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Till statsrådet och chefen
för Finansdepartementet

decemberDen 10 1992 bemyndigade regeringen chefen för Finansdepartemen-
statsrådet Wibble, tillkalla kommission med uppdrag kommatet, medatt atten

förslag den ekonomiska politikens utformning i medellângt perspektiv.ettom
Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Finansdepartementetav sam-
dag professorn LindbeckAssar ordförande, ledamöter professornma som som

Torsten docenten OlofPersson, ekon.drPetersson, Birgitta Swedenborg och som
sakkunniga professorerna Agnar Sandmo och Niels Thygesen. Till sekreterare
i kommissionen tekn.drutsågs MolanderPer och till biträdande sekreterare
assistenten Siv Milton.
Kommissionen har antagit Ekonomikommissionen.namnet
Kommissionen har haft tiotal sammanträden och vid vissa dessa hörtett av

på olika delområden.experter
Kommissionen har uppdragit antal utreda vissa specialpro-ett experter att

blem. Dessa expertbilagor publiceras Vissa bilagoma har direktseparat. av
utnyttjats i kommissionens arbete, medan andra främst bör komplette-ses som
ring till betänkandet. slutsatserFör och rekommendationer i bilagoma svarar
författarna själva.
Kommissionens slutsatser och förslag redovisas i detta betänkande. Uppdraget
därmed slutfört.är

Stockholm i 1993mars

Assar Lindbeck Torsten Persson

Olof Petersson Agnar Sandmo

Birgitta Swedenborg Niels hygesenT

Per Molander





svenska krisenl Den

tid varje nationkommer då och reflekterar sin framtid.Det överstannaren upp
infaller oftast i perioderSådana ögonblick nedgång och kris. Samhälletsav

förmåga till omprövning och förnyelse därmed hårtsätts ett prov.
Sverige för närvarande igenom den allvarligaste krisen sedangår 1930-talet.

försöka lösa den kan komma prägla Sverige fleraSättet under årtiondenatt att
framåt. ovisst hur lösningen kommerDet ännuär att ut.se

förutsättningar Sverige iVissa globalt perspektivär är ettgynnsamma.
fortfarande rikt och välmående land. demokratiskaDet styrelsesättet fastärett
förankrat. Landets invånare har tidigare förmått förena praktiskt förnuft medatt

framtidsvisioner.gemensamma
förutsättningarandra grundläggande problemen harMen Deär ogynnsamma.
under åtskilliga och krisenexisterat år har successivt blivit djupare. Dagensnu

situation präglas komplicerad blandning akuta och kroniska problem.av en av
därför inte möjligt lösa krisen enbart beslut kortsiktigDet är att genom av

karaktär.
Kommissionen har övergripande uppgifter:tre

identifiera grundläggande svagheter och föreslå förbättringarAtt i det
svenska ekonomiska fungera, speciellt de regelsystem ochsätt attsystemets
institutioner politiskt bestämda. Vårt syfte förslag bidrarär är attsom ge som
till ökad ekonomisk stabilitet, effektivitet och tillväxt med respekt för-
allmänt mål ekonomiskaccepterade trygghet och med fördelningspolitiskaom
hänsyn.

föreslå förändringar i det politiskaAtt fungera försätt att attsystemets
förbättra möjligheterna åstadkomma stabila spelregler och institutioneratt som
kan bidra till god ekonomisk förmiljö företag och hushåll.en

lämpligaföreslå gå från dagens allvarligaAtt ekonomiska läge tillvägar att
ekonomisk situation, och därvid begränsa övergångs-atten mer gynnsam

problemen.
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skall kommissionens förslagEnligt direktiven sikte medellångtta ett
tioperspektiv, vilket vi tolkar år framåt i tiden. förslagenMen skallsom vara

hållbara i längre perspektiv. Kostnader får inte skjutas framtidenpå såännuett
de allvarligt inskränker kommande generationers handlingsfrihet. Viatt menar

generation inte skall lämna efter sig till framtidavår generationer sigatt vare
tyngande pensionsskuldbesvärande statsskuld, eller välfárdssänkandeenen en

miljöskuld.

1.1 Krisens ekonomiska dimensioner

Positiva omdömen svensk ekonomi under ,efterkrigstiden har i regel baseratsom
den låga arbetslösheten, de höga och relativt jämnt fördelade inkomsterna,på

ekonomiska trygghet och det rika utbudet offentligamedborgarnas tjänsterav
under och fannstill hushållen. redan 1970- l980-talen det oroande teckenMen

i ekonomi. Uppenbara exempel den långsamma produktivitetstillväx-svensk är
offentliga budgetunderskott,tendensema till den snabba inflationenstoraten,

kostnadskriser däravmed återkommande och föranledda devalveringar.
hårdnande konkurrensen på världsmarknaden har dessutomDen skapat

företagproblem för svenska i den utlandskonkurrerande delen näringslivet.av
förPå 1970-talet märktes detta särskilt arbetsintensiva industrier föroch vissa

ochbasnäringar såsom stål också delar verkstadsindustrin har käntvarv, men av
lindraproblemet. svårigheterna gick under l970-taletFör in medatt statenav

subventioner, delvis resultat krav från lokala opinionerstora ett attsom av
rädda jobben. Omstruktureringen svensk industri kunde visserligen fördröjas,av

inte förhindras.men

Stabilitetsproblem

kan de återkommande makroekonomiska krisproblemenMan i Sverige underse
och 1980-talen kollision mellan försöken1970- hålla fast växel-attsom en en

kurs inhemsk inflationstrendoch stark för löner och priser se kapitel 2.en
inhemska inflationen har gång på gång så höga produktionskostnaderDen gett

och produktpriser svenska företag förlorat marknadsandelar och företags-att att
vinstema sysselsättningen har därmed gång på hotats igångpressats samman.
den konkurrensutsatta delen näringslivet.av

förklaring till denna kollision mellan växelkursEn och inflation denär att
makroekonomiska stabiliseringspolitiken ofta gått försöken hållatvärs mot att

fast växelkurs. Konkret betyder det finanspolitiken ofta varit alltföratten
expansiv, snabbt stigande offentligamed utgifter och tendenser till strukturella
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Finanspolitikenbudgetunderskott. har därmed drivit fram, eller accepterat, en
överhettning arbetsmarknaden, gjortpå lönekostnademasom ökat snabbareatt

i Politiska deklarationeromvärlden. fast växelkurs, och hotän sämreom en om
ifall priser iväg,tider löner och skenar har i den finansplanenupprepats ena

förmaningarefter den andra. har inte varit trovärdigaDessa och har därmed inte
inflationistiskkunnat hindra utveckling kapitelse 2.en

omedelbara bakgrunden till dagens akuta stabiliseringspolitiskaDen kris är
dåliga eftervården deden devalveringama 1981 och 1982, med löne-storaav

kostnader under 1980-talet snabbare årresten steg ett procentsom av par per
i omvärlden. Till utvecklingen bidrog också i hög grad den finansiellaän

expansion följde i spåren på avregleringen kapitalmarknaden i mittensom av
1980-talet stimulerad hög inflation och det gamla upplåningsväriligaav av-

viktigasteskattesystemet. konsekvenserna för samhällsekonominDe delsvar
hushållens drastiskt minskade sparkvot, och därmed kraftig ökning denen av
privata konsumtionen, dels den beryktade fastighets- och byggnadsboomen.
Eftersom penningpolitiken vid fast växelkurs bunden till upprätthållaär att
växelkursen, Riksbankenkunde inte mycket den kraftiga kreditex-göra
pansionen.

internationella konjunktumedgångenDen under 1990-talets första år gjorde
kostnadskrisen akut i Sverige, därför högkostnadsländer, vårt land,att som
drabbades speciellt hårt. Eftersom växelkursen hölls fast och knöts till iecuzn
maj 1991, blev resultatet den i särklass kraftigaste inflationsminskningen och
konjunktumedgången under efterkrigstiden. Under de två åren 1990-1991 föll
industriproduktionen med vilket10 %, i storleksordning 1930-ärca samma som
talsdepressionen. arbetslöshetenDen har nått nivåer,öppna 7 %,nu ca som
ingen tidigare föreställakunnat sig under efterkrigstiden Diagram 1.1, trots att

arbetskraften% föremål för aktiva5 arbetsmarknadsåtgärder. totalaär Denav
arbetslösheten ligger således 12 %.runt
Politiken under den kostnadskrisen, med sikte upprätthålla densenaste att

fasta växelkursen i det längsta fram till november 1992, ledde till dramatisken
nedväxling inflationen, från till8 % lägre inflationen,2 %. Den års1991av
skattereforrn och höjda internationella gjorde realräntoma efter skatträntor att

drastiskt. Resultatet blev den allvarligaste fastighets- och finanskrisen understeg
detta århundrade spegelbild det 1980-talets finans- och fastighets-en av sena-
boom. Vid sidan nedväxlingen inflationstakten och den ökningen istoraav av ‘
arbetslösheten just fastighets- finanskrisenoch det karakteristiska dragetär mest
i den akuta ekonomiska krisen i Sverige.
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OECD-områdetDiagram 1.1 Arbetslöshet i och i Sverige procent av
arbetskraften

12-

OECD-Europa
10-

0
1961 1967 1970 19731964 1976 1979 1982 1985 1988 1991

Källa: Konjunkturinstitutet.

de återkommande kostnadskrisema- de ökningarMen och arbetslöshetenav
följde i deras spår kan inte enbart skyllas denpå ekonomiska politikensom -

under de decennierna. kompletterande förklaringEn ligger i institu-senaste
tionerna arbetsmarknaden.på Det svenska förhandlingssystemet innebär att
löneforhandlingarna sker på två eller nivåer, och har använtstre systemet av
löntagarorganisationema instrument för långtgående inkomstutjäm-ettsom en
ning. förhandlingssystem utformades underDetta period med snabb tillväxten

arbetsproduktiviteten i näringslivet år. Eftersomca 5 % förhandlings-av per
inte anpassades, bidrog den lägre produktivitetstillväxten sedan börjansystemet

1970-talet till de återkommande kostnadskrisema.av
Också de dramatiskt stigande offentliga utgifterna från i relation till25 %-

tillBNP år 1950 70 % år 1992 kan resultat institu-ett attca ses som av-
tionerna tillinte den lägre tillväxten. Utgiftema fortsatte länge ökaanpassats att
i ungefär takt tillväxten gick ned, vilket dels bidragit tilltrots attsamma
överhettningen ekonomin under högkonjunkturema, dels ligger bakomav
tendensema till återkommande budgetunderskott Diagram 1.2.
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i offentliga sektorn procentFinansiellt sparande den1.2Diagram av
BNP
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Konjunkturinstitutet.Källa:

attityder och beslutsprocesserutgiftsbenägna politiskaMycket talar för att
tillväxt, då det farms mycketmed snabb ekonomiskbyggdes under åren attupp
de högre skatterna kan också haoffentliga utgifterna ochfördela. alltDe större

produktivitets-offentlig utgiftsandel och fallandecirkel ökadlett i ond aven
tillväxt.

Xmakroekonomiska problem: 1 deidentifierat fyra allvarligadärmedVi har
inflatoriska löneutvecklingen;särskilt den 2inflationstendensema,starka

början också den forbudgetunderskott; sedan 1990-taletstill 3tendensema
finanskrisen.arbetslösheten; den svårahöga 4Sverige extremt

4arbetslösheten den allra all-uppfattning den högakommissionensEnligt är
Under och 1980-den ekonomiska krisen. 1970-varligaste konsekvensen av

länder.i flertalet västeuropeiska Nulångtidsarbetslöshetentalen blev ärstor
Sverige har nyligen fåttSverigerisken överhängande går väg.att ensamma

inte drabbats långtidsarbets-europeisk nivåtotal arbetslöshet på ännu avmen
övergripande syfte för den eko-omfattning. börlöshet i Det ettvarasamma

arbets-förhindra uppkomstennomiska politiken stor permanentatt gruppav en
lång sikt lågavkall målet på uppnålösa medborgare attattutan ge—

och god ekonomisk tillväxt.effektiv hushållning medinflation, resurser
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Eflektivitetsproblem

Låg effektivitet i produktionen och bristande valfrihet i konsumtionen svårareär
dokumentera makroekonomisk instabilitet.att än Men det uppenbartär att ett Lx

antal viktiga marknader i den svenska ekonomin fungerar dåligt och dettaatt
leder till betydande slöseri med och kostnader för folkhushållet.storaresurser
Grundorsaken enligt kommissionens bedömning denär bristande konkurrensen
i svenskt näringsliv. indikatorEn på den bristande konkurrensen prisernaär att
på antal i Sverige betydligt högre iett stort andra länder.är än Envaror annan
indikator de många offentliga marknadsregleringama,är de konkurrensbegräns-
ande överenskommelsema mellan företag och den monopolliknande marknads-
strukturen i många branscher.
Konkurrensbegränsningama exempeltydligt på hurär särintressen domi-ett

det allmänna konsumentintresset.över Genom samspel med reglerandenerar
myndigheter kan företag utnyttja regleringama till avskärma sig frånatt
konkurrens se kapitel 3. fortsattEn integration svensk ekonomi med restenav

Europa kan visserligen öka konkurrensen på många och tjänstemark-av varu-
nader i Sverige, den inhemska politiken har viktig självständig uppgiftmen en

fylla for återställa fungerande konkurrens iatt Sverige.att en
Bristerna det gäller effektivitet och valfrihetnär också i den delär stora av

samhällsekonomin där vård- och omsorgstjänster produceras offentligaav
monopol: sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg sektorDenna omfattar i dagosv.

28 % BNP, ungefär lika andel antalet arbetstimmar ochstor 35 %ca av en av
antalet förvärvsarbetande.av

Inom delar den offentliga tjänsteproduktionen kostnadernastora betyd-ärav
ligt högre i många andra länder, i jämförbaraän fall också högre i privatän
tjänsteproduktion kapitelse 3. viktigEn orsak den offentliga tjänstepro-är att
duktionen i huvudsak ligger utanför marknadssystemet. saknasDet konkurrens
på grund potentiell privat verksamhet diskrimineras.attav

detMen inte bara på produktmarknademaär det finns allvarliga effek-som
tivitetsproblem, också på marknaderna för produktionsfaktorer,utan dvs.
arbetsmarknaden och finansmarknaden se kapitel 3. På arbetsmarknaden detär
främst lönebildning och arbetsrättsregler problematiska.är Dagens löne-som
bildning inte förenlig med kraven på flexibelär arbetsmarknad. gällandeDenen
arbetsrätten allt samhälle med stigandesämre krav flexibilitet.påettpassar

finnsDet också allvarliga problem i skatte- och socialförsäkringssystemen se
kapitel Efter3. 1991 års skattereform det inte skattesystemets konstruktionär

de offentliga utgifterna och därmed skattetrycketutan problemet. detNärärsom
gäller socialförsäkringssystemet däremot både utformningär och densystemets
allmänna nivån problematiska.

uppkommerDet svåra övergångsproblem försökernär någotgöraman
bristerna. Att skära ned och rationalisera den offentliga tjänsteproduktionen i
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ytterligare arbetslösheten. därfördjupa lågkonjunkturdagens Det ärpressar upp
makroekonomiska effektemaockså till de kortsiktigaviktigt hänsynatt ta av

fördjupasnedskärningar, så lågkonjunkturen inte Dåsådana ännuatt mer.
monopol under lång tid gjort det svårt för privata och kooperativaoffentliga

fram, finns det dessutom uppenbar risk för vissa tjänsterinitiativ växa attatt en
försvinner offentlig tjänsteproduktion skärs ned.tillfälligt om

Infasningsproblemen också vid reformer socialförsäkringarna.är stora aven
sig till gällande förmåner och därför inte självaMedborgama har anpassat sparat

avtalsförsäkringar och individuella försäkringar i någoneller tecknat större
utsträckning.

illväxtproblemT

inteoch hushållens ekonomiska miljö leder bara till slöseriBrister i företagens
ackumulationen och därmedgivna påverkar ocksåmed De av resurser,resurser.

Även kan tvista de exakta siffrorna, dettillväxten i produktivitet. ärom man om
Sverige har haft allvarliga problem med produktivitetstill-väl dokumenterat att

arbetsproduktivitetende decennierna. Medan BNPunder tvâväxten senaste per
ungefär under 1950- och 1960-talensysselsatt med 4 % årväxte är mot-per

förhållandesvarande siffror sedan ungefár Bentzel 1990. Också i1970 1,5 %
utvecklade länder har produktivitetsutvecklingen i Sverige varittill andra svag

decennierna, knappt procentenhet år långsammareunder de två 1 änsenaste per
för OECD-länder resultat har Sverigegenomsnittet Diagram 1.3. Som ett

position i ranglistan världens rikaste länder. Medanförlorat sin BNPöver per
Sverige låg det vägda OECD-genomsnittet hade vii 8 % 1970,överperson

från tredje till tolfte detfram till glidit ned plats, 6 % under vägda1991
Tabellgenomsnittet 1.1.

ekonomiska politiken i detta sammanhang Vi kommerVilken roll spelar den
i första hand söka förklaringar i ackumulationen realkapital, humankapitalatt av

faktoreroch teknologi. Bakom dessa ligger i sin brister i den allmännatur
ekonomiska, sociala och politiska miljön.

de fysiska investeringarna. Realinvesteringama i den privataLåt börja medoss
allmänt, förhållandet mellan kapitalavkastning ochsektorn beror, helt på

efter dvs. faktorer i utsträckning påverkaskapitalkostnader skatt, storsom av
kapitalavkastningenekonomiska politiken. Tillgängliga studier tyderden på att

i Sverige har varit relativt låg i förhållande till andra länder under de senaste
decennierna se exempelvis olika studier OECD. förklaring deEn ärav

kostnadskrisema,återkommande den utlandskonkurrerandepressatsom ner
sektorns lönsamhet. tänkbar förklaring svensk kapitalmarknadEn är attannan
länge stängdes in valutaregleringen och svenska investerare därförattav

vidvande sig lägre avkastningskrav i andra länder.än
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Diagram 1.3 Förändring i produktivitet BNP sysselsatt i OECD-per—— -
området Sverige årligoch i procentuell förändring

OECD-Europa

Sverige
2.
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991

För inte endast bruttonationalprodukten också nationalfönnögenhetenatt utan
och nationalinkomsten skall öka i någorlunda snabb takt fordras också ett
betydande nationellt sparande. det privataJu sparandet desto mindrestörre är,
behöver offentligadet sparandet Privat sparande också viktigt förär attvara.
behålla och utveckla inhemsk privat företagsamhet; inte minst småföre-en
tagandet beroende inhemskt privat sparande. betyderDetär måsteatt statenav

förinte bara kapitalavkastningen, efier skatt, i paritet medta ett att äransvar
omvärldens, också offentliga åtgärder inte diskriminerar sparande,utan att
inklusive privat sparande.

studierMen tyder på nedgången i produktivitetens stegringstakt i Sverigeatt
endast delvis förklaraskan med den långsammare ackumulationen realkapitalav
se kapitel förklaringar4. Andra måste till. vanlig hypotesEn den Lär att svaga
produktivitetsutvecklingen beror låga investeringar i humankapital, dvs.
uppbyggnad kompetens utbildning och yrkeserfarenhet. kan iDettaav genom
sin kan förklaras låg privatekonomisk avkastning utbildning ochtur av
kompetensutveckling i yrket. fårStaten därmed viktigt inte baraett ansvar,

för utbildningssystemets omfattning och organisation,ansvaret utangenom
också för avkastningen efter skatt investeringarpå i humankapital.
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OECD-genomsnittet; hänsyn ärinvånare procentBNP1.1Tabell avsomper
köpkraftsparitetprisnivåtill faktisktagen

19911970
IndexRangordningIndexRangordning

125l USA145Schweizl
Schweiz 1222141USA2
Luxemburg 1203108Luxemburg3
Tyskland 110408ISverige3
Kanada 1085Tyskland 1054

1085 Japan102Kanada5
Frankrike 1036101Nederländerna6
Danmark 997100Danmark7

98Belgien8100Frankrike7
Österrike 97999Australien8

97Island9Zeeland 989 Nya . 95Italien10Storbritannien 9310
95Norge1190Belgienl 1

Österrike 94Sverige128612
Nederländerna 931385Italien13
Australien 9114Finland 8214
Finland 90158015 Japan
Storbritannien 88167716 Norge

Zeeland 7817 NyaIsland 7517
Spanien 721864Spanien18
Irland 6519Irland 5019
Portugal 522042Portugal20
Grekland 442141Grekland21
Turkiet 202217Turkiet22

OECDNational Accounts.Källa:

utbildningrealkapital ochiinvesteringaravkastningen påförbättringEn av
förmögenhetsfördelningenochför inkomst-konsekvensernaturligtvis fåskulle

förstadetojämnare.något Förblir fördelningenSannolikthushållen.bland
kapitalinkomstemastiga.nationalinkomsten Men utgörkapitalandelenskulle av

också10 %inkomsterhushållensfåendast några procent manomcaav -
till godo viahushållenindirekt kommerkapitalinkomsterdeinräknar som

pensionsstiftelser.ochförsäkringsbolaginstitutionerkapitalförvaltande typav
eventuelltbli ojämnare,arbetsinkomsterfördelningenskulledet andraFör av

Å utbildning stimulerasidan avkastning påkan högreandraojämnare.betydligt
kapitel 6.rörligheten seden sociala
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När det gäller teknikspridning och innovationer sambandenär komplice-mer
rade och mindre klarlagda. Det också oklart vilkenär roll den offentliga
politiken kan spela vid sidan åtgärder underlättar nyetableringav som- av
företag och bidrar till skapa god miljö for investeringaratt i realkapital,en
humankapital, forskning och forskarutbildning. Vi kommer diskuteraatt statens
roll också i detta sammanhang se kapitel 4.

ekonomiskaTre grundproblem

Ovan delade vi dagens ekonomiska kris i grundproblem: stabilitets-treupp
problem, elTektivitetsproblem och tillväxtproblem. Denna indelning ligger också
till grund för dispositionen vår De aspekterna tillrapport. tre ärav yttermera
visso sammanflätade kompliceratett sätt.
De problemen illustreras itre Diagram 1.4. Den ojämna kurvan, A, anger

schematiskt den faktiska BNP-utvecklingen, medan den utjämnade kurvan, B,
uttrycker BNP:s genomsnittliga tillväxttrend. A-kurvans avvikelser från
trendkurvan illustrerarB konjunktursvängningama, dvs. den makroekonomiska
instabiliteten. Kurvan C den hypotetiska nivå for BNP skulle haanger som
kunnat uppnås vid olika tidpunkter vid effektivare användning tillgängligaen av

medan kurvan D BNP-utvecklingen dessutomden ekonomis-resurser, anger om
ka tillväxttakten skulle öka.

Diagram 1.4 Effektivitet, stabilitet och tillväxt: principskissen
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deutjämnastabilitet, dvs.ökaduppnåförslagvåra attmedSyftet är att
tillväxtkurvanhelanivån påhöjakonjunktursvängningama;kortsiktiga att
slutligenochtillgängligaanvändningeffektivare resurser;avgenom en - -
i samhälls-tillväxttaktenförbättralutning, dvs.tillväxtkurvansöka attatt

ekonomin.
ändå godutvecklingBNP:svälfärdsmått. Men ärfullständigtingetBNP är en

ineffek-problem såsomsamhällsekonomiskaidentifieraförutgångspunkt att
ekonomisk otrygghet.ochinflationarbetslöshet,tillväxt,tivitet, svag

dimensionerpolitiskaKrisens1.2

åtgärdertillbaka till politiskaförasproblem kanekonomiskadagensMånga av
expansion underVälfardsstatensdet förflutna.organisationsförändringar ioch

utgifter ochoffentligaväxandeuttryck itagit sig1980-talen haroch1970-
det gäller löne-likartadeProblemenincitament. närekonomiska ärförsvagade

samhälls-med detstämde dåligtlönehöjningarpå överensbildningen. Kraven
incita-bekostnadbetonades påfördelningsaspekterekonomiska utrymmet; av

arbetsrättenfavoriseradearbetsmarknaden. Dessutomeffektivitet påochment
dynamikflexibilitet ochdenförfång förtilltrygghetsaspekter,kortsiktiga som

därmedförnyelse ochochtill anpassningfönnågaför företagensavgörandeär
sikt.långlevnadsstandardenskildesden

ochpolitikensskäl också in-dessakrissvenska ekonomins ärDen fav
specifikafrågahuvudsak,eller iendast,intekris. Det ärstitutionernas omens

politiskai detsvagheterpolitiken, systemetsekonomiskai denmisstag utan om
energikrisenglobaladenutlösande faktorer, såsomVissafunktionssätt.allmänna

kanoch 1980-1982,1975-1976konjunktumedgångamainternationellaoch de
svårigheternautanför landets Menförhållandenhänföras till gränser.visserligen

inhemskutsträckningiharmed problementillkommaSverige stori rättaatt
regeringsittandeförförsvårarvalperiodema attgrund. kortarepolitisk De en

avskaffande och detkammarensbetraktelsesätt. Förstalångsiktigtanlägga ett
gjorde detochpolitiskai detinstabilitetenökade systemetvalsystemetnya
politiker-då kraven påde årunderregeringar. Justbilda starkavanskligare att

handlingskraft ochdet politiskaminskadebeslutsförmåga skärptes systemetsnas
stabilitet.

allvarligspecielltpolitiskadetsynpunkt harekonomisk systemetFrån en
ned förmånerskärautgifterökadebesluta änlättare attskevhet. Det är att om

inkomsterna.offentligadeoch ökaatt
medborg-en ökamed syftetbyggdes gångverksamhetenoffentliga attutDen

levnadsstandardenmateriellautjämna denochtrygghetekonomiska attarnas
centraliseradeinnebar oftaMetodernabefolkningsgrupper.olikamellan
uppnåtts.utsträckning Menisyftena harursprungligastandardlösningar. De stor
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idag visar sig nackdelarna i de offentliga Både omfattning ochsystemen.
utformning den offentliga verksamheten hämmar effektiviteten i svenskav
ekonomi. Därmed underminerar den offentliga sektorn sin grundval.egen
F örhandlingssystemet på arbetsmarknaden också dåligtär till dagensanpassat

förhållanden. konstrueradesDet gång så statlig inblandningatt parterna utanen
skulle kunna komma lönerna.överens Statlig inkomstpolitik har därförom

strida svenska traditioner.ansetts praktikenI kommot dock lönesättningen att
få allt starkare samband med politiskaett beslut. Med den offentliga sektorns
expansion fick skatter och socialförsäkringar allt betydelse förstörre reallönen,
vilket lockade till inkomstpolitiska ingripandenstaten exempelvis de s.k.
Hagarundoma. offentligaDen sektorns roll arbetsgivare blev samtidigt alltsom
viktigare. offentliganställdaDe blev och mäktig påtryckningsgrupp,storen vars
makt skärptes frikostig strejkrätt för offentligt anställda. Det resultatlösaav en
sökandet efter former för lönebildningen demonstrerar svagheten i detnya
gamla och svårigheten nå framsystemet till Spelregler.att nya

Statens grundläggande ansvar

Ett problem med den hittillsvarandestort samhällsorganisationen är samman-
blandningen roller och den otydliga ansvarsfördelningen. Det karaktäris-av är
tiskt mellani svensk debatt ofta inte gjortatt distinktionen stat offentligman
sektor och samhälle innefattande det civila, frivilligaäven medborgarsam-
hället.
En grundläggande fråga hur börär på arbetsfördelningen mellanman se

offentlig sektor och privat verksamhet. Vår uppfattning rollär att statens är att
för det civilasätta samhället och skapa allmänt goda förutsättningarattramar

för hushållens och företagens verksamhet.
Hur skall då preciserasstatens Först och främst det viktigtäransvar att

oersättliga, klassiska roll skötsstatens väl. Inget samhällsorgan förmårannat att
svara för kollektiva nyttigheter såsom rättsregler, inte minst garantier för
medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Statens roll i marknads-en
ekonomi hanteraär effekter,även i denatt mån detta inteexterna kan klaras

frivilliga kontrakt. gällerDet både positiva effekter utbildninggenom externa av
och forskning och negativa såsom miljöförstöring. Allmän enighet råder också

bör för delaratt staten ta infrastrukturenstora såsomom ansvar vägar,av
hamnar och telenät.
Det omöjligt hävdaär i dag sköter dessaatt att staten uppgifter särskilt väl i

Sverige. Rättsreglema har under decennier varit instabila mångasenare
områden, och säkerheten till liv och egendom har knappast hållit jämna steg
med den ökande inkomsttryggheten. De offentliga insatserna på utbildnings- och
forskningsområdet lämnar Åtskilligaockså mycket övrigt önska. miljö-att
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problem återstår lösa, aktivare miljöpolitik under deatt trots senasteen
decennierna. Investeringar och underhåll den traditionella tekniska infra-av
strukturen har tidvis försummats, liksom i högre grad den immateriellaännu
infrastrukturen, inte minst vad gäller utbildning och informationssystem. Inte
heller de ekonomiska spelreglerna har varit särskilt ändamålsenliga. harStaten
motverkat befrämjat konkurrensen i svensk ekonomi.änsnarare

offentliga verksamhetDen dominerar i dag speglar inte dessa grundlägg-som
funktionerande för ambitionerna främst via socialför-staten, utan att,snarare

säkringar, öka individemas ekonomiska trygghet; främst via skatter,att,
transfereringar och offentlig konsumtion påverka inkomstfördelningen mellan
olika individer och samhällsgrupper; och påverka makroekonomiska variableratt

arbetslöshet och inflation, vilket likaledes kan metod ökaattsom ses som en
individens trygghet och påverka inkomstfördelningen i samhället.att

vi i dennaAtt koncentrerar på stabilitet, effektivitet och tillväxtrapport oss
beror på den aktuella ekonomiska krisen främst gäller just dessaatt aspekter.

trygghets-Men och fördelningsfrågoma måste ständigt beaktas. berorDet dels
viljan tillgodose sådana önskemål har bidragit tillatt våra ekonomiskaatt

problem, dels på reformer för förbättra ekonomins ñmktionssättatt ochatt
tillväxt ofrånkomligen har konsekvenser för ekonomisk trygghet och fördelning

inkomster och förmögenhet.av
finnsDet ytterligare viktig aspekt på roll i samhällsekonomin.statensen

Traditionellt har rekommendationer statliga åtgärder byggt på antagandet attom
vill, och kan, instrument för allmänintresset. Understaten ett år harvara senare

detta antagande realistiskt betraktelsesätt. Statensersatts agerandeettav mer
formas politisk i vilken partier konkurrerar väljarnas röster.av en process om
Vad faktiskt också dragkamp mellan olikastaten gör intressegrupperstyrs av en
i samhället, alla försöker utnyttja för sina syften. Statens beslut harstatensom
kommit avspegla inte bara allmänintresset också olika särintressen.att utan

Ekonomisk-politiska rekommendationer vanskliga under sådana förhåll-är
anden, eftersom det blir svårt förutse vilken effekt viss rekommen-att som en
dation verkligen f°ar den faktiskt förda politiken. Det betyder måsteatt man
diskutera inte endast de spelregler gäller för privata aktörer i lika högutansom
grad de spelregler måste uppställas för politikerna själva.som

svenskaDen modellens kris

Många forskare och bedömare, både utländska och inhemska, detär attense om
svenska samhället sedan 1930-talet har haft vissa bestämda särdrag. Vårt lands
speciella styrelsesätt benämningen den svenska modellen. Den centralisera- Bagavs
de och fredliga konfliktlösningen på arbetsmarknaden, den fulla sysselsätt-
ningen, den centraliserade samhällsorganisationen och mängd andra aspekteren
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i tiden visades för gästande besö-svenska samhället, gångdet som en uppav
gungning.kare, i dag iär

och maktförhåll-modellen speglade industrisamhällets struktur-svenskaDen
välorganiserad arbetarklass företrädd ochstark och LOanden, med av enen

industriföretagargrupp företrädd Modellen har beskrivitssammanhållen SAF.av
kapital.historisk kompromiss mellan arbete och Modellenuttryck förett ensom

förenligtjugofem efter andra världskriget med godunder de första åren envar
stigande och allt jämnare fördelad materiellekonomisk tillväxt medsamt en

till institutioner och strukturer på grundden ledde ocksåvälfärd. Men som av
fördelning, med minimuminriktning på trygghet ochsin stelhet och ett av

flexibilitet, verkarekonomiska incitament och till behovethänsyn till av nu som
ekonomisk utveckling.hinder för fortsattett

kris därför tillstor del kris.svenska modellens institutionernasDen är en
organisationerna har intresse bevaraflera orsaker.har EnDenna är att ett attav

förmedlemmarnas ursprungliga motiv bilda organisa-sig själva sedanäven att
oförmågafaktor uppnå denförsvunnit.tionen har En är systemets attannan

ekonomin helhet. enskilda aktörer eller delsystemlösningen för Förbästa som
utfallet för helhethandlande sigvisstkan systemette gynnsamt,ett men som

goda samordningsmekanismer. många enskildadet inte finns Deblir dåligt om
det nuvarande verkar starkt konser-favoriserassärintressen systemetsom av

verande.
särintressen och allmänintresse gestalt för denKonflikten mellan äventar

egenskap förmånstagare, producent, anställd,enskilde medborgaren. I av
enskildei andra samhällsroller kan den dra kortsiktigföreningsmedlem eller

den långsiktiga effektennuvarandedet Men sammantagnasystemet.nytta avav
för alla individer tillsammans.agerande blirsådant ogynnsamtett

legitimitetskris. etablerade maktsystemet harSamhället genomgår också Deten
röda riktade sig näringsli-oppositionsgrupper. vågenDen motutmanats av nya

offentliga sektorn och den tekno-blå den vågenden vågen gröna motmotvet,
storskalighet. Medborgarnas förtroende for etableradeteknokrati ochlogi,

och institutioner har försvagats.organisationer
också reell styrningskris. politiskaLegitimitetskrisen Detmotsvaras av en

uppgifter beslutenshar successivt tagit på sig så många och svåra attsystemet
upprätthållas. Klyftan mellan ochkunnat anspråk resultat harkvalitet inte

diskuteradesSåväl i Sverige i övriga redan undervidgats. Västeuropasom
ostyrbarhet och det politiskaoch 1980-talen begrepp1970- systemetssom

organisationsmodeller stymingsmetoder har visat sigöverbelastning. Gamla och
Makthavamas maktlöshet har blivit alltmer uppenbar. Med-ineffektiva.vara
självständighet förväntningar har tagit sigborgarnas ökade och stegrade också
valfrihet personlig integritet. Kollektiva och enhetligauttryck i krav på och

svårigheter tillgodosebaserade på standardlösningar har kunnaattstorasystem
differentierade Stymingskrisen har skärpts konfliktende alltmer kraven. av
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mellan alltmer intemationaliserat ekonomiskt ochett nationelltsystem ett
baserat politiskt system.

samhällskontraktEtt nytt

svenskaDen modellen kan, med inom samhällsvetenskap vanlig liknelse,en ses
slags samhällskontrakt, i analogi med avtal mellan individer.ett Sådanasom

samhällskontrakt kan längre eller kortare varaktighet, de kan omfattavara av
eller mindre delar samhällslivet ochstörre de kan eller mindreav vara mer

unika för visst land. Ett samhällskontrakt behöver inte beståett formellt,ettav
skriftligt dokument, kan också tolkas bildligt. kanDet då alltidutan mer
diskuteras vilka det ingick avtalet, det ingicks och vad det innehöll.närvar som
Många samverkande förändringar innebär flera delar den svenskaatt av

modellens samhällskontrakt har Sverige befinner sig i slagssagts ettupp.
avtalslöst tillstånd. gäller inteDet bara förhandlingssystemet på arbetsmarknaden

socialförsäkringssystemen och den offentligaäven sektornsutan tidigare ganska
allmänt accepterade dominans i samhällslivet.

ekonomiskaDen krisen visar Sverige har akut behov institutionellaatt ett av
förändringar. Frågan inte hur och dessa förändringarär inträffar.närutanom,
Historiens erfarenheter ekonomins kris också kan blisäger demokratinsatt kris.

systemet.ställsDet i dag mycket krav på det politiska ekonomiskastora Den
krisen försämrar åtminstone tillfälligt, levnadsförhållandena för storanu,
medborgargrupper. Följden kan bli missnöje, vanmakt och misstro demo-mot
kratins samhällssystem. Krisen kan endast lösas handlingskraftiggenom en
politik inriktad på hela nationens långsiktigaär intressen. Dagens politiskasom
beslutsprocesser emellertid kortsiktiga särintressen. räcker därförDet integynnar
med enstaka konjunkturpolitiskabeslut. fordrasDet väsentliga förändringar i
institutioner och regelsystem.

blirDet mått på vitaliteten i den svenska demokratin den klararett nåattom
fram till fungerande samhällskontrakt. Hållbara lösningarett krävernytt, konsti-
tutionella förändringar i det politiska livet och strukturella förändringar i det
ekonomiska med brett stöd partigränsema.systemet över

1.3 Framtidsperspektiv

Grundläggande principer

Ett genomgående i kommissionens analys och förslag behovettema är av
institutionella förändringar. Den uppgiften samtidigt föra Sverigeärstora att ur
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och reforrnera den svenska folkstyrelsen. råder ingenden ekonomiska krisen Det
mål. vi det går åstadkommamotsättning mellan dessa två Tvärtom att attmenar

och samtidigt stärka demokratin.effektivitet och tillväxtökad stabilitet,
politiska reformer kan därför stödja varandra.Ekonomiska och

kommissionen förespråkar vilar grund-samhällsorganisationDen tresom
medborgarskap, pluralism och tydlig ansvarsför-läggande principer: aktivt

delning kapitelse 5.
självbestämmande. representativamedborgarskap betyder Den demo-Aktivt

medborgare självbestämmande inomkratin innebär kollektiv utövaratt ett en
demokratin förutsätter individuellt själv-nation eller kommun. Men ävenen

fullvärdiga medborgare förutsättermed aktiva, högbestämmande. Ett system en
ansvarstagande. Många våra förslag går förstärkagrad personligt ut attavav
enskilda självbestämmandet.valfriheten och det

samhället inte baseras enda, många olikaPluralism innebär utanatt en
pluralistiskt samhälle verkar exempelvismetoder för social samordning. I ett

religiösa samfund, universitet,organisationsliv, rättskipning, koope-marknad,
inom sina respektive sfärer utifrånration kommunal självstyrelseoch egna

ingripithar pluralismen hämmats så mångaregler. Sverigel att statengenom
därför omdefinierasamhällsområden. stärka pluralismen innebärAtt att statens

marknaden och det frivilligaroll och frigöra bland medborgarsam-annatatt
definierat nämligenhället. Därmed får klarare hävdaäven staten ett attansvar,

intresse.hela nationens och långsiktigagemensamma
samhällets olika aktörer har klart defi-Tydlig ansvarsfördelning betyder att

tydliga incitament. förutsätter sambandnierade uppgifter och Ansvar näraett
resultat. svenska modellens rollblandningar och otydligamellan insats och Den

tenderat utsudda Reellt ansvarsutkrävandemaktfördelning har att ansvaret.
klara resultatkriterier och effektiva granskningsmetoder. Offentlighet ochfordrar

betydelse.debatt här avgörandeär av

Målet och ditvägen

lära tidigare misstag situationen ljus för Sverige.den mån det gårI äratt av
minst i hålla kritisk distans till relativtSvårigheterna ligger inte att en

opinion ofta färgad ideologi ochnäraliggande skeenden. Dagens är parts-av
intressen.

kunskapskälla utländska erfarenheter. sällan tillrådligtDetEn är är attannan
lösningar från andra länder; härtill de nationellamekaniskt kopiera förut-är

sättningarna alltför olika. finns det skäl studera omvärlden förDäremot att att
undvika Eftersom Sverige knappast kan leda världsutvecklingenmisstag. antas

samhällsområden viss öppenhetinom alla andra länder på sinär gentemoten
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nordiska erfarenheter inom både ekonomi och politikplats. Våra ärgrannars av
intresse.särskilt stort

Kommissionen har i sitt arbete sökt tillvarata de teoretiska och empiriskaatt
inom samhällsvetenskaperna, i synnerhet inom nationalekono-landvinningarna

statsvetenskaplig forskning. för dessa båda samhällsveten-misk och Gemensamt
för institutionemasökat intresse betydelse för samhällslivet.skaper är ett

frånAvsikten med denna med utgångspunkt både samlad erfaren-ärrapport att
forskning ekonomi och politik, inte minst institutionernashet och aktuell om om

den ekonomiska krisen i Sverige.roll, ställa diagnos påen
behandlarföljande kapitlen den svenska ekonomins grundproblem:De tre tre

kapitel effektivitet kapitel och tillväxt kapitel Kapitlenstabilitet 2, 3 4.
möjliga förslag.beskriver problemen, diskuterar lösningar och lägger fram I

precisera de långsiktiga målen.varje kapitel försök det ocksåMengörs ärattett
dit, eftersom långsiktigt syftande politikviktigt diskutera varjevägen äratt

infasningsproblem. gäller framförförknippad med svåra allt i dagens akutaDet
försvårar angelägna systemförändringar.ekonomiska kris, Fleraavsevärtsom

europeiska länder har inlett liknande förändringsprocess under ekonomiskten
Övergångsproblemen blir eftersomtider. i Sverige särskilt storagynnsammamer

uppskjutits länge.anpassningama har. så
långsiktiga och strukturförändringardet gäller koncentrerar viNär system- oss

linjernadra de och allmänna för de förändringar enligtpå våratt storaupp som
mening särskilt angelägna. åtskilliga fall konkretiserar vi de allmännaIär
riktlinjerna med förslag till åtgärder. Vad beträffar den akuta ekonomiska
krisen, manifesteras i den höga arbetslösheten, det budgetunderskottetstorasom
och finanskrisen, vi konkreta.är ännu mer

kapitel föreslår vi förändringar i det politiska för förstärkaI 5 systemet att
Utgångspunkten principernademokratin. aktivt medborgarskap, pluralismär om

och tydligt får därmed ändrad roll. Vi behandlar särskiltStatenansvar. en
regering, riksdag, budgetprocess, myndigheter, kommuner, organisationer och
massmedier.

kapitel sammanfattar viktigaste slutsatser och förslag.6 våraI
till ekonomiska politik regelsystem vi före-övergång den och detEn som

attityd och vilja till experimentspråkar fordrar och lärande. Endastöppen etten
offentligt samtal kan säkra det erfarenhetsutbyte debattkvalificerat och den som

förutsättning för föra för-nödvändig Sverige krisen. vårDetär äratt uren
skall blihoppning denna bidrag till detta samtal.rapport ettatt
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Stabilitet2

Djup lågkonjunktur och hög arbetslöshet har drabbat Sverige med kraften som
överraskat alla. Krisens djup konsekvens flera decenniers underlåten-är en av
hetssynder och oförmåga till brister inom det ekonomiska och politiskarättaatt
systemet.
Vi börjar med teckna konturerna den makroekonomiska utvecklingenatt av

under de decennierna. Speciellt betonar vi kostnadskriserna, densenaste
inhemska inflationsprocessen och de drastiska konsekvenserna inflationensav

åtminstone tillfälliga nedgång. Vi skisserar också förutsättningarna för- -
penning- och finanspolitiken med fast respektive flytande växelkurs för kronan.

den bakgrunden föreslårMot åtgärder för på lång sikt uppnå låg ochatt en
jämn inflation och hög och jämn sysselsättning. En huvudtes här, liksom ien
övriga kapitel, förändrade spelregler och institutioner nödvändigär att är en
förutsättning för nå dessa mål. Inflationens och arbetslöshetens skadeverk-att
ningar välkända och utvecklas inte iär närmare rapporten.

räcker inteDet föreslå åtgärder för undvika framtida kriser. Vi måsteatt att
också dagens allvarliga kris. Men vi får inte heller glida tillbaka tillta oss ur
den tidigare inflationsekonomin. därförDet angeläget krispolitikenär att ges en
långsiktig inriktning.

2.1 Växelkursen, den misslyckade
inflationsbekämpningen och dagens kris

fastaDen växelkursen ankaresom

Med undantag för de månaderna och korta perioder undersenaste ett par
mellankrigstiden har Sverige haft fast växelkurs under de 120 åren.senasteen

fixera växelkursenAtt eller flera utländska valutor för landmot är etten -
Sverige liktydigt med ställa mål för den inhemska infla-att ettsom upp—

tionen. liten handelsberoendeEn nation kan nämligen inte några åränmer
avvika i inflationstakt från de länder vilka den knutit sin valuta.gentemot egen
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länders inflationstakt definierar därmed inhemskt inflationsmål. SåDessa ett
förblir trovärdigt, mål fungeralänge växelkursåtagandet kan detta ettsom

riktmärke, eller ankare, för inflationsförväntningarna i ekonomin.
lnfiationsforväntningarna återspeglas i miljontals ekonomiska avtal varjesom

hushåll, företag och organisationer. Avtal löner, priserår tecknas t.ex.av om
nämligen typiskt i nominella procenttal eller i kronoroch uttrycks ochräntor

syfta till visst realekonomiskt utfall. lönekon-får forutsättas Ettören, ettmen
köpkraft kräver löneökning medtrakt syftar till % högre 4 % vid2 en ensom

löneökning med vid förväntadförväntad inflation 2 %. lO %om men en en
väldefinierat och allmänt ankare mycketinflation 8 %. Ett äraccepteratom

koordinerar de infiationsförväntningar iviktigt, eftersom det återspeglassom
koordination minskar risken for skenandealla dessa avtal. sådan infla-En en

där innehållet i visst avtal påverkar infiationsförväntningamationsprocess, ett
förhandlar fram avtal, och där tidigare avtal omförhand-hos dem ett annatsom

nivå för kompensera för felslagna förväntningar.las högre atten

växelkursoch 960—taIerzs fasta1950- J

flesta industriländema hade efter ömsesidig överenskommelse vid andraDe en
världskrigets slut sinsemellan fixerade växelkurser, bara fick justeras isom
absoluta undantagsfall. det s.k. Bretton-WoodsDetta systemet,arrangemang,

också andra inslag. innefattade bl.a. for finansieringhade Det arrangemang av
betalningsbalansunderskott, vilket värdefullt försäkringssystem, eftersomettvar
det finns internationell kreditmarknad under de förstaknappast någon två

efter andra världskriget. Woods-systemetdecennierna det Bretton innefattade
sanktioner länder bröt reglerna. Tillsammansockså innebarmot motsom

bindningtämligen stark i det svenska växelkursåtagandet.arrangemanget en
fungerade underLönebildningen i Sverige väl denna period, i den meningen

löneökningama linjede genomsnittliga nominella låg väl i med detatt utrymme
infiationsmålet plus ökningen i produktionen arbetstimme.som angavs av per

1960-talet betraktades detta regelbundetUnder underlag förutrymme som
avtalsforhandlingarna: uttrycktes formellt i den s.k. EFO-resonemanget
modellen. fasta växelkursen och den utländska inflationen kom därmedDen i

förhög grad fungera just ankare löneavtalen.att ettsom
denna samstämmighet. tjocka2.1 illustrerar kurvan i detDiagram Den övre

diagrammet visar det inflationsmål definierades växelkursåtagandet.som av
Under 1960-talet låg detta alltså omkring kurvan visar4 %. Den ökningentunna
i näringslivetlönekostnad producerad enhet i lönekostnadsinflationen: denper
procentuella ökningen den nominella timlönen den procentuellaminusav
ökningen produktionen arbetstimme. realistisktDetta mått på denär ettperav

kostnadsinfiationeninhemska kan ställas infiationsmålet. Diagram 2.2motsom
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illustrerar inflationsmålet möjligt förena med genomsnittligaatt attvar
löneökningar timme på hela 9 eftersom%, produktiviteten i näringslivet iper
genomsnitt ökade med så mycket 5 %.som

Diagram 2.1 Lönekostnadsinilation inflationsmâlet sådantoch det definieras av
växelkursen

20-

15-

Iönekostnadsinflation
10 -

inflationsmål

5.
1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990

centralbyrån,Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska Bergmanoch Hansson 1991, Riksbanken,
beräkningar.egna

Diagram 2.2 Löneökning timme och produktivitetper
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å

bör också komma ihåg regleringar kapitalmarknadenMan på sinatt satte
prägel politiken. Penningpolitiken uppbunden denpå dubbla målsätt-var av
ningen hålla låg och slussa krediter till och bostadssektom.räntaatt att statenen

låga kapitalrörligheten gjorde bytesbalansens utfallDen påtagligaatt satte
restriktioner för finanspolitiken. Stabiliteten i den politiska situationen under-
lättade långsiktigt inriktad och ansvarsfullockså finanspolitik.en

19$0-talensfasta växelkurs: förutsättningar1970- och nya

slutet 1960-talet Woods-systemet förBretton spänningar ochI utsattes storaav
bröt slutligen Många länder, speciellt deår 1973. länderna, lätstorasamman
i stället sina valutor flyta och det fortfarande, centralbankema igör även om

utsträckning intervenerar föreller mindre påverka valutakursen.större att
Sverige deltog till börja med i valutakurssamarbetet inom valutaonnen,att

lämnade detta år för i stället ensidigt fixera kronans1977 värde, förstattmen
valutakorgen och från maj den syntetiska1991 EG-valutan,mot mot ecuzn.

