genomgripande förändringar. Medlemsländerna inblandade iär en
fortgående karaktäriseras förändringstegvis än tväraprocess som mera av
kast. mellan såKontrasten alternativen blir därför inte knivskarp som
direktiven kan intryckge av.

Together in Europe, Nummer 89, 15 maj 1996, UnionEuropean Newsletter for
Central Europe.

Jfr. Allen, 1996,D 229.s.
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Scenario 1 Utvidgning förändringarutan:

politiska allianser,De kanaler för inflytande och praktisk politik harsom
utvecklats kring regional- strukturpolitikEU:s och informella och löstär
sammanhållna. Styrkan i dessa länkar har hunnit bli avsevärd inomsvaga

15.3 lför utifrånEU Om policy-nätverk för störningar kanutsättsettramen
svagheten i länkarna mellan aktörerna snabbt förvandlas till svaghet ien
ordets alla bemärkelser. Tillförs ytterligare aktörer till relativtett

fårväletablerat policy-nätverk det konsekvenser för inarbetaden
rollfördelning. Inför utsikterna så mångdubblassläppa in 5-11att staternya
antalet. Förutsägbarheten minskar och policy-gemenskapden växtsom
fram allvarligtsätts prov.

uppståtttriangelrelation EU-kommissionen,Den mellan nationellasom
regeringar och enskilda regioner och kommuner har givit upphov till nya
kontakter, kännetecken förbindelserökade mellan EU-ärvars
kommissionen och regionala aktörer i fonn lobbying direktmedsamt av

Förklaringen liggerrepresentation i Bryssel.

strukturfondema 1988 ökat resursberoendetl Fördubblingen ochsomav
blivit kitt i policy-nätverkenett

2 reformerade i samband med framtagandetDen processen av
CSF, bäddat för regionala och givit demaktörerramprogrammen, som en

nationellaroll de regeringarna i sina respektive hernländerstörre gentemot

komplexitet nätverken uppvisar det inte enkeltMen den är göraattgenom
Risken förmårsig finns nytillkomnagällande inom dem. aktörer varkenatt

fönnårnågot de problem söker lösningar och heller inte speladegöra
någon nämnvärd roll för de policynätverk finnsinom ramen som
etablerade. Följden blir den gemenskap tidigare framstodatt som som en
integrationsbefrämjande faktor istället blir hinder för utvidgning.ett

Med detta i bakhuvudet de principer gäller förförefaller det om somsom
Öst-tilldelning sammanhållningsfond linje ochEU:s ligger i med deur mer

någon formCentraleuropeiska regeringarnas önskningar. villDet säga av
särlösning. slutsats understöds huvudmottagamaDenna att avav
strukturfondema i Portugal, Spanien, Italien, Grekland och IrlandEU 15;

utifrånaktivt för sammanhållningsfondens lite olikaverkat tillkomst
utgångspunkter. åGrekland och Irland har sidanPortugal, ena svaga

3 Kohler-Koch, B 1996.
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subnationella institutioner och har inte varit särskilt villiga byggaatt upp
sådana. båda fåttSpanien och Italien har erfara regionalism inom sina

och har konstitutionellt starka regioner. bådaI degränser numera
återta någotfallensistnämnda det önskvärt kontrollen detöverattvore av

inflytande regionala aktörer haft tillfälle utveckla under skyddatt av
ÖsteuropaUtgångslägetCSF. i Central- och medanär attramprogrammen,

nivån börjar fram relativt snabbtden kommunala etablerandetväxa ser av
långsammare.nivåregional ut atten

framstårförändringarutvidgning mycket kostsamt,En utan ettsom
alltför kostsamt alternativ, särskilt för desannolikt länder ärett som

nettobidragstagare till EU:s budget. Inte bara i iäventenner utanav pengar
perspektiv. Under oförändrade beslutsregler det ingainstitutionellt är som

svårigheter för fattigahelst länder bilda blockerandeatten grupp av en
emellertid inte troligt nettobidragstagarekoalition. Det vidareär utanatt

avstå från förmåner de redan har varför framtida konflikter denskulle av
inte kan uteslutas. ansökarstatema det naturligtvis önskvärtFörtypen vore

få stånd förmånliga fattigastetill ställning de i EUstaternaatt samma som
idag helt orealistiskt eftersom det skulle hela Central-har, vilket är göra

Östeuropa stödområde.och till

utifrån storleken strukturfondema 1999 skulleOm kostnaderna beräknas
från miljarder miljarderkostnaderna stiga 28.4 till 42.2 deecu om nya

fåskulle stöd Grekland och Portugal beräknasmedlemmarna samma som
kriterier skulle det berättigaha vid den tidpunkten. Enligt nuvarande

frånfå ochextremfallet medel regional-Bulgarien i det attena
medan motsvarandestrukturfondema motsvarande 39 BNP,procent av

båda6.7siffra för Slovenien, det rikaste landet, uppskattas till Iprocent.
på 4fallen överstiger resursöverföringama det föreslagna taket maximalt

BNP. fattigaTotalt sjunker inom EUBNP närprocent sett nyaav
medlemmar kommer in, vilket i praktiken kan föra med sig de regioneratt

får inte berättigade till det. Särskilt kännbart bliridag stöd skulle varasom
beviljas under regional- och strukturpolitikensdet för regioner stödsom

Ävenmål för utvidgningmed denna restriktion beräknas kostnaderna
uppgå till cirka 8.5 miljarder ecu.

också Samtidigt detrovärdighet minskar skäl.Scenariots ett annat somav
ocksåpåtjäna utvidgning det deländerna har ärärattstora mest en som

åstadkomma fördjupning. inte troligtangelägna Det är attmest att
sådanfråganfrivilligt skulle driva utvidgning mednettobidragsgivare om

32Jfr. Grabbe, H K Hughes 1997, sid. 40.
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från beslutsmässigheten inom ligger inteemfas de bortser EU. Detatt
heller Sveriges intresse. Sverige liten nation det angelägeti För är attsom

komplexitet upphov till reducerasde transaktionskostnader EU:s gersom
spelregler minskar.EU-institutioner och antaletantaletattgenom

på ministerrådeti händerna detGenom beslutet utvidgning ligger äratt om
för undvika problem ochbäddat för sidobetalningartidigare attsom
frågorsvårigheter framtidadokumenterade hantera Europasatt om

därförmedlemsförhandlingama det troligt dearkitektur. I är att stora
något in medlemmar,i utbyte släppakommer kräva mot attstaterna att nya

fördjupning. Vad främst talarform i riktningsannolikt i motsteg somav
såsådan tysk-franska axeln varitutveckling denär attmot somen

försvagats. Axeln riskerarför hartongivande inom EU attramen numera
Å sidan det skälföljd utvidgning. andraförsvagas ytterligare till gerav en

bliutvidgning. Enligt tidsplanen skall EMUföreförstärka den nästaatt
hittills intedenna orsak har unionenredan 1999. Blandverklighet annat av

Estland, Polen,fler Cypern,varit intresserad än stater;att ta emot sex
utvidgning i denna fas skulleSlovenien.Tjeckien, och EnUngern större

interaktions- och koalitionsmönsterinarbetade struktur, deinnebära denatt
stå bakgrunden finns detuppstått känna igen. deninte skulle Motattsom

på tillinträdeskraven EU.ingen anledning att tumma

framtidavillkoren förSå dikterar det Europastalar medlänge EU rösten
alternativ. NATO:s planerbristengrundutveckling, bland annat av

behållaför skallpå förutsättningarna EUutvidgning förbättrar attsnarast
kraften iviktigaste integrationsbefrämjandedenbilden sig själv somav

behålla dynamisk ochkan sin ställningEUEuropa. Det gör att som
någon säkerhetspolitisk roll. Förstsig ökadanpassningsbar taattutan

EU-medlemskapaspirerarför länderdet blir stor somgrupp avom en
NATOfår inträde i EU:s-det och samtidigt förnekasoch inte sätts

följer medinför riskernaintegrationskraft Ställd somprov.
framstår kommer säkertrelativt lätt. dettafragmentering valet Trotssom

budgetfrågor institutionellamedkoppla policy- ochoviljan att samman
länderna riskerarfrågor Skälet delika tidigare. är att storastoratt vara som

på radikaltändrasmaktbalansen inom EUförlora sin särställning ettatt om
mindreprioriteringtalar för EU-kommissionensDettasätt. att en gruppav

på gång. defår Utvidgning, inte alla Detökat stöd. är storastater enmen
perspektiv.staternas

dePå medpunkt förefaller Sverige hadenna stora staternagemensamtmer
behålla röststyrka isin nuvarandeför kunnamed ansökarländemaän att

nuvarande antalministerrådet, kommissionen,representationen i samt
från Sveriges sidaambitionernaEU-parlamentet. uttaladeplatser i De att
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verka talesman inom EU för Baltikums sak förenar visionensom om
Europeisk integration med solidaritet och förstärkande kulturella ochav
ekonomiska band Det skiljerösterut. Sverige från de länderna istörresom

påEU denna punkt aktiviteten i diskussionernaär beträffandeatt
utvidgning inte för fördjupning.motsvaras Skerav samma engagemang en

utvidgning minskar Sveriges förutsättningar för behålla olika formeren att
stöd. Sverige kan vinna utvidgning med nuvarande förreglerav en

struktur- och regionalpolitiken flera kan bli medatt statergenom som ur
Östersjöområdetsäkerhetspolitisk synpunkt viktiga för stabilitetenär i och

Europa. Dessutom blir det ökningresten handelsutbytet överav en av
Östersjön. mittMen i allt detta borde kanske tonvikt ligga påstörre det
medmänskliga vi har för folk levt under svårare omständigheteransvar som

vi själva. Vad detän skall kosta i reda har aldrig påställts sin spets.pengar
Solidariteten har dock pris.ett

Scenario 2: Gradvis förändring

Då ansökarstatema i genomsnitt har betydligt lägre levnadsstandard änen
de nuvarande medlemmarna förhandlar utifrånEU ekonomisken
styrkeposition. Kriterierna för EU skall medlemmaratt acceptera ärnya
redan fastställda och det till medlemmarnaär införliva EU:sattupp
regelverk med praxis. Reglerna inom EU norrngivande förär de som
önskar bli medlemmar. Samtidigt regelverket griper in och förändrarsom
lagar så har det stabiliserande verkan. Ju EU:s politik fåtten mer en
inriktning positiv integration, det åtgärdervill aktiva förmot säga ituatt ta
med interna problem, desto krav ställs förhållandena inomattmer
unionen homogena. Politiken bordeär därför inriktas på långsiktiga mål

kortsiktiga sidobetalningar.än Det talar för gradvisa förändringar.snarare

Olika former särlösningar förutsätter diskriminering områden,andraav
vilket förutsätter olika regler gäller. Risken det lederatt tillär att
fragmentering det uppstår för skillnader i integrationstakten. Detstoraom

talar för infasningen formen förberedelsermesta att innantar av
medlemskap. Innebörden gränshindrenär successivt minskas ledatt ettsom
i förberedelserna och EU:s regional- och strukturpolitik inomatt stöps om
EU 15 under tiden för bättre gemenskap. bakgrundstörre Motatt passa en

tidigare erfarenheter finns det inga skäl internade reformemaatt tro attav
kommer ske snabbt. Kommissionären ansvarig för regionalpolitik Wulf-att
Mathies har utvidgning politiska garantier förnoterat att utan atten
utjämningspolitiken fortsätter i de fattigaste länderna inom EU 15 varken är
socialt försvarbart eller politiskt tänkbart.
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fått 40-årssin utformning under tidEftersom regleringen inom redanEU
svårt genomföra genomgripande revisioner. talar förblir det Detatt mera

gradvis förändring plötsligt genombrott.scenario med än ettett snarare
bådepåGradvis regional- och strukturpolitiken ställer kravförändring av

fåin- behövs tidtabell innan de länderna kanoch utfasning, det en nyamen
tillgång tillbaka stödet till regioner ifull till fonderna. Genom draatt

hårt motstånd frånlångsam förtakt minskar riskenganska
och Irland.Medelhavsländema

framgår 2000, till syfte vänjaInfasning Agendahar, attsom av
på dem inom den inreansökarländerna vid krav kommer ställasattsom

i första hand konkurrensregler, antitrustregler,marknaden. gällerDet
för ansenlig tillavreglering och regler statsstöd. En avsättssumma pengar

På sikt planerarförberedelserna, den inte avsedd bliär att permanent.men
etablerademellan finansieringen den redanEU-kommissionen skiljaatt av

Öst-för infasningen destrukturpolitiken och kostnaderregional- och av
bra metod vill reduceraCentraleuropeiska länderna.och Det är om manen

på långpå knappastanslutning kort sikt, det dugerkostnaderna för men
medellång integrerar ipå sikt eftersom det för med sig EUeller attens

kan bemästras politiskt.med överdrivenolika hastighet tro att processen
kombination medintegration befäster EU:s IPositiv gränser. storaexterna

håller påavgränsad länderresursöverföringar till attsomgruppen
striderframstår alternativ. Detförbereda sig det kostsamtett motsom

likabehandling. Slutsatsenprincipen ärresonemanget att processenavom
underlättas följs frihandel inom deEuropaavtalenväsentligt upp avom

utvecklingen i ansökarländerna.sektorer gagnarsom

TACIS har redanSpecialdestinerade PHARE och prövatsprogram som
tankeårs med denna metod. Men medtid i enlighetunder ett par

de omkring 100 miljonerförväntningarna blandbehoven och de växande
lösning. Om det resulterar iingenberörs detmedborgare är permanentsom

länder riskerar dettill antalomfattande överföring ett storten av resurser
omfördelningarsammanhållningen inom unionen. Storaundergrävaatt

så småningom för givna. Detinstitutionaliseras ochbyggs in i tassystemet,
medlemsstater i olika divisioner. Isker tillvänjning placerar värstasomen

hastighet det varituppstår i olikafall integrerasEU attutanett som
den inre marknadendynamiska effekternaplanerat. Om de förväntat av

så framträdertrovärdighetEMU-projektet förlorar sinuteblir och
någonsintydligaredragkampen EU:s än ettsomom resurser

sådan till stagnation. Denutveckling riskerar ledanollsummespel. En att
i dragkamp Detuppfattas den andres förlustvinst om resurser.som enenes

räkna hembudgetbeslut 1999, klarardärför nödvändigt nästaär attatt
utvidgningen.för den kommandekostnadsfördelningen
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jordbrukspolitiken,Den CAP, avskräckandeutgör ettgemensamma
exempel. historik exaktDess den bordeEU undvika förär
strukturpolitiken. 20-årsCAP har under tid varit i sambandstötestenen
med utvidgningar Den inbyggd i obligatoriskär systemet som en

nivåbudgetutgift ligger fast och inte kan rubbas parlamentet. Rom-vars av
fördragets artikel 39 inkomstnorm gäller helagaranterar en gemensam som
EU-området, förhållanden,nationella till exempelvis andraoavsett

inkomstnivå. CAP flexibeltEtt minskasätt göra äratt attgruppers mer
förmåndess betydelse till för anpassningsbar politik. Regional- ochen mer

sådantstrukturpolitiken har tidigare fyllt behov bådei samband medett
utvidgningar fördjupningar.och jämförelse har principerna för regional-I

långtoch strukturpolitiken varit föränderliga. CAP däremot har främstmer
ursprungsmedlemmama, främst Frankrike Tyskland.och Förgynnat nya

framstårmedlemmar jordbrukspolitiken lika ofördelaktig för statersom
med jordbrukssektor i exempelvis Polen 30är närmarestor procent
sysselsatta inom jordbrukssektom för idem har tyngdpunktensom som
andra näringsgrenar.

förändringarRisken gradvisa ofrivilligt byggs in i ochär att systemet
svåraskapar och policy-nätverk blir förändra. Att minskamönster attsom

fönnånde regionalpolitiska ambitionerna till för öronmärkta tillresurser
medlemmar allvar etablerade rutiner. Central- ochIutmanarnya

Östeuropa har förhandslöftet medlemskap, 1993, fungeratom gavssom
för reformarbetet. EU:s medlemsstater bör inte underskattamotorsom en

på påverkabetydelsen denna dynamik. Finns det allvarönskan attav en
måsteframtida utveckling infria utställda löften.Europas EU

frånErfarenheterna fyrade tidigare utvidgningarna visar föredragitEUatt
skjuta institutionellade lösningarna och de därmed sammanhängandeatt

budgetfrågoma. Budgetfrågoma tioårsperiodsysselsatte underEU efteren
återfickden första utvidgningen 1973. Integrationsprocessen inte sin

dynamik förrän under 1980-talets andra hälft. lösningDen förordatssom nu
bådeEU-kommissionen innebär det tidtabell för ochin-sättsattav upp en

håller. sådanautfasning tidsplaner varjeMen spel isätts stort settsom
gång stårregeringar sig vid förhandlingsbordet. Stater inte alltidsättersom

hårdnar. påfast vid sina utfästelser förhandlingarna bristI skrivennär
konstitution det oundvikligt regeringskonferenser fortsätterär att att ge
sidobetalningar och komplicerade paketlösningar. Gradvisa förändringar
riskerar skjuta framtiden.problemenatt

33Rabinowicz, 1996.E
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för denmed undantagdet,utvidgningar hartidigaresamband medI
medlemskap. Nutullfrihet ochupprättandetlång mellangått tidsenaste, av

betydligtekonominFörändringstakten i ärförfarande.snabbarekrävs ett
Bedömareöverblickar.politikernatidsperspektivdetlångsammare än

klaraansökarländerår somligaför25kan attdet taattmenar
medlemskap. påså kravenDesvårt länge.detPolitiskt vänta storaär att

långatillåter intesocialförriskernaomställning ochekonomisk oro
reformprogrammendemokratiskaochekonomiskaväntetider. De

ochCentral-iländernaperiodmed närdessutomsammanfaller en
riskerarÖsteuropa ledarskap. Detpolitisktstabiltutrustade med attinte är

hända i devad kommeroklart staterbakslag. Det attleda till är somsom
företrädemedriskendenutanför DetEU. attlämnas är stora enge

inkommerbli dentorde viljaansökarstatIngenmindre somstater.grupp
Ävengranskas.historienförändringgradvistalar förMycketsist. omen

sigsmå ärproblem större,in växerbyggametoden tenderarden att somom
på kortnågontingtillräckerkraftenpolitiskasvårt dendet meraattatt tro

åtgärdas, drabbasmåsteproblemenakutaväl desikt. Risken närär att
övermäktighet.uppgiftenspå grundhandlingsförlarrmingaktörerna avav

reformGenomgripande3:Scenario

åstadkommasvårtvaritalltiddetharutvidgningar atttidigareVid
betydligt lättarevaritharförändringar. Detinstitutionellagenomgripande

strukturpolitiken. förekommit förslagocksågång harDennabreddaatt
kommissionärer.antaletminskaförändringar. Ettgenomgripande är attom

Medministerrådet skalliföreslås röstviktemaandra anpassas.I attstegett
blirmajoritetsbeslutanvändningökadochmedlemmarantalstörre avett en
fårsmåmånga statersvårt för de attdet accepteraattstaternastora

har deutvidgningartidigareTrotsbeslutsapparat.i EU:sjämbördig status
minskningenplaneradeMed denökat.interöstvikter avstaternasstora

i formkompensationkrävalär dekommissionärerantalet staterna avstora
befolkningsstorlek.derasministerrådet, bättreifler motsvararröster som

majoritetsbeslutinnebärPrincipenmajoritetendubbla ettatttaletDärav om
eller sättmajoritet annatinkludera ettbör utaninte bara stateraven

befolkningsstorlek3° skullereformerSådanainäven väga staternas
styrelsesätt.i EU:selementetfederaladetförstärka

34 1994.Baldwin, R E

35 1997.Francois R PortesE, J 1Baldwin, R

36 1997.Chatzimarkakis, G
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En möjlighet i linje med federala tankegångar EU-parlamentetärannan att
delövertar uppgifter för läsningar.undvika EU-parlamentetatt har denen

formella koppling till nationella problemregioner ministerrådet saknar,som
kan knappast beslutanderättenöverta regional-över ochmen ensam

strukturpolitiken krånglardet till beslutsproceduremautan att ytterligare.
Det kräver med andra ord reformer stärker EU-parlamentets position.som
Eftersom det inte tagits något samlat har beslutsordningen blivitgrepp
svåröverskådlig. Situationen har uppstått på grund nationellaattav
regeringar vill släppa kontrollenogärna försvaga ministerrådet.attgenom
Ökad makt för parlamentet i dess nuvarande utformning ingen garantiär
för fårbesluten bättre regional förankringatt och regionkommittén såhar

långthär inte räckt substitut. har rådgivandeDen bara uppgifter.som

Mera verkningsfullt förefaller det väsentligt skära ned föratt utrymmet
jordbrukspolitiken. På regional-sätt och strukturpolitikenssamma som
utformning varit bereda försätt utvidgningarett väg skulleatt reformen av
jordbrukspolitiken kunna leda till förändring EU:s arbetsformer. Detav
skulle bryta det hittillsvarande med stegvisamönstret förändringar.
Grundfelet policy, budgetär och behovet institutionella förändringaratt av
inte har kopplats ihop. EU-kommissionens åstadkommasträvan att
koncentration påpekar önskar utveckling i denna riktning.att EU-man en
kommissionens uppfattning frågori denna brukar dock intesom
hörsammas. Tydligheten målsättningarnai med regional- och
strukturpolitiken skulle öka med föreslagits istället förtresom som nu sex
mål.

Vid det rådetsEuropeiska i Essen 1994 slogsmöte fast utvidgningenatt
skulle komma omfatta fler länder från början,att än Baltikum ochtrottman
Slovenien tillkom sedan PHARE-programmet igång. Detsatts
tillkännagavs det skulle komma krävas institutionella förändringaratt att

framtida utvidgning så mångamed skall kunna ske. EU:som en stater
metod har alltid varit använda utsikterna till utvidgning katalysatoratt som
för reformer, förhandlingarnaäven skjuts tills påtrycket utvidgningom upp
blivit eller mindre akut. Pre-accession eller förberedelsestrategin kanmer

skjutasätt utvidgning medanett EU ställningatt tillses som tarupp en en
reform.större Strategin undviker avsiktligt de frågornakomplexamest

jordbrukspolitiken och strukturfondema, vilka stårtillsammans för omkring
utgiftema.80 procent av

37Gidlund, J 1995.

38Preston, C 1997, sid. 209.
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samtidigtåstadkomma fördjupninggårdet visstvisarErfarenheterna attatt
utnyttjade ifördröjning.viss EUmeddet skettutvidgning,med även om

inträde sin starkarePortugalsSpaniens ochmedsamband
dei utbyterelativt liteländerdessaförhandlingsposition och attmotgav

Förverkligandet den inremarknaden.till den inrefick tillträde av
följakunde iutvidgningenfördröjainte settkom stortmarknaden utanatt
1985Vitbokenungefär sätttidsschematdet utsatta somsamma

villkorenkeltfick heltmedlemmarna uppsattaföreskrev. De accepteranya
vilketeuropéer,godakvalificera sigregelverk föroch gällande att som

auktoritäralytt underhelt nyligentvå vilka tillsländeroviktigt förinte var
sambandEnhetsakten. Iefterinte förränkomKompensationenregimer.
följdtillstrukturpolitik, mycketutgifterna förfördubbladesmed den av

med IrlandkoalitionbildaGenomPortugal.från ochSpanienkraven att
i76i EU 21länderna rösternafyra fattigastedeGrekland fickoch av

omröstning. Denfråntvå blockeraministerrådet. baraDet röster attär en
förskjutningkraftigockså medförasigvisadeutvidgningeniberiska aven

den inreförverkligandeti utbyteskeddedetmaktbalansen. Men mot av
konstitutionellgenomgripandenågoniledintemarknaden och ettsom

samtidigtochmedlemmarabsorberaFörmågan ta ettreform. att nya
EU:sbäddade förintegrationsprocessenframåt i mestväsentligt avensteg

till1987Enhetsaktenochfrån med Vitboken 1985ochperioderdynamiska
nedmontering 1989-90.jämridånsmedoch

fråganhadeMaastricht 1991iregeringskonferensentillLagom om
fortsattahindradebelastningbli närmasthunnitutvidgning somen

kunde inte1999valutainföra europeiskförTidtabellenframsteg. att en
hållningsvårigheterna gentemotskyla attöver gemensamenas om en

Då detmedlemskap. ärinställthade siktetredanansökarstatema som
också lättdetutvidgningmedsamband är attiblockera beslutenkelt att

sigprofileranågon anledningharmedlemkompromissa. Ingen att som
minskatharundantagsreglerståndfå tilloch möjlighetenbromskloss att

protokolletsocialastå utanför detframgång medStorbritanniensefter att
förstarkaIncitamentenMaastricht 1991. är attundertecknades isom

uppgörelser,bredabäddar förDetlösningar.tillframkomma gemensamma
långsiktigEndastreformer.institutionellaknappast processengenommen

policy-nätverk kanochrelationerinformellatroligtförefaller det att
skrivenpåbeteenden sättochformaliseras som enstyra samma

konstitution.

framförutvidgningföredraverkarStorbritannienmedi likhetSverige
inflytandesittminskaSverige berettfrågan ärfördjupning. Men attär om

bli falletskullevilketförmån medlemmar,för statustill quoomnya
angårvad detkompromissaanledningnågonbibehålls. inte harEU att
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medlemskap.uppfyllandet kraven för Det vittnar Sverige inteav attom
kommer sänka kraven påutan protester medlemskapatt inriktar påsigutan

försvara sitt inflytande inomatt EU. Det talar för de institutionellaatt
anpassningama kommer dröja tid.ännuatt För inteatten
integrationsprocessen skall bör Sverigesstanna regering ägnaav
uppmärksamhet hur vill vidareutveckla och modernisera regional-man
och strukturpolitiken eftersom den kommer behöva förnyas. Kanske iatt

frihandelsvänlig riktning bekostnad den hörsamhetmer finnsav som
regionala lobbyingorganisationergentemot för få till ståndatt

kompensatoriska åtgärder. Hittills har medlemskapet lett till relativtett
kraftigt tillskott till regionalpolitiken. Totalt innebär Sveriges medlemskap i
EU de offentligt finansierade regionalpolitiskaatt insatserna för
tidsperioden 1995-1999 beräknas öka med i storleksordningen 12.4

kronor.miljarder

Priset för etablera och fonnelltnämnareatt reglerade relationer med länder i
ÖsteuropaCentral- och framstår relativt modest i jämförelse med desom

dynamiska effekter kan förväntas utbyte medtätare de länderettsom av
geografiskt belägna iär Sveriges omedelbara närhet. Det gällersom

medellång sikt. Affinitet har betydelse för ekonomiskastor och kulturella
band. De nordiska ländernas satsning intensivt samspel i
Östersjöregionen påbygger utnyttja grannskapets fördelar.att Det finns
sannolikt ömsesidiga fördelar med utveckla utbytet mellan Sverigeatt och

Östersjönländerna kring ytterligare efter utvidgning och det likaären
viktigt under förberedelserna. På sikt lär utvecklat tvåvägsutbyteett
fungera injektion för ekonomierna områdeti och bädda försom en en

fördelarfdynamisk utveckling komparativa Sveriges andel världensav av
totala till Lettland, Estland och Litauenexport redan betydande.är En

Öst-integrationnärmare mellan EU och de och Centraleuropeiska länderna
får bättre början frihandel premieras utvidgningenän börjar meden om om
de uppslitande och förlamande diskussioner det riskerar bliattsom annars

utgångspunkten institutionella förhållanden,är policyinstrumentattom och
budget tidigare skett behandlas för sig. Med andra måsteordsom var
utnyttjandet frihandelns positiva inverkan kombineras medav mera
strategiska långsiktigaoch åtgärder.

39Lund, G 1997.

4° Europeiska kommissionen 1997, Strukturfondema Sverige,i 19954999.

4 ÅJfr. Andersson, E 1995, sid. 56.
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fruktbart betonatorde detnettobidragsgivare attattSverigeFör varasom
sigförberedaåtgärder främst sättstrukturpolitiska är attoch ettregional-

återgågår intehandelsbarriärer. Detminskade attkonsekvensernainför av
nationelltnågot slagsstödetstrukturpolitiskadettill kvotera genomatt

stödnivåemaframtidaDemellanuppgörelserbaserat stater.kvotsystem
tillabsorptionsförrnåga, knytasmedlemsländernasmåste avgöras av

projekt. Omrelevantaförmåganochkapacitetadministrativ presenteraatt
effektivabliskall kunnanågon meningiregionalpolitiska instrumentende

skallområdenvilkahandlamindremåste diskussionerna somom
förkvalitéertillräckligaharprojektvilkaochsigkvalificera somommer

övergripandeslagsskulleEUfå ettstöd. Att styrasattanta avatt
utvidgningar.gång vid tidigareorealistiskt dennalikarationalitet är som

framregeringskonferenserunderförhandlingarKomplicerade pressar
bilateraltansökarstatemahanteraansträngningarsidobetalningar, atttrots

istället för grupp.ensom

Östeuropa så godsidobetalningdetCentral- ochiländerna somFör envore
diskrimineringslippermarknad ochtillgång till EU:sficknågon de avom

genomgårstrukturpolitikenregional- ochinteOmprodukter.deras
ansökarstatemasigtänkakanförändringar attomfattande man

nuvarandekriterierfår enligtdekompenseras statusatt somsammagenom
får sig mednöjabeslutandeförhållande till EU:simedlemmar menorgan,

reformerinstitutionellaGenomgripandeåtgärder.specialdestinerade
det ikompenserasde attkrävatroligenkommer stora staternaatt genomatt

emellertidförefallerDitbefolkningstäthet.tillhänsynbeslutsreglema tas
krokig.lång ochvägen
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INFÖR EU:sREGIONERSVERIGES2

OSTUTVIDGNING

nivåpå nationellindustristrukturHandel och2.1

handelsnätverkoligopoliseradespecialisering och dessSveriges

internationellamed denintegreradvälekonomi ärSveriges öppna
ochutvecklingsimpulsergivitharInternationellt utbytemarknaden.

ökadproduktionen. Enistordriftsfördelartillvaratamöjlighet att
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Figur 2.1 visar hur och importensexporten andel av
bruttonationalprodukten förändrades årenmellan 1958 och 1995. En
exportkvot överstiger importkvoten innebär positivt handelsnetto.som ett
Figuren indikerar markant skillnad mellan 60- och 80-talen. Hela 60-en
talet hade Sverige underskott i handelsbalansen.ett Under 80-talets
devalveringar har detta tillvänts överskott. Den trendmässiga ökningenett

utlandsberoendet indikerar hur Sverige i utsträckningav redan harstor
dragits in i den växande intemationaliseringen.

Drygt hälften både och import går till Sverigesexport femav största
handelspartners, dvs Tyskland, Storbritannien, USA och de nordiska

Sverige har därmed starka oligopoltendenser i delargrannarna. sittav
handelsnätverk. Tabell 2.1 visar hur Sveriges import och fördeladesexport
på olika länder år 1994. Den handelspartnemstörsta Tyskland varifrånär

femtedelnästan all import hämtas och till vilken 13 allen av procentca av
går.export

Tabell 2.1 Import och fördelade länder 1994. Procentexport totalaav
import och exportvärden.

Land Importandel Exportandel

Tyskland 19 13
Storbritannien 10 10
USA 9 8
Danmark 7 7
Finland 6 5
Norge 6 8
Frankrike 6 5
Japan 5 3
Nederländerna 4 5
Italien 4 4

EU14 63 60
Ansökarländer 3 3

Källa: Bearbetning SCB Utrikeshandelav

Tabellen visar ansökarländema helhet idag ståratt endast för cirkasom tre
handeln med Sverige medanprocent och importen tillav EUexporten

uppgår till 60 respektive 63 den totala handeln. Tabellenprocent visarav
samtidigt redan fördubbling handelnatt med ansökarländema innebären av
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svenskalänkarna i detde tioblandskulle hamna störstadeatt gruppsom
handelsnätverket.

effekternakortsiktigaantyder dehandelsflödet idagbegränsadeDet att av
På längre sikt kommerlitebegränsade.bli ganskaskulleutvidgningen

institutionell ochsnabbaretillledautvidgningsprocessendock att en
underlättar handeln. Envilketansökarländema,utveckling iadministrativ

också riskerna förtillstabilitet lederökaddemokrati ochsäkrad atten
bättreinnebärförsvinner. avsevärtländer Dettai dessainvesteringar en

Med tankekomparativa fördelar.sinaexploateraför ländernamöjlighet att
siktdärförfinns dettill Sverigenärhetpå geografiskaländernas en

medutbytetpotential ibetydande öst.

VinellOhlssonindustrin har dentillkopplinghandelnsI analysen avav
bedömningexaktEnbranschindelningenpresenterade använts.1987 av

efterfrågemönster,förändras kräverfördelarkomparativahur att
ekonomierna. Ettjämförs mellanproduktivitetochfaktortillgångar, teknik

före handelnsvarupriserskillnader iberäknatill dettaalternativ är att
inteeftersomoch östmellan väst,uppkomst öst var enmen

sig1989föreutbyteförekomdet ävenmarknadsekonomi och terett
kanskälsvârframkomlig Avväg.prisbaserad analys ensammaensom

Östeuropa ifrågasättas. Teknikenteknik i delarexisterandeanalys avav
Svårighetenprisbildningen.förhållande den skevatillskev ikan antas vara

finnsdatai dekvalitetsproblemendata och atterhålla denna typ somatt av
strukturerhandelsflöden ochutifrån faktiskabedömningtillgå, gör att en

ochfastställa Sverigespålitliga metodendenförmodligen attär mest
fördelar.komparativaansökarländernas

1985 ochindustrisektorersvenskaförSpecialiseringskvoter2.2Tabell
och 1994.1985mellanförändring1994 samt

År UtvinningSkyddadArbeteForskningKapitalKunskap

0,211,020,940,991,24 1,221985
0,370,990,921994 3l1,401,42

16+0,-0,03-0,0214+0,18 +0, 18+0,Förändring

från 1993ProduktionsvärdenaIndustristatistik ärUtrikeshandelKälla: SCB samt
prisnivå.årsomräknade till 1994

näringslivssektorernassvenskaderedovisastabell 2.2I
till totalställd i relationproduktiontotalvilldetspecialiseringskvoter, säga

överstigerproduktioneninnebärkvotförbrukning. En än attstörre ett
förhållande tilliockså tolkaskan nettoexportförbrukningen. Kvoten som
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förbrukning. En växande kvot innebär de svenska marknadsandelamaatt
inom sektorn ökat medan minskad kvot innebär de avtagit.atten

En kvalitativ bild ovanstående tabell i tabell 2.3. tabellenI framgårav ges
tydligt inom vilka sektorer specaliseringen tilltagit i vilken gradsamt
Sverige redan idag har hög specialisering inom sektorn.en

Tabell 2.3 Utveckling de svenska industrisektoremas specialiseringav
mellan 1985 och 1994.