Bindningen i växelkursåtagandet blev därigenom betydligt vadänsvagare som
fallet fram till 1972.var
oljeproducerande ländernas återcykling sinaDe överskott efter oljeprishöj-av

ningen vid den första oljekrisen fartår 1973 Euro-valutamarknaden.satte
några den sedan andra världskriget insomnadeBara år internationellasenare var

kreditmarknaden återuppväckt. möjligheternaDe till internationellnya upp-
låning utnyttjas alltmer svenska företag och den läckande valutaregleringenav
avskaffades sedermera gradvis under 1980-talet. inhemska kreditmarknads-‘De
regleringama avskaffades också; speciellt i den riktningenett stort steg togs

bankernas lånetak upphävdes.1985, när
för stabiliseringspolitiken omformades alltsåRamarna på radikalt Densätt.ett

svenska situationen närmade sig alltmer de stiliserade förutsättningarna i den
läroboksmodell beskriver penning- och ñnanspolitikens verkningar undersom
fixerad växelkurs, hög internationell kapitalrörlighet och oreglerad inhemsken
kreditmarknad ObstfeldKrugman 1991. Under dessa förutsättningar blir
Riksbankens räntestyming helt kravet balansera valutaflödena,upptagen attav
så växelkursåtagandet kan upprätthållas. enda frihetsgradema finnsDeatt som
kvar i penningpolitiken möjligheterna till diskreta justeringar den ensidigtär av
fixerade växelkursen dvs. devalveringar eller revalveringar. Finanspolitiska-
åtgärder fårdäremot kraftfulla effekter ekonomin.på expansiv finanspolitik,En

driver efterfrågan på och arbetskraft. uppstår ocksåDet ökadt.ex., upp varor
efterfrågan likviditet, vid fast växelkurs tvingas Riksbanken ackommo-men
dera kompensera för fmanspolitikens expansiva effekter förse mark-attgenom
naden med den likviditet den efterfrågar vid den balans i valuta-ränta som ger
flödena. Därför hämmas inte den expansion ekonomin sker kort sikt,av som
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och inte heller den höjning priser och löner består anpassningen tillnärav som
det högre etterfrågeläget fullbordad.är

den situationI Sverige befann sig i under 1970- och 1980-talen fårsom T
finanspolitiken avgörande för hålla efterfrågenivånta ett i ekonominattansvar
under rimlig kontroll och undvika oacceptabelt hög inflationatt elleren
arbetslöshet till följd stark överhettning nedkylning ekonomin. Hand-av av
lingsfriheten i finanspolitiken ökade samtidigt i och med den högre inter-att
nationella kapitalrörligheten eliminerade den tidigare bytesbalansrestriktionen.

unikaDen stabiliteten i regeringsinnehavet avlöstes samtidigt situationav en
med växlande majoriteter, lotteririksdagar, minoritets- och koalitionsregeringar,
vilket ökade svårigheterna bedriva ansvarsfull finanspolitik.att Denen nya
författningen förkortade också horisontema i de finanspolitiska besluten, bl.a.

slopa tvåkarnmarsystemet och korta mandatperiodema.attgenom
betydligtDen långsammare produktivitetsutvecklingen ändrade också förut-

sättningarna för hålla inflationen i schack. Somatt Diagram visar blev2.2 de
genomsnittliga produktivitetsförbättringama i näringslivet fr.o.m. 1970-talets
början omkring 2 %, 5 %. Därmed minskadeän för nominellautrymmetsnarare
löneökningar, för givet inflationsmål, med omkring 3ett %. Som vi påpekar i
kapitel har4 Sverige långpå sikt förloratockså i underliggande konkurrenskraft
vid oförändrade lönekostnader producerad enhet i förhållande till omvärlden.per
Utrymmet för löneökningar minskade därigenom med ytterligare någon procent,
eftersom den trendmässiga försämringen i underliggande konkurrenskraft krävde
allt lägre relativa reallöner för undvika förluster marknadsandelar.att av
Diagram 2.1 visar också hur den internationella inflationen först ökade under

l970-talet, så inflationsmålet via växelkursåtagandet lågatt 8 % decennietrunt
igenom, omvärldsinflationen sjönk gradvis till omkringatt 4 % undermen
1980-talet, dvs. till nivå 1960-talet.samma som

Kostnadskriserna

Alla dessa ekonomiska och politiska förändringarna daterar sig till 1970-talets
början. De ställde penningpolitiken, finanspolitiken och lönebildningen inför nya
och svårare utmaningar under tidigare decennier.än historiensI backspegel är-
det lätt konstatera utmaningarna blev över-mäktigaatt detatt gällde hållanär att

inflationen. sysselsättningen hölls dock viss trendmässigävennere uppe, om en
ökning i den såväl den totalaöppna arbetslösheten ägde under period-som rum

se Diagram 2.3.en
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Arbetsmarknadsläget2.3Diagram
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centralbyrån.Källa: Statistiska

perioder medi kostnadskrisertydligast till uttryckkomProblemen tre -
fallande kon-producerad enhetlönekostnaderrelativastigande som gerper

delensysselsättningi den utlandskonkurrerandeaktivitetsnivå ochkurrenskraft,
ochnådde sin kulmen 1977, 1981Kostnadskrisemanäringslivet. grovt settav

i deras förlopp. Varjeantal dragpekalätt1992. Det är att ett gemensamma
särskilt under mittenmed höga löneökningar;antal årkris föregicks ett avav

höjda arbetsgivar-ökning dessutomlönekostnademasspäddes1970-talet av
i uppdriven efterfrågan påhade sin grundlöneökningamaavgifter. De stora en

höga vakanstalmycket låg arbetslöshet och seåterspeglad iarbetskraft,
3.Diagram

uppdrivenaktivt till upprätthållafinanspolitik bidrogalltför expansivEn att en
konjunktumedgånginternationellaefter denefterfrågan,inhemsk även som

hård-försöken förapåskyndadesvarje kris. Krisernaackompanjerat attgenom
1970-talet kronan, viaUnder mittenkostnadskrisen.valutapolitik trots varav

värde, ecu-anknyt-D-mark itillvalutaormen, knuten ävensteg menen som
växelkursåtagandet. Varjehöja ambitionsnivån ikomningen under 1991 att

kronans värde iordentlig nedskrivningslutade medkostnadskris av somen
storleksordningen blevackommoderade höga svenska inflationen.denefierhand

via de två devalve-devalveringama 26 %via de 1976-1977,likartad: 19 % tre
via deprecieringen sedandato %och till dags 19ringama 1981-1982 ca

november 1992.
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fasta växelkursåtagandet kollideradeDet alltså med stark inhemsk löne-en
inflation och expansiv finanspolitik. Diagram 2.1 illustrerar tydligt dennaen
kollision. Vi hur lönekostnadsinflationen under flera år vid 1970-talets mittser
låg inflationsmålet.långt Trots devalveringama 1976-1977över och ganskaen
begränsad lönekostnadsinflation åren därefter vek åter sysselsättningen vid nästa
internationella konjunkturnedgång omkring 1980 se Diagram 2.3. Vi ocksåser

lönekostnadsinflationenhur producerad enhet ligger 3-4 % inflations-överper
målet dvs. utlandets inflationstakt under hela den hälften 1980-talet.senare av
Under denna period blev också överhettningen arbetsmarknaden speciellt
markerad. Antalet arbetslösa minus antalet lediga platser ligger långtsom synes
under sin trendlinje under andra hälften 1980-talet. härDetav var som upp-
laddningen till 1990-1992 år kostnadskris skedde.
Genom de upprepade devalveringama sedan mitten 1970-talet, ochav genom
finanspolitiken inte respekterade kraven på återhållsamhet, förloradeatt den

ensidigt deklarerade fasta växelkursen sin trovärdighet. Ankaret för inflations-
förväntningarna och därmed för löne- och prisbildningen släppte. Liknande
devalveringsspiraler har också förekommit i och FinlandNorge Honkapohja
m.fl.; Steigum, bil.. dessaAtt trovärdighetsproblem dröjde sig kvar under hela
perioden efter devalveringen indirekt1982 i Diagram 2.1, visar attsyns som
den inhemska lönekostnadsinflationen inte förrän år 1992 kommer underner
infla-tionsmålet. Senare tids forskning har också tagit fram direkta mått påmer
växelkursens trovärdighet, klart visar det rådde devalveringsförvänt-attsom
ningar de finansiella marknaderna under hela perioden från 1982 och framåt
Svensson 1992.
Finanskrisen sammanhänger med felslagna förväntningar hos aktörer på

fastighets- finansmarknaderna.och Både fastighetsköpare och långivare tycks
föreställtha sig fastighetsprisema skulle fortsätta stiga snabbt. Bakomatt denatt

föreställningen låg sannolikt på fortsatt högkonjunktur med goda företags-tron
vinster och efterfrågan kontorslokaler,på hög inflation, skattesystemstor ett

i framtiden skulle upplåningäven och placering i reala tillgångarsom gynna
och resultat detta låg realränta efter skatt. Avregleringenettsom av en av
kreditmarknaden i mitten 1980-talet gjorde det plötsligt möjligt påattav agera
basis förväntningar,sådana dvs. låna för köpa eller bygga fastigheter.att attav

dessaNär förväntningar slogs i spillror i början l990-talet fastighets-av var
och finanskrisen faktum. Plötsligt visade det sig myndigheternaett att tog
inflationsbekämpningen allvar, skattesystemet lades och fastig-att attom
hetsskatterna höjdes just då fastighetsmarknaden började vända nedåt. Den

kraftiga konjunkturnedgången dessutom drastisktextremt fall i efter-ettgav
frågan på kontorslokaler och fastigheter.
Dagens fastighets- och finanskris beror alltså i hög grad på ekonomiskw

politiska åtgärder. till krisenMen bidrog säkerligen också bristande erfarenhet
bland aktörer fastighets-på finansmarknadernaoch hur arbetar iom man en
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brustit i riskbedömningkapitalmarknad; framför allt tycks det ha ochoreglerad
infonnationssystem.

krisDagens

de två tidigare kostnadskrisema och 1990-taletsviktig skillnad mellanEn
ochförra med industristöd ökad offentligkostnadskris de avsevärtmöttesattvar

fallaoch sysselsättning började under 1990 ochsysselsättning. produktionNär
sådan anpassning. stället ledde sysselsättnings-skedde däremot ingen I1991

till minskande förvärvsverksamhet, ökande arbets-i industrinminskningama
AMS-åtgärder. skillnad i de tidigaresmåningom ökande Enlöshet och så annan

kom relativt snabbt, och ellerdevalveringamakostnadskrisema att mervar
1990-talets kostnadskris höll däremot Riksbanken fastfrivilligt. Undermindre

icke-ackommodationsstrategi flera fronterväxelkursåtagandet. Dennavid
kapacitetsutnyttjande ochkraftigt inflationen och syssel-till slutbromsade upp

därefter harsvenska utvecklingen många dragföll drastiskt.sättning Den
och i Finland I-Ionka-hände några år tidigare imed det Norgegemensamt som

förstärktes den ökningbil.. svenska krisen ipohja m.fl.; Steigum, Den av
Kostnadskrisen i industrinföljde i skattereformens spår.sparkvoten över-som

visade sig överallt i ekonomin. sysselsättningenallmän krisgick till somen
fortfarandeotänkbara på bara två år och visar interasade med tidigare 8-9 %

föråterhämtning. Sverige har därmed första gången sedantendenser tillnågra
arbetslöshetskris. Konkursbenägenhetenverkligt allvarlig1930-talet hamnat i en

skådats sedan mellankrigsti-fastighetsprisema föll inteoch sättettsteg som
fmanssektom.bakgrunden till den krisen i Vi ocksåvilketden, är vet attgrava

offentliga finansiellaförsämrades mycket snabbt: detoffentliga finansernade
osannolika miljarder kronor motsvarandeföll med 180-200sparandet närmast

Ävenbruttonationalprodukten bara år. detta historiskt ochpå%13-14 ärtreav
tal unika med dagens kris allainternationellt unika OECD 1992. Det är att

samtidigt. förklarar varför krisen blivit så djup.sektorer drabbats Detta
europeiska valutaoron under och hösten, flera vågorEfter den sensommaren

Riksbanken kris-valutautflöden, hårdnackat motstånd från och ettstora parav
blev trycket till slutsamarbete mellan regering och oppositionpaket i över-
meddelade Riksbankeneftermiddagen den november 1992mäktigt. På 19 att

inhemska kostnadskrisen vidflyta på valutamarknaden.kronan lämnats Denatt
inhemsk efterfrågekris.övervärderad valuta löstes därmed och övergick i enen

till denna i avsnittVi återkommer 2.3.
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Flytande växelkurs

kan flytaKronan bra framåt, skälväntas förklararviett tag nedan. Detav som
betyder kortsiktigaden handlingsfriheten i penningpolitikenatt har återupp-

Riksbanken har möjligheträttats. de korta och därigenomatt styra räntornanu
påverka efterfrågeläget i ekonomin. fråganMen hur denna handlingsfrihetär
skall brukas. fast växelkursEn klart uttalat s.k.är interrnediärtett mål för
penningpolitiken. bakomliggandeDet målet begränsa den inhemskaär att
inflationen till den råder i utlandet. Vid flytande växelkurs måste påsom man
något specificera målet för penningpolitikensättannat för på konkretatt ett sätt
kunna diskutera stabiliseringspolitiken.

enkeltEtt tankeexperiment illustrerar problemet: hadeHur den makroekono-
miska utvecklingen blivit Sverige från 1970-talets början till i dag valtom att
låta kronan flyta För experimentet skall meningsfulltatt vi denantar attvara
ekonomiska och politiska miljön i övrigt varit precis densamma. linjeI därmed

vi också det slutliga målet för penningpolitikenantar att skulle varit ett
inflationsmål på ambitionsnivå den fasta växelkursen innebar, dvs.samma som

8 under% 1970-talet och 4 % under l980-talet.ca ca
En första fråga hur scenario där dessaär mål infriatsett skulle Attsett ut.

uppfylla inflationsmål längre periodöver kräverett definitionsmässigten en
icke-ackommoderande penningpolitik, i den meningen likviditeten i eko-att

inflationsmålet.nomin måste utvecklas i överensstämmelse med Detta gäller i
alla fall på några års sikt, kortsiktiga avvikelseräven för motverkaattom
tillfälliga störningar ekonomin fullt möjliga. En sådanär uppläggningav av
penningpolitiken förutsätts i läroboksmodellen för stabiliseringspolitik under
flytande växelkurs och hög kapitalrörlighet Krugman Obstfeld 1991. Det
har också i varit den tyska och schweiziska uppläggningenstort penning-av
politiken Genberg, bil..
Med icke-ackommoderande penningpolitik får finanspolitiken betydligt.en ,

effekter på efterfrågan. högreDen efterfrågan på likviditet vidsvagare en
expansiv finanspolitik tillgodoses då inte Riksbanken, vilket driverav upp
realräntan. iDetta sin starkare kronkurs.tur Räntestegringen ochger en
apprecieringen växelkursen dämpar båda efterfrågan på svenska ochav varor
motverkar därför expansionen på och arbetsmarknaden. Om över-varu- en
hettning på arbetsmarknaden uppkommer något skäl, och lönernaannatav
börjar stiga snabbt, kommer det ökade inflationstiycket försvaga kronkursen.att

icke-ackommoderandeEn penningpolitik innebär Riksbanken då måste höjaatt
for ekonomin,räntan motverka deprecieringenatt strama och dämpa infla-

tionstrycket.
Konkret skulle sådan penningpolitik ha krävt Riksbanken denatt mötten

expansiva finanspolitiken och löneinflationen under 1974-1976 och l980-talets
hälft med högre lett tillräntor, appreciering kronan. Omsenare som en av
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ackommodationnågonborde insiktentrovärdig,politik varitriksbankens attom
intlationsförväntningarnaförha ankareocksåifrågaskulle kommainte gett ett
varit trovärdig hade resul-den intelöneökningarna. Omhållitdärmedoch nere
får också förutsättaframgångsrika scenariotarbetslöshet. detlblivit atttatet

expansiv politikvetskapenblivit annorlunda:skulle hafinanspolitiken attom en
utgiftsexpansionen.dämpatborde harealräntornaskulle driva upp

roll1nslitutionernas

peka antallättscenario Detlyckosammatroligt detta är ettattHur är
för anti-in-trovärdighetengällerförstaförutsättningar. Dentvivelaktiga en

riksbankscheferna ochde sittandeverkligenpenningpolitik. Hadeflatorisk
förhållandenpolitiskaunder rådanderiksbanksfullmäktigeiriksdagsledamöterna

expansiv finanspolitik ochpenningpolitikförakraft tvärshaft motatt enen
riks-bedömningarbetsmarknad Våröverhettad ärlöneinflation attenen

räntepolitik och inflationstrend,kollision mellansådanibanksledningen, en
räntehöjningarna.nödvändigaigenom dedrivautomordentligt svårthafthade att
trovärdighet ochförlorat sinsnabbtinflationsmålenuppenbarligenhadefallsåI

inflationstrycket. kaninhemska Manrådandeföljd dettilldeprecieratskronan av
flytande kurs,bli medriskerattrovärdighetsproblemenhävda värreattattrentav

Riks-och trycket påvarithandlingsfrihetenkortsiktiga störreeftersom den
starkt vidareförmodas ha varit sekangoda grundersänkabanken räntanatt

avsnitt 2.2.
haft trovärdighet,Riksbanken verkligenskull,förändå,Anta attargumentets

arbetsgivareinflationsmålet. Hade dåmedinflationsförväntningarna stämtså att
kraftförhandlingsnivåer, haftoch olikaolika sektorerifackliga ledare,och

under 1980-talet,nivån 6nödvändiga %denökningarnaårligahålla deatt
ifrånmening det långtEnligt vårsysselsättningsnivåer ärvid normalaäven

och inbördeskonfliktbereddamed starka,lönebildningensvenskadensäkert att
flera nivåer, klararförhandlingar påochorganisationer,fackligakonkurrerande

bil..Calmfors,vid låg inflationlöneökningarnominellalåga ensav
stabiliseringspoli-underfinanspolitikengällerfrågetecknettredjeDet en annan

minoritets- ochinomenskilda politikerochpartierHade verkligenregim.tisk
tvåbudgetbehandling, under deriksdagensoch ikoalitionsregeringarna, senaste

systematiskautgifterna såoffentligahålla i dekrafthaftdecennierna attatt
Även tvek-härförhindrasekonomin kunnat äröverhettningar ytterstav

svenska budget-nämligen deni avsnitt,tillvi återkommer ärSom nästasamma.
tryckpolitisktför stålämpadsärskilt illaalldeles ettemotattprocessen

utgiftsexpansion.
försvag-sammanlagdaoch denpenningvärdetsvenskadetFörsämringen av -

blivitdärför knappasthade20 årenunder dekronanningen senasteav —~
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mindre med flytande med fast kurs,än Givet produktivitets-större.snarare
utvecklingen, skulle troligen trenden i produktion och sysselsättning blivit
ungefär densamma, kostnadskrisemaäven antagligen blivit mindre drastiska.om

hypotetiskaDenna diskussion istår god överensstämmelse med den veten-
skapliga litteraturen, har haft svårt empiriskt identifiera någraattsom syste-
matiska skillnader i realekonomiska variabler mellan olika växelkursregimer.
Kontentan vårt den svenska inflationsprocessenär attav styrtsresonemang av

fundamentalavissa institutioner på arbetsmarknaden och i den penning--
politiska och fmanspolitiska beslutsprocessen incitamenten för desamt av-
individer och organisationer verkat inom institutionemas Somsom ramar.
påpekat förändrades den ekonomiska och politiska miljön vid 1970-talets början
på antal viktiga punkter. Detta ställde de existerande institutionernaett infor nya
problem de inte förmådde hantera. Deninstitutionella trögheten vid änd-som
rade förutsättningar alltså, enligt vår mening,är viktig förklaring till de tvåen

decenniemas makroekonomiska problem.senaste

2.2 Institutioner och Spelregler för ökad stabilitet

Stabiliseringspolitiken på lång sikt

Vårt i de svenska institutionernaut tesen inteatt harresonemang mynnar satt
de nödvändiga för hållaär inflationen till rimlig kostnad.attramar som nere
Om denna skulle kunna dra slutsatsenaccepterar tes, vi f°ar denman attman
inflation vi förtjänar. skulleDet kanske frestande det dåsägaatt att ärvara
lika bra släppa inflationen och minimera dessatt skadeverkningar påupp pro-
duktion och sysselsättning kontinuerlig deprecieringspolitik. Dettagenom ären
ungefär vad de amerikanska ekonomema i den s.k. Brookingsrapporten för-
ordade för några år sedan. Men vi sådan slutsats onödigt defai-att ärmenar en
tistisk. Dessutom skulle de kostnader varit förenade med nedväxlingensom av
inflationen bortkastade; vi skulle kanske behöva betala liknande kostnadervara

gång till i framtiden. Vi också det finns betydandetror politiskatten en samsyn
kring vikten låg inflation. Det faktiskt den sittande socialdemokratiskaav en var
regeringen formulerade och inledde den icke-ackommodationspolitiksom som
den tillträdande borgerliga regeringen sedan fullföljde. Vidare lyckades de två
politiska blocken under hösten 1992 sig två långtgående krispaket iena om
syfte försvara den fasta växelkursen. Och iatt januari formulerade1993 enigen

långsiktigtriksbanksfhllmäktige inñationsmålett 2 %.
Om målsättningen lågvi inflation på allvar ställettar slutsatseni frånärom

föregående behöver förändraavsnitt vi förinstitutionernaatt att permanent

2 13-0148
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syssel-upprätthålla godoch samtidigtlåg nivåpåinflationenhålla kvar enen
förändringar.sådanaviavsnitt diskuterarIsättning. nästa

principerna förvi förstuppläggning diskuterarmedenlighetI rapportens en
iproblemen sambandomedelbara och svårasikt; delångutveckling pågynnsam

vi till avsnitt.situationallvarligafrån dagens nästainfasningenmed sparar

och inflationLönebildning

rollviktig förfinanspolitik spelarpenningpolitik och attvisat hurVi har en
det liggerSlutsatsenutveckling.makroekonomiskstabil att ettuppnå varen
och finans-handhar de penninginstitutionerde ytterststort somansvar

regering riksdag.respektive ochRiksbankennämligeninstrumenten,politiska
för inflationstakt ellersighelakan intedessa ansvaret,Men ta vareorgan

strategisk både förframhållit,vi redanLönebildningensysselsättning. är, som
ihåg lönernakommaviktigtarbetslösheten. Detoch för attinflationen är att

forskning tyderempiriskTillgänglignationalinkomsten. att80 %utgör avca
utlandskonkurrerandedenprisökningar iispillerkostnadsökningar ävenöver

deldessutom mycketkapitelutvecklar i 3vi är storsektorn. Som närmare en
skyddade sektordennakonkurrens. Iskyddad ärekonominsvenskaden motav

eller mindrelöneökningar slårochpriserna,höjamotståndet mot attsvagt mer
påslagsprissättning.s.k.prisökningariigenomautomatiskt genom

bara vi fårlöneutveckling intelägrekräverredan attviSom antytt neren
ställs också kravinflationsmålet. Deti nivå medinflationsförväntningama stora
gäller det antal nivåerframför allt detorganisation, närlöneförhandlingarnaspå
och företagsnivå.branschnivå Icentral nivå,förhandlingar skervilkapå

blirnominella löneökningarnaårligahuruvida deomstrittdetlitteraturen är
förhandlingar Calmfors,lokalaeller vidvid centralamindreellerstörre

förhandlingar två ellersannoliktdetbil..Holmlund, Däremot treär att
eftersom för-förhandlingar nivå,löneökningtotalnivåer änstörre enger
lägre nivåer.för uppgörelsemagolvnivå läggervisshandlingar etten

framgår diagrammet2.2. Somtanke finns i Diagramför dennastödVisst av
1980-talet1960-taletsåvälunderflertalet årmed %8-9ökade lönerna som -
decenniernabåde mellan de tvåproduktivitetsökningskillnaden iden storatrots

förhandlingarna påavlägsnadet svårtEftersomenskilda år. ärmellan attoch
praktikennivåer iförhandlingar på tvåmedräknaföretagsnivå, får attman

justenda nivå skerförhandlingar påföretagsförhandlingarinnefattar samt att en
speciell variant i och meddockTyskland harindividuella företaget. attdeti en

sedanföretagssidan,lönebildningen påförhuvudansvarethararbetsgivaren
branschnivå.skett påförhandlingar

begränsademycketheller habör inteochinte änharNu staten mer—-
privata delen arbets-denförhandlingssystemetpåverkamöjligheter att av
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marknaden. Dock har flertal regeringar i Sverige förmåttett partema att
förhandla på central nivå, i samband med olika inkomstpolitiska försök.

lönebildningendecentraliseringEn ligger också, utvecklas inärmareav som
kapitel i linje med företagens förändrade organisation. Självständiga arbets-
uppgifter spelar allt roll inom företagen, därmedstörre blir alltmer likasom
marknader. Kommendering människor med incitament, vilketersätts förut-av

differentierade löner, endast kansätter inom företaget.sättas Staten kansom
underlätta decentralisering löneförhandlingama frånavståatten av genom
inkomstpolitiska försök. Detta medför knappast någon påtaglig kostnad, efter-

samstämmiga svenska och internationella forskningsresultat pekar påsom att
inkomstpolitik lång sikt i verkningslösär metod bekämpastort sett atten
inflationen.
I någon mån kan förändring i förhandlingssystemet på den statliga sidanen

bidra till decentralisera löneförhandlingama på den privataatt sidan dettaom
önskvärt. Oavsett styrkan denna effekt, vi ändå det önsk-anses att ärav anser
förändra det offentliga löneförhandlingssystemetvärt iatt riktning mot att ge

ramanslag för löner, med detaljerade förhandlingar i enskilda myndigheter. En
sådan förändring antagligen nödvändig förär bättre lyckas med de försökatt

skedde under 1980-talet skapa nominella utgiftstak för lönesummanatt isom
paritet med inflationsmålet s.k. cash limits. Tanken bakom sådana tak, både-
för de statsanställdas löneökningar och för statsbidragen till kommunerna, är att
skapa slags efterfrågekurva för arbetskraftett på myndighetsnivå, detattgenom
vid höga nominella löner eventuellt inte finns för oförändrat antalettpengar
anställda.

Lönebildning och sysselsättning

Lönebildningen också avgörande förär vad händer med sysselsättningen,som
eftersom lönen priset arbetskraft och efterfråganär på arbetskraft faller med
ökad reallön. Arbetsmarknadens har därför under normala förhållandenparter

avgörande för sysselsättningen.ett ansvar
detNär gäller de rättsregler arbetsrätten påverkar lönebildning ochsom

arbetslöshet Problemetär statens i och för sigstort. är välmoti-attansvar en
verad trygghetslagstiftning tenderar öka förhandlingsstyrkan i löneförhand-att
lingama för dem redan har jobb, s.k. insiders på arbetsmarknaden, i för-som
hållande till dem inte har jobb, s.k. outsiders. förraDe kan sinasom pressa upp
löner ytterligare förlora sina jobb. Det det mindreutan att sannoliktgör eljestän

outsiders får jobb.att
Staten har också det gäller vilkenett stort när ersättning utgår tillansvar som

individer vid arbetslöshet eller AMS-verksamhet. högreJu ersättningsnivåema
desto kan räknaär med lönerna drivs eftersom denatt förväntademer man upp,



Stabilitet36

ersättningsnivå bidrar därför tillhögre. sänktdå blir Enalternativa inkomsten
arbetslöshet.lägre

till arbetslöshetförhindra löner lederförslag förAndra ärstor attatt som
del kostnadernasjälva får bäraoch arbetsgivarnalöntagarna större änen av

arbetsgivaravgifter i arbetslöshetsför-egenavgifter ocharbetslöshet viadag föri
ökabranschnivå bör dessutom kunnaförhandlingarVidsäkringen. man

lönehöjningar avgifternaarbetslöshetsskapandemotståndet attmot genom
bakom detta ökaavtalsområde. Tankenavseende pådifferentieras med är att

arbetslöshet hos de avtalsslutandeleder tilllönermotståndet störremot som
risken för arbetslöshet Calm-avgifterna avhängigagöraattparterna avgenom

naturligtvis inte viss omfördelningordning uteslutersådanfors, bil.. En en
förändring regelsyste-fördelningsskäl. Vi stöderA-kassormellan olika avenav
branschnivå. Vid löne-fall förhandlingar sker påriktningar i dei dessamet

till företagets rädsla förfår däremot litaföretagsnivåförhandlingar på man
förlora jobbetanställdes rädsla åter-konkurrenskraft och denförlorad att som

löneförhandlingar.hållande kraft i
helhetsgrepp arbetslöshetsför-tänka sigsikt kan ocksåPå längre ettman

skulle olika kon-arbetsmarknadspolitiken. sådantIsäkringen och ett system
roll, inte minst detspela viktigareförsäkringsgivare kunnakurrerande nären

försäkringsgivama skulletill Tankenarbetslösa arbete.gäller återföra är attatt
omskolas för öka chansen förutbildas ocharbetslösaintresse deha attett attav

avskaffar arbetslöshetskassornasförutsätter dockjobb. Detta att nuvar-mannya
dessa förslag värdabil.. Vimonopol Calmfors,ande är överväga.att attmenar

inriktninglångsiktigaPenningpolitikens

den genomsnittliga infla-förutsättning för hållaavgörandeheltEn att nere
förenliglångsiktiga uppläggning medpenningpolitikenstionstakten ärär att en

inte hellermål för penningpolitikenlångsiktigtlåg inflation. Något ärannat
reala effekterpenningpolitisk åtgärd kan få påförväntadickemöjligt. En

det s.k.ligga kvar under antal år,sysselsättning kanochproduktion ettsom
systematisk förväntadochverkningarnapersistensproblemet. Men expan-av en

betyder dettaoch lönenivån. Konkrettill pris-politik begränsar sigsiv att en
under flytande växelkurs,likviditeten måste undvikassystematisk expansion av

förväntad devalveringspolitik bör und-systematisk ochsätt som ensamma
etableradet lättare gjortDockvid fast växelkurs.vikas änär ettsagt att

visade tidigare i kapitlet,inflationsförväntningarna. viför Somtrovärdigt ankare
fast växelkurslåginflationspolitik i Sverige viabedrivaförsökenråkade att en

trovärdighetsproblem.för betydande Fördecenniernaunder de två attutsenaste
åstadkommanaturliga försökaproblem denråda bot sådana vägenär att en

låginflationspolitiken.bindning förstarkare



Stabilitet

möjlighet diskuterades efterEn devalveringama 1981-1982 för-attsom var
söka nå anslutning till valutasamärbeteEG:s EMS; möjligheten för icke EG-
länder delta i samarbetet stod i princip i EMS-avtalet frånatt öppen 1978.
Fördelen ensidig bindning kronan valutakorg skullegentemot moten av en vara
dubbelt. För det första skulle det fråga ömsesidig förpliktelse:vara om en
förändringar valutakursen skulle diskuteras med övriga EMS-deltagare,av som
i gengäld skulle förpliktade lämna kortsiktigt tillstöd den svenskaattvara
kronan. det andra skulleFör bindning till EMS’ nätverk bilaterala kurseren av
tvinga fram anpassning Sveriges och inflationstakt till de lägreräntoren av

Årennivåerna i EMS-ländema, speciellt Tyskland. 1983-1987 signärmare
också de övriga EMS-ländemas inflationstakt och korta den tyska nivånräntor
Svensson, 1989.
Vissa skeptiker i den internationella debatten Giavazzi Giovannini, 1989

pekade dock på stabiliteten inom valutasarnarbete där kursändringaratt ett är
möjliga förutsätter fortsatt reglering kapitalrörelsema. Utvecklingen ien av

efterEMS de avregleringar skedde under 1980-talet speciellt efter 1988som -
tycktes i några år slutsats: de friare kapitalrörelsema verkadege en annan—

bindning valutakursema. Då detstörre frånsnarast 1990 ställdes ige en av
utsikt medlemmarna skulle sig valutaunion underatt röra andra halvanmot en

1990-talet, minskade ränteskillnadema ytterligare mellan EMS-ländema.av
Den valutaoron under hösten 1992 till sist skeptikemastora Efterrätt.gav

fem och halvt år några kursjusteringar blev prisnivåema i EMS-ländemaett utan
så olika det inte längre trovärdigt undgå justeringar valutakursema.att attvar av
Recessionen alltmerunder 1991-1992 gjorde det kostsamt för rad länder atten

sina till tysk nivå. Samtidigt började mångaräntor tvivla på valuta-attanpassa
unionens framtid i och med svårigheterna ratificiera Maastricht-avtalet.att

knytaAtt kronan till i maj 1991 försök skapa trovärdig-ännu ett attecuzn var
het for den fasta växelkurspolitiken. dettaMen misslyckades, och trovärdigheten
fick definitiv knäck valutaunionen blev allt osäkernär underen mer sommaren

Efter1992. valutakrisen i september, kronan försvarades mednär extrema
räntenivåer, blev anknytningen mindre förtroendeskapande, eftersomännu en
fjärdedel valutorna i inte längre bundna några ömsesidigaav ecuzn var av
kursförpliktelser. Ecu-ankaret släppte.
Mot den bakgrunden vill vi inte förorda försök skapa starkare bindningatt en
den svenska penningpolitiken ensidig svensk anknytning tillav genom en en

eller flera EMS-valutor några institutionella förordningar i övrigt. Visser-utan
Österrikeligen har lyckats i sin politik knyta sin valuta till D-marken. Menatt

Österrikede institutionella förhållanden i bl.a. då det gäller centralbankens
ställning och lönebildningena annorlunda i Sverige Genberg, bil..är än Fördel-

med ensidigt deklarerad fast växelkurs i dag antagligen små ellerärarna en
obefintliga, då risken för återkommande valutakriser inom EMS består. Sådana
kriser kan, vi föra med sig och samhällsekonomis-räntorvet, extrema storasom
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det svårt hävdainstabiliteten i EMS-systemet,och medka kostnader. I är att att
flytande växelkurs och valuta-stabil mellanform mellandet i dag existerar en

och finanspolitiken finnsviss autonomi i penning-finnsunion. länge detSå en
med fasta kursen ochförening denpolitiken intedet alltid risk är attatten

växelkursjusteringVid reala störningar, dåuppstå.valutaspekulation kan en
enighet sådan.dessutom svårt nåmotiverad, kan detfaktiskt attär om envara

inte kunde nådramatiskt inom EMS,illustrerades på sätt närDetta ett man
Tysklands återförening.D-marken efterskrivaenighet att uppom

valutasamarbete med fastamedlemskap itvivelaktigt huruvidaocksåDet ettär
lämplig förberedelse tillkankurser verkligenjusterbara ettenses sommen

gäller kanske speciellti valutaunion.deltagande Dettaeventuellt ettensenare
växelkurs ochsin fastahar tvingatsantal gångerland ännuett somge uppsom

bidragit till detta.institutionella förhållandendeinte ändrat på som
ståndpunkt framtidenskall vår Sverigeperspektiv idettaDet i attär seman

ekonomiska politikförtroendet för valuta ochåterskapabör försöka sin sin
reformer,ekonomiska och politiskainhemskaantal än attett snararegenom

koppla ihop kronan med E1145’-återigenförsöka gå genväg attgenomen
valutorna.

Valutaunion

i Maastricht-avtaletvalutaunion skisserasbestår denMöjligheten att som rea-
EG-länder såsom Tysklandbland mindre kretsframtiden, eventuelltliseras i en

Frankrike, Danmark, Irland och EFTA-kanske ocksåBenelux-ländema,och
Österrike. inflationstaktvarandra ialla redan sigharlandet De avsevärtnärmat

Maastricht-avtaletsavseenden uppfyllerde inte i allaoch ävenräntor, om
låginflationsländermindre union etableradesådanfmanspolitiska villkor. En av
stabil inflationstakt.förtroende för låg ochuppnå betydandeskulle kunna ett en

Å valutaväxlingskostnader och lågfördelen i form lågasidanandra är av
unionen. Sverige, barafärre länder deltar i Förmindrevalutarisk somsom

länder, det från denmindre kretssin handel med dennahar 40 % av voreca av
blir ganskaden kommervalutaunionensynpunkten fördelaktigt att om ——

omfattande.
kommissionensvilketoch Sverige deltarvalutaunionen realiserasOm -

frågaför blir detområden skapar förutsättningarandraförslag om en-
slutgiltigt låsa valutakursemapenningpolitiken.mycket stark bindning Attav

deltagarevaluta, betyder alladärefter införa europeiskoch tid attenen
penningpolitik. innebär delscentralbankens Detsig den europeiskaunderordnar

ochbetydande transaktionskostnadertrovärdighetsvinster, delspotentiella att
penningpolitiskockså förlustdet innebärvalutarisker försvinner. Men en av

Sverige, inte destörningar drabbarhandlingsfrihet vid allvarliga mensom
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övriga länderna. Meningarna bland ekonomer delade vinsternaär ettom av
medlemskap förlusterna; det kommer tillär större än beror i hög gradsvar man
på hur värderar risken för inhemska störningar. Våra reforrnförslagstoraman
till förändrade spelregler och beslutsprocesser skulle dock reducera riskerna för
allvarliga inhemska störningar.
Själva lutar vi därför slutsatsen medlemskap i europeiskatt ett mynt-en

union positivt i förhållande till vår nuvarande situation åtminstonevore ur-
penningpolitisk synpunkt. Men sammanflätningensnäv med andra aspekter av

Sveriges relationer till EG anslutning till eventuell valutauniongör påen en
EG-nivå till penningpolitisk fråga. blirän Den i stället del ettmer en en av

paket. Med hänsyn till den osäkerhetstörre allt råder valuta-stora trotssom om
unionens framtid, deltagarkrets och tidtabell det kanske ändå tillrådligtär att
skjuta på beslutet delta i valutaunionen till stadium förhand-att ett sentom av
lingama EG-medlemskap.om
En strategi sikte på etablera trovärdighet för anti-inflationspoli-tar attsom en

tik, med hänvisning till framtida inträde i valutaunion, har dockett storen en
svaghet. Eftersom förekomsten union inte något vi kontrollerar själva,ärav en
så kan förutsättningarna plötsligt ryckas bort. Den svenska ecu-kopplingen år
1991 talande exempel. kanDen försökär självmantett påett att tases som en
tvångströja i samband med ansökan EG-medlemskap: inträdeskraven till denom
framtida ekonomiska och unionen skulle få devalveringarmonetära framståatt

mycket kostsamma. tvångströjanMen blev plötsligt mycket rymligare närsom
unionen blev mindre trolig.

Riksbanksreform

förslag tillDe riksbanksreform förekommit i debatten bygger försökpåen som
stärka de inhemska institutionerna, sökaatt trovärdighet frånän attsnarare

omvärlden. Riksbanksutredningen har nyligen lagt fram specifikt förslag iett
denna riktning SOU 1993:20. bärandeDen tanken förslageti delegeraär att
penningpolitiken till centralbank, oberoende dagens, ochär än atten som mer
formulera mål för centralbankens verksamhet speciellt betonarett pris-som
stabilitet. Men centralbankens ställning flerdimensionellt begrepp,är ett som
innefattar huvudmannaskap, utnämningsmakt, ansvarsförhållanden, mandat-
perioder, kontroll de penningpolitiska styrmedlen, upplåningsmöjlig-statensav
heter, flera dessaI avseenden har den svenska Riksbanken, i förhållandeosv. av
till andra centralbanker, oberoende ställning.en

andraI avseenden det dock gällerär Det i synnerhet detvärtom. korta man-
datperiodema i riksbanksfullmäktige, vilka dessutom helt synkroniserade medär
riksdagens mandatperioder. Under delar efterkrigstiden fungerade full-stora av
mäktige eller mindre avdelning inom finansdepartementet, ellermer som etten
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information fattades del centralaenligt tillgängligochriksdagsutskott, en
del partipolitiskkortsiktiga grunder ochbeslutpenningpolitiska som en av en

visserligen skett under de allra åren,avpolitisering harvissEn senasteprocess.
tidig-kreditmarknadsregleringarna, brottet med denavvecklingenoch medi av

till fullmäktige, regeländ-enbart riksdagsmantraditionen utnämna samtattare
regeringen full-riksbankschefen inte längreringarna 1989 utanutses av av

i likhet med Riksbanksutred-stället for Vimäktige och för fem år i tre. anser,
förutsättningar förfortsätta skapadet önskvärtningen, störreär att attatt en

visst avstånd från dags-långsiktighet i penningpolitiken påkontinuitet och
förlängning fullmäkti-avsevärdkan åstadkommaspolitiken. Detta avgenom en

tillsättningsförfarande.rullandemandatperioder och ettges
utredningens förslag. betydelsefulltpunkter i DetVi stöder också andra är att

inflation lagstiftavikten lågpolitiskpå attsätta pränt av genomsamsynen
penningvärdet. ochuppgiftövergripande EnRiksbankens värna storatt om

inflationsförväntningar, byggerkan näringväxande statsskuld somge
försöka lösa problemet medtill slut kan kommamisstanken stats-attatt staten

vidare nedan. minska dennainflatera bort den se Förskulden attattgenom
nuvarande möjligheter låna i Riksbanken ocheliminerarisk bör attstatensman
inflatorisk penningpolitik. Riksbanksledningensfram mindredärmed tvinga en

regelbundet och offentligt redogör för ochdenmarkeras attansvar genom
riksdagen och dess utskott.penningpolitiken införmotiverar sin uppläggning av

ekonomisk teori och i praktiskförslag har stöd både iUtredningens nyare
handlingsfrihet i penningpolitiken,hur kortsiktigerfarenhet. Teorin betonar

expandera ekonomin räntesänkningarmed trycktillsammans attett genom
alltför expansiv politik både ikaneller devalveringar, genom-generera en —~

centralbankens politiska huvudmanfel tillfällen. Enligt teorin kansnitt och vid
till anti-inflationspolitik, och därmed för-långsiktiga bindningenöka den en

för penningpolitiken tilljust delegeratrovärdigheten,bättra att ansvaretgenom
politiken. Beslutsfattarna inom denna insti-bit ifråninstitution stårsom enen

verksamhet och ställas till forväldefinierat mål for sintution bör ha ett svars
uppfylla målet.hur väl de lyckas

de två decennierna, tyder också påErfarenheterna, speciellt under attsenaste
i allmänhet också harmed bekämpa inflationenlyckats bästde länder attsom

länder har intebetonar pristabilitet.självständiga centralbanker Dessasom
sysselsättningen. Riksbanksutred-gäller klaralyckats andra detnärsämre än att

redogörelse både för teoriinnehåller utförligningens huvudtext och bilagor en
och erfarenheter.

tydlig målformulering går ocksådelegering till oberoende riksbank medEn en
grundläggande principen tydligare ansvarsför-utmärkt återföra till denatt om en

myndigheter diskuterade i kapitel ochhållande mellan och dess lstaten som
oberoende centralbank kani kapitel tankenytterligare Mentar merupp en
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realiseras på framgångsrikt bara den väl förankradsätt i politikett är ochom
allmän opinion.

Penningpolitik kortpå sikt

Allt detta gäller penningpolitikens institutionella En viktig frågaramar. annan
hur den kortsiktiga handlingsfriheten i penningpolitikenär skall utnyttjas för att

bäst befrämja stabil makroekonomisk utveckling. Som vi påpekade i avsnitten
frågan2.1 kortsiktig räntestyming egentligen aktuellär bara längeså vi harom

flytande växelkurs.en
specifiktMera gäller frågan i hur hög grad Riksbanken i sin kortsiktiga

penningpolitik bör hänsyn till sysselsättning, konkurrenskraft och andrata
realekonomiska variabler ekonomin drabbas olika störningar.när Ett exempelav
på troliga störningar fluktuationerde i växelkursen visatär sig uppkommasom
i länder med flytande växelkurs till följd tillfälliga kapitalflöden,av spe--
kulativa bubblor eller andra skift de finansiella marknaderna. Så kan t.ex. en
kraftig appreciering kronan försämra lönsamheten och hota sysselsättningenav
i den konkurrensutsatta sektorn. sådanEn recessionsimpuls tenderar minskaatt
inflationstrycket i ekonomin, effekt förstärks prisfall på importeradeen som av

detta fallI pekar hänsynen till realekonomin håll hänsynenvaror. samma som
till den långsiktiga prisstabiliteten, nämligen lätta på penningpolitikenatt genom

sänka de korta så apprecieringen motverkas.att räntorna Men problemet kanatt
bli besvärligt det fordras mycket kraftig intervention för återställaattom en
konkurrenskraften. Schweiz har vid något tillfälle drabbats detta dilemmaav
Genberg, bil..

.Vid andra störningar kan konflikten mellan de olika målen bli Låtvärre. oss
tänka konkurrenskraften försämras skäl underatt 1970-talet,oss av samma som
nämligen lönerna ökar snabbare vad den relativa produktivitetenatt avsevärt än
och den utländska inflationen egentligen legitimerar. detta lägeI kräver infla-
tionsmålet Riksbanken går kraven på ackommodera viaatt lägreemot att räntor
och depreciering, och i stället höjer för få på den begynnanderäntorna att stopp
inflationen. Annars riskerar Riksbanken inflationsmålet förlorar sin trovärdig-att
het, vilket i lönestömingarsin skulle öka sannolikheten för skalltur att nya
inträffa, vilket skapar krav på expansiv politik, Detta exempel under-nya osv.
stryker ytterligare hur viktigt det lönebildningen fungerar.är Dessutom visaratt
det på vikten stabilt ankare för de medelfristiga inflationsförväntningarna.ettav
Erfarenheten visar länder Tyskland och Schweiz, medatt starka inhemskasom
institutioner och grundmurat track record för sin låginflationspolitik,ett
kortsiktigt kunnat realekonomiska hänsyn för politiken för den skullta utan att

sitt långsiktiga förtroende.äventyra Så har Bundesbank i varje lågkonjunk-t.ex.
sedan mitten 1960-talet ganska snabbt sänkt dentur korta med 4-5räntanav
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och med varier-England, stark centralbank,procentenheter. Länder utansom
Bemankeklarat sådanainflationshistoria, har däremotande manövrersämre av

bil..Genberg,Mishkin 1993;

inflationStatsskuld och

penningpolitik harmonierar. stabillångsiktig finans- och FörviktigtDet är att en
nödvändigt bromsa denutveckling i framtiden detmakroekonomisk är att

offentliga finanserna.år inträffat i de Enförsämring undersnabba senaresom
offentliga sektorn helhet minskarför och denskuldsättningväxande staten som

gjortfinanspolitiken och har redan det påhandlingsfriheten inämligen ett-
ökar risken för framtidautveckling ocksåsådandestruktivt Men attsätt. en

statsskuldsproblemet,enklaste lösningen påvälja den politisktskallregeringar
inflation.realvärde med hjälp högurholka skuldens Detförsökanämligen att av

iakttagare börjar misstänka sådanoch utländskamed inhemskaräcker attatt en
inflationsförväntningama skallde långsiktigaframtiden förutveckling hotar i att

obligations-i höjning de långavisar sigi höjden, vilketskjuta snart en av
visar vilken bekym-situationen under de årenitalienskaDen senasteräntoma.

skuldsättning kan hamnamed hög offentligsituation landettmersam
befinner sig långt ifrånSverige i nulägettilläggasskallDet attgenast en

offentliga sektorn så befinnertill den samladeSpecielltskuldkris. man serom
lägst skuldsättning. självaOECD-länder har Ifortfarande bland devi somoss

fåttden samlade offentliga sektornverket det först under 1991-1992är ensom
offentligt finansiellt under-mednettoskuld 1992. Menfinansiell OECD ett

situationen snabbt utför.går Det10-15 % BNPskott, ärmotsvarar avsom
stabilisera den offentligagod tid före sekelskiftetabsolut krav idärför attett

Stabilisering skuld-sådaninte snabbare BNP. Enskulden så den växer änatt av
exklusivesamlade offentliga budgetenöverskott i denkräverkvoten räntorett

balanserar räntebetalningama på denbudgetsaldots.k. primäradet som--
stabiliseraför tillväxt. vi önskarkorrigerade Antagutstående skulden, att

vid realränta och tillväxttaktkrävs % 2 %BNP. Då 5skuldkvoten på 45 % av
utgifterna exklusive medoffentliga inkomsternai de överstiger räntorBNP att

penningvärde. innevarande år beräknasi dagens Förmiljarder kronorungefär 20
med ungefär miljarderutgiftema exklusive 160understigainkomsterna räntor

naturligtvis inte bespar-miljarder kronor kräverHela balansen på 180kronor.
uppskattningsvisförbättrasbudgetsaldot kommeringar eftersom avsevärt,att

väl blir normalt.konjunkturlägetmiljarder kronor,75-100 när mer
stabilisera skuldsättningen egentligenskall sikta påVid vilken nivå ärattman

framtidamellan nuvarande och generationer.inkomstfördelningenfråga omen
Vilket innehåll vill besparingarnafråga i kapitelVi denna ärtar man geupp

borde vila ordentligsådant ställningstagandepolitisk fråga, ett enmenen
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analys olika offentliga utgifter och inkomster. Vi dessa frågor itarav upp
kapitel vilken taktI skall sikta på avveckla de offentliga underskottenattman

de viktigaste stabiliseringspolitiska frågornaär i dagsläget. Vi diskuteraren av
den frågan i avsnitt 2.3.
Vi föreslår också omläggning statsskulden, på två Avsiktensätt. är atten av

minska de framtida incitamenten inflatera bort statsskulden, och därmedatt hålla
tillbaka de långsiktiga inflationsfcirväntningarna redan i dag. det förstaFör bör
den redan inledda upplåningen i utländsk valuta fortsätta; det nämligen baraär
realvärdet statsskulden kronor berori på den svenska inflationen. Viav som
delar inte den uppfattning framförts svenska under denatt staten närmastesom
tiden skulle ha några svårigheter låna betydande belopp på den inter-att upp
nationella kapitalmarknaden. Visserligen har de s.k. credit rating-ett av
instituten nyligen graderat ned svenska detta innebär på sin höjdstaten, men en
marginell höjning lånekostnaden i utländsk valuta.av
För det andra föreslår vi Riksgäldskontoret i uppdrag finansieraatt attges en

del sin nyupplåning i kronor med långa reallån, s.k. indexlån. Sådana indexe-av
rade statsobligationer skyddar placerama från real urgröpning via inflation.en
För antal aktörer på den svenska marknaden med långsiktigaett placeringsbehov

indexobligationer antagligen mycket intressant placeringsalternativ.ettvore
Avsevärda volymer kan därför antagligen emitteras på sikt. finnsDet vissa
skattetekniska problem med indexlån, inte de kan hanterasvärre än attmen
Lindgren 1992.
Båda dessa lånefoimer minskar nominella räntebetalningar understatens de

åren. Lånen skulle också blinärmaste tämligen billiga för och därmedstaten -
för skattebetalarna marknaden överdrivet pessimistiskär regeringensom om——
och Riksbankens förmåga hålla inflationen i framtiden.att Genom lånaattnere
i utländsk valuta eller med indexerade instrument, och verkligen hållaattgenom

inflationen, slipper då längre fram betala hela den deprecierings-statennere
respektive inflationspremie återspeglas i de höga svenska nominalräntoma.som

F inanspol itiken

Det också viktigt finanspolitiken inte överhettarär samhällsekonomin,att såsom
skedde flera gånger under och1970- 1980-talen, eller driver fram arbets-stor
löshet.
Enligt vår mening det också viktigt finanspolitiken,är speciellt vid fastatt

växelkurs, förändringar iden allmänna eñerfrågenivån,storaparerar oavsett om
dessa förändringar beror på åtgärder vidtagits statmaktema, eller desom av om
orsakas störningar från utlandet eller från inhemsk sparbenägenhet. Ettav
intressant exempel de drastiska variationema i hushållensär sparkvot hushålls-
sparandets andel hushållens disponibla inkomster sedan mitten 1980-talet:av av
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knappt sedan ökade den igen medsparkvot, med 6 %,hushållensminskadeförst
till överhettningen densparkvoten bidrog bådecykel i%. Denna10 avca
och till den kraftiga kon-delen 1980-taletunderekonominsvenska avsenare

minskade sparkvotenOrsaken till denunder och 1993.1992junktumedgången
kreditmarknadenåtgärder avregleringenstatligakombination avavenvar -

skattereglema och andraändringtillräckligsamtidigt storutan aven -
antal viktiga tillgångar vilket ikapitalvärdenökadesåsomförändringar ett
kreditmarknaden. Likaså lågavregleringenmedsammanhängdesin tur av

den ökade sparkvoten iskattereform, bakomårsåtgärder, främst 1991statliga
1990-talet.början av

framgångsrik finjusteringsannolikheten förframhållasamtidigtvillVi att en
samhällsekonomin med finans-eflerfrfigenivén itotaladentuningfine av

godamöjligheternaberor bl.a. påliten.medel Det görapolitiska attär att
kommer verkavidtagna åtgärderunder vilkenför den period ärattprognoser

identifiera och tillbetydligtMöjligheternasmå. rättamycket störreär att en
1980-talet ellerdelenunderöverhettning som extremextrem ensenare av

sådana situationer1992-1993.under perioden Iefterfrågenedgång ärsom
konjunkturläge. Svårig-hamnar i felåtgärdernabetydligt mindrerisken att
starktalltså inte någotefterfråganfinjusteraheterna är argument mot attatt

skapasnabbt kanden någorlundagrovjusterasig påförsöka att om man nu-
finanspolitiska åtgärder.för sådanariksdagenmajoritet ien

budgetprocessenReform av

eller ansvarsfull finans-offentliga finansernasanering delångsiktigEn enav
sig själv.emellertid inteförhållanden kommernormalapolitik under avmer
förspeletöverhettningen ekonomin iexempelvis tillbidrogFinanspolitiken av

vissfanns under l980-talettidigarekostnadskriser Dettill de omnämnts.tre som
förutsättningarna försaknades de politiskadäremotproblemen,insikt menom

valperioder försvagadeMinoritetsregeringar och kortahandling.tillskridaatt
framstodklarare klyftantiden gick, destomakten. längreverkställande Juden

enligtrealitet; regeringen skall grund-och dessförfattningens bokstavmellan
makti praktiken ofta saknatriket, harförlagen attatt styra menansvara

åtgärderna.nödvändigagenomföra de
finans-samband mellanvisar det finnsInternationella erfarenheter näraatt ett

Länder medutformning.och budgetprocessensresultatpolitikens stramen
insti-sunda statsfinanser. Allt pekar påvanligenharbudgetprocess även att

föreslår antalför finanspolitiken. Vibetydelseregler hartutionella ettstor
förbättraarbetsformer. Syftetoch regeringensförändringar i riksdagens är att

politiska förförstärka detfunktionssätt ochparlamentarismens ansvaretatt
finanser.statens
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riksdagen,i förhållande till såställning stärksregeringensVi föreslår attatt
sin roll styrandemöjligheter uppfyllaökaderegeringen att organ.somges

inte minst,allmänna riktlinjerna och,deuppgiftfrämstaRiksdagens är att ange
arbete.granska regeringenskritisktochaktivtatt

har otidsenlig organisa-regeringskanslietproblem förvärrasDagens att enav
och interna samordnings-departementsorganisationdärförföreslårVition. att

handlingskrañ. Regeringenpolitisk måstekrav påtill dagensmetoder anpassas
Statsrådsberedningenför budgetarbetet.fastastadiumtidigtpå ett ramarange
fackdepartementen.förhållande tillbli starkare imåsteFinansdepartementetoch
utgifter framträderochfaktiska inkomsterändras såmåsteBudgetdokumentet att

tydligare.
detaljfrågorfrån tillarbete förskjutsriksdagensockså över-Vi föreslår att

sektorsintressen tillvidgas frånindelningUtskottensgripande principer. snäva
Riksdagen harställning stärks.Finansutskottetsansvarsområden.bredare att

i sin helhet.budgeteneller förkastaantingen anta
i kapitelförslag utvecklasDessa närmare

Förslag

Långsiktig stabiliseringspolitik

valutaunion inomanpassning till EG:sflyta iLåt kronan väntan en
växelkurspolitik tillrådlig.fastensidigVi inte äratt enanserram.

prisstabiliseringsmål, obero-långsiktigtRiksbanken störreGe ettett
inför riksdagen.ende, också större ansvarmen

skuldsättningi förhållande tilloffentliga sektorns BNP;Stabilisera den
. upplåning iindexlån ochstatsskulden långalägg också motom

trovärdigt krävsskall blidettautländsk valuta. För att program
beskrivs idet slagförändringarinstitutionella närmareav som

kapitel
avvikelser frånutnyttjas för undvikaFinanspolitiken bör att grova. och arbetsmarknadsläge.kapacitetsutnyttjandenormalt

ersättnings-och sänkarbetsmarknadslagsstiftningenLiberalisera
. skapaarbetsmarknadspolitiska åtgärder förinivåerna att en mer

mellan branscher ellerklarar omställningenarbetsmarknadflexibel som
sysselsättningsexpansioni konjunkturuppgångar.och snabbregioner en
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bör frånStaten avstå inkomstpolitik central nivå och decentralisera.
de statliga löneförhandlingama.

förbättraFör förutsättningarna för låg inflationatt råder vi arbets-.
marknadens begränsa förhandlingarnaparter att utgående löner tillom

förhandlingsnivå, andra anställningsvillkoräven givetvis kanen om
förhandlas på högre nivå.

2.3 Hur komma helskinnade dagens krisur

Stabiliseringspolitiken på kort sikt

Målkonflikter

avsnitt beskrevI 2.1 vi hur inhemsk kostnadskris förstärktesen som av en
internationell konjunkturavmattning snabbt utvecklades till inhemsk efter-en
frågekris i samband med fallande investeringar och konsumtion. Diagram 2.4
visar de olika efterfrågekomponentemas bidrag till tillväxten. Som vi ser
mattades under 1990, medan den minskadeexporten under 1991.rent Denav
kraftigaste effekten kostnadskrisen investeringarna föll mycket kraftigtattav var
under och1991 1992 och förväntas falla ytterligare under 1993; 1991 bidrog
också fallande lagerinvesteringar till den negativa BNP-utvecklingen. Konsum-
tionen föll och kan1992 falla underväntas 1993 enligtännu samstämmigamer
prognoser.
Deprecieringen kronan sedan november får1992 den positiva effektenav

svensk ekonomi ökar kraftigt under deatt årenexporten och dennärmaste att
importkonkurrerande delen svenskt näringsliv stimuleras kraftigt. Sverigeav
kommer därmed bli tudelad ekonomi, där den fjärdedel ekonominatt en av som
verkar under internationell konkurrens expanderar kraftigt, de återståendemen

fjärdedelama, produktion för hemmamarknaden, särskilttre byggnadssektom,
går kraftigt tillbaka.

situation kanDenna tyckas skapa idealiskt läge för expansivett en mer
penning- eller finanspolitik för stimulera den nedpresssade inhemska efter-att
frågan. Eftersom det finns lediga skulle expansiongott om resurser, en av
investeringar och konsumtion inom landet inte hämma den utlands-nämnvärt
konkurrerande sektorn. Men det finns två närbesläktade skäl varför inhemsken
efterfrågestimulans långt ifrån oproblematisk: budgetunderskottetär och risken
för återfall i hög inflation.ett
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BNP-tillväxtenBidrag till2.4Diagram

I II Il I II III
19931991198919879851983 11981

BNPimkonsumtionlagerinvesteringar exportbruttoinvesteringar
[:]Å2:2; j

beräkningar.ochKonjunkturinstitutetKälla: egna

ytterligare,budgetunderskottetspåddeexpansion,finanspolitiskEn som
inflationsförväntningama.långsiktiganäring deytterligarekunnaskulle ge

bör utformasfinanspolitiska stimulanserkortsiktigaeventuellaSlutsatsen är att
budgetunderskottet. Dettamöjligteffekternegativa ärmed småså ensom

förslag.utgångspunkt för våra
Även målkonflikter. Omexisterar svårapenningpolitikengällerdetnär

fortsätter kan kronantill omvärldeni förhållandesänkaRiksbanken räntanatt
träffar den svenskainflationsimpulsförstärker denvilketytterligare,falla som

ekonomin: konkurrenskraftentudelningenförstärksekonomin. Dessutom av
samtidigt denutlandskonkurrerande sektorn,ytterligare för denförstärks som

eftersom huvudpro-olyckligtDettaefterfrågan gårinhemska än voremer.ner
kortasänkning deeñerfrågan. snabbinhemska Enlågadag deniblemet är av

förväntningaruppstårdetde långadrakan räntornaräntorna t.o.m. omomupp
realräntorna skullede långabetyder inteframtiden.inflation i Detökad att

likviditetsproblem hos vissanominalräntor kan skapahögre långastiga. Men
rörligbostadslån harexempeluppenbartoch hushåll; räntaföretag ärett som
efterfråge-skulle motverka denmåste Dettagamla långa låneller omsättas.när

riskenskalldessa riskertänkte sig. Mot vägastimulans att enmansom man
svenska konjunkturen ochned denytterligareräntenivåfortsatt hög attpressar
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fastighets- och finanskrisen förvärras. skulle inteDetta bara skärpa arbetslös-
hetskrisen också ytterligare öka budgetunderskottet; sådan politikutan även en
skulle kunna de långa räntorna.pressa upp

dystra slutsatsen dettaDen intedet finns några enklaär attav resonemang
lösningar deti läge råder. Vad finns det risker situa-än gör stora attsom man
tionen förvärras.
Vilka åtgärder föreslår då för mildra den akuta ekonomiska krisen, ochatt

för fasa svensk ekonomi låg inflation och tillfredsställande sysselsätt-att mot
ning Uppenbarligen det frågan mycket svår bedömning ochär värderingom en

vad i dag de allvarligaste riskerna: risken för inflationär under denav som
tiden, på grund ytterligare depreciering, ellernärmaste risken för attav en

arbetslösheten fördjupas och förlängs i riktning finsk situation medmoten en
kombination massarbetslöshet och risk för skenande arbetslöshet ochen av

inflation fram.längre
Vi det risken för ytterligare ökning arbetslöshetenäratt stormenar en av som

i dag allvarligaste.den beror inte baraDet på dagens höga arbetslöshetär att är
allvarligt ekonomiskt och socialt problem Janlert Meidnerett ytterst 1992,

också riskerna för fastnar i hög långtidsarbetslöshet, med alla deutan att
samhällsproblem hänger med detta. Frågan därmed hur arbets-ärsom samman
löshetsproblemet skall kunna mildras och lång sikt lösas utan att—- —

de viktiga målen få statsskuldens ökning ochäventyra undvikaatt stopp att
återgång till hög inflation i intervallet 5-10 % eller ännuen mer.

Åtgärder för Ökad handlingsfrihet

åtgärder vi föreslogDe i avsnitt framstår2.2 i detta ljus speciellt viktiga.som
finanspolitiskaEventuella stimulanser i dag blir nämligen lättare vidtaatt om

kan öka trovärdigheten för budgetunderskotten verkligen kommeratt attman
avlägsnas under de kommande åren. finns flera olikaDet bidranärmast sätt att
till sådan trovärdighet: genomföra de reformer regelsystemen och besluts-att av
formerna i den offentliga budgetprocessen beskrivs i avsnitt och i2.2som
kapitel viktig åtgärd dessutomEn redan besluta framtidaär attannan nu om
nedskärningar offentliga utgifter; återkommer till frågan avvecklingenav om

budgetunderskottet nedan. Våra förslag till förändring statsskuldensav av sam-
mansättning i avsnitt kan2.2 på bidra till ökad handlingsfrihetsättsamma en
i nuläget.
Också för penningpolitiken blir handlingsutrymmet i dag förtroendetstörre om

för den långsiktiga politiken kan stärkas; påpekade i föregående avsnittsom
kan Bundesbank genomföra kraftiga räntesänkningar under lågkonjunkturer utan

för den skull misstänkas ha kampen inflationen. betyderatt Detgett motupp
klart uttalat och brett politiskt stöd för reform ökar Riksbankensatt ett en som
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självständighet inte bara bidrar till långsiktig stabilitet också blir viktigutan en
förtroendeskapande åtgärd kort sikt.på Sådana trovärdighetsskapande åtgärder
ökar möjligheterna sänka kronan deprecieras ytterligare.räntorna Deatt utan att
kan, särskilt i kombination med europeisk räntesänkning, det lättare förgöraen
Riksbanken hjälpa Sverige den djupa lågkonjunkturen.att ur

krisen: PenningpolitikenVägen ur

Vad kan penningpolitiken åstadkomma för mildra den akuta krisen Vi råderatt
Riksbanken fullfölja sin strategi successivt sänka den korta ochatt att räntan,

avläsa vad händer med växelkursen, tidsstruktur den s.k.att räntomassom
avkastningskurvan, löne- och prisinflationen och inflationsförväntningama. För

vi inte skall fastna i dagens höga penningsmarknadsränta och förvärra låg-att
konjunkturen vi räntesänkningama bör fortsätta så länge ingetatt ytter-anser
ligare dramatiskt händer med den långa eller med kronkursen.räntan
Hittills måste denna strategi med successivt sänktasäga haratt räntorman

varit framgångsrik i den meningen förväntade framtida kortaävenatt räntor
flera år framåt verkar ha gått illustrerasDet Diagram vilket2.5 visar ettner. av
antal s.k. terminsräntekurvor. Terminsräntoma kan tolkas förväntade fram-som
tida korta vid olika tidpunkter. Det tydligträntor marknaden under deär att

månaderna sig sänkta korta under detsenaste väntat året; dettaräntor närmaste
illustreras terminsräntekurvan varit och fortfarande fallandeatt ärav — ——
under det året. den delenI diagrammetnärmaste vivänstra kurvornaattav ser
från datum systematiskt ligger under kurvorna tidigare datum. Dettasenare av
visar Riksbanken faktiskt gått snabbare fram i sin räntesänkning vadatt än
marknaden väntade sig i december 1992 respektive januari 1993. Men kurvorna

också högre förväntade korta några vilket framgårår,räntor deattanger om av
förväntade korta från 1988 krupit 10 %.räntorna Det tyder påöverstraxupp

marknaden sig anpassning till högreväntar inflation någraatt räntanen av om
ar.

lägre terminsräntomaDe i Tyskland i nedre delen diagrammet. Häranges av
sammanfaller terminsräntekurvoma från olika datum. mindreDe räntesänkningar

Bundesbank genomfört under de månaderna har alltså skett i densenastesom
takt marknaden väntade sig. Skillnaden mellan de svenska och tyska kurvorna
kan tolkas förväntad framtida depreciering den svenska kronan ochsom av —
därmed också skillnad i inflationsförväntningar mellan Sverige ochsom en
Tyskland. Som framgår diagrammet förväntar sig aktörer på penningmarkna-av
den årlig depreciering kronan D-marken med mellan 2,5 och 3,5 %moten av

år fr.o.m. 1994.per



Stabilitet50

Diagram 2.5 Terminsräntekurvor 9 december-22 februari

SEK 19 feb

DEM 19 feb

15941993 1995 199s 1997 19.98 1999 2oo0 2601 20o21992

Källa: Beräkningar Lars Svensson.av

kan ha delade meningar vilkenMan strategi bäst: den svenska ochärom som
tyska med successivt sänkt penningmarknadsränta, eller den engelska med en
aggressiv räntesänkning först från 10 till 7 % och lägre. Närännusenare
Riksbanken valt experimentell strategi med successivt sänkt penning-nu en
marknadsränta, det oklokt plötsligt skifta till engelsk strategi medattvore en

plötslig sänkning korträntan till exempelvis nivå6 % som den engelskaen av
detta skrivs. sådant plötsligtEtt byte strategi skulle förnär det förstaav

komma uppfattas Riksbanken under påtryckningar givit denatt attsom upp
långsiktiga kampen inflationen. det andraFör skulle det kunna svårtmot vara

vända tillbaka kronan föll kraftigt vid räntesänkning. Viatt storom en anser
därför Riksbanken bör fullfölja sin experimentella strategi.att
Eftersom de besvärande i dag bankernas låneräntor,räntornamest är snarare
penningmarknadsräntoma, det också nödvändigt ochän kanske viktigastär -
allt det gäller ränteläget lösa finanskrisen mednär metoderatt tarav som ner-

bankernas låneräntor. Vi återkommer till detta i kapitlet.senare
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inanspolitikenkrisen: FVägen ur

idén ökatill framtida finanspolitik går påförslagFlera våra ut att utväx-av
arbetslösheten föri samband med den högade utgifiemalingen på stora -

fler arbetslösamiljarder kronor såinnevarande år 90 öppetatt personerca -
Ökadmeningsfull verksamhet. utväxling kan åstad-i produktiv ochkan få del

frånförskjuta insatserna dyra områdenolikakommas på två Detsätt. är attena
utgifterna skulle förskjutas från, i och ordning,betydertill billiga. Det turatt
byggberedskapsarbeten, andra slag beredskaps-arbetsmarknadsutbildning, av

finansieras via A-kassa till, i ochhögskoleutsbildningarbeten, och tursom
vuxenutbildningnormal högskoleutbildning, ochungdomspraktik,ordning,

tredje gymnasieår tämligen billigagymnasieutbildning. ochKomvux ärett t.ex.
bör kunna expandera.aktiviteter som

ned kostnaderna i deöka utväxlingen draandraDet ärsättet attatt per person
sänker ersättningsnivåema,betyder dettaverksamheterna. klartextdyra I att man

lagstiftning fastställa lönernadåförslagsvis med 20 %. Staten måste attgenom
gällande kollektivavtal. det skall lönaprocentenheter under Förskall ligga 20 att

arbetslöshetsunderstöd, måste dearbete, leva påsig sådant än attatt ta snarare
dock inte lägre socialbidrags-förslagsvis på % nivå,läggas lägre, 70 änsenare

arbetslöshetsunderstöden också nödvändig försänkningsådanEn äravnormen.
skall villiga arbetenförlorat jobb i höglöneyrkenarbetstagare att taatt varasom

tidigare.med lägre lönklart än
invändasinvändas och kommer säkert detförslag kandessaMot att att——-

arbetslösa betalas andra arbets-åtgärder för hjälpaorättfärdigt låtaär att att av
invändning. rimligt deförståelse för sådanVi har Detlösa. är attstor somen

arbetslöshet. enligtdel bördan för dagens Menarbetehar större storatar en av
skatterna förnaturliga metoden detta inte ökamening denvår göra attär att

låta dem har arbete hjälpadel föreslagit, i ställethushållen, utan att somensom
egenavgifter.arbetslöshetsförsäkringen höjdaunderskotten itill täckaatt genom

avsnitt kapitel föreslårstöd för vårt förslag i 2.2. 3alltså ytterligare IDetta ger
höjning företagensi saneringen statsfinansemaockså ledvi ett av en avsom

och arbetstagarnasarbetsgivaravgiften, med drygt %egenavgift, 1,5 av egen-
sysselsatt.avgift med kronor2 500 per

användsde i dag tillföreslår vi också delandaI att av pengar somensamma
AMS-verksamhet i ökad utsträckningarbetslöshetsunderstöd och speciellt dyr

byggnader, skolor.och underhålla offentliga Dettautnyttjas till t.ex.att reparera
statligaberedskapsarbeteninrätta kommunala medkan göra attgenomman

återigen med löner underlönekostnader för kapitalkostnaderbidrag för ——-
sysselsättning möjligt medkollektivavtal för få så mycketdagens att ut som

medel.givna
utväxlingen tillinte någon anledning begränsadet finns egentligenMen att

detborde möjligt mobilisera ocksåoffentliga sektorn.den Det storaattvara
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finansiella sparandeöverskottet i den privata sektorn miljarderca 170 kronor
medfinansieringtill avsevärd arbetsintensiva aktiviteter. Poängen skulleaven

försöka få sysselsättningseffekt statlig krona i dagensstörre änatt ut en pervara
arbetslöshetsrelaterade utgifter och därmed hålla budgetkostnader.statensnere

ökad sysselsättningstimulera denna bör väljaFör generellavägatt man
minimum ansökningsförfarandeåtgärder med och administrativ prövning.ett av

Åtgärderna bör också lätta enkla administrera och möjligaatt starta, att attvara
talar alla för utnyttja skattesystemet,avbryta. exempelvisDessa attargument

skatteavdrag för vissa investeringar. skattesystemet får dock inteatt gegenom
drabbas avdragssystem urholkar principen i 1991 årspermanentaav nya som

likforrnighetskattereform skattebas och i beskattningen. Det därförärstorom
viktigt åtgärderna blir klart avgränsade i tiden.att

tidsbegränsa åtgärderna viktigt för effekten skall bli såAtt är även att stor
frammöjligt; endast då kan tidigareläggning investeringarman ensom av

under alla omständigheter.skulle görassom
bör rikta sig områden detStimulansema där används mycket arbetskraftmot

förhållande till kapital och där arbetslösheteni hög och stigande. Byggnads-är
sektorn, särskilt det gäller reparation och ombyggnad, det bästa exempletnär är

sådant område. det gäller hushâllssektom bordepå När därför i förstaett man
hand inrikta sig reparationer och underhåll privatbostäder.på det gällerNärav
bostadssektorn har tidigare försökt stimulera ombyggnader och reparationerman

inom de s.k.subventioner ROT-programmen. har ocksåMan använtgenom
räntebidragssystemet i liknade syfte. Vi via skattesystemet enklarevägen ärtror
och effektivare, vi inte har hafi möjlighet utforma några detaljer.även attom

det gäller näringslivet bör det också där finnas potential för skattevägenNär att
få till stånd viss tidigareläggning underhåll.en av
Vi föreslår också forcerar de ökade investeringar i infrastrukturatt man som

redan beslutats. minska kapitalintensiteten i arbetetFör och därmed fåatt ut
sysselsättning, bör utföras iarbetena två- eller treskift i stället för detmera

enskilt vanligt i dag. Vidare bör arbetenaplanera såär att startarsom man man
projekt, forcerar byggandet.begränsat antal bör sänka kostnader-Dettaett men

eftersom det idag finns arbetskraft och maskiner och eftersomgottna, om
kortare byggtider lägre räntekostnader för i arbete.ger varor

tidigareläggaVi kan också tänka del infrastrukturinvesteringar.attoss en
det billigt,bygga kan vissa besparingarGenom jämförtnär är göraatt nu, man

med sedan, budgetunderskottetbygga i dag ökar. Vi vill dockävenatt om
absolut villkor väljer projekten med den högstapoängtera äratt ett att man

samhällsekonomiska avkastningen, så det verkligen blir fråga tidigare-att om en
läggning de lönsammaste projekten.Som vi utvecklar i kapitelnärmareav
negligeras ofia resultaten samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningarav —
åtminstone på vägområdet. dagens svåra arbetsmarknadssituation finnsI det en
klar risk påtryckningar från regionala branschvisaoch särintressen driveratt
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avkastning. för infrastrukturin-med negativ Beslutsprocessenprojektfram tunga
enligt diskussion i kapiteldärför vårvesteringar behöver överses

sjunker den inhemska efterfrågan kraftigt i år tilldiskuterat,vi tidigareSom
konsumtion och fallande privata investeringarfallande privat seföljd av

tillsammansdessa efterfrågekomponenter,Om2.4.Diagram utgörsom ca
under vad förutses i de flestafaller påtagligt vårenBNP,70 % änmer somav

undvikerangeläget generellt stimulera dem, såblir det att ettatt manprognoser
inträffat i Finlandinhemska efterfrågan, liknande denfritt fall den somav

m.fl., bil..Honkapohja
hålla konsumtionen tillfälligtmetoden sänkaeffektivasteDen är attatt uppe
blir fördelaktigt för hushållen under dennaår, så detunder något attattmomsen

tjänster, särskilt varaktigarelativt låga priser köpa ochperiod med mer varor
momssänkning skulle förstås öka budgetunderskottetkonsumtionsvaror. En

i storleksordningenprocentenhets sänkning kostartillfälligt; varje momsenav
måste känna inför detta skall ställasmiljarder kronor. Den5 motoro man oron

konsumtionen och sysselsättningsläget ytterligare försäm-den privataöver att
kunna kortsiktig ökning i det cykliskainte sigOm acceptera enman anserras.

devalveringskulle kunna tillbaka den intemabudgetunderskottet ta somman
skullei höstens andra krispaket: tillfälligt sänkt därmedgenomfördes moms

arbetsgivaravgifl. vi påpekat, det i dagfinansieras med tillfälligt höjd Som ären
inhemska efterfrågesituationen hotet.den ärsom

kraftigt fallande investeringarmetod vi förordar i situation medDen en
rekommendationer. ordentligt tids-påminner våra tidigare Genom ett menom

för alla investeringar, bostadsinvesteringar, bör detbegränsat skatteavdrag utom
investeringar.incitament för företagen tidigareläggagå skapa starkaatt att

det investerings-kan i fall tänka sig metoder påminner gamlasåMan som om
form direktavskrivning för investeringar.fondssystemet, dvs. någon Enav

företagen får använda kvarvarande från detmöjlighet rättär attatt reserver
skall återföras till beskattning under 1993-1994.gamla skattesystemet Mansom

möjlighetdirektavskrivning dessa. utnyttjatillåter då En ärmot attannan
skatteutjämningsreserven, den s.k. SURVEN.avskrivningar mot

väsentligaställning till exakt vilken teknik skall använda.Vi inte Dettar man
för del det finansiellafinns beredskap omvandladetär att storaatt en aven

sektorn miljarder kronor, dvs. BNPsparandet i den privata ca 170 12 % av
investeringar olika slag, och på detta undvikatill realt sparande, dvs. sättav en

utveckling liknande den i Finland, och i stället få återhämtningkatastrofal en
den svenska ekonomin.av
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Vägen krisen: Hur de oflentliga finansernaur sanera

Även sig för den inhemska efterfrågesituationen under det när-om man oroar
året det oerhört viktigt redan formuleraär saneringsplanmaste att för denu en

sargade offentliga ñnansema. För återskapa förtroendet för svensk ekonomiatt
på medellång sikt och därmed skapa handlingsfrihet kortpå siktstörre detär
nödvändigt detta inte bara vid till intet förpliktigandeatt stannar planen om
ospecificerade offentliga budgetförbättringar vid tidpunkt. Riksdagenen senare
måste fatta de nödvändiga besluten framtida budgetförstärkningar omedel-om
bart. praktiken betyderI detta uppgörelser blockgränsema föröver beslutenatt

Ävenskall bli trovärdiga. vissa förstärkningar budgetenspå inkomstsida kanom
komma ifråga, det klart huvuddelen måste ske på utgiftssidan.att En utgifts-
reform liknande 1991 års skattereform kommer därmed bli nödvändig föratt att
balansera olika särintressen se vidare kapitel 3.

detta avsnittI diskuterar vi den makroekonomiska sidan saken: vilken ärav
storleksordningen de nödvändiga besparingarna och hur skall de fördelasav

tiden på stabiliseraöver den offentliga sektornssatsar nettoskuldatt påom man
någon viss nivå Vi scenarier för belysa dennapresenterar problematik.att
Eftersom vi talar utveckling på medellång sikt, det nödvändigtärom atten se
våra exempel i tillväxtperspektiv. Vi beskriver utvecklingenett ungefär fram till
sekelskiftet, under olika antaganden både makroekonomiska storheter ochom

offentliga finanser. I våra beräkningar låter vi förstås den makro-om antagna
ekonomiska utvecklingen påverka den offentliga sektorns inkomster och utgifter.

hadeDet varit önskvärt tillåta återkoppling andra hållet.att Men på denen
korta tid vi haft till förfogandevårt har det inte varit möjligt klara denatt
komplicerade uppgiften några övertygande interaktivagöraatt scenarier på
medellång sikt. Våra kalkyler skall därför just räkneexempel, inteses som som
detaljerade prognoser.
Våra kalkyler frånutgår referensaltemativ. Vad gällerett BNP-utvecklingen

vi, de flesta tillgängligaantar i fastaBNP priser faller medattsom prognoser,
1,5 % under detta förår sedan stiga med underatt 1994.procentsatssamma
Under perioden till1995 1998 vi BNP med i genomsnittantar växeratt 3 % per
år. visserligenDetta högt i deär decenniemas perspektiv.senaste Men på grund

den djupa krisen finns det för expandera produktionenstort utrymme vidattav
existerande kapacitet ekonomin.höja kapacitetsutnyttjandet iatt Dess-genom

vi faktiskt antal ljuspunkter i denutom svenska ekonomin,ett bör höjaser som
dess tillväxtförmåga ordentligt se kapitel 6. Därför betraktar vi inte en
BNP-tillväxt på 3 % under några år speciellt optimistisksom en prognos —
3 % tämligen normal tillväxtsiffraär för länderna i OECD-kretsen.en
När det gäller arbetslösheten utgår vi ifrån totalt 12 % arbetskraftenatt av

saknar reguljärt arbete under året och befinner sig antingen i arbetslöshetöppen
eller olika AMS-åtgärder om de förslag vi lagt i föregående avsnitt snabbt kan



Stabilitet 55

arbetslösa. Denhälften behövamindredock öppetborderealiseras än vara
Sedan vänder utveck-marginellt högre under 1994.hamnararbetslöshetentotala

ökadformen1995-1998underBNP-tillväxtendel tarsålingen att avaven
ocharbetslöshetgällertotalsiffran detVi öppensysselsättning. närattantar

optimistisktliggerdettakring %. Iligger 5för 1998 ettAMS-verksamhet
utvecklarlångtidsarbetslöshet. viSomhögslippervidvs.antagande; att en

Viflexibel arbetsmarknad.krävadettakapitel, kommerdettai att ensenare
arbetsmarknadslagstift-förändring iåtminstoneockså temporär,föreslår en,

slag.europeisktutvecklingförminska riskenförjustningen att aven
BNP-ökning på 3 %medsysselsättningsutveckling tillsammanssådanEn en
reallönema före skattekonomin ochför helaarbetsproduktiviteteninnebär att ——

1995-1998.underårungefär 2 %medstiger per——
ellerkänsliga för realräntanalltförinteberäkningarnasig ärvisarDet att

scenariervåraintervall.i rimliga Ide varierarlänge antarinflationstakten, så
ochunder 1994 2 %3,5 %under 1993,inflationen 5 %genomgåendevi äratt

perioden; detunder%realräntan ligger på 5därefterunder åren samt att senare
pessimistiskt.någotkanskeär

förutgifter och inkomsterårsreferensaltemativ 1993i vårtUtgångspunkten är
national-preliminäraide redovisas åretssektorn,offentligasamladeden som
iinkomsternaoffentligavi sedan de växerbudget. 1994Fr.o.m. attantar samma

efter skatte-skattesystemetdet svenskaeftersomrimligtDettatakt BNP. ärsom
is.k. brytpunktenrealvärdeskydd för den ärmed settoch stortreformen

skattekvot inteoförändradunderstrykasdockbörproportionellt. Det att en
punkt-vadbeslut,kan krävaautomatikmedupprätthålls t.ex.utan avsernya

skatterna.
investeringarnaoffentligakonsumtionen och deoffentliga antargäller denVad

kapitel liggeri 33.4framgår Diagramföljer BNP. Somdevi ävenatt av
börjanutvecklingen: sedanden faktiskalinje medväl iantagandedetta av

investeringar legatkonsumtion ochoffentligförBNP-andelarna1980-talet har
vitransfereringarnaVad gällerrespektive %.3vid .28 % antarstilli stort sett

Även dettapriser.årsi fasta 1993takt 2 %konstantide växeratt aven
erfarenhets-ATP-pensionemadecenniet. växermed detväl senastestämmer
flesta andra%.2 Demedframtidaenligt överochmässigt straxprognoser

reallönema,tillknutnabambidragen,docktransfereringssystem, är som
transferer-perioden.delen Genomunder denmed % attockså stiger 2 senare av
varjereferensaltemativ, kommeriligger fast vårtutveckling extrarealaingamas
blir mindreunderskottetoffentligainnebära detBNP-tillväxt attattprocents

Översatt tillväxt på %,3nivå, reducerartill års1993andel BNP. enavsom
kronor.miljardermed 6underskottet2 %,än casnarare

offentligadenstarkt dragitsysselsättningssituation hardystraDagens upp
de offent-kronormiljarderOmkring 90transfereringama.konsumtionen och av

Varjeunder 1993.arbetsmarknadsrelateradeberäknasutgifternaliga vara
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procentenhets sänkning arbetslösheten förbättrar därför de offentliga finan-av
med miljarder7 kronor.över Detta dockstrax bruttosiffra.är Omsema en man

hänsyn till löner och transfereringartar skattebelagdaatt blirär nettosiffran
mindre, ungefär miljarder5 kronor enligt vår bedömning.
En högst osäker i budgeten för årstor 1993 bankstödet,post är dockmen som

tillfällig utgift. harHär antagitär pâfrestningen påatten netto statens
finanser blir omkring 30 miljarder kronor 1993, omkring 15 miljarder kronor
1994 och ingenting därefter. innebärDetta förstås minskning underskottet,en av
allt lika, fram till 1995. En osäker kostnadernaannat förärpostannan en
eventuell EG-anslutning. diskuterasDenna i avsnitt 3.9.

högreDen sysselsättningen och snabbare tillväxten lagt för 1995-som
1998 förbättrar också de offentliga finanserna under dessa år. Det har i diskus-
sioner budgetunderskottet blivit vanligt dela underskottet i två delar:attom upp

del minskar, eller försvinner, konjunkturen blir bättrenär och delen som en
ligger kvar. Enligt vår mening sådan uppdelning i cyklisktsom ettreser en

och strukturellt underskott ofia mängd ovidkommandeett frågor. Dessutomen
har vi betonat det den offentliga sektornsär skuldsättningsgradatt och inte dess
underskott visst är måste stabiliseras. Snarareett gå viaän att omvägensom ett
strukturellt budgetunderskott, finner vi det enklare och rättframt direktattmera
spåra den offentliga sektorns skuldsättning tiden.över
Diagram 6 visar hur den samlade offentliga skuldsättningsgraden växer över

tiden i antal scenarier. nederstaDen streckade kurvanett illustrerar vad som
händer i vårt referensaltemativ Som skenar finanserna i dettaovan. synes
scenario: vid sekelskiftet ligger den offentliga sektorns skuld på 70 %ca av
BNP statsskulden 100 % och fortfarandenära kraftigt.växer

kurvaNästa i ordningen visar vad händer vi lägger in de framtidasom om
riksdageneffekterna de sparbeslut fattats i och de två krispaketen höstenav som

1992. Som dennarbana ohållbar,är även nettoskuldsättningen gårsynes mot
60 vid sekelskiftet% och då fortfarande medväxer 4 % år.ca per

behövsDet alltså ytterligare, ganska rejäl, budgetförstärkning för fåen att
på skuldökningen. Vi har arbetat med antalstopp olika alternativ. alter-Detett

nativ vi förordar lägga de nödvändigaär besparingarnaatt fyraårsperio-ut över
den 1994-1997. finns fleraDet skäl för välja just denna period: 1att För att
beslut framtida besparingar skall någorlunda trovärdiga måste deom vara
beslutade åtgärderna komma relativt snabbt. 2 Perioden ligger inom den
nuvarande mandatperioden och vilket viktigt liknandenästa, skäl.är 3 Deav
europeiska länder genomfört motsvarande storlek undersom sparprogram av

år har alla gjort det fyrapå år. gällerDet Danmark 1982-1986, Belgiensenare
1981-1985 och Irland 1985-1989. BelgienI och Irland väntade dock såman
länge räntebetalningarna ackumulerad skuldatt gjorde det ytterligtstoren
svårt stabilisera finanserna drakoniskaatt sparåtgärder.trots
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Diagram 2.6 Den offentliga sektorns skuldsättning
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Käla: Egna beräkningar.

alternativ vi förordar innebärDet sparbeting där den slutliga minskningenett
förhållandeunderskottet i till referensbanan 100 miljarder kronormotsvararav

i 1993 års priser. förhållande till besparingarnaI i krispaketen och 1993 års
budget sparkravet ytterligare 60-70 miljarder kronor. Med hänsyn tillmotsvarar
den djupa krisen förordar vi endast tiondedel besparingen läggs underatt en av
1994. besparingarna harResten i kalkylen fördelats jämnt 1995-1997,överav
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resultatet inte speciellt känsligt för den precisa tidsförläggningen.är Denmen
kurvan i diagrammet speglar detta alternativ. Här stabiliseras skuldenöversta

fr.o.m.40 % 1997. Detta något dagens OECD-genomsnitt,över är överstrax
förutseddaunder det OECD-genomsnittet under 1990-talet OECDmen senare

vi förklarar i kapitel1992. Som innebär försämringen i de offent-närmare
liga finanserna från 1980-talets slut enligt detta alternativ, lägger högreatt man
skatter på framtida generationer sysselsatta, motsvarande under 4 000straxav
kronor år.per
Vi har experimenteratockså med ändrade makroekonomiska förutsättningar.

framförResultaten allt avhängiga tillväxten och arbetslösheten.är Den nästav
kurvan i visar vad händerDiagram 2.6 med utvecklingöversta sämresom en

på båda dessa fronter, genomför iäven vårtom man samma sparprogram som
huvudaltemativ. detta scenarioI vi tillväxten under blir1995-1998antar att

%. Vi också dansk2 %, 3 utveckling arbetslösheten:än antarsnarare en av
här den totala arbetslösheten på 10 % år diagrammet1998. Som illu-stannar

förmår miljarder kronors100 sparande inte hejda statsskuldens fortsattastrerar
tillväxt i detta alternativ, statsskuldens utveckling bättre i fallenäven är änom
med inga eller begränsade besparingar. För här stabilisera skuldkvoten krävsatt

ytterligare besparing på miljarder30 kronor under 1998. Då stabiliserasävenen
skulden på omkring till sekelskifiet.50 % Tillsammans med de andra scena-
riema illustrerar detta tillväxt viktig för få utvecklingen,äratt att stopp men

den inte kan lösa problemen. går alltså inteDet hitta någonatt att genvägensam
rejäla besparingar i framtid.närarunt en

Vi valde inte formulera stabiliseringsproblemet frågaattovan som en om
strukturellt respektive cykliskt budgetunderskott. För ändå relatera vårtatt
resultat till den diskussion förts i dessa kan vi konstatera dettermer, attsom
strukturella budgetunderskottet enligt kalkylen blir just miljarder100 kronor,
eller kanske något Det därmed medstörre. överensstämmer i gängsestort
bedömningar, inklusive den i fmansplanen prop. 1992932100 bil.görs l.som
Diskussionen här långtså lämnar fortfarande det konkreta innehållet iöppet

Ävenvårt sparbeting. detta till syvende och sist fråga politiskaärom en om
prioriteringar, vill vi med konkreta exempel illustrera vad kan Mengöras.som

radikala budgetförändringarså kan inte fatta beslut enbart med makro-man om
ekonomiska hänsyn för Frågan belyses i kapitel i samband medögonen. nästa
genomgången den offentliga verksamhetens utgiñs- och inkomstsida utifrånav

principiella utgångspunkter. slutetI kapitel föreslår3 vi antalettmer av
konkreta budgetförstärkningar lever till det sparbeting föreslagitvi här.som upp
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finanssektornkrisen: HurVägen saneraur

vidtaräcker det inte åtgärder på efterfrågesidan förNu Sverigeatt att ta ur
dagens djupa lågkonjunktur. också nödvändigt avlägsna flaskhalsarDet är att

faktormarknadema. aktualiserar åtgärder både finansmarknadenpå Det på och
arbetsmarknaden. först finansmarknaden.Låt taoss upp
Under slutet 1980-talet gick del bankernas låneexpansion tillstorav en av

fastighetsrelaterade krediter. prisfallenDe på fastigheter under destora senaste
och konkurser hos antal fastighets- och fmansbolag, haråren, synligaett satt

balansräkningar. Tabellspår i bankernas visar resultat och kapitalbas i2.1 hela
under förbanksystemet 1991 de kommande åren.samt en prognos

bankernaTabell 2.1 Resultat och kapitalbas i

1991

före uteblivna kreditförlusterResultat 32
Uteblivna -5räntor

Resultat före kreditförluster 27
Kreditforluster -36

Rörelseresultat -9
Kapitalbas vid årets slut l 17

GabrielKälla: Beräkningar och Urwitz.prognoser av

Tabellen visar bankerna fortfarande tjänar sin löpande verk-att pengar
samhet; resultatet fore kreditförluster visserligen ordentligt i kantennaggas av
uteblivna på dåliga lån, det ändock positivt. deDeträntor är är storamen
kreditförlustema, konstaterade och befarade, har drivit det samladesom ner
resultatet under noll. helt dominerande delen kreditforlustemaDen har direkt,av
eller indirekt, med fastighetskrisen.göraatt
Tabellen visar också hur det negativa resultatet, för undan,undan urholkar

bankernas kapitalbas. Under klarar därför de flesta banker inte1993 längre de
kapitaltäckning.lagstadgade kraven på 8 % banker de facto likvidi-Ett ärpar

tetsmässiga. därför bankerna står i kö hos regeringen och denDet är som nya
myndigheten, Bankstödsnämnden. viInnan går in på hur situationen kan och

hanteras,bör vill vi peka på de viktiga makroekonomiska riskerna med den
situation uppkommit.som

allvarlig makroekonomisk risk banker, inte klararEn kapitaltäck-är att som
ningskraven, måste krympa sin utlåning och utbudet lån blirpå helt oelastiskatt
med tidigareavseende på kreditförlustema kan också bankernaDeräntan. göra
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visserligen låg i rådanderisker. Efterfrågan lånobenägnaöverdrivet äratt ta
risker framöverden eventuella oviljankapitaltäckning ochläge. dåligMen att ta

kanmöjligt ekonomiskt uppsving. bli svårtknäcka eljest Detdämpa ellerkan ett
driftenföretag, eller återupprättandet iinvesteringar,finansieraatt avnya nya

konkursforetag.tidigare
återställa sin kapitalbasrisk bankerna försökerallvarligEn är att ge-annan

utlåningsräntor redan i dagmellan in- ochmarginalenöka äratt somnom -
mycket i skrivande stund 8-12 %.internationellthistoriskt och stor

delvisoch de höga låneräntomamarginalernakan deNu natur-stora ses som
då utlåning riskfylld nonnalt.rådande djupa kris,liga riskpremier i änär mer

den konkurrensenockså konsekvensde höga låneräntomaMen är svagaen av
möjligt utnyttja den kartellartade mark-banker, detbland svenska gör attsom

inlåningssidan konkurrensenbanksystemet. Påi det svenskanadsstrukturen är
riksgäldskonto ochtillgång till goda substituthushållen harhårdare då t.ex.

checkräkning.det gällerbostadsinstitutenplaceringar hos närutom-
kapitaltäckningskravkombination med bindandekartellsituation isådanEn

flera banker ligger vid sitt kapitaltäcknings-låneräntor. Omkan högaextremtge
blir då frestande högstaexpandera sin utlåning.krav kan de inte Detså att ta ut
marginella finansieringskostnad.lånekundema, bankensmöjliga ränta oavsettav

penningmarknadsräntan inte behöver leda tillsänkningbetyderDetta att en av
samhällsekonomiskamarginaler.bara till vidgade Delägre låneräntor utan

Hushållräntemarginaler kan bli förödande. ochsådanakonsekvenserna av
och det blirfå likviditetsproblem svårtexisterande lån kan svåraföretag med
vid inflation.avkastningskrav på 16-18 %, %projekt klarar 5hitta ettatt som

kommande återhämtning krisen.återigen,hotar,Detta uren
makroekonomiska hotbild i bakgrundenviktigt ha dennaDet närär att man

specifika utformningen iutfonnas. varjehur bankstödet bör Denöverväger
låneportföljerdetaljerade kunskaper bankernas ochenskilt fall kräver om

Bankstödsnämndenden måstevi inte har,organisation, men som nyasom
principiellaantal konkretaskaffa Vi har emellertidsig. änett om- -

synpunkter.
Gotabanken.Nordbanken och Härredan tagitVissa banker har överstaten —

bli stycka bankenför övrigt redan påbörjats,första åtgärden,måste den attsom
säljas till inhemska ellergoda böroch dålig del.i bra Den utsnarasten en

viktigt få aktörer ochnämligenutländska intressenter. Det ägar-är att nya
konkurrensen och därmed fåbanksektorn för ökai den svenska att nergrupper

räntemarginalema.
stöd, statlig garanti denkooperativ bank i behovgällerNär det är enaven

kan anting-kapitaltäckningskrav. Garantinnaturliga metoden klara bankernasatt
ellerfastigheter, eller lånspecifika tillgångarknytas till panter varaen -—

till dåligatill goda ellerspecifik garanti kan knytas antingengenerell. En
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lån bil..Johansson, säkerhetStatens givetvis mycket bättre i detär förra fallet.
Även sådan bank bör styckas i god och dålig del.en en en

metod, garantimetoden,Denna kan också använda för klaraattman
kapitaltäckningskravet i privatägd bank, i behov stöd. Garantier dåligaen av av
lån kan innebära förluster redovisas först de realiseras. Effekten bliratt när då
i densamma vid s.k. försäkringslösning: förlusterstort sett smetas utsom en

tiden. S.k. villkorslån innebär i stället intäkter tidigareläggs.över att
ytterligare metodMen återställa bankens kapitalbas tillföraatt är att nytten

kapital emissionsmetoden. traditionellaDen går via nyemissionervägen på-
aktiemarknaden. dagens krissituationI skulle det innebära bankatt en som
vänder sig till för hjälp tvingas statsgaranteradstaten göra nyemmission ien
banken. Om de gamla aktieägarna, och andra i den privata sektorn, villigaär att
köpa de emitterade aktierna klaras bankens kapitalbas den Men detvägen.
troliga i dagens situation den privata sektorn inte bereddär såatt är sättaatt
mycket kapital i bankerna. så fall köperI i praktiken delen destaten större av
emitterade aktierna. Därmed späds de gamla aktieägarnas kraftigt ochröster ut

blir i praktiken bankensstaten ägare.
delarStaten banken i god och dålig del. godaDen delen säljsnu upp en en

marknaden,på varvid får tillbaka eller mindre del vadstaten störreen av man
tidigare betalt i samband med aktieteckningen. blirDet naturligtvis mycket svårt

i vilken utsträckning i framtiden får tillbaka vadatt veta instaten sattsav som
i den dåliga delen.
Vad då fördelar och nackdelar med garantimetodenär respektive emissions-

metoden En styrka med garantimetoden inte behöverär någraatt staten göra
omedelbara utbetalningar. Kassautbetalningar från sida kommer till ståndstatens
bara i den utsträckning bankerna realiserar förluster eller har negativtettsom
resultat. Som framgår Tabell har2.1 genomsnittsbanken fortfarande ettav
positivt resultat.

dennaMen metod har också uppenbara nackdelar. Bankerna måste nämligen,
för så småningom komma garantin, mycket goda vinsteratt under deur ge
kommande åren, inte fastighetsprisema stiger snabbt och kraftigt. endaDenom

i praktiken hålla räntemarginalema, vilketvägen är betyder mycket högaatt upp
låneräntor. Risken uppenbar detta den ekonomiskaär återhämtningen.att stryper
Den räntekonkurrensen i det svenska banksystemet möjliggör dessa högasvaga
låneräntor.
Emissionsmetoden innebär de gamla bankerna får friskaatt nya pengar.