Minskande eller Växande
oförändrad

Hög specialiserig kvot Kunskap
årett 1994över Kapital

Forskning
Låg specialisering kvot Skyddad Utvinning

årunder ett 1994 Arbete

Källa: Bearbetning SCB Utrikeshandel och Industristatistikav

Som svensk industriväntat specialiseradär produktion där kapital och
kunskap de viktiga insatsfaktorema.är bådaInom dessa sektorer har
dessutom specialiseringsgraden ökat. Inom forskningsintensiv produktion
har tillväxt skett innebär Sverige årenunder gått från låg till högatten som
specialisering, det vill till produktionsäga överstiger den inhemskaen som
förbrukningen inom sektorn. En del de ökadestor av
specialiseringskvoterna kan dock tillskrivas kronans devalvering 1992.
Exakt hur devalveringen påverkat de olika sektorerna däremot svårtär att
entydigt dåbedöma del branscher billig import,en gynnas ettav en genom
beroende utlandstillverkade insatsvaror, medan andra branscherav gynnas

internationellt krona.settav en svag

Arbetsintensiv produktion specialiseringsgrad under periodentappar och
det den skyddadegör även sektorn. denAtt skyddade sektorn kantappar
tyda den inte skyddas i utsträckning tidigare.att En delsamma storsom

den skyddade sektorn kan också hänföras till den arbetsintensivaav
industrin.

Den sektor ökat utvinningssektorn, dettaär dock frånmest ärsom en
lågmycket nivå och sektorn har fortfarande den klart lägsta

specialiseringskvoten.
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specialisering studeraochhandelanalysera äralternativtEtt attsätt att
framgår tabell 2.4 stod denimportandelar. Somochsektorernas export- av

det totala exportvärdet34industrin för cirkakunskapsintensiva procent av
kanandelen importenhar denår sektorn1994. Att största antasäven av

inombranschhandel.andelhögförklaras av en

respektive import,totalandelarTabell 2.4 Sektoremas exportexportav
1985 ochförändring mellan1994importandel samtavsom

1994.

SkyddadUtvinningForskn. ArbeteKunskapKapital

2,91,117,434,3 19,724,6Exportandel
7999 5413910186Förändring

3,95,324,228,2 21,516,8Importandel
11741136 11010885Förändring

26 9189149 112180Exp./Imp.
7514610014104 1121Förändring

UtrikeshandelBearbetning SCBKälla: av

19941985 ochmellanimport ökat ärbåde ochsektor därDen mestexport
detbåde och importindustrin. Inom ärforskningsintensivaden export

andelar. Denindustrinkapitalintensivaframförallt dendäremot tappatsom
dessutomimportsektorn ochdensektornarbetsintensiva störstaär näst

perioden.underimportandelenökade

exporteradevillimportvärdet, detmedexportvärdet sägajämförelseEn av
kapital-,inom dedetbekräftar ärimporterad hundralapp,kronor attper

positivSverige harsektorernaforskningsintensivaochkunskaps-, en
ochockså mellan 1985ökatharför dessapositivanettohandel. Det nettot

oförändrat.industriarbetsintensivnegativa fördet1994 medan nettot var
högretjugo änvärdethelhetindustrin procentFör exporten caavsom var

årpå 1994.importenvärdet

fördelarkomparativanätverk ochSpecialiseringens

fördelarkomparativaharSverigeindikeraranalysenhittillsvarandeDen att
denSpecielltproduktion.forskningsintensivochkapital-, kunskaps-,inom

relativt godadenfördelgivetvis dragitindustrin harkapitalintensiva av
svårtkani Sverige. Detenergiochtillgången attnaturresurser vara
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varandral.kapitaltillgångeffekten energitillgång frånoch Itseparera av ex
den sektorsanalys i kapitel har energikostnad5presenteras använtssom

indelningskriterium, vilket innebär den kapitalintensiva sektornattsom
också kan energiintensiv sektor.ses som en

Den arbetsintensiva industrin uppvisar i flera fall tecken bransch meden
lågkomparativa nackdelar. har blandDen specialiseringskvot,annat en

minskande och växande importandelar.export

De minskade och importandelama för kapitalintensiv industriexport-
på tillbakagång.indikerar den sektorn kan kan dockHär detävenatt vara

svårare skilja mellan konjunkturella och strukturella effekter.attvara

återfinns påOm nivådet handelsmönster aggregerad bryts tillsom ner
enskilda länder och ländergruppsrelationer avslöjas inom vilka sektorer och

vilka Sverigemed länder har betydande inombranschhandel vilkamedsamt
länder traditionella dominerar.den mellanbranschhandeln Kvoten mellan

föroch import sektorerna fördelad handelspartners ochexport
återfinnsländergrupper i tabell 2.5 nedan.

Tabell 2.5 mellan import fördelat industrisektorerKvoten ochexport
år 1994. innebär balanseradEn kvot 100 handel.

Arbete Kapital Kunskap Forskning Totalt

EUl4 91 175 112 103 112
Spanien 130 392 176 391 163
Grekland 1 15 226 2 074 2 710 360
Portugal 18 301 147 483 52

Ryssland 97 14 4 000 2 673 79
Polen 78 267 270 259 131
Ansökarländer 65 189 401 575 1 19

Japan 101 169 44 67 65
USA 85 266 264 39 108

26DA 1 331 409 96 146

Källa: Bearbetning SCB Utrikeshandel.av

l Problemet diskuteras bland i Lundberg och 1995.Hanssonannat
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givetvis inte har balanseradobservation Sverigeförsta trivialEn är att
påden absoluta storlekenvarje land. Tabellen ingethandel med säger om

bekräftas till viss del tidigare slutsatserdäremothandeln, om
blir varierat. Enligt tabellensamtidigtspecialiseringen mönstret mersom

framföralltnettohandel EU inomsåledes Sverige positivhar gentemoten
kunskapsintensiv industriindustri. forsknings- ochkapitalintensiv För är

något inom denbalanserad medan importenhandeln översteg exportenmer
industrin.arbetsintensiva

Sverige starkt specialiserat.helhet inteMot EU ärsom
finnsbetydande i samtliga sektorer. DäremotInombranschhandeln är en

så kapitalintensivavispecialisering itendens till exportermotto att
Jämförelsenarbetsintensiva produkter.importerarprodukter och av

frånPortugal skiljer sig deGrekland visar hurPortugal ochSpanien,
skaffat markantsin konfektyrindustri sigövriga. Portugal har engenom

Sverigehandeln med Sverige. Däremot hararbetsintensivafördel i den
arbetsintensiv produktion,i samtliga branscher,positiva ävenexportnetton

Grekland.både Spanien ochmot

uppvisar däremotansökarländema betraktatmedUtbytet en mersom grupp
högSverige har mycketde olika sektorerna.skillnad mellanutpräglad en

Ävenproduktion. denforskningsintensivkunskaps- ochinomexportkvot
harstarkt positiv nettohandel. Däremotuppvisarkapitalintensiva sektorn en

industrin.arbetsintensivanettohandel inom denkraftigt negativSverige en
nation bekräftar detPolenHandeln med mönstret.egensom

så asiatiska ekonomiernakallade dynamiskamed degäller handelnNär det
Taiwan ochSydkorea,bestående Thailand, Malaysia, Singapore,DA av

positivt inom kapital-handelsnettotabellen SverigesHongkong, visar äratt
nettoimportSverigeindustri. haroch kunskapsintensiv Däremot väntatsom

utvecklingen inom denFramföralltarbetsintensiva sektorn.i den är
Från varittidigare haindustrin intressant.forskningsintensiva att

handeln i denforskningsintensivasvenskaimportörer är nuvarorav
länder viahur dessaindikerarbalanserad.sektorn Ett mönster som

utbildning arbetskraftenochkapitalackumulationimportsubstitution, av
strukturomvandling.omfattandegenomför en

handelsbalans inom dendäremotSverige har rätt svagen
och Detländer USA Japan.forskningsintensiva industrin gentemot som

mellanpositionbefinner sig ialltså Sverige alltmerfinns tendens att enen
kapitalintensivochländer med arbets-avancerade länderna ochmellan de

förbeslutar sigvägval landetavgörandeindustri. Det kan att taett omvara
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till den kunskapsintensiva delenöver eller fortsättersteget värnaattmer om
den arbets- och kapitalintensiva industrin

2.2 Ansökarländernas konkurrensmöjligheter

Potentialen i handeln Sverigemellan och ansökarländerna

står fråganI för detta avsnitt vilken omfattning och karaktärcentrum om
kan förväntas i handeln mellan ansökarländema och Sverige. Ensom nog

så viktig frågeställningkomplex hur snabbt handelsflödetäven ärmen mer
bådekommer utvecklas. Det gäller den totala handelns tillväxt ochatt

Ärutvecklingen inom olika delar handelsflödet. det troligt visstatt ettav
etableras tidigt beståroch detta i takt med volymen ökar tillmönster att att

nivå någoni mening naturlig, givet det geografiska avståndet ochären som
skillnader i struktur länderna emellan, eller kommer utvecklingen ske iatt
faser där handel etableras snabbt medan andra flöden initialttypen av

långsammarebetydligt för kanske komma domineraväxer att attsenare
handelsutbytet. problemkomplexetDet berör handelns dynamiksenare som
har utredningen inte haft möjlighet analysera översiktligt.änatt annat

har principielltDäremot intressant analys den samladesetten av
potentialen framtida flödena måstei de genomförts. Givetvis dennaäven

analys tolkas försiktigt grund de element fundamentaltyp av av av
datatillgångosäkerhet och begränsad omgärdar arbetet. Trotssom

osäkerheten i de siffror dock analysen visspresenterassom ger en
uppfattning potentialen framtidai de flödena.om

förväntadeDen storleken hos ansökarländemas och import medexport
Sverige estimerats såhar med kallad gravitationsmodell. Antagandeten
bakom modellen handelsflödet mellan länder kan förklarasär att som
produkten positiv funktion resurstillgångarländernas ochav en av en

avståndetnegativ funktion friktioneneller länderna emellan.av

Modellen har estimerats med data Sveriges nuvarande ochöver export
import till övriga unionsmedlemmar till ansökarländerna. Handelnssamt
omfattning förklaras i modellen med ländernas bruttonationalprodukt, som
mått på resurstillgång, avståndetmedan mellan Sverige och varje land antas
påverka Avståndethandelsutbytet negativt. speglaantas
interaktionskostnaden mellan länderna och har approximerats med
fågelvägen mellan ländernas huvudstäder.
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Sveriges handel med ansökarländema dessutom begränsasantas av en
negativ barriäreffekt interaktionskostnaden förstärker friktionenutöversom

språkliga,länderna emellan. Barriären reflektera specifika kulturella,antas
administrativa problem dvs allt inte förklaraskan denetc, som av
avståndsrelaterade friktionen skillnaderoch i ekonomisk storlek.av

dennaResultatet enkla skattning redovisas i tabell 2.6.av

Tabell 2.6 Variabler förklarar Sveriges utrikeshandel medsom
åransökarländema och 1994. Skattad enligtEU OLS.

Förklarande variabler ln Koefficient t-värde VIF

i exportland 0,64BNP 9,31 2,08
importlandBNP i 0,65 9,37 2,08

Avståndet mellan länder -1,50 -1 1,74 1,15
Barriär till ansökarländer -1,28 -5,61 2,74

R20,94153,17F: n48

Samtliga koefficienter uppvisar förväntade tecken och samtliga parametrar
framgårstatistiskt signifikanta. Som tabellen leder procentuellär av en

ökning BNP i endera eller avsändarlandet till ökatmottagar- ettav
0,6handelsflöde med cirka handeln inte ökar proportionelltAttprocent.

bekräftar ocksåmed ländernas storlek det faktum ekonomierstörre äratt
avståndetsjälvförsörjande. procentuell ökning flödetEn gör attmer av

minskar vilket innebärmed cirka 1,5 handeln blir mindre medprocent att
länder ligger längre bort de i övrigt skulle identiska.ävensom om vara

framgårSom bekräftar modellen det finns starkt negativ barriäreffektatt en
för handeln ansökarländema. Handeln alltsåmed med ansökarländema är
betydligt lägre vad dessa haft tillgänglighetkanän väntas en somsom om

övriga europeiska länder.motsvarat

estimerade modellen förDen kan användas uppskatta huratt grovt storanu
handelsflöden uppkommer barriäreffekten och tillväxten inär avtarsom om
ansökarländema ökar för övriga europeiska länder. det gällerNäränmer

tvåprocentigskillnader i tillväxttakt förhar vi antagit BNP-tillväxten
tioårsperiodSverige under kommande medan motsvarande tillväxt i

ansökarländema fem Sveriges del innebär dettaFörantas procent.vara en
tillväxt motsvarande den genomsnittliga tillväxt EU uppvisat undersom

tioårsperiod.föregående ansökarländema kan siffran jämföras med deFör
årens tillväxt i Polen den tillväxt drygt 6 desenaste samt procent

tioårsperioden.asiatiska länderna haft under den tabell 2.7Isenaste
sammanfattas den under olika antaganden prognostiserade potentiella
flödestillväxten mellan ansökarländema och Sverige.
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Tabell 2.7 Beräkningar handelspotentialen i Sveriges handel medav
ansökarländerna. förhållandeProcentuell förändring i till

århandeln 1994.

Scenario Utfall

tillväxt med obefintlig1 Ingen barriär 260
2 Tillväxt med nuvarande barriär 56
3 Tillväxt med halverad barriär 196

Tillväxt obefintlig4 med barriär 461

Som resultaten mycket approximativa, de illustrerar inämnts är men grova
drag förändradhur handelssituation stark tillväxt i Central- ochsamten en
Östeuropa påverkakan tänkas handelsutbytet. det förstaI scenariot där
bruttonationalprodukten i länderna oförändrad, visar modellenantas att

Sverigeutbytet mellan och ansökarländerna vid fullständigt normaliserade
handelsrelationer borde 260 idag.större änprocentvara ca

tvåjämförelse mellan effekterna scenariernaEn och visar enbarttre attav
tillväxt förinte utväxling handeln den kombineradesammager som
effekten tillväxt och barriärreduktion. Den högsta potentialen i scenarioav
fyra visar tillväxt gång.handeln till fyra och halv Enen av upp en

Hamiltonsiffra därmed paritetligger i med tidigare beräkningarsom av
Winterz. Östeuropavisar handeln mellan hela och EuropeiskaDe denatt

gångerunionen kan öka till fem i situation.normaliseradupp en

ocksåjämförelse med tabell visarEn 2.1 relativt modest ökning iatt en
form fördubbling handeln med ansökarländerna skulle föraav en av upp

nivåländerna till motsvarande dagens handel med ochsom grupp en var en
de nordiska länderna.av

Tabell 2.8 Polens exportandelar i handeln med respektiveöstra västra
Europa 1928 till 1994.

Destination 1928 1947 1954 19861979 1991 1994
Östeuropa 20 40 65 60 40 35 14
Västeuropa 80 60 35 40 60 65 86

Källa: Alvstam, SOU 1996:15

ZHamilton, C B L A Winter 1991.
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påminnasammanhanget viktigt flerai detDet är att attom av
tidigare varit betydligt integrerade medansökarländerna Västeuropa änmer

framgårbild detta i tabell 2.8 där det hur Polensde idag. Enår av ges
perioden mellan 1928ändrat karaktär under och 1994. Polensexport

handelsblocket under detinförlivande i det Sovjetiska kalla krigets epok
framgår lika anmärkningsvärt omställningentydligt och är västatt mot

åren 1979 och 1986, det vill innan den politiskaskedde redan mellan säga
år förklaring det försämrade1989. till detta kanomvälvningen En attvara

hårtåttiotalet köpkraften inomoljepriset drabbade Sovjet ochunder att
kraftigt3.COMECON därmed reducerades

Tyskland avgörande roll det gäller sigNu spelar istället när närmaatten
Östeuropa. 40 tillCentral- och Totalt kommer över procent exportensett av

från framgår finnsTyskland och tabell 2.9denna länder som avgrupp av
ansökarländernas handel.detta i fleramönster även av

Tabell 2.9 Handelns geografi för de Baltiska Polen ochstaterna,
handelspartema deras andelTjeckien. De största samttre av

årtotal och import 1995.export

Litauen Polen Tjeckientill: Estland LettlandImport

Från: Land Andel L L AL A L A A

26Fin 33 22 3 1 271 Ru Ru Deu Deu
.

16 14 Slk 13Deu 15 DeuRu

Fin10 10 4 Ru 7 Ru 9Deu Po

till: Estland Lettland Litauen Polen TjeckienExport

Från L A L A L A L A L A

Fin 22 201 Ru 25 Ru Deu 38 Deu 32
.

18 14 14 Nl Slk 16Ru Deu Deu

Swe 11 Swe 9 10By Ru At 7

2000.Källa: Eurostat Agenda

3 1996.Alvstam, c G

4 17-1449
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framgår ocksåDet ansökarländema Tysklands frammarschatt trots
fortfarande starkt knutna till Ryssland. För Baltstatemaär och möjligtvis
Polen kan dock Sverige och Finland komma viktigautgöraatt
handelspartners, vilket innebär utvecklade relationer till framföralltatt
Baltikum i sin förlängning kan fruktbara kopplingar till den ryskage
marknaden.