Genom aktiekapital kan långsiktigt syftande klara signytt med lägreägare
räntemarginaler. Genom ökad konkurrens från inhemska och utländskanya,
banker skulle alla banker tvingas detta.att acceptera

fördelenDen med emissionsmetoden den förenligstora med ökadär äratt
konkurrens. En rekonstruerad bank inte piskad hålla högaär räntemarginaleratt
för återvinna sin kapitalbas. blirDet möjligt fåatt normal relationatt en mer
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risk föroch därmed mindre negativautlåningsräntorinlånings- ochmellan
nackdelar och risker.finns ocksåkonsekvenser. Demakroekonomiska Det -

sig till Bankstöds-räntemarginaler inte behöver vändavid högabanker som
friska bankertvingas det,eventuellt kunnaskullenämnden, göraatt om nya

Vidarekonkurrerar räntemarginalema.marknaden och dåkommer på ärut ner
det emissionenför under årbudgetbelastningenomedelbaraden störrestaten

det långt ifrån säkert demed garantimetoden,jämförtrealiseras., Men är att
utsträckning hur snabbthögre. beror ikostnaderna blir Detlångsiktiga stor

fastighetsmarknaden återhämtar sig.och kraftigt
hur de gamla aktieägarna imellan de två metodernaskillnadEn ärannan

princip riskerna för framtidaGarantimetoden lägger ibehandlas.bankerna
bankerna behåller möjlighetenmedan aktieägarna iskattebetalarna,förluster på

vinst-bara blygsammaEmissionsmetoden däremotvinster.till framtida ger
kan förväntasoch med deras aktieraktieägarna itill de gamlamöjligheter att

utspridningen aktiekapital. Medangrund denvärdelösa påbli storanästan avav
garantimetodenkapitalistisk lösning, fungerarrenodlatemissionsmetodenär en

aktieägare. Emissionsmetodensäkerhetsnät förbankernaför de ettsvaga som
och tydliga spelregler.princip klaramed vår allmännadärför förenligär ommer

finanskrisen snabbt,viktigt lösessynpunkt dels detviktigasteVår ärär attatt
dels ökad kreditgivning och sänktamöjliggörmed metoderdet skeratt som

användas, denemissionsmetoden, där den kanbetyderlåneräntor. Det äratt
vi sympatiserar med emissionsmetodentilltalande metoden. Men ävenmest om

utföraanvända den. bör sinvillkor för Statenvi bestämtställer attettupp
exempelvis inom halvtutförsäljning snabbt,styckning ochoperation med ett

statligt banksystemnorsk situation medhamna iför undvikaår, ettattatt en
storföretag komma förlora sinläge kan svenskasådantSteigum, bil.. I attett

och flytta allt delprivatägda bankentill den tidigarelojalitet över störreen av
eftersomsnabb operation möjlig,utländska banker.verksamhet till Ensin är

dussin fastighets-i varje bank gällerde dåliga lånenhuvuddelen storaett parav
möjlighetenfriska finns naturligtvisutförsäljning den bankenVidbolag. aven
omgång tillplacerare, och ivända sig till svenskai första handatt en senare

utländska ägare.
svenska banksektorni denmed få inspeciell fördelEn ägargrupperatt nya

stödet till deangelägnablir fler motintressen,det då är attär att omsom
viktigtvillkor. kanmarknadsmässiga Dettakrisdrabbade bankerna på varages

förhandlingarna mellan Bankstödsnämn-skattebetalarna:för att spara pengar
vältuff där bankblir med säkerhetoch krisbankemaden process, en somen

få bra villkorBankstödsnämnden försöker såtilltagit det svåra steget att som
finansmarknadens effektivitetmångfald aktörer förBetydelsenmöjligt. ärav en

detalj i kapitelivi diskuterarnågot mera
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krisen: undvika långtidsarbetslöshetVägen Hurur

viktigastekanske orosmolnet krisenDet risken för den högaöver vägen är attur
arbetslösheten utvecklas till hög långtidsarbetslöshet. Forskningen har på senare

identifierat radtid mekanismer kan leda till bestående arbetslöshet. Deten som
därför viktigt undvika uppkomsten hög arbetslöshet.är att av

vad bör vi redan hamnatMen i hög arbetslöshet på grundgöras när nu av
inommångåriga försyndelser den ekonomiska politiken och sedan länge illaen

lönebildningfungerande beror på vilkaDet mekanismer ligger bakom densom
långvariga arbetslösheten. mekanism kanEn tillgången på realkapital,attvara
dvs. byggnader och maskiner, för liten för sysselsätta hela arbetskraften,är att

realkapitalbrist. förklarings.k. En kan det saknas lämpligtattannan vara
arbetskraft,utbildad dvs. det råder s.k. humankapitalbrist. bådaI dessa fallatt

fordras sänkta reallöner, åtminstone för del arbetskraften, för återatten av
kraftigt öka sysselsättningen vid den existerande tillgången realkapital och
humankapital. Investeringar i realkapital humankapitaloch kan naturligtvisnytt
efter tid hjälpa situationen.en upp
Arbetslagstifiningen faktor betydelse för sysselsättningensär en annan av

utveckling. det gäller anställning det specielltNär restriktionema förär
möjligheterna till tidsbegränsad anställning, inklusive provanställning, som
uppmärksammats. Teoretisk och empirisk analys tyder på denna lagstiftningatt

svängningarnaminskar i sysselsättningen. sådan effektEn reglerna kanav
kanske betraktas fördel vid vanliga konjunktursvängningar, eftersomsom en
sysselsättningen därmed blir stabil. efterMen djup lågkonjunktur blirmer en
reglerna i stället hinder för ökad sysselsättning, eftersom företagen inteett vet
hur de behöverlänge utökad arbetsstyrka Holmlund bil.; Lindbecken
Snower 1988.

uppsägningavOckså lagregler arbetskraft, normalt innefattar bestäm-om som
melser varsel och avgångsvederlag, kan det svårare kommagöra attom ur en
arbetslöshetskris. Eftersom sådana regler ökar företagens kostnader siggöraatt

arbetskraft, blirmed det lönsamt behålla arbetskraft, vid tillfälligaattav mer
svackor i produktionen. ökade kostnaderMen sig med personalgöraatt av
betyder också ökade kostnader för anställa arbetskraft, eftersom företagatt ett

med möjlighetenmåste räkna i framtiden inte behöva dem anställs.att som
Både teori erfarenheteroch tyder på svängningarna i sysselsättningsnivånatt
reduceras sådana regler. också i detta fall försvårasMen sysselsätt-även av
ningsökningar efter djupa lågkonjunkturer. Sverige begränsas dockI denna
effekt företag personal ofta inte själv behöver betalasägeratt ettav som upp
avgångsvederlag, eftersom finansieringen sker arbetsmanadsparter-ettgenom av

organisat kollektivt försäkringssystem Holmlund, bil..na
lagstadgade reglernaDe anställning och uppsägning kan också väntasom

påverka möjligheterna återgå till normal sysselsättningsnivå på andraatt sätt.en
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möjlighetarbetskraft insiders iavskedaanställa ochKostnader attatt ger
lönerna riskera sinadrivakonjunkturuppgångmedsamband utan attuppen

få jobb.för outsidersmöjligheternaminskarvilketjobb, att
besvärandespecielltuppsägning kananställning ochLagregler väntas varaom
åldersför-personalomsättning och ojämnlågofta harsmåföretag,för som

med försvinnerproblemetinte räknasmåföretag kanSådanadelning. att genom
sigråkar ha anställdamindre demedavgång, närmarnaturlig än att som

anställa arbetskraft itveksammadärförkanpensionsåldem. De attvara
starkt övertygadeinte dels mycketdekonjunkturuppgångarbegynnande ärom

vederbörandeframtiden, delsarbetskraft ibehöverde även attatt ansermerom
för jobbet.verkligen passarperson

beträffande anställning ochregelsystemgällandeförefallerDet omsom
starkt begränsade kon-anpassade till dearbetskraft bättreuppsägning varav

till dagens situationefterkrigsdecenniema,förstaunder dejunkturrörelsema än
det definitivt intesysselsättningskris.långvarig Trotsoch ärdjupmed atten

bidrararbetslöshetssituation, såallvarligaorsakat dagensarbetsrättsreglema som
sysselsätt-därför det finnsVikomma den.svårigheternatillde attatt menarur

lagstiftningen.eller avvecklatillfälligt modifieraåtminstoneningsskäl att -—
anställning.tidsbegränsadreglernaspecielltgällerDetta om

Slutsats

arbetsmarknad intepolitik ochinstitutionerna ivisathar vikapitletI att
vid 1970-taletsförhållanden uppkomdesig tillförmådde somnyaanpassa
inflation, ökadsköt på demproblemenför lösaställetbörjan. I att genomman

omsiderdevalveringar.återkommande Närochsysselsättningoffentlig sentman
tidigarehålla fast växelkurseninflationenförsökte få trotsattgenomner ——

budgetunderskottväxandebankkris ochbegynnandekostnadsinflation, en -
lågkonjunktur.efterkrigstidens djupasteiekono-mindök ner

utvecklingliknande iundvikadet endaförsökt visaVi har sättet attatt en
arbetsmarknad.inom politik och på Detinstitutionernaändraframtiden är att nu

akuta arbetslöshetangripa denhandlingskraftockså större att somossger
dagens allvarligalösningar påinga snabbaekonomin. finnsDetdrabbat pro-
hjälpa kommakanskisserahar försöktviblem. Men attett som ossprogram

inflationsekonomi.och hamna ibudgetunderskottetökakrisen utan att en nyur
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Förslag

Kortsiktig stabliseringspølitik

Öka handlingsfriheten i både penning- och finanspolitiken på kort sikt
skapa trovärdighet för den ekonomiska politikenatt på långgenom

sikt. Riksdagen bör genomföra de institutionella förändringarsnarast
Riksbankens ställning, budgetprocessen beskrivits i avsnitt 2.2.som

beslutFatta konkret för stabilisera den offentligaett attnu om program.
sektorns finanser fempå år med vissa besparingar 1994 och be-större
sparingar 1995-1997. Under förutsättningar leder successi-gynnsamma

budgetförstärkningar på 60-70 miljarder kronor fattade ochutöverva
aviserade beslut till Stabilisering .nettoskulden på nivån 40-45 %en av

före sekelskiftet.BNP Med mindre förutsättningar krävsav gynnsamma
ytterligare 30 miljarder kronors budgetförstärkning, och stabilise-ca
ringen sker i stället nivån 50 % BNP. En EG-anslutning kräverav

ytterligare budgetförstärkning.en
Riksbanken bör fortsätta sin successiva sänkning de korta räntorna,av.
så länge inget ytterligare dramatiskt händer med kronkursen eller de
långa räntorna.
Eftersom de höga låneräntoma i bankerna i dag problemär störreett.

penningmarknadsräntoma måste finanskrisenän lösas snabbt och på ett
sådant bankerna kan tillgodosesätt ökad eñerfråganatt på lån och
förmås sina räntemarginaler. Nyemissioner den bästata metodenärner

åstadkomma detta det gäller privata banker.att när
tillfälligtOm blir huvudägare i privat bank, börstaten denna snabbten.

delas i god och dålig del, och den goda delen snabbt helstupp en en
inom halvt till år säljas marknaden. De tidigareett ett fårut ägarna
i så fall finna sig i de gamla aktierna blir i värdelösa.att stort sett
Försök så snabbt möjligt få aktörer, utländska, igärnasom nya.
banksektorn för öka konkurrensen fåochatt räntorna.ner
Liberalisera lagarna tidsbegränsad anställning, åtminstone tillfälligt,om.
för underlätta expansion sysselsättningen konjunkturenatt nären av
vänder.
Öka utväxlingen på de arbetslöshetsrelaterade utgifterna attgenom.
sänka nivåerna i och ändra tyngdpunkten från dyra tillprogrammen
billiga så fler kan komma arbetslöshet.att öppenprogram, ur
Företagen och de har arbete bör bära ökade kostnader för densom.
höga arbetslösheten högre egenavgifter och arbetsgivaravgifter.genom

3 13-0148
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arbetskraftsintensivaprivata,skatteavdrag förtidsbegränsadeGe17.
privatatillbyggnad ROTochreparation,investeringar avom-som

ROT-projekt.offentligaPåskyndafastigheter.
investeringar ienskift, vidfortreskift, i ställetellerUtnyttja två-18.

projektensoch drasysselsättningseffektenför ökainfrastruktur att ner
kapitalkostnad.

kraftigtskulle fallainvesteringarnaellerkonsumtionenprivatadenOm
. ellersänkariksdagenbörrådandeförhållande tilli momsenprognoser,

investeringar.förskatteavdraggenerellttillfälligtettge
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Levnadsstandarden i Sverige hålls höga kostnader i produktionen ochnere av
bristande valfrihet i konsumtionen. Det speglar Sverige har effektivitets-att
problem. Många dessa kan och bör lösas politiska beslut. Problemenav genom

visserligen långsiktigär åtgärder behöver vidtas förnatur, attav men nu
förbättra ekonomins funktionssätt och därmed bidra till högre levnadsstan-en
dard i fiamtiden.
Till börja med behandlar vi problemen inom marknadssektom,att speciellt

dem sammanhänger med regleringar och bristande konkurrens påsom varu-
marknadema, arbetsmarknaden och finansmarknaden. kapitletsI andra del tar
vi problem i den offentliga sektorn och diskuterar skatter, transfereringarupp
och offentlig konsumtion från effektivitetssynpunkt.
En huvudtes i kapitlet Sveriges eñektivitetsproblemär i utsträckningatt stor

beror på marknadsmekanismema centrala områdenatt har spel. Påsatts ur
andra områden, främst i den offentliga sektorn, används sådana mekanismer inte

Ävenalls. i detta kapitel pekar vi på det fordras spelregler och insti-att nya
tutionella reformer. Vi avslutar kapitlet med antal alternativ till besparingarett
i statsbudgeten för konkret innehåll det sparbetingatt ett ige som angavs
kapitel
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Marknadssektorn

effektivitetsproblemSveriges3.1

kostnader försammanhängandeeffektivitetsproblem, och därmedMånga sam-
marknads-politiska åtgärder försvagatmedkan förklarashällsekonomin, som

allmäntmotiveras med andra,kan inte alltidKostnadernamekanismema. att
ofta skullesådana mål kunnati stället, eftersomvälfardsmål uppnåttsönskade

kostnader.uppnås till lägre
offentliga sektorn. mark-marknadssektom och i den Ibåde ifinnsProblemen

leder till höga kostnaderregleringar,ofta offentligaorsakennadssektom är som
för-strideri många fallinkomster på gängseoch omfördelar sätt motett som

omfördelningar från konsumenterVanligtvis skervärderingar.delningspolitiska
till olika producentgrupper.

konkurrens-avtal privataprivata karteller ellerorsakenAndra gånger är om
tillräckliginte i gradbransch. harföretag i Härbegräsningar mellan statenen

och konkurrensövervak-konkurrenslagstifininggälleruppgifter vadskött sina
underoffentliga sektorn åri denbetydande reformerning. ärTrots senare

huvuddelenkringskuren, eftersomfortfarande starktvalfrihetkonsumenternas
utnyttjas inte och fram-Prismekanismenmonopolforrn.sker iproduktionenav

därmedkonkurrensBristandemed högre inkomster.inte ärgång belönas ett
ekonomin.den svenskadelenhuvudproblem i större av

politiska ingrepp,således iblandSverige berorEffektivitetsproblemen i
den politiskaUppenbarligen fungerar inteingrepp.ibland bristen påpå pro-

idealföreställer sig. Ettväl många är ärså gärna att staten garantsomcessen
fungerande kon-vilka upprätthållerspelregler,ändamålsenliga ochför rätts- en

och utfonnar skatter ochmarknadsmisslyckandeneventuellakorrigerarkurrens,
effektivitet och fördel-mellankonfliktensådanttransfereringar sätt attett

tycks det inte förhålla sig.möjligt. Såblir så litenningspolitiska mål som
vidärförexisterande problemen måstedeförklara antyttFör att somman -

politiskabild den Ettrealistiskfrånkapitel -Autgåi 1 processen.aven mera
i konflikt medofta i praktiken kommerpolitiska åtgärdertillviktigt skäl att

inflytande varje enskiltfårintressegrupperallmänintresset stortär ettatt
densina intressensöker tillgodoseMedborgarepolitiskt beslut. genomsom

inte alltidvisst politiskt partipåfinnerpolitiska ärröst ettettatt enprocessen
önskemål i enskilda frågor.uttrycka Mansärskilt effektivt röstarsätt att van-

önskemålintensiteten i enskilda gårpolitiskt paket, därheltligtvis på ett
förbilda intressegrupperväljarnas sidaLösningen frånförlorad. är att att

koncen-tenderarfrågor.speciella Intressegruppemapåverka representeraatt
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trerade särintressen, vanligtvis producentintressen. Genom intressegruppemas
inflytande får särintressena oproportionerligt inflytande på politiskaett beslut.
Allmänintresset någotär alla särintressen.än Snarare före-annat summan av
ligger normalt konflikt mellan särintresset och allmänintresset.en
Förhållandet mellan särintressen och allmänintresset kan jämföras med förhåll-

andet mellan konkurrens och monopol. Vid monopol leder inte producentemas
egenintresse till samhällsekonomiskt effektiva lösningar. Det därförär statens
uppgift effektivitetsfrämjandeskapa regler för konkurrensen.att På sättsamma

det uppgift skapa institutionellaär för denstatens politiskaatt ramar processen
stärker allmänintresset särintressena. praktikenI detgentemot svårtärsom att

förmå fullgöra den uppgiften.staten att
Med realistisk på den politiska går det alltså förklaraatten syn processen

både varför det finns effektivitetsproblem i ekonomin och framför allt -
varför det kan svårt lösa dem. De krafter gång drev framattvara som en en
viss politisk åtgärd hindrar ofta omläggning politiken.en av

Återställ3.2 konkurrensen

Konkurrensbilden

slitetEtt uttryck beskriver dennär svenska ekonomin Sverigeär att ärman en
liten ekonomi. Uttrycket frammanaröppen bilden Sverige sittatt storagenom
utlandsberoende för disciplinerandeutsätts konkurrens, så priserna påatten

och tjänster inte kan avvika särskilt mycket från utlandets. bildDenna harvaror
motiverat har tagit lätt konkurrenssituationenpåatt inom landet i för-man
hoppning den internationella konkurrensen tillräcklig.att bildenär Menom av

konkurrensutsatt ekonomi behöver i hög grad modifieras.en
Det Sverige liten och förhållandevisär ärsant att ekonomi, detöppenen men

räcker inte för fungerande konkurrens inomatt landet.garantera Det viktig-en
skälet den konkurrensutsattaär sektornaste mycketatt liten delär ekono-en av

min. Den omfattar främst delar varuproduktionen och högt räknat,utgör,av
omkring 20 % BNP. Resten ekonomin i skyddad från intematio-är stortav av
nell konkurrens. I denna sektor bestäms priserna inhemska kostnader, ochav
den inhemska konkurrensen följaktligen helt avgörandeär för effektivitet och
prisbildning. Här den svenska marknadensutgör litenhet hämsko konkur-pâen

eftersom antalet aktörer oftast mindre på litenär marknadrensen, änen en
större.

länderSmå har därför anledning övervaka det inhemska konkur-att noggrant
rensläget, i Sverige har fört politik.staten Den svenskasnarast motsattmen en
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andra länder; dettastrikt i mångahar varit mindrekonkurrenslagstiftningen än
lagstiftningen EG-anpassas.i år dådock fr.0.m.ändras

Konkurrenshämmande regleringar

Konkurrens-ekonomi storai svenskkonkurrensproblemen ärviHur attvet
sig indirektatvingas förlita pådirekt, ochomöjligttrycket mätaär att man

konkurrenshämman-handelshinder,Internationellam.fl., bil..Flamindikatorer
privata avtal konkurrens-priskontroll,ochetablerings-regleringar,de om

alla signaler kon-företagsstrukturkoncentreradbegränsning och är attomen
eller hur myckethur dende avslöjar intekan ärkurrensen svagmenvara svag,

sig ibristande konkurrenseffektivitet. Eftersomförsämradibetyder yttrardet
indikationjämförbara länderSverige iprisnivå ihögrepriser änhöga är enen

i Sverige.konkurrenstryckethurpå ärsvagt
internationell jämförelse. harprisnivå i DettahögSverige har extremten

åtmins-sig priserskäl förväntadet finnsefiersomförbryllat många, attatt ———
Kortsiktiga prisav-mellan länder.skall utjämnasperioderlängreövertone -

makroekonomiska störningar.kan bero pågällande växelkurservidvikelser
skillnader mellanmed strukturellaförklarasskillnader måstebeståendeMen

capita påverkarrealinkomst somskillnader iförklaringarViktigaländer. är per
mellan priser iskaparsektom; somskyddadelönenivån i den ett gapmoms

till relativtkan ledaskillnader i lönestruktur somkanskeländer ocholika
skill-tjänsteproduktionen.kvalificerade Menmindrei den ävenlönerhögre
viktiginhemska produktionen kani denkonkurrensgradennader i vara enav

med denbetydelse kan därförKonkurrensensförklaring. mätas restpost som
skillnaderna.till de andratagit hänsynåterstår när man

långsiktsfenomen.prisnivånden höga svenskavisarTillgängliga data är ettatt
förköpkrañsparitet, prisets.k.undersökningarEnligt OECD:s mätersomav

Sverige underprisnivån ii olika länder, harvalutavarukorg i gemensamsamma
genomsnittliga pris-denlegat 20-40 %perioden 1970-1990hela övernästan

faktorerförklaras strukturelladelvisPrisskillnaden kan barai OECD.nivån av
i Sverige Bolin Swe-högrecapita-inkomst ochhögresåsom momsperen

medel-hade Sverige 19903.1framgår Diagramdenborg 1992. Som enav
sedan harOECD-ländema 1990capita jämfört medrealinkomstmåttig per -

högsta prisnivåema. Förutomdekapitel lfallit ytterligareden avmen en—
priser.Schweiz högaländerna ochnordiskade övrigaSverige har extremt
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Diagram 3.1 Realinkomst prisnivåeroch i OECD-länderna 1990
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Källa: OECD.

Jämförelsen bryter prisskillnademasäger mellan länder påmer om man ner
enskilda och tjänster. Diagram 3.2 visar det finns mycketatt storvaror en
spridning i de svenska priserna i förhållande till EG-prisema: på några områden
ligger de svenska priserna under EG:s, flera ligger de till 60 %men upp

Priserna ligger under EG:s för bl.a. textil, konfektionöver. och möbler. Priserna
ligger bl.a. för livsmedel, boende hotell-över och restaurangtjänster. Visamt
bortser från drycker, hårt beskattade i Sverige.är extremtsom
Det rimligt åtminstone de prisskillnademaär i Diagramstörre 3.2att se som

effektivitetsproblemmått på i Sverige. kan inteDe förklarasett grovt med
generella olikheter mellan länder visar kostnaderna på många områdenutan att

högre i Sverige i Övrigt jämförbaraär länder. självaän I verket underskattar
dessa siffror Sveriges effektivitetsproblem i absolut mening, eftersom EGäven
har effektivitetsproblem. Refonnprogrammet för EG:s inre marknad har det
uttryckliga syftet öka konkurrensen, och därmed etTektiviteten, inomatt EG.
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relativt till EG 1990Priser i SverigeDiagram 3.2
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kon-uppfattning kostnaderna för bristandevissPrisjämförelsema omger en
Sverige hade lägre realinkomstsvenska ekonomin.kurrens i den Trots änatt en

framför allt den svenska prisnivån 1990Västtyskland och USA lt.ex. var
högre den amerikanska.den tyska och 60 %30 % högre nästan änännästan
nedbringas till åtminstonetill börja med kundesvenska prisnivåndenOm att

det uppenbarligenökad konkurrens, skulleamerikansk nivåtysk eller genom
disponibla inkomsten i Sverige.ansenlig ökning den realainnebära aven

konkurrenstill bristandeOrsaker

företagare för fri konkurrens alla marknadervälkänt faktumDet ärär ett att
erhålla monopolvinster sökervill rents. Desin Företag gärnautom egen.
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därför ofta hjälp införa konkurrenshämmande offentliga regleringarstatens att
i den branschen. Populära behovet skydda branschenärargument t.ex. attegna

illojal utländsk konkurrens och dumpade världsmarknadspriser ellermot mot
oansvarig konkurrens från företag bara vill plocka russinen kakan.som ur
Offentliga regleringar viktig orsak till bristande konkurrens. Kartellerär en

inte understöds statliga regleringar inte lika effektiva eller långlivadeäravsom
de har sådant stöd Demsetz 1989.ettsom som

visar den uppsjö regleringar och affarsarrange-Diagram 3.3 spontanaav
iutnyttjas konkurrensbegränsande syfte. visar också hurmang Det olikasom

regleringar och konkurrensbegränsningar byggs varandra. Påfallande ofia
offentliga regleringar ocheller handelshinderhänger med fåtalsdomi-samman

marknad. Diagrammet bild konkurrenslägetpå i del dennans en ger en av en av
sektorn i Sverige.konkurrensutsatta

bekräftarFlera studier avsaknaden internationell konkurrens, och fore-att av
fâtalsdominans och regleringarkomsten har negativa effekter på produktivitetav

och tillväxt bl.a. Expertrapportema och till Produktivitetsdelegationen;se 7 8
bil..Bourdet Wikström,1992;

bristande konkurrens kanEffekterna delas i följande komponenter: förav upp
för dyr produktion; onödigt höga kostnader företagenliten och inom och låg

innovationsbenägenhet; lobbyingkostnader för intressegrupper. Dessutom upp-
kommer oönskade inkomstomfördelningar i form övervinster i den skyddadeav
verksamheten.
Vi kan illustrera betydelsen regleringar med förhållandena på de tvåav om-

råden framstår i dvs.3.3, livsmedelssektomDiagrammest extremasom som
och byggsektorn. båda fallen prisnivån i konsumentledetI mycket hög iär

jämförelse, tillsammansinternationell och står de för hälften den privatanära av
konsumtionen. båda fallen finns statlig reglering iI botten med deten urprung-
liga syftet vissa speciella båda fallen har regleringen fåttIatt gynna grupper.
oanade spridningseffekter.

grundenPå livsmedelsområdet lades 1930-talet avjordbruksprisregleringen
och gränsskyddet i syfte skydda jordbrukamas inkomster. Regleringen komatt
i praktiken skydda såväl leverantörer insatsvaror handelsgödsel, jord-att av
bruksmaskiner livsmedelsindustrin, där producentkooperationen ficksom en
dominerande position. integreradeDen parti- och detaljhandeln påverkades

inköpspriser fastställdes förhandlingarockså dess i och lagfastes iattgenom
riksdagsbeslut. Resultatet blev stark företagskoncentration och dålig kon-en
kurrens. Etableringshinder för livsmedelsbutiker med hjälp det kommu-nya av
nala planmonopolet förstärkandehar varit viktig faktor Bolin Swedenborgen
1992.
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3.3 Branschernas konkurrensprofilDiagram
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bostadsområdet lades grundenPå på 1940-talet hyresregleringen,genom vars
ursprungliga syfte förhindra förhållandena under världskriget2:aatt attvar
skulle driva hyrorna i höjden. det visade sig politisktNär svårt avvecklaatt

följdehyresregleringen ytterligare regleringar och subventioner för hållaatt
bostadsproduktionen. Reglerade hyror ledde till bostadsbrist, vilketuppe

gjorde det nödvändigt subventionera nybyggandet. subventioneratEtt bygg-att
ande gjorde det i sin blev nödvändigt i detalj reglera hur det skulleatt tur att
byggas Meyerson m.fl. 1990.osv.
Regleringssystemets inre logik har i båda fallen resulterat i genomregleraden

och detaljplanerad marknad med statsråd och departement iett eget ett toppen
Bostadsdepartementet har dock nyligen avskaffats, ineffektiv produktion ien
botten och omfattande regleringsbyråkrati på alla nivåer. För hållaatten sy-

plats finns intresseorganisationerpå med slags beskattningsrättstemet ett som
kostnaderlägger ned på politisk påverkan. Sådan jakt på privilegierstora är,

från samhällsekonomisk synpunkt, slöseri med och skadar ofta ocksåett resurser
samhällsekonomins ñmgera.sätt att

sådan miljö kommer konsumentintresset på sista plats.I talandeEtten exem-
pel detta ledningen i lantbrukskooperativapå företag, i studieges av som en
ombads rangordna vilka intressen de hade anledning beakta. Konsumenternaatt
kom sist efter myndigheter och politiska återförsäljare ochägarna, organ,-
leverantörer, konkurrenter och opinionsbildare Wikström, bil..
Kostnaderna för regleringar bärs brett kollektiv konsumenter ochettav av

skattebetalare. På livsmedelsområdet har OECD beräknat kostnaderna för jord-
bruksstödet i prisregleringsledet till omkring 18 miljarder kronor år 1990. Det

8 kronor familj. totala merkostnaden500 Den heltidssysselsattmotsvarar per per
jordbrukare blir då 300 kronor. belopp000 Dessa innebär ändå under-stora en
skattning, efliersom de inkluderarinte direkta och indirekta effekter i senare
produktions- och distributionsled. Enligt färsk analys jordbruksstödetsen av
effekter konsumentprisema i OECD-ländema uppgick de totala kostnaderna
för jordbruksstöd och gränsskydd i Sverige till kronor18 000 hushållca per
Bolin Swedenborg 1992.

knappast troligt denDet inkomstöverföringar hade godkäntsär att sortens av
riksdagen, de redovisats och skett i form skattefinansierade bidrag.öppetom av
Än mindre hade de det hade varit känt huvuddelenaccepterats över-attom av
föringama inte har kommit jordbrukama till del ätits högre kost-utan upp av
nader i olika delar produktionssystemet. Jordbruksregleringen exempelär ettav

frånpå samhällsekonomisk synpunkt mycket ineffektivt förett system— -
inkomstomfördelning.

bostadsområdetPå härrör kostnaderna dels från bostadssubventionema för———
närvarande 35 miljarder kronor dels från hyresregleringen. Några aktuellaca -
kalkyler den totala samhällsekonomiska kostnaden finns inte. detNär gällerav
hyresregleringen det den reglerade hyran i formär värt att notera att av
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allahunnit ifatt marknadshyromahar nästanbruksvärdeshyror orter.numera
innerstad.i Stockholmsmarknadshyran främstunderhyrornahållerRegleringen

avvecklasskulle kunnatroligenregleringssystemethelabetyder utan attDet att
i Stockholmhyresnivån,genomsnittligaeffekt på denhöjande utomfå någon

Wickman 1992.Ståhl
kostnader forleda tillregleringar kanillustrerarexempel storaDessa att

och bristande konkurrens,regleringarskapar andraregleringfolkhushållet. En
samhällsekonominskadarvilket i sinkostnaderna,drivervilket tur somupp

tillleder ofta ocksåRegleringarskadas.allaslut kanhelhet. Till nästan grupper
exempelvis höga priser pågynnadeför defönnögenhetsökningar grupperna,

hyreskontrakt. Därmedföröverlåtelsepriserjordbruksfastigheter och höga svarta
exempelvisproblem,skapaavvecklasinteregleringamakan attutan nya

ellerför producentenantingenreglerade sektorndenikapitalförluster --
därmedsubventionspolitik blirför bevaradSärintressenakonsumenten. en
den dagkostnader uppkommerproblem ochOckså andraomfattande.mycket

byggbranscheniavvecklas. krissub-ventioner Dagens ärochregleringar ett
realistisksig tillsektor skallvad händerexempel på när meranpassa enensom

marknadsfonn.ochsubventionsnivå

Slutsatser

för den ekono-uppgiflemaangelägnadeKommissionen mestatt avanser en
svenskamarknadsekonomi på deåterställa fungerandemiska politiken är att en

betydande.Välfärdsvinstema kommertjänstemarknadema.och att varavaru-
detökad konkurrens. Menbidra tillkommereuropeiska integrationenDen att en
ochavregleringhandåstadkomma påvikan och måstemesta genomegen

kraft bör riksdagenpolitiken medbedrivakonkurrenspolitik.skärpt För att ge
för-instruktioner ochtydligautvidgat mandat medKonkurrensverket ävenett

kompetens.stärka verkets
för konkurren-ha betydelsekommerbeslutade förändringarredanTvå storatt

träderkonkurrenslagen,denm.fl., bil..Sverige Flam Deni är somena nyasen
delaktigt iSverigeEES-avtalet,andrajulii kraft i 1993. Den görär som

reformerkan dessamånga områdenmarknad. Påför inrereformema EG:s -
fungerandeåterställabli tillräckliga förtillämpningenberoende på att en-

handels- ochundanröjer vissaekonomin. EES-avtaletsvenskakonkurrens i den
både bättrevinster i formutlandet, vilketetableringshinder gentemot avger

tekniska handels-elementkonkurrens. Viktigaarbetsfördelning och ökad är att
den utvid-tjänsteområdet inomfri konkurrens påför bort,hinder atttasvaror
offentliglagmöjlig och skärptblirgade inre marknaden attsamt omen ny

betydande skärpningkonkurrenslagen innebärinförs.upphandling Den ennya
förbud konkurrens-den inför direktakonkurrenspolitiken motattgenomav
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hämmande åtgärder. Enligt den gamla lagen sådana åtgärder förbjudnavar
enbart konkurrensmyndighetema kunde bevisa de skadliga.attom var
Med dessa förändringar kommer Sverige ha lagt grunden för bättreatt en

fungerande marknadsekonomi. detMen också angelägetär redanatt nu av-
reglera marknaden och påskynda intemationaliseringens positiva effekter. Ett
svenskt EG-medlemskap kan dra tiden. finnsDet därför anledningut att se

regleringssystemen och i vissa fallöver ensidigt avreglera i förtid. Så finnst.ex.
det skäl tidigarelägga den lagen för offentlig upphandling.att Också pånya
transportområdet kan tidigareläggaöverväga avregleringattman attgenom
redan tillåta utländska lastbilar bedriva inrikestrafik i Sverigeatt s.k.nu
cabotage. sådanEn avreglering förbereds inom EG.
Jordbruket exempel påär område där framtidaett EG-medlemskapett ett

innebär politik konsumentenssämre synvinkel den vi skulle kunna föraänen ur
på hand. dag befinnerI vi bl.a. grund kronans depreciering, iegen oss, av
den historiskt unika situationen skulle kunna införa frihandelatt på flera
produkter det skulle drabba svenskt jordbruk.utan att
Såväl effektivitetsskäl fördelningsskäl talar för också hyresregleringenattsom

och delar byggregleringen avskaffas. börMan självfallet hänsyn till för-taav
delningseffektema sådan förändring; olika lösningar diskuteras Ståhlav en av

Wickman 1992. Säkerhetsbetonade regleringar brandskydd etc. är natur-
ligtvis välmotiverade, utformningen kanäven eller mindregöras hind-om mer
rande för den tekniska utvecklingen. Alltför långt drivna specifikationer hurav
bostaden skall driver dock ofta kostnadenut vad försvar-än ärse upp mer som
ligt. Vissa regleringar byggområdetpå kan möjligen civilrättsligtersättas av
skadeståndsansvar.

kan kanskeMan tycka det allvarlig komplikationär i dagensatt samhälls-en
ekonomiska situation avreglering och ökad konkurrens inomatt antalett om-
råden leder till strukturförändringar, läggs ovanpå lågkonjunktur ochsom
sektorskriser. vissa fallI kan detta motivera förändringarna genomförsatt
gradvis. Men många förändringar tid besluta och genomföra och fårtar att
effekter först år. Avregleringen bör därför beslutasett och förberedasom par
redan för kunna drivas kraftfullt i konjunkturuppgång.att nästanu
Vad gäller den konkurrenslagen finns det också goda skäl preciseraattnya

hur den skall tillämpas, och utvidga dess tillämpningsområde.även att Lagen
potentiellt verkningsfullt instrument.är Den detett möjligt för myndig-gör

heterna hänsyn till speciella förutsättningar i det enskildaatt ta fallet, vilket är
fördel, eftersom det inte går förhandpå fastställa generella regler föratt atten

vilka aktiviteter skadliga från effektivitetssynpunkt.är dettaMen innebärsom
samtidigt fara för särintressen kommer tillämpningenatt regulatoryatt styraen
capture. minskaFör detta problem och skapaatt ökad förutsebarhetäven
föreslår vi konkurrenspolitiken preciseras i formatt uppsättning rikt-av en
linjer eller regler, visserligen inte bindande ändåär under vilkasom men anger
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kommerhur lagenochtillåtetförfarande attviss ärförutsättningar typ aven
bil..m.fl.,Guidelines FlamMergerförebild USA:sanvändas. En är

exempel.självKonkurrenslagennaturligtvis. är ettbehövsregleringarVissa
monopol börnaturligaOffentligamonopolnaturligaReglering är annat.ettav

reglera demmöjligheternahar attprivatiserasdärför inte utrettattutan man
tillfredsställande sätt.ett

Faktisknäringsfrihet.ochetablerings-viktenunderstrykasärskiltVi vill av
kanske denmarknadkonkurrenter äretableringpotentielleller ennyaav

nyetableringochUtslagning ärkonkurrensfaktom.disciplinerandeviktigaste
det viktigtDärförmarknadsekonomi. är attinslag ioumbärligadessutom seen

licensieringskrav, etable-etableringshinder såsomsanktioneradeoffentligtöver
ringstillstånd osv.

allmänintresset. Enstärkabidra tillbör kunnareformerpolitiska attFlera vore
fördel-och dåmellanrumjämnamed görregleringarriksdagen omprövaratt

grundvalbeslutfattade sinariksdagentydliga. Omningseffektema av en
ochskattebetalarekostnader förfaktiskaregleringarsredovisningöppen av

allmänin-påsärintressenbenägenmindreden bliborde attkonsumenter, gynna
bekostnad.tressets

Vidareredovisade.klartandra,för detfördelningspolitik bör,förNormer vara
offentligochregleringarviaomfördelningartillämpas påbör normersamma

skalllikatransfereringarochvia skatteromfördelningarpåkonsumtion som
fådet svårtskatteområdetPåförmåga, etc. är attefterskattlika,behandlas

höginkomst-hårdarebeskattasskall änlåginkomsttagareprincipengehör för att
in-annorlundaskall beskattas än oavsettyrkesgrupp annanatt entagare, en

Menannorlundabeskattasskallboende änkategorikomst, annan osv.att enen
regleringsområdet.skermellandiskrimineringjust den typen grupperav

specifikaminskariktningverka iskulle är attreformtredjeEn sammasom
riksdagsutskott,beslutandeochberedandeolikainflytande isärintressens organ

intressejävreglerinföramyndighetsstyrelser, etc.. Ett strängareärsätt att om
undvikaförutskotti visstfår sittai hur länge attbegränsningar etteller man

Än särintressenaneutraliseradetbättrepartsintressen.identifiering med attvore
allmäntområden,för bredarefår ettriksdagsutskotten t.ex.att ansvargenom

jfrjordbruksområdetbostads4såvälinnefattarnäringsutskott somsom
kapitel 5.

Förslag

Konkurrenspolitiken

undanröja åter-näringsfrihetochetablerings- att20. Garantera genom
denna.hindersanktioneradeoffentligtstående mot
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Tidigarelägg åtgärder i EES-avtalet främjar konkurrensen,som t.ex..
den och skärpta lagen för offentlig Lipphandling.nya
Genomför inte åtgärder i EG-anpassningssyfte hämmar konkurren-som.

eller åsamkar samhället andra kostnader, exempelvissen attgenom
återinföra exportsubventioner till jordbruk och livsmedelsindustri.

23. Avreglera bostads- och byggmarknaderna avveckla hyres-attgenom
regleringen och delar byggregleringen.av

24. Precisera i form offentliga riktlinjer hur den konkurrenslagenav nya
skall tillämpas lör skapa förutsägbarhet ochatt undvikaatt att parts-
intressen tillämpningen.styr

25. Anpassa takten i avregleringen så lågkonjunkturen inte förvärras,att
besluta redan genomföra strukturreformeratt några årmen nu om

framåt.
26. Ge Konkurrensverket vidgade befogenheter och ökad kompetens för att

bevaka konkurrensläget i hela ekonomin.
27. Låt riksdagen regleringar med jämnaompröva mellanrum och kräv då

regleringarnas effekter såvälatt effektivitet inkomstfördelningsom
redovisas klart och tydligt, så den verkliga kostnaden framgåratt för
konsumenter och skattebetalare.

3.3 påRegleringarna arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden de regleradeär marknaderna i Sverige,mest liksom ien av
många andra länder. Reglerna i nittiotal olika lagar eller förordningar;ettanges
dessutom finns antal kollektivavtal ovanförett stort företagsnivån. Syftet med
den omfattande regleringen mångfaldiär öka individens arbetstrygghetatt och
hälsa; den från sitt jobbatt sägs tid söka anställning; ökage attsom upp attny
den anställdes inflytande på arbetsplatsen; tillfredsställa människors behovatt

rekreation och utbildning; det lättare för förvärvsarbetandegöraattav att ta
hand småbarn och vårda sjuka familjemedlemmar,attom egna osv.
Trots sina goda syften medför regleringarna på arbetsmarknaden liksom—

regleringarna varumarknaderna kostnader. Arbetsmarknadensstora stora—
betydelse medför i själva verket regleringarna påverkar helaatt samhällsekono-
mins fungera. Bådesätt svensk debattatt och internationell forskning betonar
särskilt fem olika regelsystem: tidsbegränsad anställning exempelvis i samband
med provanställning eller tillfällig arbetsbelastning, uppsägning, turordnings-
regler, restriktioner för entreprenadarbete och konfliktåtgärder. De två
förstnämnda har redan behandlats i kapitel eftersom de påverkar arbets-
löshetens utveckling och därmed också möjligheterna sig den akutaatt ta ur
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arbetslöshetskrisen. Vi kommer här diskutera de övriga regelsystemen,att tre
eftersom påverkade kan arbetsmarknadens effektivitet Sigemanväntas 1991.
Turordningsreglerna i LAS omfattar bestämmelser anställningsskydd,om

turordning vid sistuppsägning in först ut och till förtur för tidigarerätt
friställda vid nyanställning. Tyvärr finns det mycket lite empirisk forskning om
de ekonomiska effekterna dessa bestämmelser Holmlund, bil.. Menav man
kan sig reglerna ökar de anställdas trygghet i jobben,vänta eftersomatt regel-

preciserar vilka i första hand riskerar förlorasystemet anställningen vidattsom
neddragning arbetsstyrkan; detta ocksånaturligtvis tanken bakomären av

ocksåreglerna. Men det blir lättare för dem varit anställda länge dvs.som
arbetstagare med hög senioritet lönerna förlora sinaatt utan attpressa upp

påminnerjobb. Detta de mekanismer uppkommer i samband medom som av-
gångsvederlag jfr kapitel 2.

ocksåLagstiftningen kan förhindra behållaföretag den arbetskraft deatt som
betydelsefull de tvingas dra ned sysselsättningen. Reglernamestanser om

tillåter visserligen de lagstadgade principerna för turordningatt spel,sätts ur
bara arbetsgivare och fackliga organisationer via kollektivavtal kommermen om

härom. Det innebär ovillkorligen besvär och kostnaderöverens för företagen.
många småDessutom saknar företag kollektivavtal. Därför kan det bli kompli-

eller omöjligt, för företag drar ned arbetsstyrkancerat, rent ettav attsom
behålla medarbetare med färsk kompetens Tvångetoch vitalitet. för före-unga

inom viss tid i första hand anställa tidigare friställdatag kanatt likartadege
problem.

ocksåTrygghetslagstifcningen svårare,har gjort det eller dyrare, sägaatt upp
anställda missköter arbetet. Bestämmelserna uppsägning grundsom om av
arbetsbrist någraskapar dock knappast problem för företagen, eftersomstörre
det de själva vad arbetsbrist. samrådsskyldighetReglerär avgör ärsom som om
i företags- arbetsledningsfrågoroch inom för MBL ocksåitycks stortramen

fungera väl; betraktas tillgångofta ocksåsätt för före-arrangemangen som en
tagen.

ocksåEntreprenadarbete statligt reglerat, i detta fallär MBL-reglergenom
de fackliga organisationerna vissa möjligheter för-attsom vetorättger genom

hindra entreprenad tillåtsentreprenad i det dåäven definierade fallvagtom-
erforderlig kompetens saknas i Sådanaföretaget. ocksåregler kan öka arbets-
tryggheten för de redan anställda insiders. återigenBaksidan dådessaär att
får möjligheter sina lönerstörre och arbetslösa förhindras frånatt attpressa upp

få får ocksåjobb. Man räkna med effektivitetenatt i vissa företag, ochatt
ocksåidärmed sarnhällsekonomin helhet, minskar. Det ocksåigäller desom

dåfall reglema modifieras kollektivavtal påmed listaatt upprättasgenom en
sådanacceptabla lista minskarentreprenörer; nämligen konkurrensenen

produktrnarknaden.
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statiskt samhälle medsikte påtycksarbetsrättLagstiftningen etttamerom
dvs. uppstyckadearbetsorganisationtayloristiskarbetskraft ochhomogen en
för intedynamiskapå dagensarbetsmoment sägarutinartadeoch attän -
allt krav påarbetskraft ochalltmer heterogensamhälle med störreturbulenta —

omorganisation.omställning och
nätverkkontrakt, medknippeföretagsteori företagetModern ettettsomser
mellandefinieradärför svårtföretag.till andra Det gränsernarelationer är attav

ofta just ientreprenadarbete liggermarknaden;omgivandeoch denföretaget
begränsar före-entreprenadregler försvårarStatligagränsområde.detta som

förhållanden.tillsigmöjligheter atttagens nyaanpassa
oseriösavelat försvåranuvarandeHuvudskälet för den ärvetorätten att man

lokala fackliga organisatio-deBedömningenverksamhet. är attentreprenörers
utnyttjar arbets-företagareinformation vilkagodskulle ha svartsomomnerna
enligt de principerpolisiär funktion,emellertidkraft, Detta äretc. somen

intresseorganisation. Ominte skallförfäktarkommissionen utövas manenav
förde offentligabör samtidigtavveckla attväljer vetorätten,att resurserna

vi föreslår ocksånågotbrottslighet förstärkasekonomiskbekämpa som av-
avsnittskäl i 3.9.andra

Sverige, exempelvisfrikostiga istridsåtgärder myckettillMöjligheterna är
offentligakonflikträtten i denexempelsympatistrejk. Ettdet gäller ärannatnär

möjlighetenmyndighetsutövande uppgifter. Genomdet gällersektorn, näräven
stridsmedel till sittoffentliganställda fåttdei strejk harnyckelpersoneratt ta ut

exempelländer. Ytterligarei andraförbjudna många ärförfogande ettärsom
arbetskraft huvudoorganiseradmedföretagblockera övermöjligheter att som

konflikt.fackligi någoninblandadeinte ärtaget
domstolar länge tagitlagstiftning ochhur lättanmärkningsvärtocksåDet är

allt det gällerarbetsmarknaden, framförkontraktsbrott på närvissapå typer av
fortfarande liten jämförtdenskärpts,Påföljden har nyligenstrejk. ärvild men

kontraktsbrott.med andra typer av
konflikt mellan,uppenbarligenarbetslagstiftningen finnsdelInom enen av

andra sidan, kravet påarbetstrygghet och, åenskildessidan, denå enena
sannolikt deföretag.och flexibla Detarbetsmarknadfungerande äreffektivt att

undan har ökatundan förlagstiftningennackdelarnasamhällsekonomiska av
lagstiftning inne-gällandeflexibilitet. Ombehovgrund företagens större avav

kraventrygghetsbehov ochenskildesmellan denavvägningrimligbar en
skäl ändrafinns godaden infördes,effektivitetsamhällsekonomisk attnär nu

dynamik.flexibilitet ochpåförmån för kravenden till
för demmellan trygghetenkonfliktinnebär ocksåTrygghetslagstiftningen en

har sidan, och deminsiders, åarbetat längeocharbete somenasomsom
omfattande lag-lönenivå ochhögden andra.outsiders, å Ensöker arbete

trygghet.bekostnad dedelvis påförra uppnåstrygghet för destadgad senaresav
ungdomar och lågut-främstarbetsmarknaden,påsärskilt dedrabbarDet svaga
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bildade såsom invandrare. Många dessa inte tillräckligt produktivaärt.ex. av
för arbetsgivaren skall villig betala avtalsmässig lön, inklusiveatt attvara
arbetsgivaravgifter, de inträder på arbetsmarknaden. har därmedDe hamnatnär
i ond cirkel: de aldrig kommer in på arbetsmarknaden, så kommer deen om
aldrig få arbetslivserfarenhetden kan motivera högre marknadslönatt som en
längre fram Ståhl, bil.. allvarligtDetta problem för mångaär ett ytterst
ungdomar, kanske aldrig kommer ordentligt arbetsmarknaden. Mångasom
invandrare, och deras barn, hotas problem.av samma
Vi avstår här från detaljerade förslag, eftersom särskild kommitté, 1992en

års arbetsrättskommitté, just behandlar dessa frågor. viMen det ärattmenar
viktigt inte bara modifiera reglerna för anställa och arbetskraft,att att säga upp

föreslogs i kapitel också andra reformer arbetsrätten,görautan attsom av
framför allt liberalisera turordningsreglema och bort regler i dagatt ta som
försvårar entreprenadarbete. reformerDessa mindre knutna till den aktuellaär
lågkonjunkturen de nyssnämnda och bör på längre sikt.än ses

finns risk lättnader iDet turordningsreglema, isolerad åtgärd,atten som en
leder till kraftig ökning förtidspensioneringen, eftersom det företagen av som

arbetskraft inte har några kostnader för pensionen.säger Detta stärkerupp
skälen förändra reglerna i samband med detta slås medatt att system samman
sjuk- och arbetsskadeförsäkringama se avsnitt 3.7. då viktigtDet är att
företaget bär väsentlig del kostnaden. sådanEn åtgärd angelägen,ären av
eftersom det redan finns tecken på kraftig ökning förtidspensionema.nu en av
Reformer på detta område naturligtvis fördelningseffekter. Storleken påger

dessa dock svår kvantitativt precisera. reglernaOm ändras i den riktningär att
vi föreslår skulle onekligen insiders förlora på kort sikt, medan del deen av
arbetslösa, outsiders, skulle vinna ökade möjligheter få jobb. Ytterstattgenom
måste dessa motstridiga fördelningseffekter också effek-väga motman
tivitetsvinstema för samhällsekonomin, lång siktpå kan tillfallaväntassom

medborgargrupper.stora

Förslag

Arbetsmarknaden

Liberalisera28. eller avskaffa turordningsreglema, så effektivatt en an-
vändning arbetskraft underlättas. väljerOm modifieraattav man

avskaffa reglerna företagkan viss kvotän attsnarare ges en av
neddragningen inom vilka de slipper turordningsreglema.
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betydande del kostnaderna för förtidspensio-bör bära29. Företagen en av
frestelsen vältra kostnaden for lågproduktivneringen för överattatt

skattebetalarna ska minskas.arbetskraft på
organisationemas entreprenadavtal.Avskaffa de fackliga30. vetorätt mot

företag oorganiserad arbetskraftAvskaffa blockera med31. rätten att som
facklig konflikt, såvida inte de anställdainblandade i någoninte är

sådan åtgärd.begär en
arbetsmarknaden beivras skärpabör medKontraktsbrott på32. samma som

kontraktsbrott.andra

efter finanskrisenFinansmarknaden3.4

kapitel olika metoder snabbt återställa och säkerställaVi diskuterade i 2 att
återkapitalisera bankerna, och därmed möjliggörakapitalbas, dvs.bankernas att

räntemarginaler i bankerna.kreditexpansion och minskadeen
undvika finansiella katastrofer i framtiden.naturligtvis också viktigtDet är att

särskilt viktiga: penning- och finans-synpunkter i det sammanhangetTre är att
bidrar till överhettning ekonomin;politiken i framtiden inte på attnytt en av

regelsystem berör finansmarknadema i fortsättningenändringar i görsstora som
och försiktighet under 1980-talet; och individer ochmed änstörre attomsorg

arbeta oreglerade finansmarknadenökar sin kompetens i relativtinstitutioner att
viktigt dagens finanskris hanteras pådet ocksåMen sätt ärär att ett som

väl fungerande finansmarknad på lång sikt. Fleraförenligt med kraven på en
kan följa i finanskrisens kölvatten.komplikationer

lockas återigen alltför risker, denna iBankerna bör inte gångatt ta stora
illaskattebetalarna hand förlusterna det går det s.k. moraltartron att om om

problemdetta kan knappast bli dominerande underhazard-problemet. Men ett
efter de dystra erfarenheterna under år. Sannolik-de allra årennärmaste senare

försiktiga.bankerna blir överdrivetheten är större att
konkurrensförhållandena banksystemetoundvikligt i föriycksDet är att av

dessa naturliga skäl koncentrerats tillstatliga stödinsatsema, eftersom dede av
har svårigheter. det viktigt dessa snedvridningarbanker Men ärstörst attsom

framförsblir möjligt, vilket vi eftersträvar i de förslag iså små somsom
kapitel

viktigt det uppstår goda förutsättningar för flexibel ochDet är att en
finansmarknad mångfald finansiellakonkurrensorienterad med aktörer ochaven

för politikeninstrument. första uppgift den statligaDet är atten rangens
underlätta framväxten huvudmän och finansiella institut. Eljest ärav nya nya
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det svårt skapa tillfredsställande konkurrens och sänkta räntemarginaleratt en
i dagens starkt kartelliserade banksystem.

också viktigt snabbt möjligt komma inteDet så bara det statligaär att som ur
ägandet också de omfattande statliga garantiema antal finansiellautan ettav
institutioner. Sådana garantier svåra lång sikt förena med konkur-är att ett
rensinriktat finansiellt präglat mångfald. inhemska ochNya utländskasystem, av

utanför banksystemet blir diskrimineradeaktörer lätt så länge garantiema finns
kvar.

möjlighet komma dagens breda statsgarantier kanskeEn iäratt att statenur
framtiden begränsar dessa till betalningssystemet och inte till kreditsystemet. En

funderateknik kan värd begränsa garantiema till s.k.äratt attsom vara
smala banker banks, enbart håller tillgångarnarrow med låg risksom
Urwitz Viotti, bil.. Sådana banker skulle erbjuda allmänheten inlånings-
räkningar olika slag, inklusive checkräkning, och därmed garantera ettav
fungerande betalningssystem. motprestation förSom garantin skulle dessa
banker endast hålla Banker önskade syssla med privat utlåningstatspapper. som
skulle tvingas skaffa sig medel för utlåning från aktörer inte kräveratt som
statliga garantier. kan mycket välMan låta sådan smal bank ingå i etten
finansiellt konglomerat. undvikaFör smittoeffekter den statliga garantinatt av

det i fall nödvändigt inlåningsbankensså verksamhet inte bara formellt,är att.
också reellt, skiljs resultatmässigt från övriga delar koncernen.utan ut av

ökad pluralism och konkurrens behövs inteMen bara i banksystemet, utanen‘ också obligations- och penningmarknaden. uppdelningpå AP-fonden iEn av
antal oberoende institutioner, med professionella styrelser, viktigärett en

2 förutsättning för sådan pluralism. Dominansen enda aktör, hålleren av en som
obligationsstocken, skapar problem marknaden.i 35 % på aktör harNärca av en

inteså dominerande ställning kan den med normala kommersiellai en agera
hänsyn. Andra aktörer tvingas också siggissa till AP-fondens framtidaatt

E uppträdande.
Också valutamarknaden saknas den mångfald aktörerpå nöd-ärav som en

vändig förutsättning för valutakursema verkligen skall återspegla allmäntatt
förekommande bedömningar. valutamarknaden alltsedan kronan börjat flytaAtt

varit framgår inte minst marginalernahar de mellan köp- ochtunn storaav
säljkurser. RiksbankenSedan inte längre är marknaden tycks någon form av
inlärd hjälplöshet ha dominerat bland valutahandlama. behövsDet marketnya
makers på valutamarknaden vid sidan bankerna.de störstatreav

också angeläget med bättre riskkapitalförsörjning för näringslivet.Det är en
Bankerna kan, efter de årens avskräckande upplevelser, komma drasenaste att
ned sin riskexponering. Därför det viktigt det fram fler privataär växeratt
aktieägare, önskar hålla innehav i företagsådana enskilda ochäven storasom
därmed långsiktigt aktiva ägare.ta ett ansvar som
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kapitalistisk ekonomidynamisk kan inte fungera kapitalister. DärförEn utan
undvika diskrimineringdet viktigt den privat sparande, råddeär att av som

under flera decennier i Sverige, särskilt före skattereform.1991 års Från den
synpunkten ökningen i det privata sparandet fördel. Sverige har sigär närmaten
andra utvecklade länder i detta hänseende.

också angeläget det fram fler aktieägande institutionerDet ochär växeratt att
åtminstone del dem beredda ställa aktiva Till-är ägare.attaven upp som

de två portföljförvaltningsbolagen Atle ochkomsten Bure och de risk-av sex
kapitalbolagen kan möjligen visa viktigt isig den riktningen. Menett stegvara

behövs. skäl vi återkommer till, föreslårlångt Av vi socialförsäk-attmer som
blir förringssystemen läggs så det privata försäkringslös-störreatt utrymmeom

förutsättningarnaningar. skulle också öka för krafiig ökningDet risk-en av
kapitalmarknaden i Sverige, inte minst det gäller aktier. Målet måstenär vara

riskkapitalmarknad med mångfald aktörer och antal olika finan-ett stortenen
siella instrument.

Förslag

inansmarknadenF

Iaktta försiktighet med ändringar i regelsystemen kredit-33. påstörre stora
och kapitalmarknadema under 1980-talets avreglering.än

AP-fonden i fleraDela självständiga enheter för förbättra34. attupp
obligationsmarknadens funktionssätt.

kan idén betalningssystemet35. Det värt övervägaatt att garanteravara
långivningen. tänkbar metod s.k. smala banker,En ärutan att garantera

har garanterad inlåning, endast placerar i harstatspapper,som som men
full uppsättning inlåningsräkningar, inklusive checkräkning.en av

Underlätta på olika framväxten ökad mångfald finansmarkna-36. påsätt av
den, sälja delar de bankerav tagit tillövert.ex. att statengenom som

svenska eller utländska undvik behandladessutomägare; attnya,
privata aktieägare institutionellaänsämre ägare.

för privata trygghetsförsäkringar,37. Ge vilket skullestörreett utrymme
kunna bredda aktiemarknaden.
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sektornoffentligaDen

Välfárdsstatens kris3.5

kris eflektivitetskris och förtroendekris. MonopolVälfärdsstatens är gören en
den offentliga tjänsteproduktionen onödigt höga. Skattefinansie-kostnaderna i

tjänsterna levereras i den mängd och detring det svårt pågör är att vetaatt om
enskilda skulle önska sig. effektivitetsproblemen så.Men är större änsätt som

skattefinansiering, skapar incitamentspro-Utgiflsprogrammen, och deras även
blem i marknadssektom.

välfärdsstatens åtaganden kommer klaras fram-tvivlar iMånga attatt stora
Tvivlen förstärks dagens budgetunderskott och den annalk-tiden. storaav av

kommuner, med nedskärningar i kommunernas produktionande krisen i många
omsorgstjänster troligt resultat.vård- och somav

ligger svårigheten i den politiskaBakom dessa problem sättaatt processen
för välfärdsstatens verksamhet och generositet. illustrerarDiagram 3.4gränser

utgifiemas expansion. Utgiftema har ökat från ungefärde offentliga 25 % av
1950-talet till drygt i dag. kan utläsa har bådei början 70 % SomBNP av man

transfereringar och konsumtion bidragit till expansionen. Antalet offentligt
ökat från knappt år till ungefär i dag.anställda har 500 000 1960 1 600 000

frikostiga förmånssystemen lockar också den enskilde individen utnyttjaDe att
för försöka förbättra sin situationvälfårdssystemen i stället att genom egna
marginalskatter ökar denna efiersomproduktiva insatser. lockelse deHöga gör

förbättra sin situationdet för individen insatser isvårare att egnagenom
produktionslivet.

huvuduppgift i svensk ekonomi strukturella reformer angripaEn är att genom
dessa problem. Under den ekonomiska krisen i början 1980-talet väcktesav

offentligamedvetandet dessa problem, i samband med växande budget-om
ekonomisk och ökad arbetslöshet. Med det ökadeunderskott, låg tillväxt kapaci-

tetsutnyttjandet och det minskade underskottet försvann insiktema behovetom
offentliga verksamheten. dag tvingas vi lösastrukturella reformer i den Iav

problem i mycket svårare läge, då den privata sektorn harettsamma svag
offentliga utgifterna och skatterna högre.växtkraft och både de är ännu

offentliga sektorns storlek borde, idealiskt bestämmas med utgångs-Den sett,
avvägning offentliga fönnånemas värdepunkt från de de totalamotaven

isamhällskostnadema ökade skatter dag eller i morgon. Fördelen ökadeav av
offentliga direktautgifter bör därför inte endast den kostnaden i fonnvägas mot

högre skattebetalningar; till denna kostnad skall läggas de indirekta samhälls-av
ekonomiska kostnader uppkommer grund skattekilarnas snedvridandepåsom av
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ekonomiska beslut i företageffekter på och hushåll. exempelvis,Antag fullt
realistiskt, skattehöjning med krona orsakar indirekta kostnader, viaatt en en

snedvridningseffekter, ytterligareolika på 50 betyder ökadeDet offent-öre. att
utgifter med krona bör beslutas endastliga dessa utgifter värderas 1,5en om

högt ökad privat konsumtion.gånger så som

3.4 förhållandeDiagram Den offentliga sektorns utgifter 1950-1993 i till BNP,
procent
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därför viktigt konstitutionellaha regler vid varje politisktDet är att som,
beslut, tvingar fram realistisk avvägning mellan förmåner och kostnader. Deen
förändringar i budgetprocessen vi föreslår i kapitel och i kapitel5 2ävensom
siktar just på detta. sådana regler kan den sociala rättighets-katalogenUtan

omfattande helst, eftersomhur då inte i den andra vågskålengöras som man
lägger realistisk kalkyl alla kostnader.aven

försvårt inte omöjligtDet utvärdering väl-är säga göraatt att en av- -
färdsstatens åtaganden ställning till vad skall betraktasutan att ta som som

respektive individens framgårSom vår diskussion i kapitel 1statens ansvar. av
förordar vi samhälle där den enskilde individenett störretar ett äneget ansvar
i dag gällerdet fördela sin konsumtion tiden, skapa ekonomisknär överatt
trygghet för sig och sin familj, och utnyttja olika vårdnads- ochtyper av
omsorgstjänster.
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det följande diskuterar vi först kortfattat inkomstsidanI i välfárdsstaten,
bestämt skattesystemet avsnitt Därefter vi3.6. två viktiganärmare tar upp

utgiftssidan: socialförsäkringamaområden på avsnitt och den offentliga3.7
tjänsteproduktionen avsnitt Vi3.8. avslutar avsnitt med3.9 exempelatt ge

sparbeting vi beräknade i kapitelpå hur det 2 skulle kunna konkretettges
innehåll.

skattereformer3.6 Fortsatta

E vanlig bedömning, vi delar, det svenska skattesystemetEn under deär attsom
decennierna har snedvridit de ekonomiskatvå incitamenten och därmedsenasteg

i bidragit till slöseri med i svensk ekonomi. 1991 års skattereforrn harresurser
utsträckning till dessa systemfeli det tidigarerättat ersättastor attgenom

lapptäcket snedvridande skatter med enhetligt och bredbasigt skattesystemettav
med måttliga marginalskatter i inkomstskattesystemet. kan skatterefor-Man se

triumf för den ekonomiska politiken den det lång-att sattemen som en genom
allmänintressetsiktiga före alla kortsiktiga och särintressen. Vi detsnäva ser

angeläget slå vaktmycket 1991 års skattereform.attsom om
tycker det viktigtVi också inte höja skatterna ytterligare i ställetäratt att utan

ha för successivt lägre skatter på längre sikt. medborgareDeett program som
i samband med skattereform fick1991 års hopp stabila spelregler ochom en
rimlig avkastning utbildning,på arbete och sparande, skulle kunnaannars
förlora detta hopp för lång tid framåt. den mån kort sikt behöverI ökastaten
sina inkomster för reducera dagens budgetunderskott förordar vi detatt stora att
sker höjer försäkringsmässiga avgifter i socialförsäkringssyste-attgenom man
met.x
Även skattereformen lindrat skattesystemets snedvridande effekter påom

samhällsekonomin fortfarande skattekilama breda för flertalet hushåll efter-är
de offentliga utgifterna 60-70 % Höginkomsttagare, dvs. deBNP.ärsom av

med marginalskatt i inkomstskattesystemet,50 % har total marginellen
skattekil medan skattekilen förpå 70 %, flertalet andra inkomsttagare ärca ca

denna kalkyl räknar vi inte bara inkomstskatten60 %. I med också medutan
skatteelementet i arbetsgivaravgiftema och avtrappningenmomsen, av

inkomstprövade bidrag hyresbidrag och subventionertyp till barnomsorg när
den enskildes inkomst stiger.
Vid nuvarande offentliga utgifter det inte mycket de bredaär göraatt

skattekilama. det finns delMen återstående svagheter i skattesystemeten som
går till vid i oförändrat totalt skattetryck.rättaatt stort sett

sådan återstående svaghetEn beskattningen kapital kapitalinkom-ochär att av
nominell, vilket betyder den reala skattebelastningen varierar medärster att

inflationstakten. försvaraDet svårt skattesystem där den reala margi-är att ett



Efi’eetiruitet90

nalskatten bestäms inflationstakten. Medan den reala marginalskatten påav
inflation,kapitalinkomster kan den mycket väl hamna i30 % närhetenär utan
beroendevid % inflation hur mycket de nominella100 % 10 räntornaav

inflationstakten.till övergång till real beskattning, där högreEnanpassas
skattebelastning,inflation inte betyder ökad skulle därför till fördel.storvara

skulle också det med indexobligationer, vi föreslogDärmed isystem som
kapitel fungera bättre. real beskattning skulle visserligenEn betyda att

andel nationalinkomsten inte längre skulle stigaskatteinkomstemas med ökadav
bara andra sidan kravet skattebelastningeninflation. detta på förMen är attav

bör inflationstakten.medborgarna inte påverkas av
Dubbelbeskattningen aktiebolagsvinster svaghet. Aktiebolags-ärav en annan

sedd helhet, i dag inte mycket klaga den fördelaktigskatten, på;är ärattsom
andra länder. dubbelbeskattningen leder tilljämfört med Men problem detnär

kostnaderna för ägarkapital. slår olika ochgäller Den små företagmot stora
grund företag har lättare skaffabl.a. på små ägarkapital iänatt stora attav

andra länderutlandet. Eftersom många har enkelbeskattning bolags-numera av
vinster blir det lönande för utlänningar för svenskar aktier iän ägaattmer
svenska företag.

det gäller storföretag problemet med dubbelbeskattning därför inteNär är att
realkapitalbildningen i Sverige skulle drabbas höga kapitalkostnader. Pro-av
blemet vårt land kan hamna i situation där del deär att storsnarare en en av
bolag arbetar här skulle komma utlänningar bara på grundägasattsom av av

Eftersom detskattelagstiftningen. knappast finns något generellt skäl stimu-att
köpa existerande svenska företag, finnslera utlänningar det anledningatt upp

avveckla dubbelbeskattningen bolag. vill underlätta utländskaOmatt av man
realinvesteringar i Sverige kanföretags det med andra metodergöras än att

locka utländska privatpersoner köpa aktier i svenska företag på bättre villkoratt
svenskar.än

Vad beträffar mindre och medelstora företag, med begränsad tillgång till
internationellt ägarkapital, kommer däremot dubbelbeskattning leda till högreatt
kostnader för ägarkapital vid enkelbeskattning och till högre kapitalkost-än ———

Ävenföretag kan skaffa inader för ägarkapital utlandet. detta talarän stora som
för avveckla dubbelbeskattningen.att

finns i princip två metoder lösa Antingenproblemet. bortDet att tar lman
lskatten på bolagsvinster i företagen, eller också avskaffar skatten påman

utdelning hos aktieägaren. Med hänsyn till det utländska ägandet i svenska
företag finns det goda skäl välja den metoden. Bolagsbeskattning äratt senare
den enda tillgängliga metoden beskatta utländska inkomster från innehavatt av
aktier i svenska bolag.

reform skulle kostaEn sådan intäktsbortfallet kanskeärstaten pengar; av
storleksordningen miljarder kronor. skulle också uppkomma omför-5 Det en

förmåndelning inkomster till för aktieägare. motverka bådaEtt dessasätt attav
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problem i samband med avvecklingen dubbelbeskattningen avståattvore av
från bolagsskatten från tillsänka 30 25 %.att

småföretagövriga beskattningen har länge varit allvarligt problem,Den ettav
Videllerdet har lösts under år, håller lösas. sidan dubbel-attsenaremen av

fortfarandebeskattningen arvsskatten problem, eflersom den försvårarär ett en
företaget till generation.övergång nästaavI

också viktigt skatterna synliga. På butikerDet enligtärär sättatt samma som
lag prismärka det naturligtvis rimligt skattebetalarnamåste får godär attvaror,
information skatter dealla betalar. Eljest det inte möjligt för väljarnaärom som

rationella kalkyler. betyder inte bara bör allaDet pågöraatt att momsen anges
kvitton, också inkomstuppgifter från arbetsgivare bör innehålla infor-utan att

arbetsgivaravgifier.mation betalda Det också viktigt kommunalskatt-är attom
blir så synliga möjligt för kommunens invånare, särskilt sedan skatte-somema

hävts.stoppet
Vi återkommer särskilt i kapitel 5 till förslag institutionella förändringarom

för bättre utgifter kostnader utgifisbeslutpå fattas i densätt väga näratt ett mot
politiska processen.

måste också med kraft till skatter beslutats i demokratiskStaten attse som
Åtskilligaordning också betalas. tiotals miljarder kronor undandrasår varjeper

beskattning. Genom förstärkta och bättre samordning mellanår polis,resurser
åklagare och skattemyndigheter kan åtminstone del detta belopp dras inen av
BRÅ Avkastningen sådana resursförstärkningar1991. på allt dömaär attav
mycket stora.

Förslag

i Skatter
i

skattereform38. Slå vakt 1991 års avstå från höjaatt attom genom
marginalskattema; undvik också införa asymmetrier i beskatt-att nya
ningen.

kapitalbeskattningen real,39. Gör så skattesatserna inte blir beroendeatt
inflationstakten.av

Eliminera dubbelbeskattningen foretagsvinster40. avskaffaattav genom
skatten på utdelning hos aktieägaren. skattebortfalletKompensera

från sänka bolagsskatten frånavstå till30 25 %.att attgenom
inte fördelaktigt41. Förändra skattesystemet så det för in-äratt mer

stitutioner för privatpersoner aktier; dagens diskrimineringän ägaatt
kapitaltillförsel till småföretagen skulle därmed minska.av
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Skattema bör så synliga möjligt; de bör kallas just skatter42. göras som
bruttolönen, inklusive arbetsgivaravgifter,och inte avgifter; skall alltid

redovisas i samband med löneutbetalningen.
Effektivisera bekämpningen den ekonomiska brottsligheten,43. så attav
beslutade skatter i ökad utsträckning faktiskt betalas in.

socialförsäkringarna3.7 Reformer av

Socialförsäkringarna den samlande beteckningen för flertal statligaär ett
inkomstförsäkringar och vissa kontantbidrag. visar vadDiagram 3.5 som
omfattas och hur olika socialförsäkringar har utvecklats tiden. Samman-över

har bruttoutgiftema för socialförsäkringama exklusive arbetslöshetsför-taget
säkringama ökat från knappt år 1965 till drygt7 % BNP 20 % BNPav av
i dag. diagrammet framgår ökningen främst förklarasAv ATP-systemetsatt av
utbyggnad och ökningen övriga utgifter, inbegriper bl.a. tandvårdpostenav som

Ändradeläkemedel. regler och medborgarnas anpassning till förklararoch dessa
del utgiflsutvecklingen. Frikostigare regler i arbetsskadeförsäkringenen av

införda bidrog till ökade utgifter. regler för sjukförsäkringen1977 Strängare
bidrog däremot till minskade utgifter och1991 1992.

frånDiagram 3.5 Utbetalningar socialförsäkringen i relation till BNP, procent
1965-1992
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Källa: Riksförsäkringsverket.
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den vetenskapliga litteraturen harI särskilt uppmärksammat två motiv förman
obligatoriska socialförsäkringssystem syftar till skapa ekonomiskatt trygg-som

fördela inkomsterhet och individens liv:överom
avsaknad obligatoriska socialförsäkringarI skulle del medborgareav en

avstå från själva och försäkra sig; anledningen skulle de räknaratt attspara vara
med andra, dvs. skattebetalama, hjälper dem de skulle råka illa fri-att utom
passagerarmotivet.

Vissa individer skulle, i avsaknad obligatoriska2. underskatta sinasystem,av
behov sparande och försäkringar det patemalistiska motivet.av

det gäller sjukvårdsförsäkring och livförsäkring fårNär också räkna med:man
Individer med särskilt hög risk får svårt erhålla frivilliga försäkringar,att

riskderas känd försäkringsbolagen. Om deras risk inte kan fastställasärom av
försäkringsbolagen kan i stället kostnaderna för övriga medborgare gåav upp

så mycket de från försäkraavstår sig adverse selection-motivet.att attsenare
diskuterar socialförsäkringssystemensNär framtid det viktigt hållaär attman

isär dessa olika motiv.

Problem

dag vi socialförsäkringssystemenI också förknippade med allvarligavet att är
problem:

Eftersom finansieringen i huvudsak sker skatter, bidrar socialförsäk-genom
ringssystemen till marginalskattekilama.

svårigheterna helt finansiera med skatter och avgifter haratt systemen
under vissa perioder medverkat till den offentliga sektorns underskott.

Variationer i demografi och BNP-tillväxt skapar instabilitet i fördelningen
inkomster mellan olika samhällsgrupper, mellansåsom pensionärer och för-av

värvsarbetande, vilket svaghetema i dagens ATP-system. Särskiltär nären av
minskar, såsom under periodenBNP 1991-1993, uppkommer kraftig omför-en

delning inkomst till de förvärvsarbetandes nackdel.av
Enskilda individer, inte tänkta fönnånstagare när systemensom var som

konstruerades, har sitt beteende för bli just förmånstagare moralanpassat att
hazard. Medborgarnas, inklusive administratörernas, vadsyn som exem-
pelvis sjukdom påverkas förmånssystemet, särskilt vid diffusaär symptom.av

Vissa medborgare frestas missbruka förmåner egentligen inteatt ärsom
avsedda för dem. Myndigheterna tvingas därför ingående kontrolleratt genom
försöka stävja detta missbruk; eljest undermineras legitimitet.systemets

vissa särskiltI arbetsskadeförsäkringar och förtidspensionersystem - —
har inte strikta kriterier bedömt huruvida skada elleranvänt närman nog man
sjukdom inträffat. Striktare kontroll här komplement till högre självrisk.är ett
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allvarliga problem socialför-långtifrån det enda land har medSverige är som
för inkomstöverföringar bil.;andra Scherman, Söder-säkringama och system

längePalme, bil.. eftersom våra varit relativtbil.; Korpi Menström, system
flertaletfått dimensioner hos i europeiskahar problemenfrikostiga större änoss

länder.

på gångReparationer

reparationsarbete nyligen inletts socialförsäk-detuppenbartDet är att avsom
mildra dessa problem. Ordentliga själv-mångaringssystemen kommer att av

viktigt i slags försäkringssystem förinförts, vilket allahar nyligenrisker är att
sjukförsäkringen bärmoral hazard och missbruk.minska problemen med I

i form egenavgifl, karensdag ochviss självrisklöntagarna av en ennumera en
bär självrisk betalaersättningsnivå tidigare.lägre Företagarnaän attgenomen

mycket höga ersättningsnivån i arbets-dagar. tidigaresjuklön under 14 Den
icke-permanenta arbetsskador nyligen sänktshar förskadeförsäkringen 100 %

har bevisbördan flyttatsmed sjukförsäkringen; dessutomsamordninggenom
ersättning. Framlagda förslag någotanspråktillbaka till den gör om ensom

arbetsskadeförsäkringen, och något mindreegenavgift för löntagarna ihöjd
deltidspensionen, andra exempel på i riktningvillkor förfönnånliga är steg mot
socialförsäkringssystem.fungerandebättreett

siktVilket på långsystem

diskuterauppläggning, vill vi först önskvärdamed övrigalinjeI rapportens
för obligatoriumsocialförsäkringssystemen.långsiktiga reformer Argumentenav

absolut relativ inkomstmening, högre ochenligt vårär, ensvagare ——-
ställa krav i fattigtrikt samhälle bör kunnaindivid har. I större än ettett man

skaffa sig inkomstskydd detindividens förmågapå utöverett egetatt som
Fripassagerarmotivet i allt mindrekani den politiskabeslutats processen.

absolut relativt till andra.realinkomsten stiger ellerutsträckning åberopas när -
finns detsamhälle med individuellteftersträvarOm ett ansvar,merman

ersättningama i de obligatoriska trygghetssystemendärför goda skäl begränsaatt
detta fixerat belopp i kronor, lika förbasskydd,till slags är ettett oavsett om

inkomstberoende till viss nivå.eller detalla, är upp enom
vi det tak på de obligatoriska förmånema,Med basskydd sättsatt ettmenar

finner det önskvärttak inte högre medborgargrupperoch detta änär att storaatt
skaffa inkomstskydd ovanför detta tak. Individenssig betydandesjälva ettatt

isådant basskydd skulle därmedbehov inkomstkompensation stör-utöver ettav
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utsträckning idag överlämnas åt avtalsförsälcringar, andraän slagre av
grupplivförsäkringar och individuella försäkringar.

det obligatoriskaNär basskyddets utformning långöverväger på siktman
finns det alternativ:tre
Alt. basskydd oberoende inkomsten lika för alla.ärsom av
Alt. basskydd stiger med inkomsten.2: som
Alt. basskydd faller med inkomsten.som

Alternativ fördelaktigarel dagens för låginkomsttagare,är eftersomän system
finansieringen med sannolikhet inkomstberoende, avgifternaärstor oavsett om
skatterna proportionella eller progressiva.är

alternativ kan tänkaI 2 sig olika grader kompensation för inkomst-man av
bortfall, där försäkringsmässiga aktuariska det starkaste bero-rent system ger
endet mellan individens avgifter och fönnåner, eftersom värdet förväntadeav
förmåner detsamma värdet förväntade avgifter. För skallär attsom av man
kunna tala basskydd i falldetta fordras naturligtvis taket för förmånerett attom
och avgifter inte högtså inga sig behövasätts ytterligarenästanatt anser
kompensation för inkomstbortfall.

alternativ skulle förmånemaI 3 falla stiga med ökade inkomster.änsnarare
kan tänka sigantingenMan regelstyrd mekanisk följsamhet mellan inkom-en
och förmåner, i olika varianter negativ inkomstskatt, eller diskre-ster som av

tionär varje enskild individs behovprövning stöd, det gällernärav av som
socialbidrag. sistnämnda fallI övergår från vad brukar kallas gene-man som
rell till selektiv socialpolitik. Från fördelningssynpunkt kanen mer ren
inkomstprövade förmåner kanske framstå särskilt fördelaktiga för lägresom
inkomsttagare. Men välkänt och allvarligt problem med sådanaett ärsystem att
låginkomsttagare skulle drabbas höga marginaleffekter, s.k. fattigdomsfållor.av
Vi därför bör återhållsam med sådana konstruktioner, medattmenar man vara
undantag för socialbidragen, kommer förbli trygghetssystemets basnivå.attsom

fattigdomsfällor oftaAtt så uppstår beror på olika utformats obero-att system
ende varandra, hänsyn till den samlade marginaleffekten samtligautanav av

Statligt garanterad grundtrygghet med fast belopp lika försystem. ett ärsom
alla, folkpension, kan hålla antalet social-sätttyp ett attav ses som nere
bidragstagare. sådant grundskydd innebärEtt visserligen något högre utgifter än
med socialbidrag, lägre administrationskostnader och mindre myndighets-men
kontroll den enskildes liv.av

viktiga principerFyra bör, enligt vår mening, ligga till grund för ett
obligatoriskt basskydd:

Systemet bör inte allvarligt skada samhällsekonomin, exempelvis genom
skapa dåliga ekonomiska incitament.att
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ekonomiskt robust; förmånerna skallskall långsiktigtSystemet varavara
utvecklingen, variationer isamhällsekonomiska sådenföljsamma attmot

inte leder till orimliga förskjutningar ibefolkningsutveckling och BNP-tillväxt
förvärvsarbetande.mellan förmånstagare ochinkomstfördelningen

överblickbart och ha bredpolitiskt robust; det skallskallSystemet varavara
uppfattasdet medborgarnaförankring, vilket förutsätterpolitisk att somav

rättvist.rimligt och
skalldagspolitik; förmåner svåraskyddatskallSystemet attvaravara

exempelvis stabiliseringspolitiska skälpolitiska ingripanden,ändra avgenom
fördelningspolitiska ambitioner. Med-svängningar iresultateller ett avsom
efter någorlunda stabila spelregler.planera sina livmåste kunnaborgarna

hanteringen socialförsäkringarna utanförskäl flyttafinns starkaDet att ut av
därmed bör kunna öka möjlig-viktigaste skäletstatsbudgeten. Det är att man

stabila kontrakt mellan individen ochlångsiktiga ochåstadkommaheterna att
skäl hålla socialförsäk-försäkringsinstitution. närbesläktatEttvederbörande att

det förmodligenoffentliga budgetprocessen dåutanför denringssystemen är att
bedömning förklarasöverexpansion. Enligt mångasrisk förföreligger mindre
del den politiskade varit centralutvecklingde svenska attsystemens avav en

bil.Scherman,processen
skall admini-fråga basskyddet huvudprincipiellt viktigEn överär tagetom

för offentligt administreraoffentliga sektorn.den Ettinom attargumentstreras
obligatoriskt, det då går hållainte bara detoch alltså ärgöra att attsystemet,

finns också uppenbara stordriftsfördelar vidadministrationskostnaderna låga; det
utbetalningar förmåner.avgifter ochuppbörd avav

privata sektorn blirbasskyddet administreras inom deni ställetOm statens
ställa krav obligatoriskt basskydd förlagstiftning, pådels, ettatt genomansvar

trafikförsäkringen, några andra paralleller,kravetalla ungefär utansom
administrerar de icke-försäkringsinstitutioneroch övervaka dedels reglera som

fler restriktioner läggeroffentligaliksom de Menoffentliga systemen. man
möjligheterna den efter-blir naturligtvis uppnådesto mindrepå attsystemen,

och konkurrensen.strävade valfriheten
socialförsäkringssystemen från statsbudgeten, och hållaflytta bortTanken att

självfinansierade, ytterligare tillämpning vårsjälvständiga och ärsystemen en av
ansvarsfördelning i samhället, och det politiskabör råda klardet atttes att en

inte föruppgifter till institutionerbör delegera vissa utsättssystemet som
uppenbar parallell till för-ingripanden. finns härkortsiktiga politiska Det en

betydande självständighet.centralbanken bör åtnjutaslaget att
självfinansierade sig de fonde-flyttas bör de vareOm göras ärut,systemen

med statlig kontrollej. bör inte frånrade eller Men ett systemsystem man
arbetsgivarperiodenföreslagits beträffande itill korporativt såsomsystem,ett

minskatillämpning vår allmännasjukförsäkringen; återigen atttes sam-en av
viktigt enskilda lön-och organisationer.manblandningen mellan Det är attstat
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enskilda företagare realistiskaoch har möjligheter det gällernärtagare att
fria frånförsäkringar stå arbetsmarknadens organisationer. Organisationer med

inflytande arbetsmarknaden bör inte hellerpå stark maktställningstort ges en
på kapitalmarknaden vilket de skulle få med fonderade kor-stora system av-

Individen ha själv försäkringsföretag.porativ bör väljarätttyp. att
Taket i obligatoriska bör intede så högt själva idénsättassystemen att om

basskydd förfuskas. dag ligger taket basbelopp.I 7,5
följer inkomstbortfallsprincipen, vi nivån bör läggasOm på 70-attman anser

till%. Vi inte ställning valet mellan basskydd i form fixerat80 tar ett ettav
belopp, lika för alla, och där basskyddet stiger med inkomsten. Iett system
realiteten blir alltid kombinationdet dessa alternativ, eftersom det behövsen av

för förmånemainte bara tak också golv. Golvet kan för övrigt inteett utan ett
bli lägre socialbidragsnormen.än

väljer basskydd stiger med inkomstenOm bör där såett systemet,man som
aktuariskt försäkringsmässigt,möjligt, så värdet förväntadeär göras att av

avgifter och förmåner på marginalen i princip sammanfaller. enklastDetta är att
åstadkomma vad gäller sjukpenningförsäkring och ålderspension. Det är en

utsträckning avgifternafråga i vilken skall differentieras mellanöppen grupper
individer.av

Vad arbetslöshetsförsäkringen beträffar har vi redan i kapitel föreslagit2
höjda egenavgifter. förslagsviskan låta löntagare, företagMan och betalastat

avgifterna,tredjedel eftersom alla dessa i viss mening ansvariga föräraven var
Ävenarbetslöshet. förordarhär obligatoriskt med bastör-ett system, men

säkring försäkringsföretag.i valfritt får då starka incitamentDessa hållaatt nere
arbetslöshetskostnadema, exempelvis finansiera och initiativ tillatt tagenom
just den utbildning de arbetslösa den maximala chansen fåatt ettav som ger

jobb Calmfors, bil.. försäkringsföretagenMen bör inte hanytt rätt vägraatt
försäkring till enskilda individer i den försäkradege gruppen.

sjukförsäkringendet gäller och arbetsskadeförsäkringen föreslårNär vi deatt
slås ihop till med liknande ersättningsnivåer. På iett sättsystem samma som
sjukförsäkringen bör arbetsskadeförsäkringen innefatta självrisk, både för denen
anställde och företaget. Premiema bör alltså differentieras efter företagens
skadefrekvens; avsikten undvika subventionera sektorer och företagär att att

speciellt risker förmed arbetsskada. Arbetsskadeförsäkringen utformasstora
lämpligen obligatorisk ansvarsförsäkring för väl specificerade skadorsom en
och diffusainte symptom.
Till utvidgade sjukförsäkringssystemdetta vill vi också föra den tidigare

sjukpensionen, förtidspensionen. bör härMan ställa strikta kravnumera
läkarintyg. Förtidspensionering arbetsmarknadsskäl, vilket i dag inte fårav
förekomma, förhindrasbör också i praktiken existerande reglerattgenom

Äventillämpas striktare. här företagen,bör till del, bära kostnaderna fören
förtidspensionerade medarbetare.

13-01484
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tagit ställningEftersom vi inte till frågan bör eftersträva i kronorettom man
fixerat eller inkomstrelaterat basskydd, vill vi inte heller uttrycka någon bestämd
mening huruvida taket skall ligga kvar eller höjas i samband med realin-om

samhället.komsttillväxt i Om låser nuvarande tak på basbelopp7,5 i köp-man
kraftstermer kommer det, i takt med stigande realinkomster, så småningom att
bli basskydd lika för alla i kronor. Ju betonar basskydds-nästanett mer man
tanken, och mindre vikt det patemalistiska motivet, desto mindreman ger

finns det höja taket i samband medskäl realinkomsttillväxt i samhället.att
frivilliga försäkringarFörekomsten och avtalsförsäkringar komplicerar deav

obligatoriska försäkringssystemen. Skälet missbruk vid höga totalaär ersätt-att
ningsnivåer inte bara drabbar de frivilliga påbyggnadssystemen också lederutan
till ökade kostnader i de obligatoriska problem kan enklastDettasystemen.
klaras frivilliga försäkringsutfall, viss nivå, dras för-överattgenom en av

i de obligatoriska försäkringarna,månema på privata försäk-sättsamma som
i hanterar överförsäkringringsbolag dag Wadensjö, bil.; Scherman, bil..
förmånsnivåer bör möjligt skapas i allaSamma mellan vilkasysternom

individen kan förflytta sig för få bästa möjliga villkor såsom mellanväntas att
arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, och ersättning för vårda sjuka bam.att
Principen densamma i skattereform1991 års eftersträvadenärär som man
likformighet för undvika skattearbitrage.att

skäl ofta anförs till förmån för fonderadeEtt de skulleärsystem, attsom ge
totalt sparande icke-fonderade aktuariskahögre men Orsakenän system. är att

individen endast har begränsade möjligheter belåna sina fonderade pensions-att
försäkringar.

förslag de försäkrade själva får välja fondförvaltare befrämjarVårt denatt
mångfaldkapitalmarknad med aktörer vi pläderade för tidigare ien av som

detta kapitel.
inte försäkringar itransfereringssystem egentlig mening bör flyttasDe ärsom

socialförsäkringssektom. Hit hör föräldraförsäkringen, visserligenut ur som ger
inkomstbortfallsprincip inte försäkring,kompensation enligt efter-ären men en

bamafödande och vård barn inte försäkringsbar risk. hellerInteärav ensom
tandvård kräver försäkring; däremotregelbunden högkostnadsskyddär etten

motiverat. Tandvårdsförsäkringen bör liksom föräldraförsäkringen döpas tillom
och tillsammans med övriga skattefinansierade bidragssystembidrag bam-rena

deltidspensionen ligga kvar i statsbudgeten.bidraget, etc.
flertal reformer har nyligen genomförts, vilket gjort villkoren iEtt att

socialförsäkringssystemen blivit enhetliga. del deEn arbitragemöjlig-mer av
dribblingar funnitsheter eller mellan de olika delsystemen harsom- -

därmed eliminerats, visar hur snårigt socialförsäkrings-Diagram 3.6 ochmen
bidragssystemet fortfarande är.
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3.6Diagram Socialförsäkringssystemet enligt regler förutses gälla densom per
juli 19931

Förmån

sjukpenning efterl 70
sjukpenning, förtidspension 65

arbetslöshetsförsäkring 564 krldag

.-- antarbetsmarknadsstöd2 l KAS 198 krldaZ3B socialbidra 3 300 krm n
qarantlnivá föräldraförsäkrinaen 60 krldggl
karensdag i siuklön och siukpenning

I
BB5 BB Lön7,5

frånKälla: Egna beräkningar med assistans Riksförsäkringsverket.

principskissDen finns i Diagram illustrerar den7 typ systemsom av som
vi föreslår med golv, tak och däremellan inkomstberoende del mll-ett ett en
trappa. vissa fall kanI tänka sig det inte finns någonnämnts attman som
obligatorisk aktuarisk del alls, dvs. det obligatoriska endast inne-att systemet
håller fixerat belopp, lika för alla; golvet och taket i Diagram 7ett samman-
faller då. Om golv, tak och den inkomstberoende Förmånsdelen olika igörs

bildenolika delsystem, blir naturligtvis for socialförsäkringssystemet helhetsom
komplex diagrammetänmer anger.
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Diagram 3.7 De delarna i socialförsäkringssystemtre ett nytt

Förmån
A

iFiffiiii;iiliåiiåfiâiêâiiiå;E

Tak
i

Obligatorisk aktuarisk försäkring

I

Fix del

Inkomst— w————e

Infasningsproblem

fråga hur trygghetssystem skall kunna fasas vi iNästa redannärär nyttett
har starkt utbyggt offentligt socialförsäkringssystem.utgångsläget Det ärett

lämpligt reformeras de flyttas från statsbudgeten ochinnansystemen utatt
offentliga Reformeringeneventuellt också från den sektorn. bör dessutom ske

medborgarna får tid sig. bör dessutomsuccessivt, så Man Ökaattatt anpassa
innan de flyttas från den offentliga sektorn.självrisken i alla Vidsystern ut

storleksordningenförmånsnivåer 70-80 % bör kunna räkna med attmanav
tillräckligt för allvarliga incitamentsproblemsjälvrisken blir skallstor att

undvikas.
det gäller såsom arbetslöshetsförsäkring, sjukpenning ochNär ersätt-system

förefallerning för tillfällig arbetsskada de genomförda och föreslagna refor-
öka självriskenrationella: dels dra ned förmånsnivåerna,att attgenommerna

karensdagar.dels öka antalet
subventionerade delpensionen bör kunna avskaffas snabbt, eftersomDen den

relativt och därför knappast har påverkat människors underär ny sparvanor
tid. Sjukpensionenförtidspensionennågon längre vill vi, föreslagits,som ovan

renodla till del sjukförsäkringssystemetoch med strikta kravgöra en av
flexibilitetläkarintyg. Behovet klaras förtida eller sent uttagav genom av

variabelpension, dvs. med pensionsålder med aktuariskt bestämda förmåner.
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ålderspensionen det nödvändigt gå fram, eftersombeträffarVad är att varsamt
långsiktiga kontrakt mellan och individ.fråga mycket Idet här är statom

successivt kunna ändra den s.k. 30-15-regeln fullskulleålderspensionen man -
förvärvsin-och förrnånsnivå baserad på de bästa årenspension efter år, 1530

40-40-regel.tillkomster en-
reformer inom för nuvarande skulle kunnaSådana successiva systemramen

radikala omstöpning vi förordarinledning till denbli systemenav sommeren
bland kvinnor, skall kommainte vissa särskiltsikt. förpå lång Men att grupper,

kompletterande åtgärder. sådan giftai så fall vissa Eni kläm fordras attvore
i den pensions-sammanboende får giftorätt andresandra långvarigtoch

blir pensionsgrundandereform vård bam underfordringar. En är att avannan
fler år i dag.än

föreslagit få bättre fungerandereformer vi harMotivet för de är att ettsom
självriskema innebär naturligtvis ocksåde ökadeförsäkringssystem. Men

sektorn. Besparingarna blir emellertid inte såden offentligabesparingar för
sig hänsyn till beloppens storlek.kanske skulle medväntastora mansom

människorbeskattas, dels allt fler viddels törmånemaAnledningen attär att
Nettobesparingenhamnar på socialbidragsnivå. blirkompensationsnivåersänkta

bruttobesparingen. illustration kanväsentligt lägre Somdärför än en grov
nedskäming ersättningsnivån i samtliga inkomstför-ytterligarenämnas att aven

arbetslöshetsförsäkringen till % på sikt skulle betydaexklusive 70säkringar
blott miljarder kronoroffentliga utgifter medminskade 5 netto.

synpunkt. enskilda socialförsäkrings-understryka ytterligare NärVi vill en
viktigt till kostnaderna inte vältras frånreformeras det överär att attsystem se

enklaste undvika detta i regel etter-till Det ärsättet att attett system ett annat.
enhetliga nivåer.sträva

Komplikationer

får ofta fördelningseffekter, främstReformer socialförsäkringsssystemen närav
viss också livsinkomstema och fördel-gäller årsinkomstema, i måndet men

Äveni kapitelolika generationer vi diskuterar detta 4.ningen mellan en
till f°ar fördelningseffekter. kanskeaktuariska Men mångaövergång system

försäkringsmässiga rättvisamedborgare skulle betrakta änsystem som mer
godtyckliga omfördelningar mellandagens med dess många gångersystem,

livsinkomster.medborgare med samma
Vi naturligtvis helt medvetna de politiska svårigheterna genomföraär attom

de fördelningsmässigaförslag, inte minst på grund konsekvenserna.våra av
motstånd från flera intressegrupper. reformerkan också räkna medMan Men
de, vid skattereform,kan kanske underlättas 1990-1991 års görs över-om som

olika intressegrupper balanserar varandra i stället förgripande, så att att—
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reformera i sänder, eller detalj i visst åt gången. Genomett system ett systemen
sådan övergripande strategi blir det förhoppningsvis möjligt klargöra föratten

väljarna de på lång sikt faktiskt kan vinna allomfattande omläggningatt en
eftersom förmåner och avgifter tillfaller, respektive drabbar,systemen,av

samtliga medborgare. Vi blir alla med viss sannolikhet sjuka, arbetslösa— —
och gamla. och finns det därförFör både plusposter och minus-var en av oss

i reformering socialförsäkringssystemen. Genom refonnema börposter atten av
kunna förbättra effektiviteten i samhällsekonomin kan delar befolk-stora av
ningen, troligen de allra flesta, bli vinnare sikt.på lång

Förslag

Søcialjörsäkringama

44 Flytta bort socialförsäkringama från statsbudgeten och eventuellt också
.
från den offentliga sektorn, först sedan refonnerats.systemenmen
Vi förordar45. kombination obligatoriskt basskydd beståretten av som av

fixerat belopp, lika för alla, och inkomstberoende basskydd.ett ett
Proportionema kan variera mellan försäkringsområdena.

väljer baskydd46. Om stiger med inkomsten, bör detett görasman som
aktuariskt, åtminstone för sjukpenningen och ålderspensionen. detNär
gäller arbetslöshetsförsäkringen kan det lämpligt att staten,vara
företagen och löntagarna betalar tredjedel vardera.en
Differentiera premierna bättre47. iarbetsskadeförsäkringen efter företagens
skadefrekvens.

inte48. Sätt taket för de obligatoriska förmånema och avgifterna högre än
medborgargrupper finner det önskvärt själva skaffa sigatt stora att ett

betydande inkomstskydd ovanför dessa Ofia kommer dettasystem. att
resultera i premiereservsystem med betydande privat sparande.ett

49. lagstadgadSätt också för obligatoriska ochgränsen summan av
frivilliga försäkringar, inklusive avtalsförsäkringar, för förhindraatt att
de statliga subventionerar överförsäkring och missbruk.systemen
Skapa i möjligaste50. mån förmånsnivåer i alla mellansystemsamma
vilka individen kan tänkas flytta sig.

till försäkringshuvudmännen51. Se inte förorsakar andra, exempelvisatt
skattebetalare, kostnader sig med kostsamma för-göraattgenom av
säkringstagare; låt dem därför bära del kostnaderna.en av
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arbetsskadeförsäkringensjukförsäkringen, och förtidspensio-ihop52. För
för hushåll och företag.till med kostnadsansvarsystem,ettnen

till obligatorisktfrån statligt skötsGå inte53. ett systemett system som av
arbetsmarknadens dvs. korporativtparter, ett system.

fonderade bör pensionstagamas fondmedel hållas utanförVid54. system
utanför företagens finanser.offentliga sektorns domäner ochbåde den

kontrollmyndighet fordras.statligEn
beaktaVid till reformerat måste mångaövergången55. system attett man

främst ålders- och förtidspension, bygger påsocialförsäkringar,
plötsligt kan ändras.långsiktiga kontrakt intesom

inte egentliga riskförsäkringarde delar56. Gör ärsystemet somom av
föräldraförsäkring till bidragssystem och behåll dem isåsom rena

statsbudgeten.