ÖsteuropeiskaHandelsberoendet mellan EU och de Central- och länderna
däremot ojämnt ländergruppema emellan. flestaFör de Central-är och

Östeuropeiska gårländerna 50 till EUl5 medanöver procent exportenav
Östeuropamedlemsländernas till Central- och knappt uppgår till 5export

bestården totala Undantagen Finland, Greklandprocent exporten.av av
Österrike gåroch för vilka lO den gamlaöverprocent exportenca av

jämridånfl

Totalt hade flertalet ansökarländema århandelsunderskott 1995.sett ettav
Detta till del följd stödpengar riktade till ansökarländernaär stor atten av

frånfinansierar ökad import de nuvarande medlemsländerna iochen
Östeuropafrånsynnerhet Tyskland. Stödet till Central- fungeraroch

finanspolitiskt efterfrågeökningdärmed till viss del inducerad isom en
Tyskland.

resurstillgångHandelsmönster, teknik och

föregåendeAnalysen i avsnitt visar det finns betydande potential föratt en
Följdfråganhandel med ansökarländema. inom vilka vamkategorierär

får Påhandeln vilken riktning den kort sikt kankommer ske ochatt
tillväxten i handeln ligga i utnyttjande Sveriges respektiveantas ett av
ansökarländemas komparativa fördelar, det vill exploateringsäga en av

efterfrågan faktoitillgång.skillnader i teknik, och skede finnsI nästa
tvåvägshandelbetydande möjligheter till utvecklad där företag drar nyttaen

stordriftsfördelarde marknad medger. praktiken det troligtIstörre ärav en
bådadessa förlopp utvecklas relativt varandra inom vissanäraatt

framgårbranscher. Som länder- och varuindelningen i tabell 2.10 detärav
svårtdäremot tala entydigt i de central- ochmönsteratt ettom

östeuropeiska ländernas handelsutbyte.

faktum flertaletdet länder uppvisar totalt importöverskottFörutom att ett
specialiseringen inte driven positionoch till det endaär ärextrematt en

kan skönjas importberoendemönster ett extra stortgemensamma som av

4 Baldwin, R J F Francois R Portes 1997.
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maskiner och transportmedel.bränslen och smörjoljor, kemikalier Desamt
kunskapsintensiv iför sig kräva ochi och kanär antassomsenare varor

mån den varugrupperingenviss forskningsintensiv produktion, men grova
detta.möjlighet säkra slutsatsermedför ingen draatt om

andel import förTabell 2.10 Ansökarländemas export som av varugrupper
år Balanserad handel 100.1995. är

Bul Pol Tje Slk SlvBeskrivning Est Ung RumLett
Råvaror 76 66 99 83 28233 97 557 ll

89 76 72 45118 87 319 257 51Livsmedel, djur
4912 21 194 426 383 23 57 22Anim. Oljorveg.

166 23 21 28 71 47 23smörjolja 47Bränslen,
63 69 79 40 68 95 76Kemikalier 39 125

56 6446 48 69 55 40 70 81Mask., transportm.
12668 63 146 100 136 22296 100Bearbetade varor

176 92 149 18379 109 127 152 273Div. färdiga varor
86 98 8872 72 83 95 79Totalt 77

Bearbetning statistik i Agenda 2000.Källa: av

råvaror, siglivsmedel och animaliska oljor skiljer ländernaNär det gäller
tvåfrån uppvisarvarandra. baltiska starkmarkant De staterna en

råvaruspecialisering medan Bulgarien och RumänienUngern, är mer
bearbetadeoljor och livsmedel. Förorienterade samtmot varorgrupperna

kraftigtuppvisar de flesta länder relativtdiverse färdiga ettvaror
framförallt Tjeckien, Slovakien och Slovenien verkarexportöverskott och

denna Vilken faktorintensitetspecialiserade typmot av varor. somvara
svårtdock kankännetecknar produktionen dessa Detär avgöra.attav varor

frånallt kunskapsintensiv produktion.sig arbetsintensiv tillröra om

Francois konstaterar samlade handelBaldwin, och Portes 1997 EU:satt
Östeuropa tvåvägshandel med liknandemed Central- och i huvudsak är av

gummivarorprodukter. Undantagen kemiska produkter, plast- ochär samt
maskiner och transportutrustning där EUkapitalvaror är nettoexportör.som

på plan den bild iKonstaterandet bekräftar ett aggregerat som ges
mångfald den disaggregeradetabell 2.10 det döljer denäven sommen

påvisar.i tabellenanalysen

frånbild Central- ochlfabell 2.11 redovisar finare exportenaven
ingår det emellertidtill Eftersom Ryssland iOsteuropa EU. äraggregatet

några långtgåendesvårt slutsatser direkt till ansökarländema.draatt
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Som framgår tabellen sker viss tillväxt inom metaller och vissa typerav en
verkstadsindustri samtidigt oljeexporten minskar. Det ärav som senare

troligen påberoende utvecklingen i Ryssland.

ÖsteuropasTabell 2.11 Varusammansättningen i Central- och tillexport
EUl2. årenProcent totalt exportvärde 1993 och 1994.av

VARA 1993 1994 Förändring

Olja och oljeprodukter 19,3 15,8 -
Kläder 8,7 8,4 -
Icke jämmetaller 6,2 8,1
Kemiska produkter 6,9

stålJärn och 3,6 5,3 +
Livsmedel och levande djur 5,0
Icke elektriska maskiner 3,7 4,3apparater +
Transportmedel 4,4 4,0 -
Telekommunikation, elektriska mask. 3,1 3,8 +
Icke metalliska rnineralprodukter 3,4 3,1 -
Metallvaror 2,4 2,4 O

och korkTrävaror 1,8 2,1 +
Textilier 1,8 2,1 +
Malmer, metallskrot 2,2 2,0 -
Skor 1,7 1,7 0

Övr. specificerade 28,0 16,9varor
Ospeciñcerade 9,7 8,1varor -
Källa: Alvstam, SOU 1996:15 innebär uppgift saknasatt

konsekvensersangåendeutredning utvidgningens samhällsekonomiskaI en
Östeuropeiskakonstateras de Central- och länderna fram årtill 1994att

varit specialiserade i arbetsintensiv produktion, attmen
specialiseringsmönstret varit tvetydigt vad gäller kapitalintensiv
produktion. Vidare bekräftas ansökarländerna under perioden 1981-att

nettoimport1994 haft kunskaps- ellerären av varor som
forskningsintensiva. finns dock tendens till ökad specialiseringDet ävenen
inom produktion fördenna exempelvis Polen och Ungern.typ av

Möjligheterna utförligt analysera ansökarländemasatt
konkurrensmöjligheter idag mycket begränsade. gällerDetta specielltär om

5 1997:156sou
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dåligtLåga kombinerat medlönekostnaderde behandlas som en grupp.
möjligheter hantera modernsociala skyddsnät och godautvecklade att

ändå förutsättningar för arbetsintensivproduktionsteknik skapar en
från flertalet medlemsländer skulleskillnad situationen iproduktion. Till en

medföra positivsådan specialisering dessutom kunna en
lågaRåvamtillgången, Ryssland ochnärheten tillinkomstutveckling.

kapitalintensiv produktion.för möjligheter tillmarkkostnader bäddar även

Östeuropa, vilketUtbildningsnivån i Central- ochdock relativt godär
komma utvecklaansökarländema mycket väl kaninnebär attatt

produktion.viss kunskapsintensiv Enfördelar inomkomparativa även mer
komparativa fördelar ochansökarländemasbestämningexakt av

tvåvägshandel dock djupareökad krävermöjligheter dra nyttaatt av en
någratillgång länderna kantillförlitliga data. Medbättreanalyser och av

tvåvägshandel utvecklas inom flera sektorer. Enredan i dagnämntssom
handelsbarriärerfortsatt avvecklingsådan handelsstruktur gör att geraven

kanskalfördelar, vilket i sinutnyttjaförbättrade möjligheter turatt ge en
Är betydande kan detbåda skalfördelarnaförproduktionökad parter.

några begränsadetillkoncentration produktionentillemellertid leda aven
platser i Europa.

vibaniäreffektgivetvis denhandeln präglasnuvarandeDen somav
också transportkostnadmed högpåvisat. har branscherTidigaretidigare

öst6.från innebär de siffror vilåg Detimportuppvisat presenteratatten
skyddfunnits indirektdär det finns och harsituationspeglar ettovan en

från Central- ochkapitalintensivarbetskraftsintensiv och exportmot
Östeuropa, möjlighetfinnasinnebär det skulle kunnavilket i sin atttur en

exploatera eventuellasin specialisering ochökaför ansökarländema att
barriären avskaffas. Dettabranscherfördelar inom dessakomparativa när

minskad inombranschandel.tillskulle för del länder kunna ledaen

utvecklingenåterknyta hastigheten itill diskussionenFör att avom
handelnutvecklaendadet viktigt erinra sigösthandeln sättetär attatt att

Östeuropa från länder.tillåta import dessaCentral- ochmed är att storen
hårt.förländerna skuldsättsförhindrarderas köpkraft ochDetta ökar att

Östeuropeiska därför iländernaUtvecklingen inom de Central- och är stor
attitydvilja ochmedlemsländemasberoende de nuvarandeutsträckning av

Östeuropatill Central- ochstödpengarnatill ökad handel. delEn stor aven
mycket talaroch det finnsockså infrastrukturinvesteringarriktas mot som

troligtvi detöka. Somför investeringar kommer ärdenna settattatt typ av

° 1992.L-H RöllerNeven, D J
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framförallt länkrelaterade insatser för sänka interaktionskostnaderatt att
och etablera tillförlitliga handelsvägar avgörande för dennaärnya process.

2.3 Näringsstrukturen i Sveriges regioner

För koppla det internationella beroendet till regionalaatt
utvecklingsförutsättningar krävs sektorsindelning löser deten som upp
nationella näringsgrenar i dess rikare mångfaldregionala ochaggregatets
därigenom blottlägger grundläggande förlopp och tendenser i den
ekonomiska geografins dynamik. Industrin utifrånhar användningen av
produktionsfaktorer delats in i fyra sektorer och tjänsteverksamhetema har
klassificerats utifrån vilka kunder tjänsterna riktar sig tilltyper samtav om
tjänsterna framställs i privat eller offentlig regi. Totalt beaktas följande tolv
sektorer:

Primära näringar Hushållsinriktade privata tjänster0 0
Arbetsintensiv industri Blandade privata tjänster0 0
Kapitalintensiv industri Företagsinriktade privata tjänster0 0
Kunskapsintensiv industri Kommunikationstjänster0 0
Forskningsintensiv industri Primära offentliga tjänster0 0
Byggverksamhet Humankapitalgenererande0 0

offentliga tjänster

För isolera det omvandlingstryck drabbar enskilda regioneratt som
används dessutom regional indelning baserad olika kommunersen

såpendlingsmönster, kallade lokala arbetsmarknader. Fokus riktas därmed
de försörjningsmöjligheter den regionen invånare.erbjuder sinamot egna

För detaljerad redogörelse sektors- och regionindelningenen mer av
hänvisas läsaren till bilaga I slutet denna bilaga redovisas ocksåav

på samtliga arbetsmarknader.namnen

Sysselsättningsutveckling inom svenskt näringsliv

småI påverkasekonomier näringsstrukturenöppna och sysselsättningens
utveckling i betydande grad utanför ekonornierna. En snabb tillväxt av
efterfrågan vissa kan, allt lika, driva efterfrågan påannatvaror upp
arbetskraft inom motsvarande branscher. Samtidigt bestäms den lilla
ekonornins konkurrenskraft hur dess teknik och dessav egen egna
produktionsfaktorer utvecklas relativt omvärldens.

Efterfrågan arbetskraft bestäms huvudsakligen och kan frånhärledasav
efterfrågan olika tjänster.och Varor och tjänster framställsvaror genom
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kombinera olika produktionsfaktorer bestämt dvs med hjälpsätt,att ett
produktionsteknik.viss mindre insats produktionsfaktorerJuav en av som

behövs för färdigställa eller tjänst desto effektivare äratt vara enen
Arbetskraftsefterfrågansproduktionstekniken. storlek och sammansättning

påverkas således påförändringar i storleken och sammansättningenav av
efterfrågan förändringaroch tjänster i ekonomin, i det relativavaror
priset produktionsfaktorer och förändringar i tillgänglig

Vid fluktuationemaproduktionsteknik. sidan de kortsiktiga iom
efterfrågan långsiktigagrund konjunkturella förändringarav ger mer

efterfrågemönstereffekter till följd teknik, och obalanser iav ny nya
tillväxten produktionsfaktorer upphov till strukturell omvandlingav en av
ekonomier och sysselsättningens fördelning sektorer. följande avsnittIöver

på nivåstuderas förändringarna nationell under den senaste
tjugofemårsperioden för identifiera i det komplexa förloppmönsteratt som

efterfrågan tvåarbetskraft. Tabell 2.12 ögonblicksbilderstyr ger av
sysselsättningstrukturen årenSverigei 1965 och 1990.

uttalade trenden i den svenska ekonomin de varuproducerandeDen ärmest
tillbakagångsysselsättningsmässiga offentliganäringamas och de

tjänsternas kraftiga expansion. Idag arbetar endast cirka tjugofem procent
utveckling till betydande kan förklarasinom varuproduktionen. En delsom

efterfrågemönster snabbförändringar i speglar mycketävenav men en
inom primärnäringar industri.produktivitetsutveckling och

Sysselsättningsandelar årenTabell 2.12 i Sveriges näringsliv 1965 och
1990. Procent.

Sektor 1965 1990 Förändring

Offentliga tjänster 34,4 19,015,4 +
Privata tjänster +1,040,1 41,1
Primärnäringar 4,0 -8,512,5

20,6Industri 32,1 -1 1,5

Källa: SCB Folk- och bostadsräkning

nåddesysselsättningsterrner industrin sin kulmen redan vidI den svenska
mitten 1960-talet, sedan sysselsättningstillväxten ochdess har avstannatav

på detaljeradantalet anställda stadigt legat 800 000 Enpersoner. merca
på inomanalys sysselsättningen fördelad olika sektorer visar dock attav

årenindustrin 1968har det skett dramatisk omvandling mellan ochen
framgår tillbakagång1990. har det skett kraftigSom tabell 2.13 en avav

bådearbetstillfällen inom arbetsintensiv och kapitalintensiv industri.antalet
dessa har sysselsättningen fallit med 25 respektive 14För sektorer procent.
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Tabell 2.13 Förändringen i antal arbetstillfällen inom svenska industri-
årsektorer mellan 1968 och 1990.

1968 1990 Förändring
Industrisektor Antal Andel Antal Andel Absolut Procent

Forskning 64 114 7,6 93 057 11,4 28 943 45,1
Kunskap 221 473 26,4 293 399 36,0 92671 32,5
Arbete 426 848 50,8 319 185 39,1 -107 663 -25,2
Kapital 127 624 15,2 109 745 13,5 879-17 -14,0
Totalt 840 059 815 386 673-24 -2,9

Källa: Bearbetningar SCB Industristatistikav

Inom den kunskapsintensiva och forskningsintensiva industrin har däremot
antalet arbetstillfällen ökat. synnerhet gällerI det den forskningsintensiva
industrin, där sysselsättningstillväxten varit cirka 45 Därmed harprocent.
under perioden andelen industrijobb med utpräglad kunskapsprofil vuxiten
från tredjedel till hälften sysselsättningen.näraca en av

Lämnar vi detta strukturella perspektiv och betraktar första hälften av
nittiotalet visar lågkonjunkturendet sig den djupa påverkatatt
industrisysselsättningen mycket allvarligt. Mellan 1990 och 1995 minskade
antalet arbetstillfällen med 100 000 eller 13 I absoluta talöver procent.ca
föll sysselsättningen inom samtliga Tillbakagångensektorer. dockvar
minst inom den forskningsintensiva industrin, vilket innebär dessatt
relativa position stärkts ytterligare.

Data visar därmed långsiktigasamtidigt den trenden betonar detatt som
krympande antalet arbetstillfällen inom industrin har de kunskapsintensiva
och forskningsintensiva sektorerna vuxit i relativ betydelse. En
tyngdpunktsförskjutning ligger väl i linje med utvecklingen densom av
svenska handelns specialiseringsmönster.

framgåttSom ökade under perioden 1965 till 1990 sysselsättningen inom
tjänstenäringama med och halv miljon arbetstillfällen ellernästan en en ca

År återfanns70 1990 fyra förvärvsarbetande iprocent. tre av
tjänstesektom. finns flera förklaringarDet till tjänstesektorns mycket
snabba välståndexpansion. Med ökat och stigande inkomster tenderar
efterfrågan på tjänster Tjänsteproduktionöka. mycketäratt naturenav en
arbetsintensiv svårtverksamhet och det höja produktivitetenär att genom

Överökad kapitalintensitet. tiden leder denna skillnad i
produktivitetsutveckling mellan tjänstesektom och de varuproducerande
sektorerna till den förstnämndas relativa andel sysselsättningen ökar.att av
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tioårsperioden samtidigt någotUnder den har det skett ettsenaste av
framgårtrendbrott i utvecklingen inom tjänstesektom. Som tabell 2.14av

lång år fleraefter följd med expansion, branscheruppvisar nu, en av en
anställda. Till denna kategori hör sektorernakraftig minskning antaletav

hushållsinriktade privata tjänsterbyggverksamhet, och
fallitkommunikationstjänster. dessa sektorer har sysselsättningen medFör

Tillbakagångenoch i sysselsättning inom primäramellan 10 15 procent.
företeelse. vioffentliga tjänster och hittills obekant Somnästanär en ny

långsiktiga utvecklingen för denna sektor varit mycketredan har densett
tioårsperiodenNedgången har inneburitunder denexpansiv. attsenaste ca

tjänster uppvisar iarbetstillfällen försvunnit. Blandade privata85 000 en
oförändrad situation.stort sett

positiva sysselsättningsutvecklingen kan förDen starkaste noteras
tjänster och humankapitalgenererandesektorerna företagsinriktade privata

ioffentliga tjänster, för vilka antalet arbetstillfällen till och med ökat
absoluta tal.