Offentlig konsumtion3.8

oflentlig verksamhetEfiektivitetsproblem i

i dag för och tredjedeloffentliga konsumtionen 28 % BNPDen svarar ca av en
Huvuddelen sociala tjänster barnomsorg,den totala sysselsättningen. ärav

ligger kommunal nivå, produceras iskola, sjukvård, äldreomsorg påsom
Även förbudskattsedeln. det inte finnsmonopolforrn och finansieras över om

produktion det i praktiken svårt konkurrera medkonkurrerande privat är attmot
offentliga verksamheten.den subventionerade

fördelningspolitiska. Alla skallför offentlig konsumtion ofta haMotiven är
eller äldreomsorg viss minimikvalitet och påtillgång till skola, sjukvård av en

individen ofta haftvillkor. i den svenska välfärdsstaten harnågorlunda lika Men
tilläggsbetalningarmöjligheter välja andra alternativ, ellersmå att att genom

Principen lika villkor har nämligen oftakonsumera ersattsmer. om av en annan
princip: både det gäller kvantitet och kvalitet helst skallalla näratt --

likartade tjänster.konsumera
välkända:Problemen med den offentliga verksamheten i dagär

offentlig regi monopolforrn leder lätt till högaProduktion i och i
produktionskostnader.

likartad utformning tjänsteutbudet tillfredsställer ofta dåligtKravet på av
individuella önskemål.

till överkonsumtion, ibland tillSubventionerade priser leder ibland över-
skottsefterfrågan och köer.
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Vid ransonering tjänster har högutbildade ofta försprång framförettav
lågutbildade vid fördelningen tjänster.av
Lösningarna problemen långt ifrån enkla och framför allt inte okontro-är

versiella. omfattande refonnarbeteEtt har börjat på såväl statlig kommunalsom
nivå. bygger påDet ökad valfrihet och mångfald kon-att accepterar samtman
kurrens på mera lika villkor från privata producenter. verksamhetenMen är
fortfarande trevande och bygger inte på någon på vad är,gemensam syn som
och rimligen bör det offentligas och vad kan överlåtas åtvara, ansvar som
individen.

kostnaderHöga produktioneni

det väl belagt inomTrots marknadssektom konkurrens stimuleraräratt att
effektiviteten i produktionen, har bevisbördan det gäller den offentliganär
sektorns monopol fallit dempå hävdat just detta. finnsNumera det docksom
också empiriska belägg för det finns betydande effektivitetsproblem ocksåatt
i den offentliga produktionen SOU 1991:82; bil.LU 87 21; bil.LU 90 26.

flertal studier gjordaEtt uppdrag tyderESO produktiviteten iattav
olika delar den offentliga sektorn i genomsnitt minskade med 2-3 % årav per
under och1960- 1970-talen, dvs. med 25 % under tioårsperiod. Inne-ca en
börden det gick varje förår produceraär given tjänstatt attmer resurser en

given kvalitet med reservation för svårigheten hänsyn just tillatt taav ——‘en
kvalitetsförändringar.
Studier kostnadsskillnader för verksamhet mellan de nordiskaav samma

länderna KRON-projektet visar de svenska kostnaderna i vissa fallatt var
dubbelt så höga i grannländema. Bara del kostnadsgapetuppemot som en av

kan förklaras mätbara skillnader såsom personal och barnstörre ytaav mer per
i barnomsorgen. Mer svårmätbara aspekter kvalitetpå kan slå i båda rikt-
ningarna.
När det gäller grundskolan har Sverige den högsta kostnaden elev iper

OECD-området, samtidigt svenska grundskoleelever uppvisar medelmåttisom ga
resultat. viktigEn orsak till ökade kostnader har varit stark ökning antaleten av
administratörer. En har varit den ökade lärartätheten, särskilt i hem-annan
språksundervisningen Fägerlind, Flam m.fl., bil..
Helst skall analyser effektivitetsskillnader baseras jämförelserpåav av samma

produktion utförd i offentlig respektive privat regi, och i monopolform res-
pektive under konkurrens. Sverige försvårasI sådana analyser det sällanattav
existerar alternativ jämföra den offentliga sektorn med i sigatt ett argument—
för tillåta mångfald. Tandvården undantag, och studierstörreatt är etten av
denna har visat privat tandvård har väsentligt lägre kostnader för givenatt en
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prestation folktandvården, bl.a. beroende mindre lokaler och andra kring-än
kostnader Fi 1983:27.Ds
Internationell erfarenhet tyder det avgörande för effektiviteten inteatt är
produktionen sker i offentlig eller privat regi, den underägerutanom om rum

konkurrens lika villkor mellan oberoendepå många och olika producenter
Bishop Borcherding m.fl.1988; 1982. svårt finnaKay Det någotär att

varför detta inte skulleför kunna ske, fri etableringsrätt, inomargument genom
delen det område där i dag de offentliga monopolen dominerar. Destörre av
motiv kan ha för offentligtandra kan lösas andraett sätt,man engagemang

offentlig insyn och kontroll, offentlig finansiering och kvalitetskravt.ex. genom
i samband med offentlig upphandling.

finns betydande effektivitetspotentialUppenbarligen realiseraatten genom
Olika studier visarökad konkurrens. den kan ligga inom intervall lO-att ett

%. sannolikt inom utbildnings-, vård- och50 Den omsorgsområdetär större än
i högre gradför tekniska tjänster, har varit konkurrensutsatta. Samtidigt harsom

effektiviseringsarbetet pågått under några vissa områdenår. På inomt.ex.nu ——
sjukvården borde därför för ytterligare kostnadssänkningar hautrymmet—
krympt. kostnadssänkning beräknadEn på 25 % den kommunala konsum-

inom utbildnings- och omsorgssektoremationen skulle uppgå till 35-40 mil-
vilketjarder kronor, 2-3 % Självfallet kan sådan effek-BNP.motsvarar av en

tivitetsförbättring inte kort sikt.uppnås på
Framför allt kommer det tid innan konkurrerande privat utbudatt ta växerett

fram. Under mellantiden kan uppnå betydande kostnadsförbättringar inomman
den offentliga sektorn ökat lokalt kostnadsansvar och prestations-ettgenom

ersättning. erfarenheternabaserad danska s.k. taxameter-bevilling,De visarav
kan komma ganska långt med sådana metoder Schauman, bil.. latt man

Sverige sjukvården område där metoder med viss framgångär prövasett nya
försöker särskilja landstingensjust finansierings- och producentroller,Mannu.

införa resultatenheter och internprissättning inom sjukhusen och olikautsätta
arbeten for konkurrens antingen från andra offentliga producenter eller från
privata.

viktig, försummad, fråga i dettaEn sammanhang hur uppkomnaärmen pro-
duktivitetsvinster fördelas Flarn m.fl., bil. producenternaFör skall haatt
incitament till fortsatta produktivitetsförbättringar måste de få behålla delen av
besparingen. skall fungeraFör måste konse-ävenatt systemet accepteraman
kvenserna konkurrensen. klartext betyder det låter framgångs-I denattav man
rika verksamheten expandera och tvingar den mindre framgångsrika krympaatt
eller lägga ned. Politiskt tycks det dessvärre lättare dra nedt.o.m. att attvara
verksamheten hela linjen lägga ned mindre framgångsrika enheter.över än att
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Bristande konsumentstyrning

handlar inte bara producera sakerEffektivitet på ocksårätt sättatt utan attom
marknadssektom åstadkomsproducera saker. det den enskildaIrätt attgenom

fritt utifrånkonsumenten väljer sina önskemål. den offentliga sektornI är
utbudet politiskt bestämt och standardiserat. har inte nödvändigtvisDetta med

Skattefinansiering iskattefinansieringen princip förenligt medgöra. äratt
exempel statligavalfrihet och konsumentstyming. subventioner kanEtt är att

betalas till den enskilde i form s.k. servicecheckar vouchers kanav som
för betala för viss tjänst. medanvändas Ett servicecheckaratt typ systemen av

och mångfald i produktionentillåter såväl konkurrens valfrihet i konsum-som
detta finansieringentionen. praktiskt exempel i Sverige färdtjänsten.Ett är av

den allra tiden har många kommuner börjat experimenteraPå medsenaste
liknande på andra områden, skola, daghem och sjukvård.system t.ex.

anförs oña valfrihet. pekar risken för socialDe på segregering.Argument mot
Människor god utbildning och höga inkomster tillmed de får god vårdattser

f°ar och utbildning, medanoch deras barn god andra kanske inteatt omsorg
kommer det. kan finnas sådan risk, det kan ocksåDetgör tvärtom.en men vara
dag finns betydande segregering endast högre inkomsttagareI haratten genom

förråd betala två gånger de tjänster de önskar först via skatten och sedanatt -
privata osubventionerade alternativ. Vi har i dag också betydandegenom en

segregation mellan olika bostadsområden. Fritt val skola för alla kan hjälpaav
till bryta denna segregering.att

välfårdsförluster förknippade med bristande valfrihetDe svåraär är attsom
och inte särskilt utforskade, vi kan några observationer. detFörgöramäta men

första det inte tillgodose olika önskemål med enhetligt utbud. Indi-går ettatt
följaktligenvider olika och efterfrågar varierande saker, inte bara i sin privataär

konsumtion vilket allmänt inom det sociala området.accepteratär ävenutan
finns ingen anledning valfrihet och variationsrikedom mindreDet äratt anta att

utbildningstjänsterviktigt för och de för andra och tjän-än äromsorgs- varor
God kvalitet betyder olika för olika människor. varje daghem,Om skola,ster.

förvårdcentral och ålderdomshem skall allt alla, blir det antingen mycketvara
dyrt eller också blir många otillfredsställda.

särskiltdet andra det svårt på byråkratisk specificera ochFör är vägatt
detaljkontrollera kvalitetsinnehållet i just och utbildningstjänster.omsorgs-
Kvalitet kan ofta inte i enbart objektiva beror också på lmätas termer utan en-
skilda individers lärares, vårdpersonals mycket personliga kvalifikationer,

sliksom de berördas personliga upplevelser.
idet tredje tenderar avsaknaden priser till överefterfrågan.För leda Manattav i

behöver inte fördelar kostnader och tvingas inte välja. exempelEtt påväga mot l
åvad kan hända tvingas detta det daghem kundenär görasom man ges av som

sänka kostnaderna så mycket med dela barnen38 % bara i lattsom genom

1
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olika avdelningar beroende vistelsetid, och bamomsorgs-attgenom anpassa
därefter Socialdepartementet 1993.taxoma

Sammantaget betyder detta servicenivån skulle kunna höjas betydligt vidatt
given kostnadsnivå för de offentligt finansierade tjänsterna val-atten genom

frihet tillåts mellan skilda alternativ. Alternativt skulle kostnaderna kunna sänkas
servicen minskar.utan att

i Genom individen, eller familjen, själv väljer och betalar tvingas individ-att
prioritera mellan sina önskemål. Om producentens resurstilldelning kopplaserna

till konsumenternas val producentema incitament producera sakerett rättattges
på kostnadssänkningar eller välfärdshöjningarHur då kanrätt sätt. stora som
uppnås svårt vinsten ökad valfrihetMen skall läggas ovanpå denär säga.att av
höjda produktionseffektiviteten. socialOm segregering skulle visa sig bli ett
problem, får komplettera med stödjande insatser till Detman svagare grupper.

orimligt förhindra valfrihet för nästan alla barn för myndigheternaär att att
inte kunnat utveckla metoder för stödja de allraatt svagaste grupperna.

Olika lösningar olikapå områden

kommunala konsumtionenDen består sinsemellan mycket olika verksam-av
heter. Självfallet skiljer lösningarnasig för höjd effektivitetuppnå och ökadatt
valfrihet högst väsentligt mellan dessa. Konkurrens entreprenad ärgenom en
rättfram redan oftaoch utnyttjad form det gäller tekniska tjänster. Bådenär
konkurrens och valfrihet kan relativt enkelt uppnås på områden barnom-som

skola och äldreomsorg. områden kännetecknasDessa småskalig verk-sorg, av
samhet och tjänstemas kvalitet relativt lätt värdera för användarna för-är att
äldrar, anhöriga.
Verklig valfrihet förutsätter differentierat utbud långtgående ochett utan

detaljerad politisk styrning. På skolans område bör det kunna inne-t.ex. även
bära frihet välja skola med fler skoltimmar, läxläsning ochatt störreen mer
tonvikt på andra kunskapsämnen statliga minimikrav föreskriver jfr avsnittän

Även i fortsättningen4.3. bör naturligtvis offentlig inspektion ske för att
minimikraven uppfylls.garantera att

Sjukvården troligen det komplicerade samtliga områden.är Denmest av
kännetecknas asymmetrisk information hos vårdgivare och patient och in-av
citamentsproblem beror tredje försäkringsgivaren betalar.att partsom en
Produktionssystemet inom sjukhusvården kännetecknas dessutom speciali-av
sering och de olika deltjänstema svåra prissätta. Efterfrågan på vissäratt attav

vård också mycket priskänslig. sjukvården kanöppen Inom konstateraär man
varje modell olika kombinationer privat, offentligt, obligatorium,att av

försäkring har sina speciella för- och nackdelar och inget land nöjt medäratt
sitt Arvidsson Jönsson Culyer m.fl.1991; 1992. Det endaeget system
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sig fram tillåtarimliga här experiment i liten skala,är prövaratt attman genom
i dag också sker i Sverige. behandlas inomvilket Frågorna den statliga hälso-

sjukvårdsutredningen.och

fördelningspolitisk trafifsdkerhetSvag

konsumtionen motiveras ofta fördelningsskäl.offentliga skattefr-Den Menav
inte alltid effektivt träffsäkertnansierad konsumtion uppnåär sättett att

fördelningspolitiska mål. Offentlig konsumtion erbjuder väl så goda möjligheter
till dolda inkomstöverföringar regleringar, varför det också det härsom

särintressen. väl känt vissa offentliga tjänsterområdet finns utnyttjasDet är att
barn,högutbildade, och deras andraänmer av grupper.av

Framför allt kan inte dagens subventioner barnomsorg utanför hemmetav
från fördelningssynpunkt. tillmotiveras Subventionerna de kommunala bam-
innebär inkomstöverföring till dedaghemmen 40 % småbamsfamilj-en ca av

omsorgsfonn.utnyttjar just denna Subventionerna till de 20-30 %somema av
småbamsfamiljema utnyttjar andra former kommunalt understöddasom av

mindre, medanomsorgsformer de 30 % småbamsfamiljema inteär av som
kommunal barnomsorg alls inte fårutnyttjar någon någon helst subvention.som

fördelningssynpunkt ellerFrån kontantstöd servicecheck, lika forettvore en
alla, motiverad. möjlighet skatteavdrag för bamomsorgskost-En ärmer annan
nader.

Slutsatser

Flera betydelsefulla åtgärder har under genomförts för höja effek-år attsenare
tiviteten i den offentliga sektorn. kommunala skattestoppetDet har åtminstone

Övergångentillfälligt tvingat kommunerna söka effektivare lösningar. tillatt
generella i stället för selektiva och styrande statsbidrag har gjort det möjligt för
kommunerna sig fram till varierade och lokalt anpassade lösningar.prövaatt
Genom ändrade bidragsregler har privata producenter fått möjlighet kon-att
kurrera med offentliga och kooperativa likvärdiga villkor. Konkurrensmer
och valfrihet har blivit viktiga inslag kommunalai det effektiviseringsarbetet.

refonnarbetetviktigt fortsätter och varje områdeDet är prövasatt att noggrant
på sina meriter.egna

rationaliseringseffekten i kommunernaMen kan också skapa svåra infasnings-
problem. allvarligaste kanske vissa tjänster tillfälligt försvinna.Det kanär att

beror på det kan tid innan privata och kooperativaDet verksamheteratt ta
hinner den kommunala verksamhet dras ned. kan finnas olikaDetersätta som
förklaringar till detta: brist lokaler, finansiering eller kompetens för före-
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exempelvisanpassningen,underlättakan atttagsledning. Kommunerna genom
tjänsteområdet.småföretagareblivandeförutbildningerbjuda

i vissataxameter-bevilling kanprestationefterbetalningmedSystem
produktionsstruk-friarei riktningförstasituationer fungera motett steg ensom

under övergångs-kan dåeller landstingetkommunenBeställaren entur. ———
produktions- och finan-uppstårproblemde närsig hanteraperiod lära som

skallutvärderinghurfonnuleras,kontrakt skallhursieringsansvar separeras:
villkor och kanförverksamhetsansvarigaförbereds deSamtidigtske, nyaetc.

före-avknoppning har redandennafria företagare;blisjälva typattstegetta av
försvinner.tjänsteproduktionförriskenminskaoch kankommit att

den iemellertidersättningenprestationsbaserade är attmed denproblemEtt
utgifier,totalatill ökadeledabudgetrestriktioner kan atttrotsavsaknad av

exempelviskostnadskontroll,formNågongårkostnaderna prestation avner.per
utgifterna, måstede totalatak påavgiftsandelen ellerreglering ettavgenom

till.därför
beskattningsrätten,regleraskonsumtionenkommunala statenDen genomav

hurFrågantill kommunerna.statsbidrag äruppgifterålagdastatligt samt genom
Relationendrivas.skallsjälvstyretkommunaladetbegränsningdennalångt av

vill här helt kortVii avsnitt 5.8.i detaljdiskuteras taoch kommunmellan stat
komplicerade frågor.dessaaspekternågra avupp

dettaeftersomtill kommunerna,skatteutjämningsbidragdagensändrabörMan
kommuninvånarnasförbättraincitamentkommunernaskraftigt reducerar att

helt min-nämligenskattekraft kompenseras nästanFörbättradskattekraft. av
utjämningsbidrag.statligaskade

tjänste-försökernödvändigtinteviktigt styraockså änDet att statenär mer
ålägger kommunernasociala rättigheterutbudet i kommunerna. De statensom

omfattade ochtill allmäntbör begränsassocialtjänstlagenuppfyllaatt
detomfattad. Barnomsorgskola allmänt ärAllmänbehov.grundläggande är

utanför hemmet.utnyttja barnomsorgvillkan ellerinte allalängeinte, så
fömyelseproces-ingredienser ioumbärligamångfaldExperimenterande och är
eller börkanslutliga strukturernade ut.exakt hurVi inte ännu sevetsen.

blirbetyda misstagenkannationellt enhetligariktlinjer eller attStatliga system
styrningenstatligalokala.och Denstället för smånationella iochstora
potentielltochalternativ. Nya,möjligakunskapockså vårbegränsar om
genomförsdeskala innani litendärför förstreformer bör prövaskostsamma,

hela riket.i
konkurrensutsät-börmyndighetsutövningproduktionoffentligAll inte ärsom

nyligenproduktionvidanbudskonkurrenstill presenteratsförslagDet somtas.
börVidareomsorgssektom.gällatillbör utvidgas1992:121 ävenDs att

direkt tillefterfråganuttrycka sinfåmöjligaste månsjälva ikonsumenterna
önskemålservicecheckar. Konsumenternasexempelvisproducentema, genom
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blir därigenom direkt styrande för tjänsteutbudet mellanliggandeutan en
uttolkare dessa önskemål.av
Etableringshinder bör undanröjas. Det hindrar framväxten ochsom av nya

alternativa verksamhetsformer i kommunerna delvis slagär hindersamma av
försvårar nyföretagande huvudöver Ds 1992:108. Konkurrensbe-tagetsom

gränsningar det gäller de tjänster dennär offentliga sektorn i dag produ-som
vid sidan myndighetsutövning bör kunna anmälas till Konkurrens-cerar av

verket.
Ett antal institutionellaförändringar skulle kunna bidra till ökad effektivitet

och bättre kontroll det gäller den kommunalanär verksamheten. Först och
främst skulle genomdriva enhetliga och ändamålsenliga redovisnings-man mer
principer i alla landets kommuner, bl.a. därför detta skulle underlättaatt
jämförelser och utvärdering.
För det andra det viktigt förbättraär den kommunalaatt revisionen. Man

behöver motsvarighet till Riksrevisionsverket för kommunerna. Ett sådanten
bör också ha möjlighet till sanktioner vid uppdagade brister.organ

Kommunala folkomröstningar inför utgiftsåtaganden ocheller skattehöj-nya
ningar skulle både vitalisera den kommunala demokratin och möjliggöra en
ökad rationalitet i kommunala beslut.

Förslag

Offentlig verksamhet

57. Staten bör inte absolut nödvändigtän tjänsteutbudet istyramer
kommunerna.

58. Statligt definierade sociala rättigheter åläggs kommunerna attsom
uppfylla bör begränsas till allmänt omfattade och grundläggande behov.

59. Refonnera utjämningsbidrag till kommunerna förstatens skapaatt
incitament hos dessa höja skattekraften.att

60. Reformverksamhet i den offentliga sektorn bör baseras på experiment
i liten skala lokalpå nivå.

61. offentligAll produktion inte myndighetsutövningär bör siktpåsom
konkurrensutsättas och underkastas sedvanlig granskning denav
konkurrensvårdande myndigheten, Konkurrensverket. Etablerings-
hinder bör undanröjas och konkurrens bör ske lika villkor mellan
olika producenter.
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den kommunalakontrolluppföljning ocheffektivkravStäll62. av
förRiksrevisionsverkettillmotsvarighetoch inrättaverksamheten, en

ända-enhetlig ochStäll krav påKommunrevisionsverket.kommunerna,
möjligtskallför detkommunerredovisning i alla attmålsenlig att vara

utsträckningvilkenundersöka iochkostnadernakontrollera att
uppfylls.uppställda mål

möjlig-harprivatiserasintemonopol bör utrettNaturliga att63. utan man
kap. 4.infrastruktur;gäller fr.a.demregleraheterna att se

Överväg med besluti sambandfolkomröstningobligatoriskinföra64. att
skattehöjningar i kommunerna.om

finansernaoffentligai debalans3.9 Mot

för fåoffentliga utgifternedskärabehovetdiskuterade vi attkapitel 2l attav
konkret diskuteraVi skallutveckling.skuldensoffentligadenkontroll över nu

till.hur detta kan
kapitelkalkyl i 2för vårförutsättningarna är:de viktigaNågra av

och med 3år 1994med 1,5 %år 1993,med %krymper 1,5BNP växer———
1995-1998.år% per

%.Realräntan 5är—
arbetslöshet och arbets-arbetslösheten summantotala öppenDen av—

till % år 1998.från % år 1994 5successivt 12sjunkermarknadsåtgärder
uppgår till % BNPskuld 1loffentliga sektornskonsolideradeDen av—

startåret 1993.
proportionellt med BNP.konsumtionenoffentliga växerDen—

år.realt med %2Transfereringarna växer per-
proportionellt BNP.intäkternaoffentligaDe växer mot—

storleksordningenbudgetförstärkningkrävsförutsättningarMed dessa aven
konsoliderat påstatsskuldenstabiliseraför övermiljarder kronor strax100 att

kalkyl på hurfrån någoninte utgåtttill 1998. Trotsnivån 40 % BNP attav
strukturelltbör betecknasbudgetunderskottdagensdelstor somsomav

storleksordningbesparingsbehovfram tillvi alltsåkommer ett somsammaav
Beloppet beror påbudgetunderskottet.strukturelladetfärska kalkylerflera av
fördelar sigsparbetingförslag tilltiden. Vårt överfördelassparbetingethur över
och ytterligare1994miljarder kronordär1994-1997, 10de fyra åren sparas

sammanställningenföljandede åren. lunderkronor årmiljarder30 treper
exaktadet fjärde året; denuppnåddplanerasbesparingnedan den varasomges
följerbesparingarnalänge de totalabetydelse, såunderordnaddit ärvägen av

utvecklingen.den angivna
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Några påverkar sparbetinget starkt.stora poster I 1993 års budget finns
utgifter för bankstöd motsvarande ungefär 2 % BNP; de förutsätts bliav
successivt avvecklade under perioden. Värdet de fordringar fårstatenav som
i utbyte svåra uppskattaär påverkar naturligtvisatt den finansiella ställ-men
ningen.
En osäker faktor den eventuella EG-anslutningen.är Vi återkommer tillannan

denna i slutet avsnittet.av

Principiella överväganden

Som vi diskuterade i avsnitt 3.7 bör skilja mellan sådana utgifierman som
bygger på långa kontrakt mellan och förmånstagare och sådanastaten som
bygger på relativt kortsiktiga kontrakt. Pensioner och återbetalning studie-av
medel hör till den förra kategorin, medan många andra kontrakt kortsiktigaär
i den meningen individen kan kompensera bortfallatt med sparande ellerett
olika försäkringar.typer av
Det å andra sidan svårtär motivera någon heltatt skulle undantasatt grupp

från besparingar i situation där de förutsättningar rådde nären systemensom
byggdes har förändrats radikalt. Det kan då tyckas naturligast iupp attvara
första hand ändra tillkomna förmåner, såsom delpensionensent eller den tidig-

sänkta pensionåldem, vilka delvis återtas. Men fönnånstagarensävenare nu
förmåga bära neddragningar måsteatt in vid beslut.vägas ett

börMan också enligt vår mening vid neddragning den offentliga kon-en av
sumtionen prioritera den offentliga sektorns kämverksamheter, och överlåta mer
perifera verksamheter till privata eller kooperativa initiativ.
Slutsatsen neddragningär de offentligaatt utgifterna inte bör ske meden av
och hela fältet.över Både detprocentsats gäller konsumtionennären samma

och transfereringama bör prioritering verksamhetsområdena ske på basisen av
principiell diskussion roll i samhället.statensav en om
exempelDe på utgiftsneddragningar det följande syftari bara tillsom ges att

konkretisera kravetvad på kontroll skuldutvecklingen innebär.över De inteär
betrakta förslag. Att utgiftatt viss blandinte exemplen hindrartassom en upp
attiden, enligtinte vår kan ifrågasättas.mening, det1 budgetläge rådersom

måste alla utgifier förutsättningslöst.prövas

Besparingseflekter

När drar ned de offentliga utgifiema, konsumtion såväl transferer-man som
ingar, det väsentligt skiljaär på brutto- och nettoeffekter.att Eftersom de flesta
transfereringar beskattade, kommer skatteunderlagetär reduceras. finnsDetatt
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dessutom ofta kopplingar mellan olika Den miniminivå definierassystem. som
socialbidragsnormen också för nettobesparingensätter frångräns vissav en en

sänkning ersättningsnivåema. Vad den faktiska konsekvensen blir sänktav av en
bidragsnivå därför komplicerat beräkna.är krävsDet kännedom antaletatt om
förmånstagare, deras inkomst, familjeförhållanden Vår uppskattning baserasetc.
på beräkningar gjorda den fördelningspolitiska vid Finans-av gruppen
departementets ekonomiska avdelning. De inte hänsyn till dynamiska effektertar

beror förändringarpå i beteendet.som

Sparbetinget: överslagskalkyler

Kommissionen binder sig inte vid något specifikt förslag på hur besparingarna
skall fördelas olika ändamål. Vår uppgiftöver peka på några alternativ.är att
Beloppen ungefärliga, och de olika alternativenär bör överslagskalky-ses som
ler, fullt genomarbetade alternativ.änsnarare som

kalkylenI utgår vi från redan beslutade besparingar och sådana före-att som
slås i 1993 års budgetproposition verkligen genomförs. Däremot vi inte medtar
besparingsambitioner regeringen deklarerat i finansplanen närmareutan attsom
precisera förslagen.

Beslutade besparingar och förslag enligt 1993 budget-års

proposition

Enligt finansplanen i 1993 års budgetförslag uppgår effekten beslutade ochav
aviserade statliga besparingar fr.0.m. till1994 drygt 10 miljarder kronor prop.
199293:10O bil. 1 26. Dessutom kommer tidigareläggningen statligas. av
investeringar minska utgifterna för investeringar år i förhållandeatt 1997 till
1993 med kanske miljarder5-10 kronor under förutsättning det sigröratt——

tidigareläggning och inte expansion. Beslutet avveckla räntesub-om atten en
ventioner till bostäder sänker varje år utgifiema med ytterligare miljarder4-5
kronor årligen, vilket besparing miljarder15-20 vid periodens slut.ger en
Totalt beräknas därför fattade eller aviserade beslut leda till 30-40 miljarder
kronor lägre utgifter år 1997 år 1993.än
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Oflentlig konsumtion

förhållandekonsumtionen ioffentligakapitel denreferenskalkylen i 2I antas
från 1980-taletsmed utvecklingenkonstant. Dettatill överensstämmerBNP vara

vilket regeringenoförändrad konsumtionrealtbörjan. En som en am-anger-
vilketfaller,underskottets andel BNPskullei finansplanenbition göra att av—

referensalterna-[förhållande till vårtstatsskulden.Stabiliseringbidrar till aven
offent-denbesparing sammanlagt 10,5 %påuttryckasdettakantiv avsom en

vardera för åren 1995-1997.ochför år 1994 3 %konsumtionen %liga 1,5
miljar-uppgå tillkonsumtionen 1993 114statligaför denKostnaderna väntas

den ligger knapptinnebär alltsåoförändrad konsumtionrealtder kronor. En att
motsvarandeStälls krav påperiodens slut.referensbanan vidmiljarder under12

räknat på kon-miljarder kronorknapptblir besparingen 30kommunerna, en
utgifterna skallde statligamiljarder år 1993. Föromkring 280sumtion attav

utgångsläget drygtistatsbidragen till kommunernakrävs dåreduceras att ———
miljarder.medminskas 30miljarder kronor80 -

i och medinte löstbesparingsproblemetunderstrykas ärmåste attDet att man
realaskall ligga kvar påkonsumtionenden offentligahar deklarerat att samma

beträff-inträffa krävs konkreta beslutverkligen skadettanivå 1993. För attsom
ambitionlyckas med dennaSkulle intelokal nivå.verksamhetenande man

tillväxten i den offent-håll. Blirmotsvarande gradisparkravet annatväxer
sparbetinget medexempelvis år, ökarstället 2 %konsumtionen iliga om-per

andra områden.miljarder kronor påkring 30

inklusiveSocialförsäkringar pensioner

och föräldraförsäk-sjuk-socialförsäkringssystemetiHuvudkomponentema är
bidrag barnbidrag,pensionsförsäkring särskildaocharbetsskadeförsäkring,ring,
sjukpenning, för-dagersättningarukförsäkringen ingårbambidragsförskott. I

läkarvård, läkemedel m.m..sjukvårdsförmånerochäldrapenning m.m.
Pensionsförsäkringenförrnånsnivåer.sänktahar redan skettBesparingar genom

delpension.tilläggsfönnåner, ochmed ATPomfattar folkpension
nettobesparingar i dessaochpotentialen för brutto-nedan framgårtabellenAv

till nivåskulle dra ned förmånemahypotetiskt,rentsystern en somom man,
nettobesparingen vidtotalaför år 1993.socialbidragsnormen Denmotsvarar en

kal-enligti alla uppgårsocialbidragsnivåneddragning tillsamtidig systemen
bruttobeloppet. Observerahälftenkronor, dvs.till miljarderkylen 134 attav

ihop.hängeradderas, eftersominte kanför enskildasiffrorna systemensystem
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Tabell 3.1 Den totala besparingspotentialen någraför inkomstöverföringarstörre
1993 Miljarder kronor.

Överföring Brutto- Därav
utgifi

ÖkadeSkatte- Minimi- Netto-
bortfall inkomst garanti- utgift

prövade belopp
bidrag

Skattepliktiga Överföringar:
sjukpenning och sjuklön 32,0 10,9 4,0 1,7 15,4
därav sjukpenning 17,3 5,7 3,6 0,9 7,1

Föräldrapenning 18,8 5,7 4,2 1,0 7,9
lA-kassa 14,0 4,8 3,6 -0,1 5,7

Folkpension, pensions-
tillskott och ATP 165,7 45,0 25,6 32,1 63,0

°därav ATP 99,2 28,3 44,1 -0,3 27,1

Skattefiia överföringar:
Barnbidrag 18,5 4,2 14,3- —-
Bostadsbidrag 5,5 3,2 2,3— —
KBT och SKBT 11,1 6,2 4,9— —

Samtliga överföringar: 265,6 66,0 65,4 134,2-

a Bostadsbidrag, KBT, SKBT och pensionstillskott.
b Detta belopp år kraftig underskattning påde väntade utbetalningarna 35-40 mdkr dettaen av
ar.

lågc De pensionärer sådanhar ATP eller helt saknar tilläggspension ärsom som en- -pågaranterade pensionstillskott fyller nivå. Dåfolkpensionen till vissett ATP bortsom tasupp en
hållethelt och ökar utbetalningarna pensionstillskott med 30,8 mdkr.av

Källa: Finansdepartementet, fördelningspolitiska gruppen.

Tabell åskådliggörsI 3.2 antal sparpaket i transfereringssystemen, olikapåett
nivåer och med olika profiler. Alternativ 1 10 miljarder kronor nettosparar

reducering framför allt familjestödet, medan alternativ 2 uppnårgenom en av
nettobesparing sänkta ersättningsnivåer i inkomstförsäkringamasamma genom

och mindre reduktion kompensationsnivån i ATP. För nå de högreatten av
besparingsnivâema i alternativen och3 4 krävs kombinationer och utvidgningar

neddragningarna i alternativ och1av
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på inkomstöverföringarnabesparingar inomRäkneexempelTabell 3.2

Åtgärd Besparing, Mdkr

mdkr.familjestäd: 10MinskatAlt ca
föräldrapenning basbeloppi 4till 80 %Sänkt komp. + max

4,4sjukt bamtvå karens+
andra barnbidragetförsta ochFlerbamstillägget slopas +

7,9bostadsbidrageninkomstprövas genom
0,6sjukdomkarensdagar vidTvå
-1,8Skattebortfall

Ökade -O,4inkomstprövade bidrag
lMinimigaranti -
9,6Totalt

mdkr.standardtrygghet: 10SänktAlt 2: ca
föräldrapenning, a-kassavid sjukdom,till 70 %Sänkt komp.

13,5sjukt barnvid sjukdom ochtvå karensdagar+
1,3Slopade flerbamstillägg
3,3i till 58 %kompensation ATPSänkt
-5,9Skattebortfall

Ökade -0,7inkomstprövade bidrag
-1,0Minimigaranti
10,5Totalt

mdkr.Kombinationsåtgärder: 20Alt ca
sjukdom, föräldrapenning,till % vidSänkt komp. 70
basbeloppmaximering till 4a-kassa ++

18,5sjukdom och sjukt barnkarensdagar vidtvå
bambidragenFlerbamstillägget slopas +

8,3bostadsbidrageninkomstprövas genom
4,8pensioner sänks 3 %Allmänna
-9,3Skattebortfall

Ökade -0,9inkomstprövade bidrag
-l,2Minimigaranti
20,2Totalt

standardtrygghet: 30 mdkr.MinimeradAlt 4: ca
sjukdom, föräldrapenning,till % vidSänkt komp. 70
basbeloppmaximering till 4a-kassa ++

18,5sjukdom och sjukt barntvå. karensdagar vid
18,5flerbamstillägget slopasBambidraget och
8,3pensioner sänks 5 %Alla allmänna

-10,5Skattebortfall .Ökade -0,7bidraginkomstprövade
-4,5Minimigaranti
29,6Totalt
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Beträffande övriga komponenter i socialförsäkringssystemet kan nämnas att
för tandvårdsförsäkringen 1993 omkring 4 miljarder kronor.kostnaden Enär

försäkringen till högkostnadsskydd. kan väljamöjlighet reducera Manär ettatt
läkemedelsförmånen. totala besparingspotentialen förlösning för Densamma

till miljarder.båda torde uppgådessa 5system

Andra transfereringar

till företag, organisationer, studiecirkelverksamhet,Transfereringar sker också
vissa kulturinstitutionerpolitiska partier, Om attm.m. man menarpressen,

och nyttjare offentliga tjänster skall bäramedlemmar i organisationer av en
finansiella bördan verksamheten, kan besparingardel den görasstörre avav

Vi endast några exempel; inte tagits med börockså här. poster natur-somger
undantas från prövning.ligtvis inte

stödet till föreningsrörelsema uppgick 198990 till miljarderstatliga 7,5Det
Statskontoret 1991. offentliga stödet till idrotten uppgår tillkronor Det ca

Huvuddelen detta utgår kommunal nivå i form subven-miljarder år.8 avper
idrottsanläggningar.tioner till

kulturanslaget uppgår till miljarder kronor. ingår bl.a. detstatliga 4 HärDet
miljarder kronor. Huvuddelen presstödet utgår dockdirekta presstödet på 0,5 av

nedsatt och mervärdesskatt, motsvarande skattereduktioni form annons- enav
miljarderpå 2 kronor.

intäkterHöjda

förutsättningen skall iräkneexempel har utarbetats med balans nåsVårt att
inteförsta hand utgiftsnedskämingar, och skattetrycket bör öka. Attattgenom

dock betydelse för legi-de skatter beslutats faktiskt drivs in är systemetsavsom
förlorar olika formertimitet. totala skatteintäkterDe statensom genom av

baraekonomisk brottslighet naturliga skäl svåra uppskatta. Inteär att statenav
kan drivasövriga näringslivet drabbas. Vaddetävenutan som genom en

storleksordningen miljarder kronoreffektivare organisation kan 10 pervara av
år 1993.Magnusson

del bördan föravsnitt vi förkapitel 3.3I 3 argumenterar att storen av
bäras direkt företag och sysselsatta.åtgärder arbetslösheten bör Enmot av

linje det långsiktigaarbetsmarknadsfonden ligger alltså i medförstärkning av
fördelas lika mellan arbets-detta avseende. bördan skallmålet i Om staten,

egenavgiftema för företagkrävs ökning ochgivarna och arbetstagarna, en av
till miljarder.Fondens utgifter 199394 beräknas uppgå 42 Denanställda.

tredjedel vardera innebärfördelningen avgifterna medföreslagna en gruppav
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arbetsgivaravgiften höjs med lönesumman,2,2 % medan egenavgiftenatt
höjs med omkring kronor sysselsatt.3 200 avgifternaOm i ställetper anpassas
till mindre arbetslöshetsnivåer, kan sammanlagt 20 miljarder kronorextrema
från företag och anställda rimligt.vara

Budgetförstärkningar jjra alternativ-

Vi sammanfattar i Tabell 3.3 några olika alternativ för stabiliseraatt stats-
skulden på den angivna nivån. de förstaI alternativen förutsättstre att spar-
effekten redan fattade eller aviserade beslut miljarder40 kronor, medanärav
spareffekten i det fjärde bli endast miljarder. alternativen30 I vidareantas antas

intäkterna förstärks med 20, 20, 0 respektive miljarder30 resultatatt som av
höjda avgifter till arbetsmarknadsfonden, åtgärder den ekonomiska brotts-mot
ligheten och eventuellt andra inkomstförstärkningar.
Skillnaden mellan alternativ och besparingarna1 2 i det förra alter-är att

nativet inriktas konsumtionen, i det transfereringama. Någramot motsenare
olika respektiveuppnå besparingsnivå i socialförsäkringssystemetsätt att
framgår Tabell 3.2av ovan.

alternativ ställs så höga krav neddragningarI 3 på i de offentliga utgifterna
såväl offentlig konsumtion transfereringar påverkas kännbart.att som

Alternativ liknar alternativ4 högre intäkter kompenserar för för-men
väntade lägre besparingar enligt krispaketen. det inkomstförsäk-Dessutom är
ringarna, de övriga transfereringama, dras ned.änsnarare som

Tabell 3.3 Sammanfattning besparingsalternativenav

Alt. Alt.1 2 Alt. Alt.3 4

Redan fattade och
aviserade beslut 40 40 40 30
Offentlig konsumtion 40 O 40 20

realt konstant
oförändrat andel BNPav

Transfereringar 0 40 20 20
varav
Inkomstbortfall, pensioner-

enligt tabell 3.3. 30 10 20m.m
Tandvård, läkemedel 5 5 0-
Organisationer 5 5 0-

Inkomstförstärkningar 20 20 0 30
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Med dessa besparingar och ökade intäkter uppnås det mål isom angavs
förutsättningarna för beräkningarna förändraskapitel i rikt-Om ogynnsam

ytterligare besparingar. Med BNP-tillväxt på ochning, krävs 2 % åren per
miljarderfortsatt hög arbetslöshet krävs ytterligare 30 kronor år10 % 1998.

EG-anslutning

referenskalkylen finns inga kostnader för EG-medlemskap inkluderade. EnligtI
skall arbetet från regeringens långsiktigakommissionens direktiv utgå att pro-

föra Sverige i det europeiska samarbetet. Vi dock inteär näratt vet engram
Äveneventuell anslutning blir budgetutgifien för medlemskapet svårär attav.

Medlemsavgiften för närvarande föremål för förhandling.uppskatta. visstEttär
fonder förväntas, skatteintäktemaåterflöde till Sverige från EG:s kan frånmen

från förutsätter dessutomdessa osäkra. Vissa bidrag EG motsvarande bidragär
alltså statsutgifiema.från svenska vilket ökarstaten,

också visst skattebortfall, vilket kompenserasMedlemskapet innebär måsteett
med budgetförstärkningar på håll.annat

erfarit skulle nettoutgiften förEnligt vad kommissionen medlemskapet komma
intervallet miljarder kronor och skattebortfalletligga i 10-20 årligen bli 5-10att

skulle därmed kräva budgetförstärkningmiljarder. Medlemskapet 10-en
miljarder kronor och ytterligare skattehöjningar miljarder förpå 5-1020 att

Övergångsbestämmelserkompensera for skattebortfall. kan komma påverkaatt
utgiftema de första åren.

Sysselsdttningseflekter

offentliga sektornRationaliseringskravet på den har i räkneexemplet formulerats
oförändrad nivå för utgifiema. Vad effekten sysselsättningenreal på blirsom en

detta reallöneutvecklingen. Med oförändrad reallön kanberor på sysselsätt-av
ningen inom sektorn upprätthållas. Stiger reallönen, sjunker sysselsättningeni
motsvarande den produktiviteten ökar, givet sysselsättningen, kangrad. månI

kvalitetenantingen kvantiteten eller hos tjänsterna öka.

Slutsatser

Besparingskrav den storlek vi har diskuterathär kommer bli känn-attav som
bara för alla människor eller förutsättningpå förEnnästan sätt.ett annat att
besparingar denna storleksordning skall politiskt möjliga deär attav vara upp-
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rättvisa. Fördelningen bördan kanlevs naturligtvis påverkassom av genom
sammansättningen besparingarna. Vi återkommer med principiell diskus-av en

fdrdelningseffektersion i kapitelav
viktigt valet åtgärder så långt möjligt harmonierar medDet de målär att av

för den offentligaställs sektorn på medellång och lång sikt. Om deuppsom
politiskt ansvariga inte besparingar denna omfattning möjligaärattanser av
finns bara två alternativ. Antingen får skjuta saneringenpå de offentligaman av
finanserna, med ytterligare ökning statsskulden den följerutöveren av som av

räkneexempel, eller också höja skatter eller avgifter.vårt måste man
framgått ställer läget krav utomordentligt hög disciplinSom beträffande

utgifterna och skatterna. förslag till utgifterDe eller skattesänkningarnya som
nyligen lagts eller diskuteras lagstiftad till barnomsorg, handikappreforrn,rätt-
exportsubventioner till livsmedel sig mycket försvara.svåra enlighetIter att—
med vad kommissionen föreslår i kapitel bör den förordar5 sådana föränd-som

för vilka andraringar redogöra anslag skall reduceras eller vilka andrasom
skatter hanhon höja för det skall bli möjligt stabilisera denatt att attavser
offentliga skulden.

Förslag

offentligaBalansi de finanserna

kapitel framräknade65. i 2 behovet budgetförstärkningarDet för attav
stabilisera statsskulden inom bör i4-5 år huvudsak tillgodoses genom
nedskärning de offentliga utgifiema.av
Besparingama bör inte fördelas66. jämnt de offentliga utgifternaöver utan
baseras på prioritering uppgifter.statensen av

realt oförändradMed offentlig konsumtion höjda67. och intäkter på
miljarder kronor20 från egenavgifter eller effektiviserad skatteuppbörd

blir det inte nödvändigt reducera transfereringama. Skulle denatt
offentliga konsumtionen hålla konstant andel måsteBNP trans-en av
fereringama däremot dras ned med miljarder kronor40 vadutöver som

ellerbeslutats aviserats. Tillåts intäkterna inte öka, krävs både realt
oförändrad offentlig konsumtion och kraftiga sänkningar transfere-av
ringama. Vid tillväxt fortsattoch hög arbetslöshet krävssvagare
ytterligare miljarders30 budgetförstärkning.ca
Genomförs inte de beskrivna68. besparingarna kommer statsskulden inte

stabiliseras före sekelskiftet betydande skattehöjningar.att utan
69. Den i dagsläget förespråkar ökade utgifter något område börsom

åläggas precisera utgiftsminskningar andra områden.att



Tillväxt4

Den starka nedgången i ekonomisk tillväxt sedan 1970-talets början viktigär en
del i den svenska krisen. Lönebildningen och den offentliga utgifisexpansionen
fortsatte under de decennierna inget hade hänt med tillväxt-senaste som om
takten i ekonomin. Som såg i föregående kapitel anpassade sig inte exi-
sterande institutioner och beslutsfattare till de förutsättningarna, tycktesutannya

frånutgå fortsatt hög tillväxttaktnärmast någotatt naturlag.en var av en
Ävenlåg tillväxtMen också problem i sig.är små skillnader i till-etten

växttakt längre tidsperioder f°ar effektöver levnadsnivån. Mellan 1870stor
och 1970 ökade arbetadBNP timme i Sverige 17t.ex. gångeränper mer en-

de ökningar huvudstörsta förekom under dennaöver periodtagetav som
Maddison 1982. I Australien ökningen blott gånger under4 tids-var samma
period. Till de allra rikaste länderna hörde1930 Argentina, Australien, Stor-
britannien, Tjeckoslovakien och Uruguay. dessa återfinnsInget i dag blandav
de rikaste länderna. Genom långsam ekonomisk tillväxt kan rikt land glidaett
ned till mycket låg relativ nivå inom loppet halvt århundrade.etten av

detI vardagliga livet det ofta tid innan förändringen i den offentligatar BNP-
statistiken upplevs problem. berorDet levnadsstandarden förett attsom ett
enskilt hushåll, liksom för helt land, inte bara beror flödet inkomstett av
under givet år. Landet, liksom hushållet, har till sitt förfogandeett storen
tillgång olikapå slag kapitalföremål ackumulerats under tidigare år ochav som
avkastar tjänster vilka inte registreras sig i eller hushållsinkomster.BNPvare
Viktiga exempel hushållens bilar, fritidsbåtarär och möbler, liksom gemensam
stadsmiljö och infrastruktur. Besökare i 1950-talets Aires,Buenos 1970-talets
London, och 1990-talets Stockholm har därför svårt den pågående ekono-att se
miska nedgången.
Man kan begreppet levnadsstandard och därmed ekonomisk till-ävenge ——

antingen eller vid tolkning.växt snäv Med tolkning koncentre-snäven en en-
intresset till det omfattas traditionella nationalräkenskaper, dvs.rar man som av

bruttonationalprodukt eller bruttonationalinkomst. Med vidare tolkningen
inkluderar också andra faktorer har betydelse för välfärden: fysisk ochman som
psykisk hälsa hos befolkningen och det allmänna kulturella klimatet i samhället.
Medan det konventionella BNP-begreppet tillåter någorlunda precis beskriv-en
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definiera och dettiden, blir det svårareutvecklingen mätaning över attav
tillväxtbegreppet.vidare

produktiviteten ochför tillväxtförutsättningarnabehandlarkapitelDetta av
till tillväxthuvudsak begränsar viförutsättningar.dessa Ipåverkahur vi kan oss

dock perspektivet.avsnitt vidgar vikapitlets sistaökning i BNP. Iuttryckt som
olikainkomstfördelning mellanviktiga fråganvi också dendiskuterarDå om

pensionsskulder och miljö-statsskulden,påverkasdessaoch hurgenerationer av
skulder.

Utgångspunkter4.1

produktiviteten inämligenförhållande,välkäntpekade vi påkapitel att1I ett
tillförhållande bådeungefär isedan 1970 närmastSverige långsamtväxt -
dettaOECD-ländema.genomsnittet Dettilldecennier och ärtidigare somav

bil..reallön Jakobson Jagrén,relativaeftersläpningen vårligger bakom av
med lång-så. Endasti kapitelantyddesproblemet värre änMen är, som

förhållande till andraenhet, iproduceradlönekostnaderfallandesiktigt per
konkurrenskraft ochinternationellabehålla sinindustrin kunnatycksländer,

sikt inne-På korti de rika ländernasmarknadsandelardärmed försvara export.
möjlighet öka marknads-enhetproduceradlönekostnadersänktabär attenper

enkelt samband. Medansådantsikt finns inte någotlängreandelama, påmen
1980-taletTyskland underochDanmark,såsom Japanvissa länder -—

ökandeproducerad enhet medlönekostnadrelativhöjdkombineralyckats per
sänkta relativa lönekost-tvingats bådeSverige i ställetmarknadsandelar, har se

Jakobssonmarknadsandelaroch fallandeproducerad enhetnader per
orsakerna till dagensmycket konkretbelyser påbil.. sättJagrén, Detta attett

Sverigeslönekostnadsutvecklingen.relativai densökas djuparekris måste än
tyder pålönekostnademasedanmarknadsandelar,fallande anpassats, attäven

produktprisutvecklingvid sektorer medhållit fastvi antingen ogynnsamen
förlorat tidigareundan för undaneller vimarknader,internationella ettatt

utveckling,ekonomisklitteraturenproduktkvalitet.gäller Idetförsprång när om
fallande of trade.u-länderkaraktäristiskt förbrukar detta termsanses --

investeringar iökat sinasvenska företaghör ocksåTill bilden att stora
Ökningen direktinvesteringarsvenskai Sverige.snabbareutlandet långt än av

ägdeliknande utvecklingvisserligen inte unik.1980-talet Enunderi utlandet är
snabbaredirektinvesteringarutgåendeOECD-länder;flesta växte äni derum
andel devärldshandeln. Sverigesoch Meninvesteringarnade inhemskabåde av

svenska direkt-proportionellt.ökat Deutlandsinvesteringarna hartotala änmer
trefaldigades under det gångnaOECD-områdetinominvesteringarna änmer

mindre vadi Sverige någotdirektinvesteringarnautländska ändecenniet. De var
huvudskälet till obalansenstorlek,svenska ekonominsdenmotsvarar mensom



Tillväxt 123

i investeringsflödena alltså utgåendeär Isaksson, bil..stor ström Tyngd-en
punkten i de svenska storföretagens forskning och kvalificerade produktion har
också i viss mån förskjutits utomlands.

företagAtt Sverige förlorat internationelli konkurrenskraft betyder inte att
svenska företag förlorat konkurrenskraft. Vad förlorat i Sverige harman man
kompenserat i sina utländska dotterföretag. harDet alltså gått bättre för svenska
företag för Sverige. Det tyder på företagensän problem hängeratt medsamman
förhållanden Sverige.inom
Det också väl känt effektenär 1980-talets devalveringaratt bara blevav

kortvarig då det gällde få till stånd resursöverföring till denatt konkurrensut-en
sektorn. Devalveringama ledde dessutomsatta främst till de traditionellaatt

svenska basnäringama expanderade. internationellaDe marknaderna för dessa
näringar relativt långsamt. Balansenväxer mellan och importexport av varor
med högt kunskapsinnehåll försämrades under 1980-talet Ohlsson 1992.
Ofta industrin blivit försägs liten. Industrinatt i dag endast försvarar en

femtedel den totala sysselsättningen, medan tjänstesektom sysselsätterav ca
70 %. förskjutningDen i riktning tjänste- och servicesektom faktisktmot som
inträffat dock för alla utveckladeär industriländer och i sig integemensam ger
nödvändigtvis anledning till Problemet Sverigeär saknarattoro. snarare en
kvalificerad och konkurrenskraftig tjänstesektor. Den svenska tjänstesektom är

hemmamarknadsinriktad och produktionenextremt sker ofia, i synnerhet inom
den offentliga sektorn, monopol. internationellaDen integrationen sättersom
tjänstesektoms omställningstörmåga på särskilt hårda prov.

kapitel diskuteradeI 3 vi förutsättningarna för utnyttja tillgängligaatt resurser
på effektivt dvs. villkoren för högett sätt, produktivitet. Vi betonade viktenen

väl fungerande marknader, goda ekonomiska incitament, flexibilitet iav resurs-
användningen och fri etableringsrätt. förMen befolkningens levnadsstandardatt
skall stiga krävs också ständig tillväxt i produktiviteten. Både teori ochen
erfarenhet visar detta fordrar kontinuerlig ackumulationatt realkapitalen av

investeringar i byggnader och maskiner; humankapital utbild-genom av genom
ning och kompetensutveckling; bättre totalproduktivitet teknologisksamt genom
utveckling. Såväl studier enskilda länder, s.k. tillväxtbokföring,av syste-som
matiska statistiska jämförelser mellan länder bekräftar dessa faktorer haratt
avgörande betydelse för fortgående tillväxt produktiviteten. Vi återkom-en av

i avsnitt 4.5 till frågan vilken allmän samhällsmiljö befrämjar sådanmer som en
ackumulation tillväxtfaktorer.av
Vi disponerar analysen enligt denna klassificering produktionsfaktorema.av
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Realkapital4.2

Näringslivets investeringar

OECD-genomsnittetlegat lägrei Sverigeharandel BNP änInvesteringarnas av
ochprocentenhetervarithardecennierna. Gapettvåunder de ettsenaste varpar

1980-talet närmadehalvanUnderoch 1985.mellan 1978störst avsenaresom
sysselsättningeni Sverige,expanderadeSamtidigtgenomsnittet.Sverige återsig

kapitalstock-OECD-länder. Resultatetfalla i andra ärfortsatte attmedan den att
tidigare i för-snabbtlikainte ökatdecenniernade tvåunder senaste somen

den långsammaredelkan förklarasysselsättningen. Dettillhållande aven
sysselsattadekonsekvensproduktivitet.i En ärtillväxten attsvenska annan

äldre.blir alltgenomsnittkapital imedarbetar ett som
bruttoin-finner viinvesteringar,industrinstillvi intresset attKoncentrerar

konkurrentlän-viktigaremed dehållit jämnaharnågorlundavesteringarna steg
bil.. Dåi Jakobsson Jagrén,Diagram1980-talen 13ochunder 1970-dernas

arbetade timmar, harantaletutvecklingsnabbjämförelsevishaftvi även aven
Kri-utvecklats långsamt.arbetstimmekapitalstockenindustrininomäven per

maskin-till byggnader påutsträckning gåtthögi alltförinvesteringarnatiken att
maskininveste-i statistiken;inte stöddäremotbekostnad harinvesteringarnas

med övriga OECD-hållit jämnahar iförhållande till BNPi stegringarna stort
fråninvesteringarnatotalaandel deMaskininvesteringamas stegländers. av

Diagram 14 i1980-taletundertill drygt 80 %l970-taletpådrygt 70 % samma
utvecklingenbedömningenallmärmastöder den attbil.. Detta avresonemang

delbegränsadbidragit tillendastrealkapitalbildningenden privata aven
1991:82.tillväxttakten SOUsvenskai dennedgången

realkapital ipåavkastningenekonomi det främstutlandet ärI öppenmoten
investeringarna.de realavolymenbestämmertill utlandetförhållande avsom
mellan lönekost-förhållandeti hög gradkapitel deti 2påpekadevi ärSom

avkast-dennasin bestämmerkapitalkostnader iochväxelkursnader, tursom
realin-avgörande inflytande påf°ar därförStabiliseringspolitikenning. ett
privatinhemsktviktenkapitel betonatockså i 3Vi harvesteringama. av

dessa hareftersommedelstora företag,mindre ochiinvesteringarsparande för
marknader.internationellaskaffa ägarkapital påmöjligheterbegränsade att

fördelning mellanderasocksåinvesteringarnavolymeninte bara utanMen av
gjordeskattesystemettidigaretillväxten.påverkar Detbranscherochföretag
underföljd vinsternafick tillofördelaktig, vilketmycketaktierutdelning på att

vinsternagjordes,där vinsternabranscheri de även närtid plöjdeslång varner
tillväxtförutsättningamamåttliga och svaga.
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Dessa snedvridande effekter i undanröjdaär reformerstort settnu genom av
skattelagstiftningen OECD 1993. Gamla skevheter kan emellertid finnas kvar
i kapitalstocken under lång tid och påverkar tillväxttakten.

Inflastrukturen

viktigEn del realinvesteringama infrastrukturen, exempelvisav trans-avser
energi och telekommunikationer. spelarporter, Här offentliga beslut viktigen

roll. Sådana har karaktär kollektiva nyttighetersystem och karakteriserasav
dessutom uttalade storskalefördelar, vilket innebär det svårt fåatt ärav att
tillräckliga privata investeringar, och privat drift leder till samhällsekono-att
miskt underutnyttjande. offentligaDet i utbyggnad och drift harengagemanget
därför varit starkt.
Efiersom producenter, underleverantörer och nyttjare inte själva behöver stå

för kostnaderna för offentliga investeringar, formar de ofta intressegrupper för
driva fram investeringsbeslut vadatt samhällsekonomisktutöver för-ärsom

svarbart. Det väsentligt allmänintresset förmårär sigatt gällandegöraatt över
lokala och regionala särintressen och andra påtryckargrupper för investeringar
i infrastruktur. Karaktären infrastrukturen alltså privat infrastrukturgör att
tenderar bli underdimensionerad, medan särintressenasatt makt i den politiska

kan leda till överdimensionering viss offentlig infrastruktur.processen en av
De åren har intensiv debatt förts kringsenaste infrastrukturen bådeen som

tillväxtbefrämjande faktor och stabiliseringspolitiskt instrument. Framförsom
allt transportsektorn, och då speciellt vägsektom, har framhävts viktig isom
båda dessa avseenden. Det nödvändigt söka preciseraär att transportsyste-om

har några unika egenskaper, samhällets beslutmet investeringar i infra-som om
strukturen inte beaktar.
Vägar och speladejärnvägar viktig roll katalysatorer för utvecklingenen som

i industrialismens barndom, tillväxtkraften Vägnätetär växermen nu svagare.
knappast längre i Sverige. investeringarNya förbättringar främst kvali-ger
tetssidan. Någon trafik mycket sällan, och detta heller inteärny genereras
avsikten. Utanför de huvudsakligatätortema är vinsterna tidsvinster 42 %,
sänkt olycksrisk 26 och% minskat fordonsslitage 12 % Jansson 1993a.
Inom handlar det framför allttätortema avleda trafik och därigenomattom
minska bullerproblem och olycksrisker.
En granskning Vägverkets investeringsplan antyder storleksordningenav egen
effektivitetsvinstema Carlén, bil.. Den totala framtida tidsvinsten förav

godstransport på miljarder50 kronorett värderas till l 1,4 miljarder.av program
Näringslivets årliga transportkostnader minskas med 600-700 miljoner kronor,

jämföra med de totala transportkostnademaatt omkring miljarder40 kronor.
Genomsnittligt näringslivet ståröver transportkostnadema för 4 % de totalaav



Tillväxt126

för näringsli-alltså kostnadernasänkeromfattandekostnaderna. Detta program
endast 0,06 %.sammanlagtmedvet

infrastrukturen, påberor inte baraTransportkostnader även transport-utan
framstår svenska last-jämförelseinternationellprissättning. Vidföretagens en
förklarar del deåkerinäringeninomKartellerdyra.bilstransporter en avsom

utländskamarknaden förden svenskakostnaderna, ochhöga öppna tran-att
näringslivetsmetod sänkaeffektivaresannoliktdärförsportföretag attär en
Flam mfl.,förinvesteringsprogrammassivatransportkostnader vägnätetän

bil..
erfarenhet samhällsekono-intefinnsjärnvägssektorn ännuInom avsamma
karaktär ställer krav påvägsektorn. Järnvägensinommiska analyser storasom

sällanförutsättningargods eller Dessaflöden äroch stabila personer.av
förbindelser blireller bättreSverige. stimuleraland Attuppfyllda i ett nyasom

subventionerberoendedelarjärnvägeneftersom nätet ärdyrt, stora avav
miljöfördelarna högtvärderargällerdriften.för Detta ävenäven om man

tillförkorta restidernaförjärnvägsnätetl993b. byggaAtt attJansson ut
nordligaste EG-ländernainte deresultat,inte önskat görkontinenten omger

investeringar.motsvarande
med andra länder. gårprestanda jämfört Dethar godatelenätetsvenskaDet

bland de lägstahushåll och företagför bådefram och prisernakomma ärlätt att
länder Neder-jämsides medSverige ligger härOECD-området;inom som

teknikSpridningennordiska länderna.övrigaländerna och de somav en ny
moderniserahögsta i världen. Attländerna deni de nordiskamobiltelefoni är

kvalificerade tjänster, dockdatakommunikation ochmedgerdetså tarnätet, att
sekelskiftet.förrän vidfår intehela landetlång tid; nätnyttett

kommunaltekniskainom deninfrastrukturen liggerdelmycketEn stor av
energi och lokaler.och Attkommunalaoch avlopp,sektorn: vägar,gatorvatten

torde ingenekonomiska tillväxtennyckelroll i denskulle ha någondessa system
mycketdockkommunaltekniskadehävda, ett stortrepresenterarsystemenmen

kommunaladet bara för detKommunförbundet 1991kapital. Enligt är gatu-
få bukteftersatt underhåll.tala Fördet befogatoch attär attvägnätet omsom

underhållsutgifterna med drygtde årligaökabehövermed problemen man
indika-beträffar finns ingaavloppssystemenochVadmiljard kronor.1 vatten-

energisidan det svårarekroniska problem. Påellersig akuta ärtioner på vare
förslit-här inte bara pååterinvesteringar berorochbehovet.bedöma Ny-att

ochmiljö- och säkerhetskraveni efterfrågan,förändringarockså påningen utan
i kommunernasför mycketFastigheterna stårenergiprisema. stor posten
här förutsebibehållet bestånd kanMedunderhållsbudget.kapital- och ettman
emellertidHuvudproblemetnybyggnadsbehov.elleråterinvesterings- är attstort

hämtavinster finnsdåligt. Mycketlokalerna utnyttjas att att avyttrastora genom
effektivarebeståndetoch nyttjafastigheter sätt.ett
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Enkäter till industriledare rörande Sveriges allmänna förutsättningar och
klimat investeringsland bekräftar bilden infrastrukturen fungerarsom att välav
NUTEK, underlag för års1992 LU; IVA 1993. Framför allt gäller detta den
internationella enkäten; här får Sverige sjätteplacering bland 22 undersöktaen
industriländer. Sämst resultat får jämvägama, bara 56 % de tillfrågadesom av

nöjda med.är
Sammanfattningsvis verkar föreställningen infrastrukturen någon formom som
nyckel till ekonomisk tillväxt svår försvara. Enstaka flaskhalsaratt kanav

naturligtvis existera, måste i så fall belägga dem med sedvanligmen man en
samhällsekonomisk analys det enskilda projektet. Under de kommande årenav
kan dessutom räkna med investeringar i infrastrukturatt faktiskt kommerman

hamna på god nivå, efter den kraftigaatt nedgången under 1970- och 1980-en
talen.
I den mån letar efter långsiktiga effekter inte fångas denman som upp av

samhällsekonomiska analysen, torde finna dem framför allt på framväxandeman
områden där osäkerheten konsekvenser och utvecklingsmöjligheterom är stor.
Sådana långsiktiga investeringar saknar ofta stöd de starka särintressenav som

knutna till dagens ochär gårdagens system.
Infonnationsteknologin sådant område.är Mångaett den har centralattanser

strategisk betydelse för samhällets framtida utvecklingsvägar i och förstort
näringslivets tillväxtkraft. Informationsteknologi kan ha betydelse särskiltstor
för den expanderande tjänstesektom. På kortare sikt bör inte förvänta sigman
några sysselsättningseffekterstora satsningar detta område; effekternaav är
företrädesvis indirekta och hänger med andra företag och institu-attsamman
tioner kan utveckla tjänster eller produktionsforrner. På längre sikt kannya man
dock sig direkta sysselsättningseffekter.vänta- även Sveriges geografiska läge
och låga befolkningstäthet, liksom vår relativt starka industriella tradition inom
telekommunikationsområdet, det också naturligtgör söka utvecklingsprojektatt
med långsiktig potential inom detta område.
Kommissionen det inte sin uppgift peka enskilda projekt,att utser som men

vi vill ändå illustrera vårt med konkret förslag förett närvar-resonemang som
ande diskuteras.
Det gäller för kvalificerade kommunikationstillämpningarnätett liknande dem

just utvecklats i USA, Japan och EG. Programmen forskning,som spänner över
pilotanvändning och teknikspridning inom informationsteknologiområdet. En
svensk motsvarighet, SiREN, diskuteras i samverkan mellan forsknings- och
utbildningsorganisationer och tilltänkta användare inom näringsliv och offentlig
sektor. Tekniken möjligheter flexibelt organisera olikaatt samhällsaktiviteterger
oberoende deras avstånd i tid och Exempel på tillämpningsområdenav är:rum.
utbildning, informationsöverföring, konstruktion och problemlösningannan
inom industrin, räddningsverksamhet och konstnärlig produktion.
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Finansieringeninfrastruktur.kollektivexempel påsådantEtt är gottettsystem
inblandade. Detfrån allasamrisk-basis förske på garanterabör att engagemang
kronormiljoner500-600totalram på överhardiskuteratsprojekt enensom

Denomkring kmför 20kostnaden motorväg.sexårsperiod. Detta motsvarar
tordeinitiativetinformationsteknologiska större.deteffektendynamiska varaav

infrastrukturenförBeslutsunderlag

väginvesteringar,framför alltinfrastrukturen,kringbeslutsprocessenStudier av
mycket liteharvägprojekt göraprioriteringenfaktiska attvisat denhar att av

samhällsekonomisk analys Janssonbasisgjorts påprioriteringmed den avsom
andraochregionala särintressenellerLokala1990.RRVNilsson 1989;

skattemedlenfaktiskadensåbesluten,snedvrider nyttanpåtryckargrupper att av
för denrespektenupprätthållakunna Förskulledenmindre attblir än vara.

myndighetdenhosincitamentkrävsbeslutsordningen rättvedertagna som
följandekan skapas påincitament sätt.Sådanamedlen.anvisadedeförvaltar

har denVägverket,investeringsbudget förvissbeslutarriksdagenNär om en
investeringsprojekt.föravkastningsnivånacceptabladen lägstadefinieratockså
genomför projektochprioriteringenbästafrån denmyndighetenOm gör avsteg

reduceras, såbudgetentotalabör denavkastning, attmed lägre samma genom-
upprätthållas.kantidigareavkastningsnittliga som

sektorochprioritera inom ävenbarainte utanvidareEtt är attsteg sammaen
överväganden.samhällsekonomiskalikartadebasissektorermellan olika av

vinster.potentiellt störreännuDetta ger
beslutsunderlaget förkrav påupprätthålla höga störreviktigtocksåDet attär

dynamiskabetydandeFöreställningarnainfrastrukturen.iinvesteringar om
troligenprojekten,de över-roll i debatten ärspelat störreeffekter, stor omsom

informa-sannolikt inomfinnseffekterför sådanaförutsättningardrivna. Störst
illustration till detta.konkretgivitocksåvi hartionsteknologin, och en
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Förslag

Infrastrukturen

70. Situationen på arbetsmarknaden motiverar, vi i kapitelsett attsom
tidigarelägger och forcerar investeringar i infrastrukturen. Settman

längre period finns docköver inga skäl höja investeringsnivånatten
den redan beslutade; vi harutöver inte funnit några indikationer på

allvarliga brister i den traditionella infrastrukturen vägar, järnvägar,
hamnar, telenät etc..

viktigt71. Det bevakaär infrastrukturatt byggsatt typer ut,nya av
speciellt inom informationsteknologins område.

72. Genom lämpliga incitament kan beslutsprocessen för investeringar i
infrastruktur i högre utsträckning i dag fås respektera kravetän påatt
högsta möjliga samhällsekonomiska avkastning.

4.3 Humankapital

Humankapitalet mått individemaspå kunskaper ochett yrkesskicklighet— —
ackumuleras både yrkesverksamhet och utbildningsinsatser. Kostnadernagenom
för ackumulationen både de direkta utgifternaär för utbildningen och de ute-
blivna inkomsterna under den tid utbildar sig. Intäkterna får formenman av
högre inkomster, och rikare arbetsliv och högreett socialannat Detstatus. är
främst penninginkomster och utgifter kan analysera med någon precision.man

begränsningDenna bör hålla i minnet lägger analysennär till grundman man
för politiska beslut.
Den privatekonomiska avkastningen investeringar i humankapital brukarav

kallas för utbildningspremien. Den hur mycket utbildningsinsatsen höjeranger
lönen, vanligen i Vid jämförelser mellan olika inkomstgrupperprocent. blir det
missvisande jämföra årsvisa inkomster, eftersomatt då inte beaktar deman
kostnader, i vid mening, individen kan ha haft för förvärva sin nuvarandeatt
förmåga och inte heller tidsprofilen för inkomsterna. Livslönen blir därmed ett
centralt begrepp.
Humankapitalets betydelse för ekonomisk tillväxt flerfaldig.är Man kan se

humankapital produktionsfaktor, vilken jämsides med kapital, arbetskraftsom en
och insatsvaror utnyttjas i produktionen och tjänster. Det kan ocksåav varor ses

kvalitetsdimension hos arbetskraften, bättre uttrycker arbetsinsatsensom en som
det trubbiga måttet arbetstimmar.än Det vidare källa till innovationer,är en

13-01485
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humankapital harland medoomtvistlig.tillväxten Ettroll förvilkas stortär
andra länder.teknologi frånimporteraockså lättare att

viktighumankapitaletstöd för hypotesenforskning ärempiriskNy att enger
för antaltillväxtdataAnalyserekonomisk tillväxt.bakom ett stortfaktor av
blir också möjligtMankiw m.fl. 1992. Detdetta Barro 1991;bekräftarländer

den lågatillväxttakt,länder haft lågfattigavarför mångaförklara trots attatt en
avkastning investe-påborde högresysselsattkapitalstockenfysiska ge enper

förenkelt inte kunskaperArbetskrafien har heltländer.i rikareringarna än nog
SverigeupplevdeLiknande svårigheterteknik.modern närutnyttjakunnaatt

teknik ång-modernintroducerastadiet försökteförindustriellai det somman
kraften.

fullavgjorde medenskilda individerfrågahumankapitaletOm somvore en
till defullständig hänsynutbildningsaltemativ ocholikainformation sam-om

för detsjälvklar anledningingenfunneskonsekvenserna,hällsekonomiska
komplicerad så.emellertidBildenbeslut. änpåverka deras äroffentliga att mer

fullt kännerinteeftersomnyttigheter,från andraskiljer sig utKunskap man
mycketheller utgå frånkan inteden.har Manförrän attvärdedess ungaman
livet.för hela Dettakonsekvenserbeslut medfattaförmågamänniskor har att

utbildningsområdet.obligatorierförhuvudmotivetär
till del.den enskildeutbildning enbartmedvinsternaintekommerDessutom

föruppstår bl.a.Sådana effekterflera slag.eflekterföreliggerDet externa av
enskild individs med-hosutbildningsnivånyrkeslivet;imedarbetarenära enom

studierenligt vissa medproduktivitetökar dennesmed %höjs 10arbetare egen
företaget viafall korrigeras inomi vissaeffekt kan1990. Denna3-4 % Lucas

lönesättningen.
effekter företags- ochpåför betydandebeläggocksådet finns externaMen

till väsentligutvecklingsinsats fallerforsknings- ochbranschnivå. Nyttan av en
Uppskattningarangränsande branscher.elleriandra företagdel på avsamma

medelvärde kring 50 %medtill %intervallet 20 100ieffekt liggerdenna ett
mellanförefaller också skeeffekterspridningvissNadiri En1991. externaav

Kunskapengeografiska område.ochsärskilt inombranscher,olika ett samma
kommerkollektiv nyttighetkaraktärenutsträckningvissalltså ihar somav en

del.tillandra
effekt utbildning.viktigmindreintediffus,finns externDet avmenmeren

Utbildning ökaryrkeslivet.inte bara iutnyttjassigtillägnarfärdigheterDe man
konsekvensernaöverblickaförmåganliksomenskildes politiskaden attresurser

politiska samtaletdetutbildningsnivå underlättarhögbeslut. Ensina egnaav

ldemokrati. utbildnings-påfungerande Insatserför välförutsättningoch är enen
politiskakulturella ochlandsviktiga också förord,med andraområdet ettär,

liv. 1
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Utbildningsnivån Sverigei

utbildningsnivånHur då i Sverige i förhållande till omvärldenär När det gäller
utbildningstidens längd utmärker sig inte Sverige jämfört med de 10-12 mest
utvecklade industriländer våra huvudkonkurrenter på världsmark-utgörsom
naden. Andelen årskull svenska ungdomar går vidare till utbildningav en som
efter gymnasiet inte särskilt hög internationellt i synnerhetär sett, storsom en
andel den efiergymnasialasvenska utbildningen icke-akademisk. Enärav
mycket låg andel årskull går vidare till forskarutbildning. Som Sohlmanav en

konstaterar förändras1992 bilden inte inkluderar vuxenutbildningom man
inom den kommunala vuxenutbildningen eller företagen.
Sverige alltså genomsnittligt land vad beträffar utbildningensär längd.ett

gäller dock inte deDetta ekonomiska tillförs utbildningssystemet.resurser som
Sveriges utgifter för utbildning i relation till BNP hör till de högsta i världen,

framgår nedanstående tabell.som av

Tabell 4.1 Utgifter för utbildning i BNP inom OECD-områdetprocent av

Land 1980 1986 Land 1980 1986

Australien 5,4 5,3 Japan 5,7 5,0
Belgien 5,8 5,4 Kanada 6,8 6,7
Danmark 6,6 7,1 Norge 6,9 6,6
Finland 5,2 5,3 ZeelandNya 5,7 4,9
Frankrike 5,1 5,6 Storbritannien 5-
Grekland 2,3 2,7 Sverige 9,0 7,3
Holland 7.7 6,6 Tyska förbundsr 5,0 4,3
Irland 6,4 5,8 USA 4,8 4,8

ÖsterrikeItalien 4,4 5,4 5,3—

Källa: OECD, 1990.

detaljeradeMer jämförelser kostnader, till exempel mellan grundskolan iav
de nordiska länderna, bekräftar bilden dyr skola. Kostnadsgapet gentemotav en
de övriga nordiska länderna dock mindre inom barnomsorgen.är än
Vad utbildningsresultaten beträffar skiljer sig Sverige inte positivt från

genomsnittet i de andra länderna. Bäst läget i muntlig framställningär och
engelska, medan kunskaperna i matematik och skriftlig framställning förefaller

och dessutom ojämnaresämre Fägerlind, bil.. Examinationsfrekvensen på
högskolorna har gått under 1980-talet. Bilden bekräftas de tidigarener av
refererade industrienkätema IVA. Framför allt företagsledarna otillfreds-är
ställda med kunskapsnivån hos dem lämnar gymnasiet.som
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anställda hade högskoleutbildning år 1987,industriföretags 5 %svenskaAv
siffrorStorbritannien och USA. Tysklandsfärre ivilket betydligt Japan,änär

högskoleutbildningar inte räknaskortare tekniskaberordetlägre,är attmen
framför allt den låg- ochbredd i utbildningen påverkarBristeni statistiken.

konkurrenskrañ. näringlivet förfaller haindustrins Menmedelteknologiska
utbildad arbetskrafi. Endastoch utnyttja också högretill sigsvårigheter att ta

teleproduktindustri och ytterligaredatorindustri,läkemedel,fåtal branscherett -
forskarutbildad personal. dessahögskole- och Förhög andelharnågra en-

säkerställt samband mellansvenska data statistisktmedfinnersektorer ettman
precis teorinproduktivitetsutvecklingen,högskoleutbildade ochandelen som

inget klart utslag SCB 1991. Denbranscher fårför övrigaförutsäger; man
till-fortfarande för liten för dessemellertidkunskapsintensiva sektorn attär

effekt sysselsättningen i närings-särskilt betydande påväxtkraft få någonska
tidigare observation avsnitt 4.2med vårhelhet.livet Detta stämmer attsom

teknologiintensiv.specielltindustri intesvensk är

för utbildningIncitamenten

utbildning återfinns iincitamenten tillstudier rörandeöversiktbredEn av
utvecklingsnivåmellan länder på olikaJämförande studierbil..Henrekson

genomgåendeutbildning högreutbildningspremien avkastningen påvisar äratt
låg den under 1960- och 1970-länder. industriländemautvecklade Ii mindre

och högskoleutbild-gymnasieutbildninggenomsnitt, både föritalen på 12 %
enskildavarierar avkastningen påstudiePsacharopoulos 1985. Ining samma

läkare.civilingenjörer och 13,0 %mellan Eni Sverige 7,5 %utbildningar
varefter densiffran 1968,Björklund 1986 7,8 %studiesvensk succes-anger

siffrorlägreindivider födda efter 1950 hartill 1981. Försivt sjönk 3,5 % ännu
tyderHolmlund 1993 påför Edin 1992,skattningar år 1991beräknats. Nya
ochBåde skattereformen detstigit allra åren.utbildningspremien de senasteatt

tid innanutfallet. dock långpåverkat Detharstudiemedelssystemet tarnya
arbetskraften.den aktivasammansättningenfår effekter påförändringarna av

avkastningen på utbildning imaterialetkan draslutsats ärDen attman av
jämförbara länder; variationengenomsnittet blandunderlegatSverige länge

viktigaste förklaringendock varitutbildningslinjer har Denmellan olika stor.
inkomstspridning, i sinmindregenerelltsannolikt tursettär samman-somen

lönepolitik och skattesystem.bådemedhänger
skulle i fallhar försämrats. såutbildningssystemet DetmöjligtocksåDet är att

med sig mindre vadindividen förhumankapitaldet äninnebära äratt som
sådan försämringfinns indikationerindikerar.studieår De ägtantalet att en
förväntad avkastningkan lågbil.. MekanismenFägerlind, att envararum

snabbaeller helt enkelt denoch därmed resultaten,studiemotivationensänker att
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utbyggnaden högskolan gjorde det svårt upprätthålla standarden hosattav
lärarkåren.
Också fortbildningen i arbetslivet betydelse för kunskapsnivånsär storav

utveckling. Sverige både privatI och offentlig sektor årligensatsar stora
på personalutbildning. Utgifiema för personal- och vuxenutbildningsummor

uppskattades i slutet till1980-talet hälften utgifterna för den formellaav av
utbildningen. Frågan dock här liksom inför den formella utbildningenär —— -

incitamenten de utnyttja denna bästaär rätta att sätt.om resurs
Incitamenten handlar väsentligen individens löneprofil tiden. Omöverom

individens totala livslön given, hög ingångslön flackantar ärattman ger en en
utvecklingskurva. lägre ingångslönEn innebär lönen stiger brantareatt över
tiden, vilket för premiera dem kontinuerligt ökar sinutrymme attger som
kompetens. anställde har då ocksåDen intresse arbetsplatsens långsiktigaett av
livskraft. nackdel kan förlustEn flexibilitet, bindningen till detvara en av om
enskilda företaget blir mycket stark. Enligt Mincer Higuchi 1988 har brans-
cherna i med den brantaste livslöneprofilenJapan också den snabbaste produk-
tivitetsutvecklingen och den lägsta personalomsättningen. Jämfört med USA
under perioden livslöneprofilen1960-1980 gånger brantare, samtidigttrevar

arbetsproduktiviteten ökade fyra gånger snabbare i Japan och personal-som
omsättningen tredjedel så stor.var en
Löneprofilen i Sverige har blivit Hackare under de två decen-avsevärt senaste

niema; arbetslivserfarenheten har därmed fått allt mindre effekt på lönen.
Ungdomars relativa lön har stigit mycket kraftigt. Enligt Edin Holmlund
1992 l8-l9-åringars lön från 55 % 35-44-åringamas tillsteg 1968 80 %av
1986. utvecklingDetta unik för Sverige. andraär I länder harär i ställeten som
de relativa lön fallit under de decennierna Davis 1993. Industri-senasteyngres
arbetarlönemas löneprofil har blivit flack; tjänstemannasidanpå denextremt är
brantare. metodEn uppnå brantare löneprofil och dessutom kombineraatt en
teoretisk och praktisk utbildning återgå till inbyggda verkstadsskolorär elleratt

övergå till lärlingssystem tysk modell.att ett av
problemEtt den offentliga sektorn för tjänstemän harär för-att även en

hållandevis flack profil, vilket skapar obalanser den privata Zetter-gentemot
berg 1989. offentligaDen sektorn har jämförelsevis lätt locka till sigatt
nyutexaminerade i gengäld svårt behålla erfarna och kvalificeradeattmen mer
medarbetare.

solidariskaDen lönepolitiken, sin prägel eñerkrigstidenspå löne-sattsom
politik i Sverige, har inte bara hafi till syfte förverkliga principen lika lönatt
för lika arbete också stark uppåt på lönerna tvingautan att genom en press
fram snabb strukturomvandling. En svaghet dennamed lönepolitik denär atten
skapar problem inte bara för realinvesteringar och investeringar i humankapital
och teknikutvecklingen. underförståddaDet antagandet den tekniska utveck-om
lingen den fortskrider i förutbestämd takt heltär oberoende incita-att en av-
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moderniseringuttryck i fortlöpande kapitalstocken.och sigmenten tar en av—
tidigare beskrivningen beror produktivitetsutveck-framgått denMen som av
real- och humankapitalbildningen och samspeletutsträckning pålingen i hög
lönepolitiken skadar därmed de incitamentsolidariskamellan dessa. Den som

viktig aspekt fömyelseprocessen.är en
löneproñl sannolikt mindre hämmande för fömyelsenoch stelflackEn var

efterindustriföretag organiserade principer lämnadede flestanär somvar
fortgående kompetensutveckling ochrörelsefrihet för den enskilde.minimal När

förstärks emellertid nackdelarna med denblir allt viktigare,hög flexibilitet
flacka löneproñlen.

Reformmojligheter

understödja enskildesuppgiften för utbildningspolitiken dencentralaDen är att
politikalla nivåer i yrkeslivet. inteutvecklas på Detintresse äratt somenav

utbildningspolitik måste långsiktig.leda till snabba vinster; Menkan vara en
försvara och förbättranödvändig Sverige skall kunnahöjd kunskapsnivå är om

position.sin internationella
innehåll förts dendiskussionen kring läroplanemas underslåendeDet är att

timantalet i skolan givet,förutsättningen det totalaunderförstådda är trots attatt
internationell jämförelse har mycket få timmar totalt.skolan vidden svenska

har visserligen ökat underframstår också otillräckligt.Hemarbetet Detsom
nivå. faktorer antalet lektions-då från låg två1980-talet, Dessaextremtmen -

påvisbarahemarbete de utslag påår och mängdentimmar är som gerper -
därföri internationella jämförelser. borde ståkunskapsnivåer Deelevernas mer

lärartätheten, skolornasdiskussionen skolans utformningi för äncentrum av
inte har någon klar effekt kunskapsnivånstorlek och andra faktorer som

Fägerlind, bil..
haft möjligheter i detalj beräkna konsekvensernaKommissionen har inte att

skolan. Eftersom bamkullama ökarökning antalet timmar i växer,av en av
Eftersom antal lågt,oförändrat antal elever lärare. dettalärarbehovet vid ärper

historiskt perspektiv, bör lägre lärartäthetinternationellt och ibåde i varaen
högreläsår bör också öka, vilket kan motiveramotiverad. Antalet skoldagar per

lärarlöner.
Diskussionen harför närvarande under omstöpning. varitBetygssystemet är

utformning.teknisk och centrerad kring betygsskalomasförhållandevis Av
urvalsin-emellertid hur lärandet betygens rollbetydelsestörre är styrs av som

fungera urvalsin-utbildningssystemet. betygen skall brai Förstrument att som
tillräckligt ocksåkrävs inte bara frngraderad skala. krävs deDet attstrument en

har intresse och fallenhet för viss ämnesinriktning stimuleraselever attsom
inträdeutveckla just denna. Därför det viktigt betygen viktas vid till högreär att
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utbildning. återgång till den tidigare ordningenEn där matematik och natur-
vidvetenskaper viktades högre intagningen till ingenjörsutbildningen, läkar-

utbildningen därför angelägen förändring. deEn tekniska hög-äretc. en av
skolorna har redan beslutat återinföra detta system.
Anslagsfördelningen till den högre utbildningen står också inför förändring.en

Avsikten i viss utsträckning anslagen beroende institutionemasär göraatt av
resultat, vilket får positivt. krävs dockDet utfor-närstorses som omsorg man

för anslagsfördelningen,reglerna så de ansvariga inte felaktigaattmar ges
incitament.

universitetensInstitutionema grundläggande enhet. Regelsystemet måsteär
utformas så det understödjer vetenskapssamhällets förmåga upprätthållaatt att
vetenskaplig och pedagogisk kvalitet. Vetenskapliga institutioner måste ha en
kritisk Risken forskningsresursema sprids till för många insti-är attmassa.
tutioner förfelaroch därmed sin verkan.
Ambitionen öka antalet forskarexamina under 1990-talet god bak-äratt mot

grund våra siffror ligger lågt framför allt förhållandei till USA ochattav
för grundutbildningenSåväl för forskarutbildningenJapan. gäller dock attsom

fårexpansionen inte gå snabbare lärarkårens kompetens kanän att garanteras.
centralt mål för alla nivåer ökaEtt den andel studerande faktisktär att som

fullföljer sin utbildning. mål hejdaEtt och vända utvecklingenärannat att mot
allt längre genomsnittliga studietider. det förKan fördelasystemet attnya
anslagen bidra till lösa detta problem eventuellt i kombination med detatt —

föreslagna studiemedelssystemetBröms 1992 mycketär vunnet.av ——
Vi har tidigare understrukit behovet återkommande utbildning. byggaAttav
och förnya den kunskapenpå måste ingå naturlig del utövaattegna som en av

sitt yrke. Vi vill särskilt peka vinstenpå fungerande vidareutbildning förav en
lärarkåren. Vuxenutbildningen inom Komvux-systemet inom företagen ochsamt
myndigheterna spelar viktiga roller. dra förAtt förefallerKomvuxner ramarna
mindre välbetänkt. besparingar kanStörre inom studiecirkelverksamheten,göras
där både aktiviteterna i sig och motiven för offentligt stöd diffusa;är mer
verksamheten har ibland karaktär konsumtion produktiva invester-änmer av
ingar, eller kunskapsuppbyggnad.ens
Undersökningarna humankapitalets roll för den ekonomiska utvecklingenom

visar incitamenten i kunskapsprocessen förändras.måste handlar,Dettaatt som
vi framhållit, både omfördelning och individs livscykel ochöverom en samma

omfördelning mellan olika aktiviteter och förra kategorinDenom grupper.
åtgärder framstår förhållandevis oproblematisk fördelningspolitisksom ur
synvinkel. ingångslöner i utbyteLägre högre värdering arbetslivs-mot en av
erfarenhet fortbildningoch bör inte vålla alltför konflikter.stora

problem naturligtvisEtt statsmakterna inte direkt kan påverka livs-är att
löneprofilema i den offentliga sektorn. kan däremotHär mycketänannat göras.
första hand bör till obalansenI den privata sektorns löne-rätta gentemotman
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decentraliserad lönebildning inom den statliga sek-profiler. Med ävenen mer
de direkta möjligheterna centralt påverka löneprofr-minskar visserligen atttorn

friare lönesättning leder ikan siglen, vänta att spontant sammaenmen man
riktning.

kan ske sänka kost-stimulans till utbildning på två EttallmänEn ärsätt. att
ökad tillgänglighet och subventioner,för utbildningnaderna ett annat attgenom

under yrkesverksamma tiden slå igenomutbildningsinsatser före och denlåta
båda komponenterna spelautsträckning. Sannolikt måstelönen ipå större en

för utbildningentillgänglighet och måttliga kostnader har betyd-roll. Hög stor
för fördelningensocial rekrytering och därmed kunskaperelse för bred aven

förstärker inteensidig satsning på subventioner incita-och inkomster. Men en
grundläggande yrkesutbildning,utvecklas efter avlutadfortsätta attmenten att

få inslagriskerar utbildningenvilket önskvärt. Dessutom störreär att ett av
konsumtion.

kraftigt understrykas diskussionen humankapitaletsmåste ocksåDet att om
intäkt för allmänna och villkorslösa lönehöjningar tillroll inte får tilltas

lönehöjningar leder inte automatiskt till högrehögskoleutbildade. Sådana
offentliga sektornfall stiger endast kostnaderna. hareffektivitet; i Densämsta

akademiskt utbildade för den skull utmärka sighög andel utan att genom enen
produktivitetsutveckling. Lönesättningen måste självfallet hänsynsärskilt hög ta

grundutbildningens längd, det faktiska intressetrad andra faktorertill än t.ex.en
faktum det finns andra aspekter lön kanför utbildningen och det änatt som

förändrade löneincitament också dei viss yrke. krav påattrahera Ett är attett
från den anställdes sida.kopplade till prestationerär

utbildningensväsentligt klargöra hur uppvärdering roll påver-Det är att aven
redan påpekats handlar det i vissainkomstfördelningen i samhället. Somkar

livscykeln, vilket inte problemavseenden omfördelning äröver ett stortom -
hela livet. höja utbildningspremien innebär omför-inte år Men20är att attman

åtföljskategorier, varför det väsentligt sådan åtgärddela mellan är att aven
bidrar utbildnings-för öka tillgänglighet och rörlighet. På såinsatser sättatt

familjer med studietraditiontill ökad jämlikhet. Ungdomar frånsystemet svag
utbildningför den ekonomiska avkastningen andrakänsliga änär av ung-mer

politiska reformer sannoliktNilsson efterkrigstidensdomar 1991. Av är
1970-talen den enskilda förändringutbildningsexpansionen under 1960- och som

fördelning inkomster före skatter och transfere-bidragit till jämnmest en av
ringar.

samspelet mellan fördelning och tillväxt tyderforskning kring påNy att en
före och offentliga transfereringarjämn fördelning samhällets skatterresurserav

tillväxten Tabellini högi själva verket påverkar positivt Persson 1992. En
bredd förutsättningar bidra till jämnallmän utbildningsnivå med harstor att en

omfördelningar viafördelning före transfereringar. Då krävs mindre skatterav
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till-undviker breda skattekilar gårochtransfereringar,och överutsomman
växten.

arbetskraft för land skallinte med utbildaddet naturligtvisräckerNu att ett
fordras företagen på flexibelttillväxt. ocksågod ekonomisk Detuppnå att ett

förfogande. måste snabbtkompetens står till Företagenutnyttja denkansätt som
fordras. Förnyelse kräver oftaarbetskrañ kompetensersinkunna byta närut nya

regleringar,därför nödvändigtmedarbetare.och nyutbildade Det är attunga
för sådan för-lägger hinder iarbetsmarknaden, inteexempelvis vägen en

viktigt för litet land isärskiltkompetens.nyelse företagens Detta är ettav
varaktiga konsumtionsvaror tenderarproduktionenutkant, i vilketEuropas av

befolkningsunderlag. Sveriges chansmedtill länderflyttas ärstörre attatt ut
differentieradeflexibilitet, förnyelse,bygger påunderlätta för företag varorsom

kräverkundanpassning Wikström, bil..individuell Dettahögoch tjänster samt
arbetskraft.utbildadvälen

Förslag

Investeringari utbildning

produktiva investeringar iviktigt incitament tillLönedifferenser73. är ett
humankapital.

vid lönesättningen.yrkesarbetare bör premierasSkickliga74.
subventionera utbildning.samhällsekonomiska skälfinns goda75. Det att

dimensionerar utbildningen såviktigtdet ocksåMen är att attstaten
dem blir vidinte bara hamnar hosdessa subventioner antagnasom

utbildning.spärrad
kärnämnen svenska,färdigheter i såsomkraven i skolan påSkärp

. viktigadvs. färdigheterspråk och matematikutländska ärsom-
i livet vill sig åt.vad elev ägnanästan oavsett senareen

tillutbildningsväsendet bl.a återgåkostnadsnivån iSänk attgenom en.
lärartäthet.tidigare lägre

Öka traditio-och timmar i skolan år, såsamtidigt antalet dagar attper. minska humanistisk,kan prioriterasnella färdighetsämnen utan att
hemarbete.fostran. Ställ ökade krav påestetisk och fysisk

fråntillföras bör dessa i första handskolan måsteOm tasmer resurser,.
vilket innebär förskjutning i tideneller barnbidraget,barnomsorgen en

stödet till barn.av
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på ökad lärarkompetens vidareutbildning.Satsa Använd ävengenom.
brantare löneprofil stimulans.somen

Vikta betygen vid intagning till högre utbildning.
. Återinför det gamla med inbyggda verkstadsskolor isystemet.
företagen, i form lärlingssystem med varvad teoretisk utbild-gärna av
ning i skolan och praktik i företag.

4.4 Teknologi

jämförandeInternationella studier pekar på forskning och utveckling äratt en
förklaring tillbetydelsefull hög produktivitetstillväxt. totala utgifterna förDe

forskning och utveckling allmänt ligga relativtFoU högt i Sverige:anses
den industribaserade2,85 % BNP 1989. Men FoU-verksamheten finns iav

huvudsak inom handfull mycket transnationella koncerner ochstora ären
därmed dimensionerad för ekonomi med väsentligt produktionsbasstörreen en

den svenska. för detta, blir siffranJusterar 2,2 % Ohlsson vilket1992,än man
imponerandemindre vid internationell jämförelse. Dessutom har FoU-är en

utgiflema under år inom de flesta branscher; mellan och1985stagneratsenare
ökade de realt bara inom läkemedels- och telekommunikationsindustriema.1991

all i Sverige finansierasCa 40 % FoU med offentliga medel. Känneteck-av
nande för den offentligt finansierade forskningen i Sverige den kon-är äratt
centrerad till högskolesystemet. Omkring de offentliga85 % medlen till civilav

förbrukas här. Offentligt finansierad inomFoU FoU den privata sektorn domi-
helt försvarsbeställningar, vilket i industriellt utveck-är ogynnsamt ettneras av

lingsperspektiv, eftersom från denna sektor på goda grunderexporten är—— -
omgärdad restriktioner.med
Mycket lite offentliga medel, 100 miljoner kronor, kommer små ochca

medelstora företag till del, vilket nackdel. teknologi förmedlasNy tillär en
denna företagskategori i huvudsak deras leverantörer insatsvaror ochav av
tjänster.
Farhågor framförtshar på år Sverige håller på förlora strategis-att attsenare

ka, forskningsrelaterade delar storföretagens verksamhet till utlandet. Deav
svenska transnationella företagen har faktiskt också lagt del sinaöver en av
FoU-utgifter utomlands. Bilden emellertid splittrad. Vissa koncerner har helaär
sin FoU-verksamhet i Sverige, medan andra har allt förlagt till utlandet; mellan-
former också vanliga. del förändringar berorEn på karaktären hos deär senare
årens utlandsexpansion. Utlandsinvesteringarna har nämligen förskjutits från ny-
investeringar till företagsförvärv, och med sådana köp följer ofta F oU-enheter.
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kollektiv nyttighetKunskap som

förutsättningarna för offentligadiskuterar och behoven insatserNär påman av
FoU-området kan det praktiskt dela kunskap i kategorier: generellatt trevara
grundforskningsrelaterad kunskap, basteknologier och företagsspecifikt kunn-

under olika förutsättningar inomande. Kunskap produceras och dessavar en av
från grundforskningen ikategorier. Kunskaper hög grad kollektiv nyttig-är en

andra framhet, dvs. de kan lätt användas dem tagit dem ochänav som anses
angelägenhet för Kvalitetskriteriemadärför ofta inom dennastaten.vara en

bestäms på inomvetenskapliga grunder, och incitamenten handlarforskning om
utveckling och karriär inom forskarsamhället.vetenskaplig

kunskaper skapas i det företagsspecifika forsknings- och utvecklings-De som
grad förarbetet kan däremot i högre den byggt dem,reserveras som upp exem-

Kvalitetskriteriema här helt enkeltpelvis vad kommer-är ärpatent. somgenom
företagens eftersiellt gångbart, och incitamenten vinst och desträvanges av

anställdas förtjänst i vid mening.-
Mellankategorin basteknologiema riskerar därmed hamna mellan tvåatt- -

inomvetenskapliga eller kommersiella incitamentstolar: varken här särskiltär
eftersomstarka. problem denna kunskap den välDetta är när ärett typ av ———

kan spela viktig förframtagen också roll teknologisk utveckling ochen—
ekonomisk tillväxt. Mycket tyder detpå på denna punkt det svenskaäratt som

har sina svagheter.FoU-systemet Merparten har gått tillstörsta av resurserna
grundforskning och utbildning akademiker olika nivåer. högskole-på Detav
baserade inte särskilt väl till de små och medelstoraFoU-systemet är anpassat
företagen, för viktig del den långsiktigastår tillväxtpotentialen.som en av

företag kan sina problem i vetenskapligaStörre Mindre företagöversätta termer.
däremot sällan sådan kapacitet.har en

effektivare få fram basteknologiFör bör programbeto-övervägaatt ny man
nade insatser i syfte bygga kompetens och förbättra de teknologiskaatt upp

därmed utveckla och sprida kunnandenätverken, och mellan olika insti-nytt
införtutioner och företag. bör sådan möjlighet dock observeraMan fleraen

risker. betydande risk producentintressen lägger beslag offentligaEn är att
forskningsresurser för projekt ändå skulle blivit eller har mycket lågsom av,
prioritet i den verksamheten. Offentliga instanser bör andraå sidan inteegna

bedömningar vilka teknologiområden långsiktigt kangöraensamma av som
bedömas kommersiellt intresse för svenska företag. känd svårighetEnvara av

också avveckla fullgjort sin funktion.är att program som
offentliga insatserna bör i första hand så generellaDe möjligt ochvara som

klara kriterier tillåter utvärdering. Eftersom Sverige litetärstyras ettsomav
land bör utvärderingarna ha förgreningar till utlandet, i likhet med de utvärde-
ringsinsatser gjorts inom bl.a. de befintliga forskningsrådens och NUTEK:ssom
ansvarsområden.
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modell förgenerell insatserna kan inte ställasEn Tvärtom finns starkaupp.
för utformningen till varje specifikt teknologiområde.argument att anpassa

Tyskland och erbjuder förebilderJapan i praktiken Anderssonprövatssom
m.fl., bil.. kan sig flexibla forskningsinstitutDet med mycket litenröra om en
fast personal i stället kontrakterar huvuddelen forskarpersonalen försom av
tidsbegränsade insatser. intressant möjlighetEn också tidsbegränsade FoU-är

Huvudsyftet med dessa konstruktioner förbättra kommunika-är attprogram.
tionsvägama forskningsinsitutionermellan och näringsliv för bådeatt garantera
kvalitet och relevans. Samtidigt det väsentligt högskolan kanär att motsvara
högt ställda krav på integritet och inte reduceras till konsultfunktion.en
Pâ detta kan förhoppningsvis begränsa de svagheter med statligasätt man

ÄvenframkommerFoU-insatser i internationella studier FoU-processen.som av
tillväxteffekten total FoU-verksamhet betydande, verkar statligt stöddärom av

FoU-verksamhet mindre effektiv och kan helt sakna positiva effektert.o.m.
Lichtenberg kan hänga ihop1992. Detta med statliga satsningar tenderatatt

bli selektiva pick winnersto och därmed med nödvändighetnästanatt - —
inriktas existerande enskilda företag och teknologier. ambitionDennamot
strider egentligen huvudsyftet med statliga insatser, nämligen justmot att satsa
på teknologiutveckling med betydelse för företagmånga och produkter, inte
minst företag och produkter. Vi fördärför selektiv närings- ochnya varnar en
teknologipolitik.

Förslag

Teknologisk utveckling och teknoløgispridning

83. Statens stöd till FoU-verksamhet bör generell, selektiv natur.vara av
84. Statens inom teknologiomrâdet bör i framtiden främst gällaävenansvar

utbildning och forskning.
85. För minska risken för basteknologiema blir underförsörjda medatt att

bör stödja teknologiutveckling på sådana områden.statenresurser
den86. I mån forskningsinstitut skapas för forskning och utvecklingsarbete

bör de ha liten fast stab och i övrigt använda inlånad personal.en
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Tillväxtmilj ön4.5

företagenshushållens ochkapitel dettill dettainledningenmenade i ärVi att
i hög grad bestämmerpolitiska miljösociala ochekonomiska,allmänna som

tillväxt.produktivitetens
miljö för före-allmänjust skapahandladeKapitel och 32 att gynnsamenom

lämpligt utformade regel-stabilitet,makroekonomiskmedenskilda,ochtag
goda incitament.marknader ochfungerandesystem,

anledningdet specielltillväxtsammanhang finns att ta tre typerI ett avupp
och ofta riskfylldamedföretagen, företagmultinationelladeföretag: stora nya
snabbast växandede allrariskföretagenprodukterochidéer samtprocesserom

tillväxtföretagen.företagen

multinationella företagenDe

deeftersomtillväxtsammanhang,iintressantaMultinationella företag är ett
humankapital och teknologirealkapital,spridningförspeciell kanalutgör aven

ochovanligt mångastorlekförhållande till sinSverige har iländer. storamellan
multinationella företag.