åren 1986arbetstillfällen inom svenska tjänstesektorerTabell 2.14 Antal
och 1995

1986 1995 FörändringSektor

Andel AbsolutAntal Andel Antal Proc.

9,050 205 1,2 54 712 1,5 4 507Humankapital-
genererande

9,6 3,5345 577 8,2 357 520 11 943Företagsinriktade
privata tjänster

382 967 10,2 -10 528 -2,7Blandade privata 393 495 9,3
tjänster

236 644 -6,3Primära offentliga 361 880 32,2 276 34,2 -851 l
tjänster

Hushållsinriktade 336 9,0 -41 108 -10,9377 655 8,9 547
privata tjänster

6,0 -36 967 -l4,2Byggverksamhet 260 785 6,2 223 818

246 6,7 -43 378 -14,7Kommunikationer 294 624 7,0 251

ÅrsysKälla: Bearbetningar SCBav

tjugofemårsperioden skettSammanfattningsvis har det under den senaste
påsammansättning nationellbetydande förändring i näringsstrukturensen



106 Sveriges införregioner E Urs östurvidgning SOU 1997:160

nivå. Samtidigt tillbakagången för de varuproducerande sektorernasom
fortsätter finns det tecken koncentration i riktning moten
kunskapsmässigt avancerad industriproduktion. Inom tjänstesektom ärmer
det framförallt tjänsteverksarnheterde helt eller delvis vänder sig tillsom
andra företag haft positiv utveckling. påEtt tecken attsom en
tjänsteproduktionen blir allt integrerad med varuproduktionen.tätare Den
snabba tillväxten humankapitalgenererande offentliga tjänster pekarav
också på den strategiska roll kunskap och information har i ettsom
modernt och tjänsteproducerande samhälle.varu-

Näringsstrukturens ekonomiska geografi

På nivånden nationella har det svenska specialiseringsmönstret förskjutits
förmåntill för humankapitalintensiva frågabranscher. naturligEn hurär

förändring pådenna aggregerade bild tagit sig uttryck den regionalaav
nivån kan förvänta sig variation i betydelsenMan mellan näringslivetsen

Ärolika för olika svenskasektorer regioner. den regionala specialiseringen
långt pågåendedriven, påverkakommer den utvecklingen svenskaatt

påregioner vitt skilda sätt.

måttFör undersöka näringsstrukturens ekonomiska geografi behövsatt ett
på måttspecialisering. följande påI det används baserat regionalaett
sysselsättningsandelar. Om region har sysselsättningsandelstörreen en
inom viss sektor riket helhet, regionen specialiseradän sägsen som vara

måttinom sektorn. Som specialisering används följande
specialiseringskvot:

r
ELÃ där antal sysselsatta inom sektor för regionär i100 r.S Ei/ E

region med specialiseringEn nationen har därmed värdetsamma som
hundra. Ett värde 100 för sektor innebär sektorn haröver störreatten en
betydelse för sysselsättningen i regionen den har för sysselsättningen iän
landet helhet.som

Som regional indelning används lokala arbetsmarknader.nämntssom
Eftersom det betydande skillnader i befolkningsstorlek mellan Sverigesär
lokala arbetsmarknader det relevant innan den detaljerade analysenär att
undersöka huruvida sektorerna jämt spridda samtligaär över

småarbetsmarknader eller i huvudsak koncentrerade till alternativtär stora
regioner. Tabell redovisar2.15 specialiseringskvoter inom samtliga
sektorer för storleksgrupper lokala arbetsmarknader. redovisasDetsex av
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spridningsmått, så kallad Variationskoefficient,även för tydligareett atten
illustrera åt.hur sektorerna skiljer sig högt påEtt värde
variationskoefficienten CV indikerar spridning istoren
sysselsättningsandelar mellan storleksgruppema.

Tabell 2.15 Sektorernas specialiseringskvoter 1995 fördelade sex
storleksgrupper lokala arbetsmarknader. Sektorema harav
rangordnats efter specialiseringen i de befolkningstätaste
regionerna.

Sektor Befolkningsstorlek invånare1000-ta1
300 10O 50 25 1O 1O CV

Företagsinriktade 150 79 64 53 36 25 0,66
privata tjänster
Humankapital- 148 106 24 12 10 4 1,20
genererande
Blandade privata 130 84 85 72 76 78 0,25
tjänster
Kommunikationer 123 92 84 71 75 95 0,20

Forskningsintensiv 19 100l 55 103 23 32 0,56
industri
Kunskapsintensiv 118 97 61 100 56 28 0,44
industri
Hushållsinriktade 104 98 100 92 97 107 0,05
privata tjänster

106Byggverksamhet 94 104 100 97 97 0,05

Primära offentliga 90 106 102 104 0,09115 115
tjänster
Arbetsintensiv 57 109 110 174 180 151 0,36
industri
Kapitalintensiv 17638 128 121 188 172 0,40
industri
Primämäringar 36 116 167 163 220 212 0,45

ÅrsysKälla: Bearbetningar SCBav

Tabellen visar hur primämäringar, arbetsintensiv industri och
kapitalintensiv påtagligindustri uppvisar koncentration till medelstoraen
och framför småallt lokala arbetsmarknader. de landkrävandeFör
primämäringama detta naturligt. arbetsintensivaDen ochär
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industrinkapitalintensiva har huvudsakligen sina produkter i
produktcykelns mognads- och påstagnationsfas. ständigaKrav
kostnadsreduktioner därför framtvingar omlokaliseringar eller nedläggning

nedåtoch sektoremas tyngdpunkt förskjuts i ortshierarkin. Deras
lokaliseringsmönster kan därmed förklaras sektoremas produkter ärattav

för betydande priskonkurrens.utsatta

förhållandevisSektorerna byggverksamhet och kommunikationstjänster är
jämnt fördelade storleksgruppema. gäller särskiltDetöver
byggverksamheten. kommunikationstjänster finns viss koncentrationFör en

hushållsinriktadetill lokala arbetsmarknadema.de allra Att destörsta
privata tjänstemas rumsliga utbredning befolkningsunderlagetstyrs av
framgår tydligt den mycket jämna fördelningen storleksgruppema.överav

kunskaps- och forskningsintensiva industrin visarDen tvärtom en
påtill lokala arbetsmarknader. Sektoremas kravkoncentration större en

produktionsmiljö karaktäriserad rikligt utbud avanceradeettav
produktionsfaktorer tillgodoses bäst i städer. lokaliseringEnstörre som

lågamöjliggörs deras produktionsteknik och relativt kostnadskänslighet.av

Även företagsinriktade privata tjänsterna uppvisar mycket kraftigde en
koncentration till de allra lokala arbetsmarknadema.största
Lokaliseringsmönstret avspeglar behovet kontakt med kunder ochnäraav

påspecifika produktionsmiljöleverantörer de i övrigt kravensamt en
liknande för kunskaps- och forskningsintensiva industrin.den

primära offentliga tjänsterna den rumsliga fördelningenFör de är av
andelen sysselsatta mycket jämn, vilket bottnar i politisk ambition atten
uppnå liknande offentlig service i alla delar landet.en av

åoffentligaHumankapitalgenererande tjänster uppvisar andra sidan en
mycket kraftig koncentration till de allra lokala arbetsmarknadema.största

återfinnstjänster uteslutande i de skiktenDessa nästan översta av
ortshierarkin.

2.1 till 2.12 detaljerad bild de olikaKartorna presenterar en mer av
sektoremas rumsliga utbredning. kring detSamtliga kartor uppbyggdaär
specialiseringsmått uppnåbeskrivits och för godtagbarattsom ovan en
överskådlighet kartorna med indelning i endastpresenteras treen
kategorier. första innefattar arbetsmarknader därDen kategorin de lokala
sektorns sysselsättningsandel klart rikets,högre bestämtär än närmare
tjugo innehållerhögre. andra kategorin de arbetsmarknaderDenprocent

nivåhar sysselsättningsandel i rikets, medan den sistamedsom en
innehållerkategorin de regioner där andelen tjugo mindre. Detär procent



109inför E U:s östutvidgning160 Sveriges regionerSOU 1997:

spridning bland de lokalarelativtpåpekas leda tilldetta kanbör storatt en
återfinns någon de klasserna. Kartorna hariarbetsmarknader yttreavsom

arbetsmarknader medde tio lokalamed tabellerdärför kompletterats över
respektive sektor.sysselsättningsandelar inomstörst

2.2 Arbetsintensiva indu-KartaPrimärnäringamasKarta 2.1 re-
specialiserings-strins regionalaspecialiseringsmönstergionala

19951995 mönster

ArbetsinlensivindustriPrimärnäringar
E120-D 56120- 67

D E 3230.12024 80-120
D D8017 1200- 0- 80

arbetsmarknaderlokalatioAnm: Delokala arbetsmarknaderAnm: tioDe
inomandel sysselsattamedinomandel sysselsatta störstmed störst
11,4:industri riketarbetsintensivArjeplogriket 2,6:primärnäringar

Laxå 47,0,Olofström 60,0,Gnosjö 60,5,Gällivare 17,3,19,7, Kiruna 17,7,
BengtsforsHofors 42,4,Gislaved 45,9,10,9,HedemoraSimrishamn 11,1,

35,8, Filipstad 35,4,Tidaholm40,2,Härjedalen 9,3, TorsbyStrömsund 9,4,
32,0Markaryd 32,8, Värnamo9,0, Lycksele 8,79,2, Gotland

i Norrlandsfinnersysselsättningsandelar inom primärnäringarStora man
Öland i delaroch GotlandMellansverigebälteinland, samtöver motett ner

befolkningsmässigtgenomgåendesigSydvästsverige. Det rör nästan omav
geografiskt isoleradeiinte sällansmå arbetsmarknader,lokalarelativt

sysselsattamed andelarbetsmarknaderlokalade 10 störstlägen. För
Trotsoch 19,7mellan 8,7sysselsättningsandelenvarierar attprocent.

landetsektor förmycket litensysselsättningsmässigtprimämäringar är en
sektornberoendetalltså regioner där ärantalfinnshelhet ett avsom
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förhållandevis Gruppen lågmed andel sysselsattastort. domineras av
storstadsregioner och regionala centra.

Nästan hela södra och mellersta Sverige uppvisar eller medelstorastora
andelar sysselsatta inom arbetsintensiv industri. Särskilt höga andelar kan

Smålandobserveras i och Bergslagen. Också i Norrland återfinnsnorra
några spridda regioner med relativt Påandelar. det hela detstora rörtaget
sig lokala arbetsmarknader förhållandevismed liten befolkning. deFörom
10 lokala arbetsmarknader med andel sysselsattastörst ligger
sysselsättningsandelen mellan 32,0 och 60,5 råder alltsåDet ingenprocent.
tvekan den arbetsintensiva industrin betydelsefull föratt är vissaytterstom
regioner. kategorin lågI med andel återfinnssysselsatta förutom
storstadsregioner och regionala flertal områden i Norrland.centra ett

Stora sysselsättningsandelar inom kapitalintensiv industri finner i ettman
bälte sträcker sig längs Norrlandskusten och vidare in isom ner

OcksåBergslagen. i södra Sverige kan urskilja några områdenspriddaman
Återigenmed andelar. det sig befolkningsmässigt småstora rör lokalaom

arbetsmarknader. För de 10 lokala arbetsmarknader med andelstörst
sysselsatta varierar sysselsättningsandelen mellan 8,5 och 32,8 procent.
Trots den kapitalintensiva industrin sysselsättningsmässigtatt väldigtär en
liten näring för landet helhet alltsåfinns här antal regioneräven därettsom
sektorn mycket betydelsefull.är Den lågmed andelstora gruppen

bestårsysselsatta förutom storstadsregioner och regionala helacentra av
ÖlandNorrlands inland, inre delarna södra Sverige och Gotland.samtav

När det gäller kunskapsintensiv återfinnsindustri förhållandevis få regioner
i kategorierna med eller medelstora sysselsättningsandelar. Dessastora

Östergötlandåterfinns stråki från Göteborgsregionen viaett tillupp
Stockholmsområdet. Också i Sydsverige någrai spridda regioner isamt
Norrland finns relativt andelar. Till frånskillnad föregående sektorerstora

det sig huvudsakligenrör befolkningsmässigt lokalastoraom
arbetsmarknader. För de 10 lokala arbetsmarknader med andelstörst
sysselsatta ligger sysselsättningsandelen mellan 7,2 och 25,9 I denprocent.

lågmed andel återfinnssysselsattastora hela Norrland,näragruppen nog
Ölandbetydande delar Mellansverige och Gotland.samtav
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KunskapsintensivaKarta 2.4Kapitalintensiva indu-Karta 2.3
specialiser-regionalaindustrinsspecialiserings-strins regionala

1995ingsmönster1995mönster

KunskapsintensivindustriKapitalintensivindustri
i 20120-|20- 39

80-1201480-120 6
EE 0- 807480630-

4

arbetsmarknadertio lokalaarbetsmarknader Anm: DelokalaAnm: De tio
inomsysselsattamed andelsysselsatta inomandel störstmed störst
4,0:kunskapsintensiv industri riket2,2:riketkapitalintensiv industri
13,0,25,9, TrollhättanEmmabodaHällefors Hylte32,8, 23,0,Munkfors

10,9, Karlshamn11,8, SkövdeLjungbyHagfors 19,7, 19,2,22,9, Avesta
ÖrnsköldsvikÖrnsköldsvik 8,2,Katrineholm 9,3,10,6,Hässleholm 9,3,1,2,l

7,2Ludvika 7,3, ArvikaGöteborg 8,0,8,6, Vetlanda 8,5Nyköping 8,9, Sunne

medfå kategoriernaregioner iOckså industri harforskningsintensiv stora
förhållandevis välsysselsättningsandelar. Ettmedelstoraeller

återfinns iandelarmedelstoraområde eller östrasammanhållet med stora
också ochKarlskronakategori hörMellansverige. Till dennadelarna av

sigNorrlandskusten. Detområdennågra längs rörenstakaGotland samt
relativtbefolkningsmässigtbelägna ochhuvudsakligen centralt storaom

andelarbetsmarknader med10 lokala störstarbetsmarknader. delokala För
och 4,2 Imellan 16,3sysselsättningsandelenvarierarsysselsatta procent.

återfinns iSverigedelarnade sydligasteNorrland ochhelastort sett av
låg sysselsatta.andelmedgruppen
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Karta 2.5 Forskningsintensiva Karta 2.6 Byggverksamhetens
industrins regionala speciali- regionala specialiseringsmönster
seringsmönster 1995 1995

Forskningsintensivindustri Byggverksamhet
E120- 14 120- I7D D80-120 9 80-12073D D0- 8085 0- sons

Anm: tio lokalaDe arbetsmarknader Anm: De tio lokala arbetsmarknader
med andel sysselsatta inom med andelstörst sysselsatta inomstörst
forskningsintensiv industri riket 2,6: byggverksamhet riket 6,0:
Karlskoga 16,3, Söderhamn 11,8, Vilhelmina 9,7, Nässjö 9,0, Ludvika 8,3,
Köping Västerås10,9, Linköping 9,7, LuleåLjusdal 8,3, 8,0, Falun 7,9, Sunne

Årjäng6,9, Katrineholm 6,1, 5,8, 7,7, Avesta 7,6, Härnösand 7,5, Mora 7,5
Ludvika 5,3, Trollhättan 4,7, Norrköping
4,2

Karaktäristiskt för sektorn byggverksamhet andelen sysselsatta i detär att
inte alls varierar mellan regionerna.närmaste De allra flesta lokala

påträffasarbetsmarknader i kategorin med medelstora
sysselsättningsandelar. En viss koncentration med andelar förefallerstora
dock finnas i Mellansverige och Norrland. Det faktum attnorra norra

med andel sysselsatta inom byggverksamhet inte liggerstörstgruppen
långtsärskilt riksgenomsnittet påytterligare indikation sektornsöver är en

jämna regionala fördelning.
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ocksågäller förregional fördelning andelen sysselsattajämnEn mycket av
fåBland de lokalahushållsinriktadesektorn privata tjänster.

påträffas andelar finneri kategorin medarbetsmarknader stora mansom
turistområden Gotland, Strömstad, Malung, Härjedalen ochutpräglade som

Åre. mellan de högst rankadeför sektor skillnaden 10heller dennaInte är
särskiltregionerna stor.

Hushållsinriktade 2.8 tjänstersKarta BlandadeKarta 2.7
specialiseringsmönsterspecialiserings- regionalatjänsters regionala

19951995mönster

BlandadeprivatatjänsterHushållsinriklade
privatatjanster 120 7v jE1120 3480-120n

DU 0- 806780-12083
U 0- 80m

arbetsmarknadertio lokalaarbetsmarknader Anm: DeAnm: tio lokalaDe
andel sysselsatta inommedandel sysselsatta inommed störststörst

tjänster riket 10,2:hushållsinriktade riket blandade privataprivata tjänster
Åre Åre ArjeplogStockholm 15,6,15,7, 20,8,9,0: Strömstad 15,9, Malung

Övertorneå Härjedalen 13,6,15,2, Malung 14,6,13,3, Falkenberg 12,8,13,7,
Årjäng Strömstad 12,6, KirunaHärjedalen Sunne 13,2,12,1,Pajala 12,2,

11,6Borås Nyköping 12,0, Arvidsjaur11,2 12,1,11,5, Arjeplog 11,5,

Frånsettnågot splittrad.bildende blandadeFör privata tjänsterna är mer
arbetsmarknaderna denlokalakoncentration till de allraviss ärstörstaen

förhållandevis jämn. Storaandelen sysselsattaregionala fördelningen av
Sydvästsverige,iandelar kan observeraseller medelstora östra

Norrland. kategorin medoch lMellansverige södra storasamt norra
turistområden.återigen rad välkändasysselsättningsandelar finner enman
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För de 10 lokala arbetsmarknader med andel sysselsattastörst varierar
sysselsättningsandelen mellan 11,6 och 20,8 procent.

När det gäller sektorn företagsinriktade privata dominerastjänster bilden
kraftig koncentration till de allra lokala arbetsmarknadema.största Iav en

kategorierna med eller medelstora andelar finner förutomstora man
storstadsregioner huvudsakligen universitets- och högskoleregioner. För de
10 lokala arbetsmarknader med andel sysselsattastörst ligger
sysselsättningsandelen mellan 8,3 och 19,0 procent.

Karta 2.9 Företagsinriktade tjäns- Karta 2.10 Kommunikations-
regionala specialiserings- tjänsters regionala specialiserings-ters

1995mönster 1995mönster

Företagsinriktade Kommunikationsujäuclprivatatjänster I 120 sü 120- 4 so-12045E El80-120u 0- 8054E 0- 8093

Anm: De tio lokala arbetsmarknader Anm: tioDe lokala arbetsmarknader
med andel sysselsattastörst inom med andel sysselsattastörst inom
företagsinriktade privata tjänster riket kommunikationstjänster riket 6,7:

Älmhult9,6: 19,0, Stockholm 15,9, Vilhelmina 11,7, Sundsvall 10,0, Nässjö
ÅseleGöteborg 12,7, Malmö 12,0, Karlstad 9,6, 9,1, Stockholm 8,6, Sorsele

10,6, Växjö Västerås10,0, 9,7, 8,5, Göteborg 8,4, Norrköping 8,3,
ÅreHelsingborg 9,4, Jönköping 8,4, Härjedalen 8,0, 7,7

Sundsvall 8,3

Sektom kommunikationstjänster uppvisar också någotden splittrad bild.en
frånBortsett viss koncentration till de allra lokalastörstaen
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andelen sysselsattafördelningenregionaladenarbetsmarknaderna är av
genomgående ellerNorrland uppvisarförhållandevis jämn. nästan stora

små andelar blandadeochmedregioner ärmedanandelarmedelstora stora
för sektorheller dennaSverige. ärsödra InteMellansverige ochhelaöver

sysselsatta ochandelmedmellan störstskillnaden gruppen
särskiltriksgenomsnittet stor.

Humankapitalgen-2.12offentliga KartaPrimäraKarta 2.11
regionalaererande tjänstersspecialiserings-regionalatjänsters

1995specialiseringsmönster1995mönster

ankapitalgenereraxxd:loffentligatjänsterPrimära
offentliga24120 I 120- 8D 7780-120

80-120 1D 80 70- D 990- 80

arbetsmarknaderlokalatioAnm: Dearbetsmarknadertio lokalaAnm: De
inomsysselsattaandelmedinom störstandel sysselsattamed störst

34,2:riketoffentliga tjänsterprimäraoffentligahumankapitalgenererande
SollefteåEksjö 54,9,56,1,HärnösandUmeå Uppsala6,7,tjänster riket 1,5:

Jokkmokk 50,3,Haparanda 50,8,52,3,2,6,Linköping 2,9, Malmö6,5,
Övertorneå TorsbyPajala 47,8,47,9,HedemoraStockholm 2,0,2,2,Göteborg

Kalix 45,045,4,Karlskrona46,7,Haparanda 1,0Luleå Säffle 1,3,1,8,1,9,

jämnmycketkaraktäriserasoffentliga tjänsterSektom primära av en
arbetsmarknaderFlertalet lokalasysselsatta.fördelning andelenregional av

någraFrånsettsysselsättningandelar.medelstoramedåterfinns kategorini
meddominerasSverige storai södraregionerspridda gruppen

områdesammanhållet ivälförhållandevissysselsättningsandelar ettav
sig ibefinnerarbetsmarknaderlokala topp10deNorrland. För som
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varierar andelen sysselsatta mellan 45,0 och 56,1 alltsåDet förärprocent.
vissa regioner mycket betydelsefull sektor.en

Den koncentrationenmest uppvisarextrema sektorn
humankapitalgenererande ojfentliga Bildenzjänster. domineras nästan
uteslutande universitetsregioner. detAtt sigrör mycket litenav om en

framgårsektor sysselsättningsandelen för de 10 högstatt rankade lokalaav
arbetsmarknader endast varierar mellan 1,0 och 6,7 procent.

Det finns framgår återgivnade kartorna alltsåatt tydligsom en
ortshierarkisk dimension i fortgåendeden strukturomvandlingen. De
arbets- och kapitalintensiva de primära branscherna i huvudsaksamt är
lokaliserade till lokala arbetsmarknader med mindre 50 000 invånare,än
medan de humankapitalintensiva branscherna koncentrerade tillär
storstadsområden och i månviss till mindre regionala De för decentra.

såbranscherna viktiga företagsinriktade privata tjänsterna också isenare är
utsträckning lokaliserade till storstadsområden,stor vilket gäller föräven

den humankapitalgenererande offentliga tjänstesektom.

Den regionala strukturomvandlingen i Sverige inför mötet med
Osteuropa

Genomgången det svenska handelsutbytet visade framföralltav att
arbetsintensiv och till viss del kapitalintensiv industri kan förväntas

Östeuropa.vidkännas ökad konkurrens från Samtidigt kan denen
kunskapsintensiva och forskningsintensiva industrin ha möjligheter att

Östeuropeiskafinna marknader i de Central- och länderna. På litenya
längre sikt kan dessa delaräven industrin märka ökad konkurrens.av en
Mot detta konkurrenstryck står möjligheterna till specialisering mot
enskilda marknadssegment tillsammans med ökad efterfrågan kansom en

tillväxt för bredare del industrin. Utfallet denna balansgångge en av av
mellan tillväxtstimulanser till följd ökad efterfrågan och det ökadeav
konkurrenstrycket bestäms hur konkurrensförutsättningamaytterst av
utvecklas för de branscher inkomster dagensöver genomsnitt. Densom ger
utveckling inom industrin skisserats kan med viss sannolikhetsom ovan
därmed förstärkas i takt med östekonomiema öppnasatt upp.

dynamiskaDe delarna industrin blir dessutom allt integrerade medtätareav
avancerade tjänsteverksamheter, gårvilket avläsa i den snabbaatt
expansionen de företagsinriktade tjänstemas sysselsättningsandelar. Detav
faktum industriföretagens konkurrenskraft iatt allt omfattningstörre
baseras på inslag avancerade tjänster medför tjänsteverksamhetemaav att
kan avgörande betydelse för möjligheterna klara ökatvara av att ett
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utvecklingfortsattaInformationsteknologinsomvandlingstryck.regionalt
nåmöjlighetertjänstesektorersför vissaförutsättningar attskapar dessutom

exportbas kanregionernassvenskamarknad.internationell Depåut en
innefatta olikatilldiversifierasytterligare även typerdärför komma attatt

samtidigtdockkommer göraintegration atttjänsteaktiviteter. En tätareav
konjunkturkänslig.alltänsteproduktionen mer

också snabbtdenutvecklingnäringslivetsför ärbetydelsestrategiskAv
tjänstesektom. Enoffentligahumankapitalgenererandeexpanderande

ochproduktionsfaktorerregionersutvecklandetkritisk försektor är avsom
fördelar.komparativalångsiktigadärmed deras

alltföröverlagtjänstesektornkonstateratstidigareharDet att ensvarar
iskillnaderförklaraskansysselsättning. Dettaregionersdelstörre avav

såvälsektorerolikanäringslivetsmellanproduktivitetsutveckling ensom
under denTillväxtentjänster.på senasteefterfrågan olikaökad typer av

sektornsoffentligauteslutande denförklarastjugofemårsperioden nästan av
kallardet visektordennaHuvuddelen utgörsexpansion.kraftiga avav

påverkasomedelbartinteverksamheteroffentliga tjänster,primära avsom
prioriteringarpolitiskavälkonjunktursvängningar,internationella men av

andelalltEnsamhällsekonomiska störredeförinom resurserna.ramen
direktinteverksamheterdärmed inom styrssigbefinnersysselsatta avsom

ekonomiskdåligallmäntutveckling. Enekonomins settglobaladen
sektornoffentligaför denbegränsningindirektdockinnebärutveckling en

också för degällakan sägasDetexpansionsmöjligheter. samma
lokalahuvudsakmarknader i ärtjänsternaprivatahushållsinriktade vars

köpkraft.ekonomiemasregionaladeberoendedärmedoch av

svenskainomspecialiseringenlångt drivnaavseendenmångaiDen
integreringfortgåendeochunionsutvidgninginnebärregioner avatt enen

Östeuropeiska svenskapåverkakommeroch attCentral-de staterna
framtidaregionernasbildsamladolika. Förregioner att avge en

ovanstående diskussion,bakgrundhar,utvecklingsförutsättningar mot av
tvåindelats ibranschernaexpanderanderespektivestagnerandede grupper.

ocharbetsintensivprimärnäringarräknasstagnerande samtTill de
kunskaps-innefattasexpanderandedemedanindustrikapitalintensiv av

ochtjänsterprivataföretagsinriktadeindustriforskningsintensivoch samt
tjänster.offentligahumankapitalgenererande

deinomsysselsättningsandelarhögamedarbetsmarknaderlokalaDe
i kartaredovisasomställningsproblembedöms störstbranscher mötasom

på 25sysselsättningsandel över procent,dragits vidhar2.13. En gräns en
någon deåterfinns inomsysselsattfjärdeinnebärvilket än avatt varmer
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stagnerande sektorerna. Bortsett från några spridda regioner i Norrland iär
samtliga de 46 lokalastort sett arbetsmarknadema koncentrerade tillav

Småland och Bergslagen. Ett antal utpräglade industri- och bruksorter intar
något särställning med sysselsättningsandelar mellan 50av en 65och

Dennaprocent. Gnosjö,extremgrupp utgörs Olofström, Laxå, Hylte,av
Gislaved och Bengtsfors.

Karta 2.14 de regioner uppvisarpresenterar hög andel sysselsattasom en
inom sektorer förväntas dra integrationen. Dennytta kritiskasom av

har i detta fallgränsen till sysselsättningsandelsatts minst 15en procent.
Förutom antal mycket spridda industriregionerett innefattar de 22 lokala
arbetsmarknadema samtliga universitetsorter.även Emmaboda, Stockholm,

ÄlmhultKarlskoga, Göteborg, Linköping regionerutgör medsamt änmer
fjärde anställd inom potentiella tillväxtnäringar.var

Karta 2.13 Regioner med höga Karta 2.14 Regioner med höga
sysselsättningsandelar inom sysselsättningsandelar inom
stagnerande branscher 1995 expansiva branscher 1995
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regionerSverigesforkonsekvenserutvidgnings2.4 En

ekonomisktianpassningsmöjligheter ettOmvandlingstryck och
perspektivgeografiskt
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Vilka blir då konsekvenserna ansökarländemas medlemskapav
Tidsperspektivet givetvisär avgörande för På kort sikt måstesvaret.
ansökarländernas relativt begränsade storlek i förhållande till EU:s
ekonomier innebära medlemskapet framföralltatt ökar itempot
ansökarländernas strukturomvandling. Tempot ökar det skyddnär
utanförskapet innebär försvinner. Ett medlemskap kan därmed innebära en
påfrestning EU:s interna arbete och de resurskrävande struktur och
välfärdsutjänmande politikinsatsema. För Sveriges del innebär det att
regioner idag bidrag erhållakan minskademottar bidrag. hårtHursom
detta drabbar olika regioner måste dock utvärderas i relation till stödens
funktion. Det vikt stöden bidrarär till positiv strukturomvandlingattav en

låseroch inte fast regioner i stagnerande struktur.en

Ett medlemskap däremot förbättrade möjligheter till samordnadger
utvecklingen den infrastruktur det integrerade Europaav gemensamma
kräver. Den preliminära analysen i denna pekar handelnrapport att
hämmas barriärer bristandeän tillväxt i ansökarländema.mer av av
Eftersom förbättrade handelsmöjligheter leder till snabbare tillväxt skulle

medlemskap kopplat till betydande länkinvesteringarett den aspektenur ge
samhällsekonomiskastörre vinster och ökade möjligheter sprida dessaatt

utanför ansökarländema.

långsiktigaDe effekterna gårmedlemskap däremot idag knappastettav
entydigt Öst-skilja från denatt större integration ochprocess av
Västeuropa befinner sig Som tidigare återfinnsbeskrivits de Central- och
Östeuropeiska ländernas komparativa fördelar på kort sikt med betydande
sannolikhet inom primära näringar arbetsintensiv- och kapitalintensivsamt
industri torde svenska regioner med specialisering dessa sektorermot att

kraftigare omställningstryck.möta ett

årUnder har den samlade sysselsättningen inom vamproducerandesenare
näringar i Sverige minskat kraftigt. finnsDet samtidigt tecken denatt
kunskapsmässigt avancerade produktionen i betydelse.växermer
Tillväxten i den kunskapsintensiva och tjänsteproduktionen har dockvaru-
inte varit tillräckligt snabb för motverka den privata sysselsättningensatt
tillbakagång. De svenska regioner inte lyckas skapa förutsättningar försom
tillväxt i kunskapsintensiv produktion står inför den uppenbara risken att
det Östeuropaintensifierade fråntrycket omvärlden och speciellt kan
hämma problemregionemas inkomstutveckling.

Ur den aspekten det viktigtär uppmärksamma påtagligaden tudelningatt
sektoremas placering i ortshierarkin uppvisar. dynamiskaDe och expansiva
branscherna tenderar koncentrerade till fåtal stadsregioner,att ettvara
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betydligt utspridda Mycketmedan de stagnerande branscherna är mera
på produktionsmiljöer innefattar justframtidens dynamiska dentyder att

industrin tillsammansforskningsintensiva medkunskaps- och
humankapitalgenererande offentligföretagsinriktade privata tjänster och

få stadsregioner de dynamiskarelativtverksamhet. Dessa utgör
expansiva sektorer samlas och förstärker varandra.produktionsmiljöer där

livaktigt kulturlivkommunikationer, attraktiv stadsmiljö och kanGoda ett
erhålla attraktivitet i dessa sammanhang.för maximalviktiga attvara

kännetecknas ensidighet ochregionernaDe mindre störrestörre ettav
någotverksamhet i produktcykelns slutfas,inslag priskonkurrerandeav

sårbara för konjunkturella störningar. Dendem avsevärtgör mersom
långsiktiga strukturproblem.produktionsmiljön skaparensidiga även mer

försvåras bristande tillgänglighet ochverksamheterInfasning avnyaav
stårföråldrade avseendeproduktionsfaktorer. dettainslag I störrestora av

förnyelse och expansion.för omvandling,bättre rustadeorter

sannolikhetortsstrukturen kommer medden svenskaMen attäven stor
följd det växandelångsam geografisk förskjutning tillgenomgå aven

Östeuropa. Lokaliseringar den svenska östkustenlängshandelsutbytet med
dominerande transportslaget.sjöfarten detfördelaktiga när varvar

medinvesteringarna i och järnvägsnätetsammanfallerIntressant väg-nog
Östersjön Historien lär huroch Bottenhavet begränsas.handeln överatt

förmån föri flera fall stagnerade tilllängs kustentidigare starka städer
överdriftoch järnvägar. knappastDetlokaliseringar längs ärväg- atten nu

vissa harnnlokaliseringaråterigen attraktivitet hosförstärktförvänta en
längs östkusten.

Policyrekommendationer

erhållernärområdet Sverige och helapotential etableras iMed den som nu
Östersjö- tillgänglighet ochBottenhavsregionen förbättradoch en meren

bästaförhållande växande marknader. Deti tillbelägenhet Europascentral
Östeuropa förCentral- ochutveckla handeln med är öppnasättet attatt

främst hindrasfrån handelnländer med tankeimport dessa och att av
inslag demtransportlänkar harlänkrelaterade brister och att ensom ger

måste policyslutsats blicentral Ettsemikollektivakaraktär att:envarorav
europeiskföransökarländerna ökar förutsättningarnamedlemskap för en

kommunikationslänkarochmed syfte utveckla detrafikpolitik transport-att
Öst-mellan ochsaknas Västeuropa.som

framföralltockså för utvecklingenavgörande rollSverige spelakan aven
ansökarländerna kräverhållbar utvecklingoch Polen. EnBaltikum av
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insatser unionsñnansierat stöd.utöver Den regionalaett iprocessen
ansökarländema måste understödjas Det gränsregionalagrannstatema.av
samarbetet detta avseendei viktigt. följaFör händelseförloppetär iatt

Östeuropa måsteCentral- och kunskapsuppbyggnaden kring den regionala
utvecklingsprocessen knytas till forskningen.närmare Ett hanterasätt att
detta institut med för den regionalaupprätta utvecklingenatt ettvore ansvar
i ansökarländema. institut förslagsvisEtt kan någotlokaliseras tillsom av
de medlemsländerna.nya

Det inte heller självklart förmårmarknaderna självaär genomföra denatt
strukturella förnyelse de svenska regionerna varit i starkt behov underav en
lång förnyelsetid. En den regionala näringsstrukturen krävs oavsettav om
EU utvidgas eller Skulle denna omvandlingsprocess fördröjas av
utvidgningen, till följd efterfrågeökning riktad detemporär motav en
stagnerande branscherna, kan det önskvärda omvandlingstrycket minska.
Det därför viktigt de strukturbevarande delarnaär svensk och EUatt av
initierad arbetsmarknads-, närings- och regionpolitik avvecklas. Det krävs

tydlig strukturförändrande inriktning europeisk och svenskinomen
och regionpolitik.närings-

Däremot visar just politikinsatsema förhållandei till näringsstruktur och
regional utveckling under 80- och 90-talen den politiska inteatt processen

sådanmed säkerhet kan hantera förändring bättre marknaderna. Deänen
kompetensfrämjande och produktutvecklande signalerna måste därför
ställas i fokus för regionemas arbetsmarknader. Endast attgenom
marknaderna tydliga signaler den framtidagenomsyras av om var
inkomsttillväxten finns förhindras arbetskraft knyts medi näringaratt upp
långsiktigt inkomstutveckling. frånEn ökad konkurrensogynnsam
Östeuropa kan i detta avseende tydliggöra inom vilka branscher
inkomstutvecklingen ytterligare kommer bromsasatt upp.

En dominerande långsiktigatendens i den befolkningsförflyttningen är
inflyttning Småstäder. regioner åtminstone kunskapsorienteradmot utan en

får sårbarastadsbildning arbetsmarknader. Invånare små lågi medorter
tillgänglighet till kunskapsorienterade måstestäder påbereddavara en

inkomstutveckling invånare i regionersämre med dynamiskaän mer
arbetsmarknader. Fortsätter regionemas befolkningsunderlag att stagnera
måste det med nödvändighet innebära tilltagandeen
befolkningskoncentration. måste därförRegioner utveckla kollektivasina

formi produktionsfaktorer, teknik, miljö och nätverk för attresurser av
skapa attraktiva arbetsmarknader.
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För regionerna själva ska kunna föroch nationella ochatt attagera
europeiska instanser ska kunna besluta åtgärdertransregionala krävsom en
samlad bild regionernas och länkar. Kunskapen de svenskaav resurser om
regionemas nationella och internationella beroenden derassamt
resurstillgångar idag begränsande faktor för den regionalaär politiken.en
Den regionala problembild finns under den nationella idagärytansom

tillräckligt tydlig. Möjligheternainte tydligare och snabbare kunnaatt möta
de omställningskrav och den konjunkturkänslighet integrerad europeisken
marknad innebär kräver dessutom högre effektivitet i den svenskaen
regionalpolitiken. Genom sektorssamordnade och koncentrerade insatser
kan regionpolitik stärka Sveriges konkurrenskraft. ocksåDet ären ny
viktigt detta händelseförlopp kan knytas forskningen pånärmareatt
området.

Jämförelser med Tysklands enande visar kostnaden för östutvidgningatt en
kan bli betydligt högre vad den Europeiska kommissionenän har räknat
med. påDetta ställer krav genomgripande reformering denstora en av

regional- strukturpolitiken.och hushållaFör medattgemensamma
krävs ökad koncentration och tydlighet i sin förlängningresurserna en som

målindelning.medför förändrad Det finns därmed mycket talar fören som
Sverige måste räkna med minskade ifrånanslag E U.att

Slutligen kan utredningen i sitt någramaterial inte har hittatnämnas att
klara försakskäl delad förhandlingsstart.en
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Bilaga 1

En funktionsorienterad strukturanalysochresurs-

utvecklingsförutsättningarEn empirisk analys de svenska regionemas iav
perspektiv kräver klassificering näringslivetinternationelltett aven som

såvälinnefattar tjänsteproducerande verksamhet ochsomvaru- som
näringslivets rumsliga struktur. indelningmedger analys Denav somen

också föri följande stycke avgörande möjligheten kopplaärpresenteras att
nationellt registrerad statistik med utvecklingsförutsättningar isamman

syftesvenska regioner. med stycket läsaren bildEtt ärannat att ge en av
återfinnsvilka produkter inom olika sektorer vilka egenskapersamtsom

dessa har.

fruktbart i enlighet med Ohlssonindustrin det VinellI analys är atten av
efter1987 indela verksamheter deras utnyttjande produktionsfaktorer.av

från påTill indelning baserad produktegenskaper dettaskillnad ger enen
produktionsförutsättningar. indelningnaturlig fokusering regionala Enmot

och forskningsintensiv produktion möjliggöri arbets-, kapital-, kunskaps-
bådetill faktorproportions-också fruktbara kopplingar och

beståndsdelden förstnämnda centralproduktcykelteorin, vilken utgör enav
handelsteoril medan den explicit dynamiskai traditionell mer

beskriver hur produkt under sin livscykel ställerproduktcykelteorin en
lokaliseringolika på produktionsfaktorer, teknikkrav och

och stigandeSänkta interaktionskostnader inkomster i en
intemationaliserad marknad lett till avsevärd förändring dehar en av

frånlevereras industriföretagen och det vilket denprodukter sättsom
behållaindustriella verksamheten organiseras. eller möjligtvis stärkaFör att

påsin marknaden tvingas företagen ständigt introduceraställning varor
Produkter förmed egenskaper och förändrad design. skräddarsys attnya

önskemål.utvalda kundgrupper med specifika krav och detFörutompassa
sådanproduktionsmomentettraditionella kräver konkurrensstrategi etten

l Faktorproportinsteorin utvecklades Ohlin 1933.av

2 ursprungligen 1966 försökProduktcykelansatsen lanserades Vernon ett attav som
förklara internationella investerings- handelsmönster. har kommitoch Den även att

regionala strukturomvandlingsprocesser, exempelvis Reesappliceras Nortonse
Barkley1979 eller 1988.
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betydligt stödtjänsterinslag marknadsanalyser, produkt- ochstörre av som
fonngivning;processinovationer, marknadsförings- och försäljnings-

sådanastrategier. takt med stödfunktioner blir alltI avancerade ochatt mer
specialiserad ocksåkräver kompetens sker förändringmer en av

förändringproduktionens organisation. En i utsträckningstorsom
möjliggjorts innovationer inom kommunikations- ochgenom
informationsteknologin.

växande marknaden skapar för arbetsdelningDen ochutrymme
ocksåenskilda företagspecialisering inte bara inom mellan olikautan

organisationer. Arbetsdelningen förutsättningar förrumsligt spridda attger
uppnåstordriftsfördelar samtidigtbättre utnyttja och hög grad aven

flexibilitet i produktionen. Företagen tenderar därmed utvecklasatt mot
organisationer där vittförgrenade kund- ochsamordnande

underleverantörsnätverk blir centrala. Det blir därmed allt mer
tydlig skiljelinje mellan ochproblematiskt draatt en varu-

faktum industriföretagens konkurrenskraft i allttjänsteproduktion. Det att
visarutsträckning baseras inslag avancerade tjänster tvärtstörre av om

framgårpå tabell bakgrundbehovet fasta dessa kopplingar. I l motatt ta
indelning näringslivet används i studien.detta vilken av somav

Tabell Indelning näringslivet i tolv sektorer.1 av

HushållsinriktadePrimära näringar privata tjänster0 0
Arbetsintensiv industri Blandade privata tjänster00

industri Företagsinriktade privata tjänsterKapitalintensiv 00
Kunskapsintensiv industri Kommunikationstjänster0 0
Forskningsintensiv industri Primära offentliga tjänster0 0
Byggverksamhet Humankapitalgenererande0 0

offentliga tjänster

dåVad kännetecknar de olika sektorerna karaktäriseraEtt derassätt att
egenskaper relatera produkterna till produktlivscykelns olika faser.är att
Produktcykelteorin utvecklingbeskriver produkts och produktions-en

frånförutsättningar marknadsintroduktion till nedläggning, figur ochse
oftadess intuitivt tilltalande drag har gjort den till använd modell detnären

gäller förklara regionala strukturomvandlingsprocesser. Naturligtvis kanatt
inte samtliga produkter inom sektor föras till och fas ien en samma en

uppvisar ofta liknandeproduktcykel, generellt produkter drag i sittmen
sektoremafförhållanderumsligt dynamiska till

3 Karlsson, 1989.Larsson,
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Fasema i produktcykeln i och ordningutgörs utveckling, tillväxt,tur av
ochmognad stagnation. Dessa faser kännetecknas i sin olikatur av

egenskaper efterfråganvad gäller på arbetskraft, investeringar,typen av
produktionsvolymer, vald teknologi, behov lokalisering etc.av

Volym

5

i

Utveckling Tillväxt Mognad Stagnation

Figur 1 Produktlivscykeln.

I utvecklingsfasen försäljningsvolymen liten eftersom konsumenternaär
inte känner produkten och dess egenskaper priset högt.ärsamt att

småskaligProduktionen och produktionstekniken i ständig förändring.är
formNya produkter avnjuter monopolsituation där faktorpriser ochen av

transportkostnader mindreblir betydelse. Företag med produkter i dennaav
fas produktcykeln konkurrerar med produktens egenskaper medänav mer
produktens pris. finnsDet behov underleverantörer klararett stort av som

tillgodose produktionsprocessens speciella formkrav i fluktuerandeatt av
volymer och växlande funktion. Dessa krav verksamheten dras tillgör att
storstadsområden och tillgångennärheten högskolor universitetoch därav
till välutbildad arbetskraft är stor.

Produkter finner fäste marknaden via ökade marknadsandelar ochsom
tillväxt efterfrågani ställs inför förändrade krav produktionen. Det krävs
längre produktionsserier för den tilltagande efterfrågan, vilketmötaatt ger
möjligheter utnyttja skalfördelar samtidigt det kan finnas behovatt som av
flera produktionsanläggningar. Företagen söker efter allt bättre
produktionsteknik och det finns tendenser till vertikal integration påför att
så få kontroll Tillgångenhela produktionskedjan.sätt till kapital bliröver
därför allt avgörande för företagets utveckling. Marknadsföring ochmer
administration blir viktigare och konkurrensmöjlighetema skiftas

frånsuccessivt produktens egenskaper till dess design pris.och högEn
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påkunskapsnivå arbetskraften fortfarande väsentligt, behovenär men av
teknisk kompetens minskar. det viktigtvetenskaplig och hög Däremot är att

befinna sig i kontakt med de ledande delarna marknaden förnära attav
lämplig design.produkten skall enges

frånnår sitt marknadstak. Konkurrensenmognadsfasen produktenI
hård och priset avgörande betydelse förliknande produkter är är attav

svårt påverkabibehålla har själva prisetmarknadsandelar. Företagen att
påtill ständiga kostnadsreduktioner produktionssidan.tvingasutan

fålångai serier i anläggningar med avanceradTillverkning sker stora men
teknologi. tekniska utrustning krävsstabil Den gör attsom

påsamtidigt välutbildadmycket hög kravenkapitalintensiteten är somnu
med allt fler arbetsuppgifter blirarbetskraft fortsätter minska i taktatt att

produktionsförutsättningama innebär denändraderutinmässiga. De att
lågarbetskraftskostnadenlokaliseringen skiftar till regioner däroptimala är

transportmöjligheterna goda.och är

efterfråganmarknadsandelar eftersomstagnationsfasen produktenI tappar
vilket har gjort denprodukter har introducerats,och bättreNyaavtar.

produkten obsolet.ursprungliga

isektorsindelning presenteradesmöjligt koppla denDet är att somnu
produktcykeln. Produkterna i denolika faserna itabelll till de ovan

tillverkningsindustrin ikandefinierade forskningsintensiva sektorn av
produktcykeln. Infasningentill utvecklingsfasenhuvudsak föras nyaavav

inom industrin ochsnabbare här andra delarprodukter mycket änär av per
utbildningsnivå påväl in de krav ställsdefinition sektornsstämmer som

ochLäkemedelsindustrin delar elektronik-utvecklingsarbete. samt stora av
återfinns finnsi denna sektor. Bland produkternainstrumentindustrin

ochelektroniska kontorsmaskiner,läkemedel,exempelvis styr-
reglerutrustning, teleprodukter etc.

de flesta produkterna inomkunskapsintensiva industrin harDen
inte lika omfattande,Introduktionen produktertillväxtfasen. är menav nya

befintliga produkter. Till denna sektorständiga förbättringardet sker av
Verkstadsindustri.transportmedelsindustrinräknas maskin- och samt

färg,jordbruksmaskiner, verktyg,bilar,Exempel produkter är
tvättmedel etc.

råvaruberoende ochhögtkännetecknaskapitalintensiva sektornDen ettav
flestaförhållande förädlingsvärdet. Detillkapitalinsats ihögen

få ochproduktfömyelseråterfinns mognadsfasen mediprodukterna
påoftast produktionssidanUtvecklingen skerpriskonkurrens.betydande
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med införandet eller förbättringar gamla. Kemiskav nya processer av
industri skogs- och metallindustri framstående inomär denna sektorsamt
och produkterna kan oljor, Smörjmedel, kemikalier,vara massa, papper,
metaller etc.

Den arbetsintensiva industrin har huvudsakligen sina produkter inom
mognads- och stagnationsfasen. Likt den kapitalintensiva sektorn
kännetecknas den arbetsintensiva industrin ständig jaktav en
kostnadsreducerande åtgärder. denI arbetsintensiva industrin ingår stora
delar livsmedel-, beklädnads och trävaruindustrin och produkterna ärav
följaktligen spånplattor,livsmedel, virke, möbler, klädermattor, etc.

Den sista varuproducerande sektorn den primära. ingårHär jordbruk,är
skogsbruk, jakt och fiske olika utvinning. Samtliga dessasamt typer av av
näringar råvarukällanbundna till och därmed ellerär mindre orörliga.mer
Dess speciella förutsättningar frågai markförhållanden och produktensom
egenvärde tillden intressant och väldefinieradgör sektor.en

En sektorsindelning tjänsteproducerande verksamheter kan görasav
många Utgångspunktenolika kan i densätt. tjänstertas typ av som
produceras, huruvida tjänsterna framställs i privat eller offentlig regi,
tjänsternas funktion i det ekonomiska eller vilken kundersystemet typ av
tjänsterna riktar sig till. Klassificeringen i denna studie grundar sig
huvudsakligen på verksamheternas förhållande till derummet samt
kopplingar och finnas mellan olika sektorer imönster näringslivet.som

För det första urskiljes privat och offentligt producerade tjänster. Den
offentliga tjänsteproduktion har normalt tydlig territoriell dimension.en
Tjänsterna bådeproduceras inom och för givet geografiskt område. Detett
kan sig nation, län ellerröra kommun. Den privataettom en en
tjänsteproduktionen verkar sådananormalt inte under rumsliga
förhållanden, valet lokalisering istället marknaden.avgörsav av

När det gäller tjänster produceras privati regi har dessa klassificeratssom
efter den kategori kunder tjänsterna riktar sig till. En tjänst kanav som

tvåha huvudsakliga användningsområden.sägas Antigen konsumeras
tjänsten direkt hushåll såeller används den insats i andra företagsav som
eller organisationers och tjänster. Den första kategorin tjänstervaror av
benämns hushållsinriktade ochprivata den andratjänster kallasgruppen
företagsinriktade ocksåprivata Denna indelning påtjänster. fasta detar
centrala skillnader finns vad gäller de privata tjänsteverksamheternassom
lokalisering.

5 17-1449
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Enligt centralortsteorin finns för samtliga tjänster lägstaen
måste ifrågamarknadströskel uppfyllas för tjänsten ska kunnaattsom

utbjudas.4 ocksåTjänsterna ha uppgårräckvidd vilken till denantas en
maximala kund bereddsträcka för köpa tjänsten.är att atten resa

fårTjänsteverksamhetema därmed skiftande representation i medorter
Orter litet befolkningsunderlagolika storlek. med har främst

lågatjänsteverksamhet med marknadströsklar och kort räckvidd medan
erbjuda tjänster medkan högre marknadströsklar och längrestörre orter

räckvidd.

hushållsinriktadekategorin privata tjänster finner huvudsakligenI man
verksamhet livsmedelshandel, övrig detaljhandel och diverse kultur-som

alltsårekreationsverksamhet. sig tjänster riktar sigoch Det rör somom
hushålldirekt till individer eller och sektorns rumsliga utbredningen styrs

utsträckning befintliga befolkningsunderlaget.därmed till detstor av

bestårföretagsinriktade huvudsakligen olikaDe privata tjänsterna typerav
konsultverksamheter, det vill aktiviteter riktar sig direkt tillsägaav som

andra och tjänsteproducerande företag. Verksamhetens lokaliseringvaru-
till utsträckning dessa kunder finns.därmedstyrs stor av var

marknadsstyrtLokaliseiingsvalet emellertid inte enbart hängerär utan
också produktionsmiljön. Verksamhetenmed särskilda kravsamman

personligaform utvecklingsprojekt kräverbedrivs ofta i tätasomav
vilket i sin underlättaskontakter mellan kunder och leverantörer, tur av

tilltång viktig insatsfaktortill snabba kommunikationer. En ärannan
kunskapsnivå.tillgång marknadsrelateradetill arbetskraft med hög De

såväl förutsättningarna tillgodoses därmed bästde produktionsmässigasom
storstadsområden,i i olika kommuners centralorter.ävenmen

både hushållVissa sig emellertid till och företag förtjänster vänder och
någon båda föregåendedessa finns därmed ingen självklar placering i deav

sådanakategorierna. undvika onödiga klassificeringsproblem harFör att
tjänster inordnats i blandade Denna sektorsprivata tjänster.gruppen

bådeföljaktligen tillgängligalokaliseringsmönster detstyrs av
finnas i närhet företag ochbefolkningsunderlag behovet andrasamt att av

blandade privata tjänsterna hotell- ochorganisationer. De utgörs av
försäkringsverksamliet, fastighets-restaurangverksamhet, bank- och

diverse uthymingsverksamhet.fastighetsförvaltningfönnedling och samt

4 1966.Christaller, w
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Sektom byggverksamhet omfattar huvudsakligen verksamheter syftarsom
till bygga och underhålla den infrastruktur detatt övrigaupp som
näringslivet på.vilar tillhandahållerDen därmed grund för övrigaen
ekonomiska aktiviteter och därmedhar väl utbredd lokalisering. Sektomen
består uteslutande privata företagnästan marknaden tillutgörs storav men
del offentlig uppdragsverksamhet. harDen därmed ofta kommit spelaav att
rollen strategiskt verktyg i regionala och nationellaettav
utvecklingsplaner.

De branscher innefattar och tele-transporter samt post-som
kommunikationer har samlats under benämningen kommunikationstjänster.
Denna någotsektor har såspeciell prägel i den innefattarmotto atten
verksamheter befinner sig i gränslandet mellan det privata och detsom
offentliga. Förutom privata företag omfattar ocksåsektorn de olikarent
infrastukturella affärsdrivande verken. Detta offentligt ägdaär
verksamheter står under politisk och demokratisk kontrollytterstsom men

samtidigt skall drivas affärsmässiga grunder.som
Kommunikationssektom ocksåhar mycket förhållandespeciellt tillett

Den betraktaär närmast nätverk huvudsakligarummet. att ettsom vars
uppgift eller informationär inom ochatt transportera varor, personer
mellan förmågaregioner. Genom dess binda regioner ochatt samman
underlätta kontakter interaktionoch kommunikationssektoms ocksåär av

betydelse för övriga delar näringslivet.stor av

offentligaDe tjänstemas rumsliga utbredning reflektion denär en av
politiska ambitionen människor tillgångska ha lika till det offentligaatt
tjänsteutbudet oberoende bostadsort. Denna rättvisenonn har lett framav
till förhållandevis jämn rumslig fördelning de offentliga tjänsterna,en av
särskilt gäller detta för påtjänster eller syftar tillsättett annat attsom
tillgodose behoven vårdutbildning, och Vissa offentligaav omsorg.
tjänster faller emellertid utanför denna Huvudsakligen gäller detram.
verksamheter inriktade på fortlöpande utveckling och förnyelseen av
samhället i verksamheter därmed strategisk betydelsestort, är ävensom av
för övriga delar näringslivet. Den högre utbildningen forsknings-samtav
och utvecklingsverksamhet intar i detta avseende särställning.en

utgångspunktMed från ovanstående klassificeras de offentligaresonemang
tjänsterna tvåi huvudgrupper. Den kategorin benämns primäraena
ojfentliga bestårochtjänster huvudsakligen grundskole- ochav
gymnasieutbildning, hälso- sjukvård,och och sociala tjänster samtomsorg
offentlig förvaltning. Den andra humankapital-utgörsgruppen av
genererande ojfentliga och omfattartjänster den högre utbildningen samt
forsknings- och utvecklingsverksamhet. På grund sitt behov kritiskav av
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efterfråganforskare forskarnas betydligtstudenter och störresamtmassa av
på genomsnittet blir dessa vanligen lokaliserade till städer.kultur än större

Rumslig avgränsning

i studien regionerregionala avgränsning tillämpas byggerDen somsom
för daglig rörlighet mellan bostad arbete,de naturliga omlanden ochutgör

Avgränsningen de lokala arbetsmarknadernask lokala arbetsmarknader. av
på ochfaktiska pendlignsstömmar mellan landets kommunergrundas

två första vilka kommunergenomförs i I det avgörssteg. momentet som
tillgången arbetstillfällen.självförsörjande avseendekan betraktas som

gäller dels den totalabli klassificerad självständig kommunFör attatt som
förvärvsarbetandeöverstiger 20 kommunensutpendlingen inte procent av

någon inte överstigerutpendlingen till enskild kommunbefolkning, dels att
försinte definieras självständigakommuner7,5 Deprocent. somsom

ingårgår ochdit den pendlingsströmmendärefter till den kommun största
arbetsmarknad På basislokaladen kommunensdärmed i av

från lokala arbetsmarknaderpendlingsstatistik 1991 har 108 avgränsats, se
tabellkarta l och

avgränsningvälja funktionell regionalfinns flera fördelar medDet att en
i lokala arbetsmarknaderutgångspunkt för studien. indelningEnsom

befolkningen i utsträckningförvärvsarbetandeinnebär den ärstoratt
dagligföretag. Möjlighetenregionemasberoende att genomegnaav

Omrörlighet nå utanför den regionen begränsade.arbetsplatser äregna
arbetstillfällenoch antaletför störningararbetsmarknaden utsätts externa

erhållaför tillträde till andradärför normalt flyttningminskar krävs atten
försörjningsmöjligheterdärmed vilkaFokus riktasarbetsmarknader. mot

erbjuder sin befolkning.regionenden egna

lokala arbetsmarknaderna iframställningen kommer deunderlättaFör att
i befolkningsstorlekefter storlek. Mättsammanhangvissa grupperas

invånareinvånare ifrån Sorsele till 17712993 392 ivarierar de
arbetsmarknadernasbakgrund de lokalaStockholmsregionen. Mot av

förstå också många gånger hardet lätt demycket olika storlek är attatt
produktionssystemet. tabell 2i det nationella Iolika funktionerväldigt

gruppering.redovisas denna

5 SCB och ERU. Se Carlssonutarbetades ursprungligenavgränsningsmetodDenna av
mfl. 1991.
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Tabell 2 Gruppering de lokala arbetsmarknadema efter storlek 1995av

Region Gränser Antal LA Befolkning

Antal Procent

Storstadsregioner 500 000 3 3 247 954 36,8

Stora regionala 100 000 21 3 346 819 37,9
centra

Små regionala 50 000 10 704 284 8,0
centra

Stora lokala 25 000 28 980 631 11,1centra

Små lokala 10 000 30 456 319 5,2centra

Små regioner 10 000 16 101 489 1,1

Totalt 108 8378 496 100
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framgårKarta 1 Lokala arbetsmarknader i Sverige nanm tabellav
nästkommande sida
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Tabell 3 Samtliga lokala arbetsmarknader.

Stockholm 37 Halmstad 73 Avesta
Uppsala 38 Falkenberg 74 Ludvika
Nyköping 39 Varberg 75 Hofors
Katrineholm 40 Göteborg 76 Ljusdal
Eskilstuna 41 Lysekil 77 Gävle
Linköping 42 Uddevalla 78 Söderhamn
Norrköping 43 Strömstad 79 Bollnäs
Gnosjö 44 Bengtsfors 80 Hudiksvall
Gislaved 45 Trollhättan 81 Härnösand
Jönköping 46 Borås 82 Sundsvall
Nässjö 47 Mariestad 83 Kramfors
Värnamo 48 Lidköping 84 Sollefteå

ÖrnsköldsvikSävsjö 49 Skövde 85
Vetlanda 50 Tidaholm 86 Strömsund

ÃreEksjö 51 Torsby 87
Tranås 52 Munkfors 88 Härjedalen

ÅrjängÄlmhult Östersund53 89
Markaryd 54 Sunne 90 Storuman
Växjö 55 Karlstad 91 Sorsele
Ljungby 56 Kristinehamn 92 Dorotea
Hultsfred 57 Filipstad 93 Vilhelmina

ÅseleEmmaboda 58 Hagfors 94
Kalmar 59 Arvika 95 Umeå
Oskarshamn 60 Säffle 96 Lycksele
Västervik 61 Laxå 97 Skellefteå
Vimmerby 62 Hällefors 98 Arvidsjaur

ÖrebroGotland 63 99 Arjeplog
Olofström 64 Karlskoga 100 Jokkmokk

ÖverkalixKarlskrona 65 Västerås 101
Karlshamn 66 Fagersta 102 Kalix

ÖvertorneåKristianstad 67 Köping 103
Simrishamn 68 Vansbro 104 Pajala
Hässleholm 69 Malung 105 Gällivare
Malmö 70 Mora Luleå106
Helsingborg 71 Falun 107 Haparanda
Hylte 72 Hedemora 108 Kiruna
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Kommittédirektiv

regional utveckling denkonsekvenser förutvidgningEU:s samt-
strukturpolitikenregional- ochgemensamma

Dir. 1997: 15

januari 1997regeringsammanträde den 23vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

föranalysera konsekvensernamed uppgifttillkallassärskild utredareEn att
för kandidatländerna vadhelhet ochunionenförSverige, även sommen

regional- ochutvecklingen och denden regionala gemensammaavser
utgåi första handUtredaren skallutvidgning.strukturpolitiken EU:sav
börkandidatländema. Analysenaktuellafrån med de elvautvidgningen

regional- ochscenarier för denolikaomfatta gemensamma
strukturpolitiken.

idag inte kändaför utvidgningenförutsättningarDå och ärflera faktorer
vilkakvalitativamed fördelkan resultaten presenteras resonemang,som

möjliga budgetäramed beräkningarkompletterasbördock av
tillvaratas.svenska studier börinternationella ochRelevantakonsekvenser.

Bakgrund

Tysklands enandestår femte utvidgning,inför sinunionenEuropeiska
Europa.viktigtutvidgningenoräknat. Sverige mot ett enatett stegsomser

skiljer sigmedlemskapansöktharFlertalet de elva stater omsomav
utvecklingsnivåekonomiskgällerfrån medlemmar vadnuvaranderadikalt

fördjupastraditioner. Samtidigtochinstitutionell uppbyggnadsamt
integration, vilket innebärekonomiskapolitiska ochlöpande EU:s att

sig tillregelverkomfattandehar änkandidatländema attett anpassamer
nytillkommande länder. EU:sfallet förvaritvad tidigare harsom

drivkrafterna bakom densamtidigtutvidgningkommande är en av
genomgår.centralplanerade ekonomiernaföre dettareformprocess desom

förutsättningarna1993 fastslogsrådets i KöpenhamnEuropeiskaVid möte
innebär blköpenhamnskriteriema. Dessai de kför medlemskap EU, aett s

dvskännetecken,karakteristiskaskall haländerna rättsstatensatt
skydd ochrättigheteroch mänskligaför lagarnademokrati, respekt samt
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respekt för minoriteters rättigheter, fungerande marknadsekonomier och
förmåga hantera konkurrensen och marknadskrafternaatt inom unionen.
Medlemskapet förutsätter vidare kandidatländema har möjlighetatt att
uppfylla medlemskapets förpliktelser inklusive anslutning till målen om en
politisk, ekonomisk och union.monetär

Vid rådetsEuropeiska i Essen,möten Madrid, Florens och Dublin
bekräftades riktlinjerna för utvidgning. Europeiska rådetnästa har vid flera
tillfällen deklarerat medlemskapsförhandlingar med Malta ochatt Cypern
skall påbörjas månader efter regeringskonferensens slut. Samtidigtsex

rådetuttryckte Europeiska i Madrid densträvan inledandeär fasenatt att
Östeuropaförhandlingar med kandidatländema i Central- och skallav

sammanfalla med förhandlingsstarten för Malta och Cypern. Vad gäller
Maltas medlemskapskandidatur har ansökan dragits tillbaka efter
regeringsskiftet hösten 1996.

I Europeiska kommissionen pågår arbetet med färdigställa så kalladeatt
länderyttranden aviser för de elva kvarvarande kandidatländema. Därtill
kommer utredningar utvidgningens effekter olika sakornråden,om
inklusive institutionella konsekvenser. pågårSlutligen arbete med att
utreda de finansiella konsekvenserna utvidgningen. Sannolikt kommerav
utredningarna läggas fram i sammanhang under hösten 1997.att ett

Regional- och strukturpolitik

Enligt EG-fördraget skall främjaEU utvecklingen inom hela unionen för
stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningenatt regional- och

strukturpolitik och efter minska skillnadernasträva mellan regionerna.att
målsättningarDessa kommer vid utvidgningen gälla för deävenatt

nuvarande kandidatländema.

Budgeten för unionens regional- och strukturpolitik strukturfondema
tredjedelutgör EU:s hela budget. Alla insatser därca en av

strukturfondema medverkar i finansieringen, kräver kompletterandeen
medfinansiering från medlemsländemas sida.

Viktiga inslag i unionens regional- och strukturpolitik alla insatserär att
påbaseras utarbetas kommissionen ochgemensamtprogram som av

berörda myndigheter, organisationer det k partnerskapet ietc s
medlemslandet. Beslut dessa fattas kommissionen efterom program av
förhandlingar med medlemslandet. Programgenomförandet, som
medlemslandet för, förutsätter olika administrativa rutiner försvarar
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uppföljning,utbetalningar, kontroll,beslutsfattande,information,
utvärderingar m m.

måste regional- och strukturpolitikfattas beträffande EU:sbeslutEtt nytt
Ävenår det intelöper 1999.programperiodnuvarande ännunär ut om

regelverk för den kommandenågra budget,beslutfinns m mom
utgå från regional- ochdenkaninriktningen att gemensammaman

dåfå fortsättning och omfattastrukturpolitiken kommer att nyaen
medlemsländer.

mångapåverka unionen ochkommermedlemsutvidgning sätt,En att
på regional-för och kraven unionensförutsättningarnadärmed förändra

hand komma sigEffekterna kan i förstastrukturpolitik. göraoch att
förde kriterier gällerbudget ochbeträffande EU:sgällande som nu

åtgärder, medelstilldelningprioriteringregioner,avgränsningar av m m.av
också inomkommer märkasstrukturpolitiska insatserRegional- och att
och infrastruktur.miljö, arbetsmarknadområden näringsliv,t exsom

och strukturpolitik kunnaregional-kandidatländema kommer EU:sFör att
strukturpolitikenutveckling. Regional- ochfå för ländernasbetydelsestor

påverkaockså administrationen,kan komma att

församarbetspartnershandels- ochmedlemsländer innebärNya nya
också konkurrenssituationer. Avenmedlemsstater,nuvarande nyamen

strukturpolitik.påverkas regional- ochförhållandendessa EU:sav

Uppdraget

förSverige,konsekvenserna förskall analysera ävenUtredaren men
regionalakandidatländema vad denförunionen helhet och avsersom

strukturpolitikenregional- ochutvecklingen och den avgemensamma
utgå från utvidgning medUtredaren skall i första handutvidgning.EU:s en

föromfatta olika scenarierAnalysen böraktuella kandidatländema.de elva
regional- och strukturpolitiken.den gemensamma

regional- ochdenscenarier börEtt dessa att gemensammavaraav
ochmarginellt inför utvidgningenförändras endaststrukturpolitiken att

från förstaanslutningensredani de medlemsländernaden tillämpas nya
dag.

regional- ochdenalternativ börEtt attannat gemensammavara
utsträckningför i alltstrukturpolitiken gradvis förändras störreatt anpassa
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sig till de förutsättningar och behövs föreligger inom EU närnya som
utvidgningen genomförs.

Det tredje alternativet bör genomgripande reform denvara en av
regional- och strukturpolitiken, i samband medgemensamma att

utvidgningen för medäger medel särskilt sökaattrum, gemensamma
främja utvecklingen i unionens regioner och länder.mest utsatta

utgångspunktviktigEn för utredaren bör de behov kan föreliggavara som
i kandidatländema målenför för den regional- ochatt gemensamma
strukturpolitiken skall förverkligas. Olika omständigheter kan detgöra

utifrånnödvändigt studier urval länder, religioner elleratt ettav av
strukturer antaganden behovensgöra karaktär och omfattning tillsettom
samtliga kandidatländer. Utredaren bör vidare särskilt granska
kandidatländemas förmåga absorbera medel för regional- ochatt
strukturpolitiska insatser.

Utredaren bör denna bakgrund bedömninggöra konsekvensernamot en av
för EU-budgeten, den svenska medlemsavgiften och andra statsfinansiella
konsekvenser för Sverige.

Vidare bör utredaren översiktligt belysa konsekvenserna för näringslivet i
olika delar Sverige långkort och sikt till följd dels utvidgningav av en

unionen, dels följd därav, eventuellt förändradav en, som gemensam
regional- och strukturpolitik.

Utöver ytterligare underlag för regeringens fortsatta beredning ochatt ge
ställningstaganden, bör utredningen bidra till informera och väckaatt
debatt hos allmänheten inom näringsliv och organisationer,samt vars
ställningstagande kommer del underlagetutgöra svenskaatt nären av
ståndpunkter skall fastställas.

Genomförandet utredningsuppdragetav

Utredaren skall vid genomförandet sitt uppdrag beakta internationellaav
och svenska studier och konsekvensutredningar områden.ovannämnda
Också Europeiska kommissionens utredningsarbete bör beaktas.eget

Utredaren skall i sitt arbete fästa pågåendeäven avseende vid den
regeringskonferensen, bli slutförd under gång.utredningenssom avses

Utredaren skall i sitt arbete beakta regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och utredare redovisning regionalpolitiskaom av
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jämställdhetspolitiskaredovisaoch1992:50dir.konsekvenser attom
iinte skallutredningenEftersom1994:124.dir.konsekvenser utmynna

åtaganden dir.offentligainteutredarennågra utgiftsförslag behöver pröva
1994:23.

beståendeblsamråda referensgruppmedsitt arbetebör iUtredaren avaen
för berörda departement.företrädareochutredarnasärskildade övriga

försorg.UD:sReferensgruppen upprättas genom

uppdragetRedovisning av

oktober 1997.den 31redovisasskallUtredningsarbetet senast

genomförskonsekvenserutvidgningensutredningarsvenskaFlera om
ocksåutredningarnaolikadeår Resultatet1997.under avsesav

sammanfattande form.ipresenteras en

handelsdepartementetNärings-och
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