Sverige,industrisysselsättningen iför halvaföretag uppemotDessa svarar
utvecklingsverk-forsknings- ochindustrinsoch 90 %60 % exporten avav

utlandet i Sverige.anställda iflerhar deTillsammans änsamhet. numera
mycket desigtillåtit företagenhar större änUtlandsverksamheten växaatt

har kunnatföretagenhar i sin betytthade kunnat Det satsaattgöra. turannars
till godo.koncemdelarnade svenskavilket kommitmycket på FoU, ävenmer

hittills legat i%FoU-verksamheten över 80huvuddelenharDessutom av
FoU-verksamhet isvenskförmed positiva effekterSverige stort.

mellanobalansennämndatill den tidigareförklaringenviktigasteDen
dentroligenföretag i utlandetoch svenskai Sverigeutländska företag är att

marknaden.europeiskatill denoch avståndetmarknaden litensvenska är stort
konkurrenskraftigainternationellttidigt tvingathemmamarknad harlitenEn ut

utlandsproduk-med ochutlandsmarknadema bådeföretag påsvenska export-
investerautlandets intresseutgjort hämsko påsamtidigt dention attensom-

också positioneringantagligenhälft bidrog1980-taletsSverige. Underi senare
arbetsbrist påkapacitets- ochliksomEG-integrationen,föreståendeinför den

utlandsinvesteringama.överhettning, till ökahemmamarknadensgrund attav
Sverige ocksåbetingelser iskapa godahur viktigt detunderstrykerDetta är att

företag.internationellt verksammaför
produktivitetstillväxten igenerellt långsammareåterspegling denEn settav

dotter-utländskainternationella företagensi deproduktivitetenSverige är att
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bolag har vuxit snabbare i koncememas svenska delar.än mittenI 1960-taletav
produktiviteten i de europeiska dotterbolagen 25-30 lägret.ex. % ivar än

Sverige. slutetI 1980-talet den lika hög och i flera ländernästan betyd-av var
ligt högre Swedenborg 1991; Andersson, bil.. De svenska moderbolagen har
därmed svårt försvara sin konkurrenskraft sinaatt utländskagentemot egna
dotterbolag.
Internationellt rörliga företag kan välja mellan investera och produceraattsom

i Sverige eller i utlandet fäster således mycket påtagligt uppmärksam-ett sätt
heten på Sveriges konkurrenskraft. Om Sverige vill ha och snabb-störreen mer
växande industrisektor, landetmåste erbjuda attraktiva förutsättningar för
företagens produktion: goda villkor för innovationer, forskning och utbildning,

god infrastruktur och i övrigt goda incitament i förhållande till andra länder.en
Avslutningsvis vill vi framhålla vissa förändringar i lagstiftningen nyligenatt

förbättrat förutsättningar för utländska investeringar i Sverige. OECD noterar
i sin granskning det svenska regelverket OECD 1993 flera betydelsefullaav
förändringar vad gäller de lagar reglerar utländskt ägande. Under 1990 ochsom
1991 avvecklades restriktioner beträffande utländskt ägande inom banker och

Årfinansiella tjänster. 1992 avskaffades förvärvslagstiftningen, betydandeoch
förenklingar infördes vad gäller tillstånd och driva rörelse i Sverige.att starta
Från den januaril 1991 avskaffades också företagens möjligheter att utge
bundna aktier. Regelverket för direktinvesteringar har denna avregle-genom
ringsprocess enligt OECD:s bedömning liberaliserats längre vad tidigareän som
rekommenderats från sida.OECD:s
Både svensk och utländsk industri betonar fördelarna med EG-medlemskap;

inte minst gäller detta utländska företagare IVA 1993. svenskaDen marknaden
ofta för liten för i sig motiverasägs etablering. någonatt I mån kanvara en

detta bero bristpå information; utländska investerare förefaller inte fulltvara
medvetna innebörden det svenska frihandelsavtalet med EG och EES-om av
avtalet.

Risk- och tillväxtföretag

speciellEn aspekt företagenspå tillväxtproblem gäller de utpräglade riskföre-
företagDessa utvecklar och kommersialiserartagen. innovationer, där utfallet

osäkrare vid genomsnittsinvesteringar.är än Ohlsson 1992 har hävdat att
bristen riskkapitalpå allvarligt hinder för sådana företag.är kan därförett Det
behövas speciella institutioner på finansmarknaden skapar kontakter mellansom
projektintressenter och speciellt riskvilliga placerare. Att förmedla riskkapital
kräver speciell kompetens bedöma både och projekt. Projekten kanatt personer
kräva lång utvecklingstid. Vi diskuterade svårigheterna och möjligheterna fåatt
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skapatsexempelvis deriskkapitalbolag,Privatakapitelriskkapital ifram som
konstruktiv roll.spelalöntagarfondema, kanavvecklingensamband medi enav

specielltdvs.tillväxtföretag,tillutvecklas oftalyckasriskföretagDe som
isådana företagfinnersärskilda problem. Manharföretag. Desnabbväxande

i allaåterfinns ocksåTillväxtföretagenregioner. stor-ochbranscherflestade
leksklasser.

genomsnitt-frånskiljer sigkategoridennainomföretagarnasigvisarDet att
normalttillväxtföretagavseenden. Ettviktiga startarismåföretagareliga

företag ellerfråndotterbolagsformi störreavknoppning ettantingen som en
tillväxtföretagenKarakteristiskt för ärföretag.sådantfrånavhopp ettettgenom
behåller kontrollenunderleverantörermedarbetargradovanligt högde i menatt

företagaremarknadsanpassning. Deochdesignprodukterna,utvecklingöver av
aspekterkontroll allafullständigfrånavståbereddainte att av pro-är avsom

kanföretagetför hur långt växa.naturlighar gränsduktionsprocessen satt en
politik kanvilkenslutsatserallmännaförsöka drafelDet att somomvore

företagsamhet basis denpåbärkraftigoch tillväxtframkomst avavgynna
generell,förefallerslutsats, ärviktigtillväxtföretag. Enkategorinspeciella som
förutsätt-deviktigaminst likaattityder yttreoch ärändå kompetens somatt

ningama.
Ahrenshindrendetillväxtföretagen störstafaktorerDe yttre uppger somsom

riskkapitalför-EG-anpassning,bristen påföretagsbeskattningen,m.fl. 1992 är
arbetskraft.kompetenttillgång påbegränsadochsörjningen

arbets-främstdäremotföretagkrympandeväxande eller nämnerLångsamt
före-Regleringarmonopol.ochregleringarbeskattning,marknadslagstiftning,

ganskasnabbt. Detinteföretag ärbesvärahand växerdärmed i förstafaller som
företag harkrympandeellerväxande störrelångsamteftersomnaturligt, mer

överleva ochförarbetskraftenoch bytaminska attkunnabehov ut even-attav
expandera.tuellt återsenare

tillväxtfönnågastarksärskiltuppvisat ettföretagDe som synesgerensom
effekter påpolitikensekonomiskadenfråganperspektivnågot annat om
ekonomintillväxt förlångsiktigbetonaSamtidigt måstetillväxten. att enman

arbetar underföretagnormalaheltocksåhelhet kräver att gynnsammasom
betingelser.

Samhällsklimatet

betydelseexaktafaktorförutsättningytterligareTill sist skall nämnas, varsenen
eko-betydelse. Denändåsiffror,uttrycka i ärvansklig storär att avsommen

relationerStabilasamhällsklimat.beroendetillväxtennomiska ett gottär av
kollektivenskilda ochförunderlättar attintressegruppersamhälletsmellan stora

legitimitetsbristmisstroende,plågassamhällebeslut.fatta långsiktiga Ett avsom
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och uppslitande sociala strider kan däremot inte bilda grund för goden
ekonomisk utveckling.

Förslag

Allmänna faktorer i företagens miljö

87. Vad främst kan för stimulerastaten göra den ekonomiskaatt tillväxten
i detsammaär för bidrastort sett till hög effektivitetatt isom en sam-

hällsekonomin: förbättringar företagensi och hushållens allmänna
ekonomiska, sociala och politiska miljö, ingripandenän isnarare
förhållanden i enskilda branscher eller företag se kapitel 3.

88. Eftersom det råder osäkerhet hur betydelsefullastor olika faktorerom
för ekonomisk tillväxt, börär försöka påverka brettstaten spektrumett
faktorer.av

4.6 Ett vidare tillväxtbegrepp

Statsskuld, pensionsskuld och kapitaltillgångar

Det problemet med statskuldstora skuld skenar,är dvs.en växeren som som
kapitelI föresloggräns. 2 viutan därför politik med sikte på stabiliseraatten

statsskulden konsoliderad offentlig sektor vid drygt 40 % BNP år 1998.av
Hur problematisk sådan stabiliseradär statsskulden
En ökad statsskuld betyder dagens generationeratt utnyttjar statsmakten för
omfördela inkomster till sig självaatt på bekostnad framtida generationer.av

Från demokratisk synpunkt detta problematiskt,är eftersom de inte harsenare
i dag. Förrösträtt konflikten i vår återkommandeatt distinktion mellanpassa

särintresse och allmänintresse det de verksammaär generationernanu som
särintresset, medanrepresenterar samtliga generationer allmänin-representerar

Vad då nackdelarna för framtidatresset. är generationer med ärvaatt stats-en
skuld
Den uppenbara nackdelenmest högreär statsskuld kanatt tränga uten en

del den privata kapitalstocken antingen i form mindre inhemsktav real-av—
kapital eller lägre fordringar på utlandet. De framtida realinkomstema före skatt
blir därmed lägre vadän skulle bli fallet.som annars
En nackdel för generationer sammanhängerannan med det desenare att är

generationer i skuld, ocksåsatt staten håller de fordringarnasom påstorasom
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Fordringarna antingen innehav eller fordringar påärstaten. statspapperegna av
fonder, pensionsstiftelser eller livbolag, i sin håller Dåt.ex. tur statspapper.som

del de skatter behövs för betala på statsskuldenräntornastor attsomen av
betalas kommande generationer, blir också deras reallöner efter skatt lägreav
såvida inte i sin skickar räkningen vidare till generation enligtnästaturman —
vanlig kedjebrevsmodell. Nettoöverföringen från till tidigare, samtidigtsenare
levande, generationer uppgår varje år till statsskuldens belopp gånger realräntan
efter skatt.

ytterligare nackdel för framtida generationer de skatterEn fordrasär att som
för täcka statsskuldsräntoma skapar incitamentsproblem de välkändaatt -
skattekilama antingen minskar effektiviteten i samhällsekonomin ellersom-

det nödvändigt med lägre offentliga utgifter eljest skulle önska sig.gör än man
skuldStatsskulden inte den enda förs till framtida generationer.är översom

Pensionsåtagandena i fördelningssystem det svenska skuldärett som en annan
pensionsskulden. Framtida oflentliga pensionsutbetalningar efter skatt är en-

offentlig transferering till pensionerade generationer, betalas kom-som genom
mande generationers skatter pensionsavgifter. Parallellen med statsskulden är
uppenbar. offentliga räntebetalningarFramtida på statsskulden viär, sett,som

transferering betalasockså offentlig kommande generationers skatteren som av
pensioneradeoch tillfaller generationer antingen direkt eller indirekt, i form av

pensionsutbetalningar via de finansiella institutioner hållerprivata stats-som
portfölj. generationi sin kan i sin återigen enligt kedjebrevs-Nästa tur,papper

principen, både pensionsskuldenvältra och statsskulden till den därpåöver
följande generationen. Problemet kedjebrevet eventuellt kan brytasär att genom

ellerackord på statsskuld pensionsåtaganden, och då kan generation plötsligten
där med fordranstå Svarte Petter: på generation denna intenästaen som accep-

terar.
Vad den ungefärliga storleksordningen dessa omfördelningar slutetIär

låg den offentliga finansiella nettoskuld1980-talet sektorns noll. Antaruntav
skulden stabiliseras Med efter40 % BNP. 3 % realränta skattöveratt strax av

realränta, inflation och kapitalbeskattning betyder5 % 2 % 30 % det att
framtida generationer tvingas omfördela till obligationsinne-1,2 % BNPav
havare generationer.i kan ställas i relation till de existerande pensions-Detta
åtagandena. Med nuvarande pensionsregler och 2 % BNP-tillväxt behövs det
löneskatter fore skatt,på 23 % BNP dvs. storleksordningen efter skatt12 %av
för klara pensionsbetalningama. Pensionsskulden alltså i runda taläratt
10 gånger större.
Vad vårt räkneexempel visar alltså sänkning nettopensionema medär att en av
tiondel vilket för ATP-pensionär sänkning från till65 %motsvararen en en-

i ersättningsnivå skulle58,5 % neutralisera den inteckning framtidaav-
generationers inkomster, ökning statsskulden från till0 40 % BNPsom en av av
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överväganden det sparbeting viaktualiserasdennainnebär. storatyp avav
diskuterade i kapitelinnehåll vikapitel ochformulerade i 2 vars

Vi lämnar också efterefter sig skulder.generation lämnar inte baravårMen
fordringar på utlandet,eventuellt ocksårealkapitalstock,tillgångar enoss -

teknologi.och tillgång påhumankapital
till-för dessageneration del självabetalar övertaVisserligen attnästa en

förmögenhet och betalar delsinsjälv ihop deldengångar; avenavensparar
studie-förvärvsinkomster underfrånavståhumankapital främstsitt attgenom

frånoch gåvorgratis, delsdel tillgångarden fåråren. Men genom arven
infrastruktur. Viktigast kommaoffentligdelsföräldrarna, attövertaattgenom

bara skulle ha varitgenerations arbetsinsatservärdetihåg dock nästaär att av
frånhade tvingats börjagenerationvärdesitt verkligabråkdel nästaomaven

realkapital och teknologi hariinvesteringarrealkapital. Genomnoll, dvs. utan
behöveri framtiden. Viför höga reallönermöjlighetergeneration skapatvår

Östeuropa för få på-kommunistländema ifornadebara blicka attöverut en
levnadsstan-generationseffekterna påde drastiskaillustrationtaglig en nyav
realkapitalvärdelös stockgeneration ackumulerardard närmastatt avenenav

teknologi.och
fördubblat dessarunda talgeneration iåren har vårUnder de 30senaste

framtidavi har ökatfördubblats. betyderhar Deteftersom BNPtillgångar, att
statsskuld och den pensions-dengångermångagenerationers änmerresurser

teknologikapitalstocken och dentotalaefter via denvi lämnarskuld oss,som
i den.finns förborgadsom

precistkan klargörasmellan generationeröverföringarolikaStorleken merav
experimentpublicerats meddet redantill. harhaft möjlighet I USAvadän

generationeromfördelningar mellansådanabeträffandefullständig bokföring
Vi förordarPresident 1993.of theReportgenerational accounting se Econ.

medvetenheten deför ökafram i Sverigedetta slagräkenskaper atttasatt avav
vadinkomstfördelningsfrågoma. redanMenintergenerationellaviktiga som

vialltför dåligtbehöver hageneration intetyder på vår samveteattsagts om
och avstårviungefär enligt den planstabiliserar statsskulden presenteratsom

minstkan inteytterligare.pensionsskulden Dettaifrån höja göras attatt genom
och då i synnerhetförsäkringsmässig riktning,pensionssystemetilägga omom

generation i fortsättningenvarjefonderat såtillövergår attsystem,ettman
pension.framtidabetalar sin egen

miljöMålkonflikter tillväxt ——

tillväx-ekonomiskamiljödebatten brukar denmiljöskuld.finns också IDet en
substanseri luftförsurandegiftiga ellerhandla utsläppmiljöeffektertens avom

i Sverige.dominerande miljöhotetdetdock inte längreoch Detta ärvatten.
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Utvärderingar de decenniemas miljöarbete visar utsläppen frånattsenareav
sådana punktkällor vid ganska låga nivåer. harDet dessutom kunnatärnu nere
ske till måttliga kostnader, vilket delvis beror på restriktionema skärpts grad-att
vis och i takt med realkapitalet successivt fömyats. Den tekniken haratt nya
ofta varit på gång effektivare och miljövänligare. Huvudproblemet i dag ären

diffusade utsläppskälloma konsumtionsartiklar, fordon, jordbruksmark. De——
inte på direkta knutna till tillväxtprocessen.är sättsamma

sammanhänger med kunskapensDetta växande betydelse har förändrat denatt
ekonomiska utvecklingens karaktär. Varje krona bruttonationalprodukten iav
de utvecklade industriländema fordrar allt mindre mängder stål, kilowattim-nu

energi medan kunskapsinnehållet Därmed blir sambandetetc., växer.mar,
mellan produktionen och den miljön allt Utvecklingsländemayttre svagare.
befinner sig fortfarande denpå stigande delen kurvan där konflikten mellanav
tillväxt och miljö uttalad. Samtidigt skall naturligtvis ha klart forär mer man
sig den väsentligt högre produktionsvolymen i i-ländemaatt gör attper person
inverkan den globala miljönpå fortfarande långt i i-län-är störreper person
dema i u-ländema.än

effektivaste metodenDen undvika konflikter mellan ekonomisk tillväxt ochatt
miljöhänsyn utnyttja miljöavgifter. Sådana står regel i bättreär att överens-som
stämmelse principenmed för fungerande marknadsekonomin regleringar.änen

miljöfrågaDen i dag skapar den konflikten med den ekonomiskastörstasom
tillväxten klimatproblemet. Om Sverige inom för internationellär ramen en
konvention, eller ensidigt, skulle åta sig betydande sänkningar koldioxidemis-av
sionen, skulle detta få mycket kraftiga effekter på energi- och transportför-
sörjningen i Sverige. synnerhet gäller dettaI kärnkraften avvecklasom om
något decennium.

hållbar ekonomiskBegreppet utveckling har år fått nyckelställ-senare en
ning i den globala utvecklingsdebatten. Försöken direkt begreppetöversättaatt
till för olika ekonomiska beslutsproblem har inte hittills varit särskiltrecept
framgångsrika. Begreppets huvudsakliga värde ligger i bakomliggandeatt ge en
vision till diskussioner politiska åtgärder. Visionen understryker hur viktigtom
det hänsyn till långsiktiga konsekvenser olika beslut.är att ta av
Vi har betonat kravet långsiktig hållbarhet alla politiska områden, inte

bara det gäller och miljöfrågor. krav intenär En viktigareärtyp änresurs- av
alla andra; bör kravet på långsiktighet komma in restriktionsnarare som en
det dagliga beslutsfattandet huvud framgått föregåendeSom deöver taget. av
kapitlen har svensk ekonomisk politik länge brustit den punkten.
På forskareår har och utredare arbetat intensivt med utveckla deattsenare

traditionella nationalräkenskapema till omfatta delvisävenatt naturresurser, som
på den kritik riktats den tidigare relativt avgränsningen.mot snävasvar som

Detta leder till svåra problem med definitioner och praktiskt beräkningsarbete.
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och miljösidan har exempelvis Jemelövdet gäller 1992När naturresurs-
miljöskulden. den föruppskattning Resultatet närvarandegjort är atten av

miljarder kronor och den med till miljarder kronortill 6 7uppgår 260 växeratt
dock, och de inkluderatsårligen. Flera saknas i kalkylen kanävenposter som

belastar landetfall ifrågasättas. Emissionen koldioxid med 2,5 miljar-i vissa av
krafi skogstillväxten förvi i närvarande binderder kronor år, trots attper av

dock detaljer; sannolikt kommer arbetetkoldioxid vi släpper Detta ärän ut.mer
nationalräkenskaper leda till mycket modifika-med utveckla gröna störreattatt

nationalräkenskapema befinnerKompletteringen de traditionella sigtioner. av
både viktigt och lovande.inledningsskede, arbetetalltså i ärett men

alla tillgångarHuvudsyftet med utvidgade räkenskaper inte värdera iär att
välfärden. syftetför kunna maximera den samlade Snarare är attattpengar

storleksordningen de förändringar olika områdenuppfattning påav somen av
för med sig och lokalisera eventuella målkonflikter.olika politiska beslut Detatt

flerdimensionellt för negativ utvecklingviktigt med resursbegreppär attett en
positiv utvecklingområde inte skall maskeras på andrapå visstett av en

områden.

Förslag

Arvet

generation övervältrar kostnader framtidaklargöra på89. För att om en
generationer föreslår vi det utvecklas för generations-att ett system
räkenskaper så långt möjligt innefattar alla tillgångar och skuldersom

överförs mellan generationerna.som
till miljöeffekter i företagenskomma med ochFör rätta externaatt.

hushållens verksamhet, förordar vi i linje med traditionell nationale--
huvudinstrumentkonomisk tradition utnyttjar skatteratt staten som———

subventioner regleringar. viktigt exempeloch Ettän ärsnarare
miljöavgifter.
Vi förordar beräkningar miljöskulden rutinmässigt inslag iettav som.
budgetarbetet komplement till inte ersättning förmen traditio-som

nationalräkenskaper.nella
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förstår bristerna i detförklaras intekan inteekonomiska krisenDen manom
och finanspolitikeninstitutionerna i penning-politiska Desystemet. svaga

1980-talen, utvecklingenunder ochinflationstendensema 1970-förklarar mot
Instabila spelregler på skatte-arbetslöshet.dagensochkostnadskrisema stora

förklarar finanskrisen.politiskabestämda i detregleringsområdet,och systemet,
förklarar varför denpolitiskastandardlösningar i detförFörkärleken systemet

monopol.fortfarande bedrivs Sär-tjänsteproduktionoffentliga sektorns som
konkurrenshar motverkatvarför statliga regleringarförklararintressenas makt

utformatpolitiskamarknader. denmånga Hureffektivitetoch processen
lång-låga sparandet och denförklarar detoch trygghetssystemenfördelnings-

och hurtvå decennierna,humankapital deackumulationen senasteavsammare
de små och medelstoraregleringssystemen förklararochutformat skatte-den

begränsade tillväxt.företagens
besluten ii det politiskaorsak till bristernaviktigEn är storsystemet att

särintressen och kortsiktiga,inflytande starkautsträckning formats under av
tilldärför i stark kontrastfaktiska beslutsfattandet stårtaktiska hänsyn. Det
dehävda allmänintresset framför särintressena,börprimärtkravet att staten

svenska demokratin har i dettakortsiktiga.framför de Denlångsiktiga intressena
pluralismförändras i riktningbehöver därförsvagheter.avseende Den motstora

ansvarstagande.personligtoch mer
ekonomiskapolitiska institutioner aktualiserastill förändradeVåra förslag av

innebär inteinstitutionella förändringarnödvändigheter. dessaMen att
i detta kapitel förnyar denvi förslagendemokratin försvagas. Tvärtom attmenar

principerde allmännarekommendationersvenska folkstyrelsen. Våra styrs av
pluralism och tydligkapitel aktivt medborgarskap,vi formulerade i an-som

svarsfördelning.



Demokrati150

Demokrati:5.1 idé och förverkligande

Medborgarskap

Demokratins samhällsordning grundar sig det aktiva medborgarskapet.
i medborgarskapetKärnan självbestämmande, autonomi. Självbestämmandetär

kan både individer och olika slag samfálligheter. Demokratinsutövas av av
samhälle innebär inte betraktar invånarna isoleradeatt atomer;man som
demokratin fordrar organisation och regler. Autonomi betyder attgemensamma
medborgarna lever under regler dem själva. Demokratin kan isattssom av
historiskt perspektiv gigantiskt organisatoriskt samhällsexperiment,ettses som

försök förena frihet och ordning.ett attsom
Medborgarskapet innefattar förening skyldigheter och rättigheter. Blanden av

de viktigaste skyldigheterna tolerans, plikten respektera andra medborgaresär att
självbestämmande. medborgarensI dygder brukar innefattas krav påäven
hederlighet, pliktkänsla och moral. Många medborgarskapets rättigheter ärav
i dag lagfásta. Därmed problemetuppstår skillnad mellan formella ochom en
reella rättigheter. medborgarnaFör skall ha faktiska möjligheter utnyttjaatt att

Ävensina rättigheter fordras tillgång till olika slag vissa deav resurser. om av
svenska medborgarnas exempelvis inkomster, i internationelltresurser, per-
spektiv mycket jämnt fördelade råder det alltjämt skillnader mellanär stora
olika befolkningsgrupper. kraftigtDen ökade arbetslösheten enligt kommis-är,
sionens mening, i dag det allvarligaste hotet det aktiva medborgarskapet.mot

Demokratins principer

Vilken styrelsefonn förverkligakan bäst medborgarskapsidealet allmännaDet
givetvis demokratin. Svårigheten ligger iär demokratinssvaret översättaatt

allmänna principer till konkreta anvisningar för hur samhällets institutioner skall
utformas.
Demokratins minimikrav gäller oberoende tid och Folksuveränitetenav rum.

kan inte förverkligas allmän likaoch fria val, organisationsfrihet,rösträtt,utan
åsiktsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Däremot finns det många olika
möjligheter för hur regler och institutioner praktiskt skall utformas. Demokratins
teori inget fråganpå vilket valsystem bäst, hur ofta folkom-ärger svar som
röstningar skall användas, vilken ställning riksbanken bör ha eller vilket ärsom
det lämpligaste förhållandet mellan och kommuner. Olika länder har valtstat
olika lös-ningar. Demokratins institutioner kan behöva modifieras i takt med
ändrade samhällsförhållanden.
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variationer i demokratiska styrelsesätt haranalysera dessa den jam-För att
utvecklat skilda teorier och begrepp.förande statsvetenskapen En grundläggande
monolitisk och pluralistisk demokrati Dahluppdelning skiljer mellan 1984.

demokratiuppfattningen förutsätter den politiskamonolitiska makten iDen att
och, givetvis, dennasamhället utgår från enda punkt står under demokra-atten

effektivitet förmågatisk kontroll. Demokratins häravgörs statens att styraav
samhället.

pluralistiska demokratiuppfattningen nöjer sig inte med den centralaDen att
folklig kontroll. Demokratinstatsmakten effektiv och står under ocksåärär

samhället organiserat. monolitiskaberoende hur det övriga Den demokra-ärav
folk beståendetin kräver egentligen bara och antal individer.ettstat ett aven

individerpluralistiska demokratin fordrar också det mellan ochDen att stat
institutioner föreningar,finns mångfald självständiga och grupperingar såsomen

företag, universitet och massmedier. ligger i linje med vårt förslagkyrkor, Detta
mångfald olika marknader och inom den offentliga sektorn. sådantEttom

medborgarsamhälle, eller civilt samhälle, förutsättningen förorganiserat är en
frihetlig samhällsordning.dynamisk ochöppen,

kanMed viss ändå fullt berättigad renodling hävda denatten men man
demokratin sig från demokratiförståelse med starkt monolitiskasvenska rört en

inslag till pluralistisk Sveriges styrelseproblem i dag sammanhängeren mer syn.
med vi trevande och försiktigt söker former och institutioner för leva iatt att

pluralistiskt samhälle, vilket bl.a. sig uttryck i försök finna alternativtar attett
såväl offentliga marknadsregleringar offentlig organisation trygghets-till som av

och offentlig produktion omsorgstjänster.system av

Pluralism

pluralistiskt samhälle bygger blandning samhällsorganisatoriskaEtt en av
principer. metod för social samordning den perfekta i den meningenIngen är

alla situationer och problem. Alla kända institutioner harden för sinaatt passar
nackdelar och begränsningar. Marknaden exempelvis överlägsen metod förär en

effektiv produktion särskilt i situation däråstadkomma det råder kon-att en
kurrens, det många önskemål marknaden inte kan uppfylla. Tving-ärmen som

majoritetsbeslutande lagstiftning grundad förutsättning för kunnaär atten
och förmedborgarnas trygghet upprätthålla hela samhälletgarantera att gemen-

spelregler, lagstiftning kan inte medborgarnas frivilligaersättasamma men
Självständiga domstolar krävs för tolka gällande ochrättattengagemang.

skydda medborgarnas fri- och rättigheter, socialamånga samordnings-men
inte med juridiskaproblem kan lösas metoder. Universitet till för hävdaär att

vetenskapssamhällets självständighet, åtskilliga samhällsproblem saknarmen
vetenskaplig lösning. Lokal självstyrelse metod för medborgarnaär atten
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besluta angelägenheter, den lokala självstyrelsen begrän-om gemensamma men
exempelvis krav på rättssäkerhet och likabehandling. Familjen ärsas av en av

samhällets grundläggande enheter, den traditionella familjens roller ochmen
arbetsfördelning har ändrats samhällets modernisering och kvinnornasgenom
ökade förvärvsarbete utanför hemmet. Frivilliga sammanslutningar uttryckär ett
för medborgarsamhällets organisering, starka intresseorganisatio-spontana men

kan komma i konflikt med allmänna samhällsintressen.ner
samhällsorganisatoriska grundproblemetDet således inte väljaär att en

föreinstitution den andra, finna blandning låter varje institutionutan att en som
utveckla sina fördelar samtidigt minskar nackdelar bieffekter.och Bland-men
ningen institutioner och spelregler bildar samhälles konstitution, iettav
vidsträckt bemärkelse.

Tydligt ansvar

grundläggandeEtt krav pluralistisk samhällsordning tydligären en ansvars-
fördelning. Samhällets olika kollektiva måste ha klart formuleradeorgan upp-
gifter och tydliga incitament. Ansvarsfördelningen kräver gränsdragningar
mellan olika sfärer i samhället.
Ansvarsfördelningens princip förverkligas samhället består lång radom av en

kollektiva aktörer olika slag. Varje kollektiv aktör bör ha precistettav
definierat ansvarsområde. Institutioner och spelregler bestämmer gränserna
mellan olika aktörer, formulerar ansvarsförhållanden och anvisar metoder för

lösa konflikter. dessaGenom principer tillämpas maktdelningstankenatt över
hela samhällsområdet. Pluralismen förutsätter dessutom varje starkt intresseatt
kontrolleras balanseras motintresse.att ettgenom av

aktör har förutsätterAtt dels aktören har preciserad uppgift,atten ansvar en
dels aktören den blir föremål för belöningar respektiveär sanktioner.att som
Men behöver inte sammanfalla med makt legitimitet.och Makt innebäransvar
handlingsfrihet och och därmed reell möjlighet påverka. aktörEnattresurser en

legitim denne åtnjuter förtroende och uppfattas ha handla.är Deträtt attom
finns därmed flera fall bristande samstämmighet mellan makt ochav ansvar,
legitimitet.
Ansvar makt och legitimitet innebär fårnågon skulden förutan utan att ta

uteblivna resultat kunna påverka utfallet eller åtlydd. Makt ochutan att att vara
avsaknad legitimitet kan effektivt bygger inte påansvar men av vara men

fömuftsmässigt samtycke. Idealet makt och legitimitetär att ansvar, samman-
faller. då förutsättningarFörst för effektivt ansvarsutkrävande.öppnas Ett
pluralistiskt möjliggör långtgående delegering befogenheter.system en av
Delegering kräver kontrakt, ofta långsiktig Möjligheten utkrävanatur. attav

förutsätter dessutom klara mål och effektiva granskningsmetoder.ansvar
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förändringarInstitutionella

helt föreslå ändringar. Mångapåvisa brister,sakDet attär att men en annanen
spelregler kan få heltpolitiska institutioner ocherfarit reformerländer har att av

fall betyderåsyñades, i Detverkningar demandra värstaän rent motsatta.som
försöken förbättra det politiskaemellertid börinte systemet.attatt ge uppman

förmåninnebär också ställningstagande, till förfrån handlaavståAtt ettatt
Även utopi innebär demokratindet perfekta styrelsesättet ärstatus enomquo.

misstag och sig till ändrade för-kan läradet politiska systemetatt av anpassa
exempel framgångsrik författnings-i historien åtskilliga påhållanden. finnsDet

förbättrat sitt styrelseskick.varigenom landpolitik ett

Styrelseskickets renodling

förverkligar i dag dåligt huvudprincipema i detpolitiskaDet systemet nuvar-
viktig anledning rollerna blivit oklara ochstyrelseskicket.ande svenska En är att
suddas Vi renodlingansvarsfördelningen tenderat ut. attatt avmenar en an-

förbättra funktionssätt.skulle systemetssvaret
uppgifter den fått allt svårare sköta.sig allt flerhar tagit påStaten attsom

samhälletssig sitt fundamentala förbör koncentreraStaten ansvar gemen-
grundläggande rättigheter och ekonomiskspelregler, medborgarnassamma

kollektiva nyttigheter.genuinttrygghet samt
svenska parlamentarismen i dag fungerar illaanledning till denEn är attatt

ställningRegeringens bör starkare ochregeringsmakten försvagats. ges en
förstärkas.granskningsmakt börriksdagens
roll i avseenden oklar. Gränsdrag-offentliga förvaltningens mångaDen är

förvaltningsmyndigheter måste bli tydligare och demellan regering ochningen
resultatinriktade.centrala ämbetsverken måste göras mer

kommunernas blivit oklartsjälvstyrelsen har inskränkts, ochlokalaDen ansvar
fåstatsingripanden. bör därför själv-omfattande Kommunerna störreettgenom

ständigt ansvar.
korporativa blivit alltmer in-har olikaFolkrörelsema arrangemanggenom

Organisationerna bör därför återges sin själv-offentliga sektorn.flätade i den
medborgarsamhället.i det frivilligaständiga roll

allt utsträckning på massmediemas villkor.offentliga samtalet förs iDet större
joumalistutbildning.oberoende stärkas förbättradMassmediemas bör genom en
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Staten5.2

Förstärkt parlamentarism

demokratier skilda principer ordna det inbördes förhållandetfinns i tvåDet att
Maktdelningsprincipen innebär statsmaktensmellan de högsta statsorganen. att
avgränsade ansvarsområden. verkställandeolika har sina Detegnagrenar

lagstiftande delar makten. Parlamentarismens principoch det påorganetorganet
riksstyrelsens tyngdpunkt förskjuts till regeringen.innebär däremot Reger-att

riksdagen. Parlamentets viktigastesitter så länge den tolererasingen kvar av
inriktninguppgift politikens allmänna regering,är att utseatt attgenomange

utkrävalöpande följa och utvärdera regeringens arbete samt att ansvar av
Stjemquistregeringen Holmberg 1980.

styrelseskicket har, andra europeiska konstitutio-svenska så mångaDet som
utvecklats från maktdelning till parlamentarism. Regeringsformen 1809ner,

då tidstypiska maktdelningsdoktrinen. regerings-präglades den Den nyaav
uttryckligen folkstyrelsen förverk-formen däremot den svenska1974 säger att

i finns fortfarandeligas parlamentariskt statsskick, praktiken detett mengenom
maktdelningstanken Tarschysstarka inslag 1984. Debatten riks-kvar av om

mellanroll visar spänningen de två skilda principerna fortfarandedagens äratt
inte dragit fullalevande. politiska har de konsekvensernaDagens system av

principer.parlamentarismens
folketsParlamentarismen innebär riksdagen främsta företrädare,äratt attmen

regeringen riket. svenska fungeradedet Det någorlunda välär styr systemetsom
i tider då regeringen kunde räkna med stabilt underlag i riksdagen. taktIett

fåttmed regeringens stöd blivit osäkrare, har den allt svårare fylla deattatt
parlamentarismen.uppgifter ställssom av

bevis den svenska parlamentarismens svaghet regeringskrisenEtt talande är
februari samband med riksdagens diskussion regeringens förslagi 1990. I om

uttalade statsministern regeringen skulletill allmänt lönestopp avgåatt om
majoritet riksdagen röstade nej tillförslaget fälldes. regeringensEn av propo-
avgick. partier fällt regeringen önskadesition och regeringen De emellertidsom

bilda regering.inte att en ny
visar regeringenRegeringskrisen 1990 har riketatt ansvaret att styra men

ofta saknar makt fylla denna författningsenliga uppgift. Föratt attnumera
politiska sinabringa det grundläggande principer måstenärmaresystemet

regeringens ställning stärkas. finns i andra europeiskaDet länders författningar
flera metoder förstärka parlamentarismen.att

tyska författningen utformades bakgrund deDen 1949 negativamot av er-
farenheterna Weimar-republikens regeringsmakt. En viktig del i dagensav svaga
tyska parlamentarism konstruktivt misstroendevotum. Förbundsdagen kan riktaär
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misstroendeförklaring förbundskanslem bara majoritet förbunds-mot om en av
dagen samtidigt väljer förbundskansler. Vi föreslår motsvarande regelatten ny
införs i den svenska regeringsformen, Riksdagen skulle därmed kunna avsätta

regering endast riksdagen samtidigt kan till regering bildas.atten om se en ny
Regeringens position skulle dessutom kunna stärkas regel liknandegenom en

den finns i den franska konstitutionens paragraf 49:3. Om regeringen införsom
behandlingen lagförslag förklarar den sitt förtroende på spelett sätterattav
betraktas lagförslaget såvida inte parlamentet riktar misstroendeför-antagetsom
klaring regeringen. sådan regel bör kombinerasEn med bestämmelsemot en om
konstruktivt misstroendevotum.
Frankrikes författning erbjuder dessutom metod förhindrar parla-atten som

regeringsförslagenstyckar i småbitar. Regeringen kan begäramentet upp en
paketomröstning så parlamentet endast har välja mellan antingen heltatt att att

eller helt förkasta regeringens förslag. Kommissionen föreslåracceptera att
dessa regler införs i den svenska regeringsformen, deras giltighetsom-attmen

begränsasråde till statsbudgeten lagstiftning kan beslutas enkelsamt som genom
majoritet i riksdagen. dessa områden innebär förslagenInom regeringensatt
makt förstärks. Däremot bör riksdagen ha starkt inflytande de lagaröverett som

statsskickets principiella grunder. Beslut grundlagar ochrör riksdagsord-om
ningen, beslut berör grundläggande fri- och rättigheter, bör därförsamt som
fattas enligt nuvarande regler. föreslårDessutom riksdagen i viktigaatt
avseenden starkare ställning. Som utvecklas nedan det speci-närmare ärges en
ellt riksdagens granskningsmakt behöver förstärkas.som

renodling parlamentarismensDen princip kommissionen förespråkarav som
får viktiga konsekvenser för regeringen, för riksdagen och för statsbudgeten.

Regeringen: politisk handlingskraft

Parlamentarismen utpekar regeringen den verkställande maktens centrum.som
Även betingelser, såsom de internationella förhållandena och detyttreom
statsfinansiella läget tidigare regeringar, starkt begränsarärvtssom av en
regerings möjligheter förverkliga sin politik finns det viktiga inreävenatt
betingelser. Så betyder exempelvis regeringens organisation mycket för attegen
den parlamentariska demokratins idé förverkligas.

starkt förändradeDe kraven regeringens handlingsförmåga har endast satt
spår i regeringskansliets inre uppbyggnad. Svunna skeden i svensksvaga

Ändahistoria präglar dagens regeringskansli Larsson 1990. till relativt långt
in på 1900-talet dominerade den juridiska handläggningen i departementens
dagliga arbete. Departementens ställning förvaltningsinstans ställdeöverstasom

krav på och korrekt handläggning. Under mittenstora detta sekelnoggrann av
expanderade den offentliga sektorn starkt. Uppbyggnaden välfärdsstatenav gav
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Ännucentralplanerande sektorsorgan. i dag liggerrollendepartementen som
i handlägga ärenden och skrivafrämsta kompetensdepartementens att propo-

sitioner.
åtminstone relativt, iregeringskansliets gamla uppgifter förlorarMen nu,

förvaltningsärendena förskjuts delegering tillförbetydelse. Ansvaret genom
myndigheter. Slutet den offentliga sektornsdomstolar ellersjälvständiga

behovet bygga centrala plane-har drastiskt minskatexpansion att ut storaav
ringsorgan.

infor krav. central uppgift förverkligaställs EnDepartementen är attnya
utnyttja de offentligaövergripande målsättningfinanspolitikens att resurserna

direkta konsekvensersamhällsroll får också föreffektivt. förändradeStatens
uppgift blir analysera samhällsutveck-regeringskansliet. Departementens att

och riksdag underlag förolika områden för regeringlingen inom att enge
förverkligas.de allmänna politiska riktlinjernabedömning i vilken månav

ställs därför högre.informationsunderlag och analyskapacitet alltpåKraven
speglar välfärdsstatens olikadagens departementsorganisationHuvuddragen i

ställs därmedinterna samordningsmekanismema på hårdasektorsintressen. De
starka betoningi det svenska styrelseskicket med dess påsärskilt rege-prov,

viktigaste samordningsorganen inom regeringenringens kollektiva Deansvar.
i flertalet andra parlamentariska statsministernsi Sverige, liksomär system,

koalitionsregering tillkommer eventuelltkansli och Finansdepartementet. I en
samordningskanslier.särskilda

de femton visar regeringens inreErfarenheterna under årensenaste att sam-
Behovet sektorsövergripande bedömningar blirordning behöver förstärkas. av

traditionella budgetprocessen har inneburit olika sektorsin-allt Denstörre. att
med varandra, med Finansdepartementet överdomare. Finans-tävlartressen som

utgifter.främsta uppgift har varit nej till krav ökadedepartementets sägaatt
försök vända nejet har visat trögheten i de gamlaFlera års att proce-

omvänd ordning skulle innebära regeringen i tidigt skededurerna. En att ett
förallmänna riktlinjerna och utgiftsramama. hurde Ansvaretsätter anger

utföras nivåer i offentligauppgifterna konkret skall förläggs till lägre den
i karikerat, ha budgetprocessorganisationen. stället för dag, någotl att som en

resultatet addition enskildatotalsumman i budgeten blir gårdär poster,av en av
utgångspunkt från given total utgifts-alternativa strategin medden ut att, en

dela denna givna enskilda poster.summasumma, upp
därmed huvuduppgift för departementen följa utvecklingen förblirDet atten

Ävenintentionerna i olika utgiftsprogram uppfylls. det intebevaka attatt om
varit möjligt inom för denna kommission i detalj vilkaatt ramen ange orga-
nisatoriska konsekvenser följer dessa förändrade uppgifter vill visom av

förslagåtminstone några tänkbara och deras konsekvenser.ange
själv sin organisation,Varje regering bestämmer regerings-över egen men

kansliets administrativa uppbyggnad mycket trögrörlig. Indelningen i mångaär



Demokrati 157

uttryck för den offentliga verksamhetensfackdepartement sektorise-små är ett
fylla sitt för den övergripande politiskaregeringen skall kunnaring. Om ansvar

färre departement med allmänna uppgifier.ledningen fordras Antaletmer
öka. regeringen bestårborde minska Om antalstatsråd än störreettavsnarare

behov inre kabinett elleruppstår i stället motsvarande.ledamöter ettett av
underlätta överblicklitet regeringskansli och styrbarhet,Visserligen kan ett

analyskapacitet medför departementen behöver delkravet övertaatt enmen
i dag ligger inom de centrala ämbetsverken.utvecklingsverksamhet som

flexibel. departement fram-Departementsstrukturen kan Störregöras mer
perspektiv. revir kan ocksåsamlande brytas ned påtvingar Departementensmer

för tidsbegränsade uppgifter.projektgrupper departementsgränsematvärs över
rättschefenchefstjänstemän idag statssekreteraren, ochDepartementens är

opolitiskaexpeditionschefen. båda tjänstemän med juridiskDe är ut-senare
opolitisk tjänstemannabefatt-bildning. Statssekreteraren ursprungligenvar en
politisk syssla.uppgiftema har utvecklats till När statsrådetning, rentenmen

befattning.statssekreteraren sin Statssekreteraren har därmedavgår lämnar även
uppgift både viceminister och administrativ ledare förfått dubbel som somen

departementsorganisationen.
ledningsorganisation behöver förstärkas. Varje departementDepartementens

skullefå enda opolitisk chefstjänstemän. Chefstjänstemannen inte behövabör en
utbildning; kravet på ekonomisk kompetens måsteha juridisk Deväga tungt.

kan tillsammans bilda kollegiumolika departementens chefstjänstemän ett som
ledningen regeringskansliet. Statssekreterarensden administrativa överutövar

renodlas. Därmed förstärks både den politiska och den admini-politiska roll
departementsarbetet. Danmark leds ministeriets arbetestrativa ledningen I avav

departementschef, här saknas statssekreterare. finnsopolitisk I Norgemenen
politisk statssekreterare och opolitisk chefstjänsteman departements-både en en

modellen.råd. Vi föreslår den norska
förändras.Rekryteringen till regeringskansliet behöver Juristkompetensen

till de rättsliga aspekterna departementsarbetet. Humanistiskkoncentreras rent av
samhällsvetenskaplig, särskilt ekonomisk, expertis ökad vikt vidoch ges

akademiskaRegeringskansliet bör uppställa bestämdarekryteringen. examens-
för nyanställning. höjs ökad rekrytering forskar-krav Kompetensen avgenom

utbildade.
del regeringskansliets arbete enskilda detaljfrågorbetydandeEn upptasav av

alstras minst riksdagsledamötemas motioner, interpellationerintesom genom
och frågor. Regeringens arbete påverkas i hög grad riksdagens funktionssätt.av
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försvarare och kontrollantallmänintressetsRiksdagen: regeringens

parlamentarismens principer harmaktdelningens och gjortVacklandet mellan
parlamentarismen skulle få betydelsefullaroll oklar. renodlingriksdagens En av

folketsriksdagens arbete. riksdagen främsta före-konsekvenser för Att utgör
politiskanödvändigtvis alla konkreta beslut reelltträdare innebär inte att sett

Parlamentarismen innebär den prak-i riksdagens kammare. tvärtomavgörs att
regeringen. Riksdagens grundläggande uppgiftpolitiken utformastiska är attav

Riksdagen har möjlighet regeringenregeringen införställa avsättaattansvar.
därigenom de allmänna politiska riktlinjernaRiksdagenoch tillsätta angeren ny.

uppgift kontinuerligt bevaka huvudlinjemastyrelse och har tillför landets att att
Schück m.fl.praktiska politiken 1992.följs i den

definiera och hävda det allmännaprimära roll blir därmedRiksdagens att
framkommer sällan enkel adderingmedborgarintresset. Allmänintresset som en

fordras fönnåga finnaeller regioners särintressen.intressegruppers Det attenav
enda ellerbäst för landet helhet.den lösning Ingenär som grupp personsom

demokrati formuleringenklokhet och samhällsansvar.har monopol på I ären
ständigt pågående där den offentliga debattensallmänintresset en processav

avgörande roll. finns i debatten olika åsikteråsiktsbrytningar spelar Deten om
representationsuppdragets Holmberg Esaiasson 1988.det politiska Ennatur

försig i första företrädare sin valkrets.del riksdagsledamöter rummetanser vara
lojaliteten främst bestämda gruppintressen. Vi dettaAndra riktar mot attmenar

förolyckligt förhållande. Varje riksdagsledamot vald efter bästaärär attett
hela intresse.förmåga nationensrepresentera

med dagens svenska riksdag allmänintresset har svårtHuvudproblemet är att
syftarolika slag särintressen. Våra förslag tillhävda sig gentemot attatt av

riksdagens möjligheter fylla sin roll i parlamentarisktstärka Omettatt system.
stärks också riksdagens granskningsmaktregeringens makt måsteatt agera

utbredd uppfattning riksdagen med sina ledamöterförstärkas. 349Det är atten
har parlament Sverige, denför finns länderDet änstörreär stor. som men

ungefär dubbelt så länder med motsvarandesvenska riksdagen är stor som
mindre riksdag skulle bli effektiv och hand-folkmängd 5.1. EnDiagram mer

sektorsspecialiseringen drivasMed mindre riksdag kan inte sålingskrafiig. en
i stället för område. Leda-Varje ledamot tvingaslångt. störreta ettansvar

halveras.motsantalet bör
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storlek i EuropaDiagram 5.1 Parlamentens

Antal mandat
800 -

Sverige
O

invånareMiljoner

1991, 3.3.Källa: Petersson 1993, Bearbetning Peters tabellav

internationellt perspektiv har Sverige korta valperioder. Med mandattidI en
regeringens möjligheter bedriva självständig, kraftfullpå år begränsastre att en

och långsiktig politik. Kommissionen mandatperiodens längd bör ökaattanser
fem intetill fyra eller helst år, vi sådan reformäven tror attom en ensam

politiskaräcker for lösa dagens problem.att
färre och längre valperioderFörslagen mandat har syfte. Påsammaom samma

mindre riksdag ägnad till hela nationens intresse lederärsätt attsom en mer se
till tidshorisonter.längre mandatperioder längre Därmed stärks det långsiktiga

allmänintresset.
viktigaste betingelsema for riksdagensNågra de sammansättning reglerasav

inte i författningen. Makten rekryteringen ligger i partiernas händer.över egna
Valkretsorganisationema och lokalpolitiska intressen Partiernaväger tungt.
skulle ha förutsättningar höja sig begränsade lokala och regionalastörre överatt
intressen de, jämsides med dagens valkretslistor, oftare nominerade riks-om
kandidater hade intresse beakta helhetsperspektiv och allmännaattsom mer av
samhällsintressen.

faktum, inte endast i den svenska folkrepresentationen,Det uppdragär ett att
utskottsplaceringsåsom i utsträckning bestäms grupptillhörighet: jord-stor av

brukare tenderar placeras i jordbruksutskottet, lärare i utbildningsutskottetatt
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olikatendens slagmotverka dennamöjlighetEn attatt genom avvoreosv.
intressejäv börintresseanknytning. Reglernadennarestriktioner minska om

grund yrkes- eller organisations-diskvalificering påallmänskärpas. Men aven
praktiska vanskligheter.såväl principiella Egenskulle leda tilltillhörighet som

riksdagens utskott. Särintressenasvärdefull kompetens åtyrkeserfarenhet ger
upphöra, endastskulle heller intepolitiskapåverka denförsök utanatt processen

massmediaopinionsbildning via harLobbyaktiviteter ochsig andrasöka vägar.
för påverkan särskiltSverige; sådana metodervanligare iblivit mycketredan är

massmedier.lättleddaland medeffektiva i ett
dominerasärintressena har lättast ivisarerfarenheternaallmännaDe attatt

kompetensområden. särintressena dess-ensidigasmala ochhar ärorgan som
medför koncentrerade fördelarvid beslutframgångsrikasärskiltutom mensom

offentligaGrofmankostnader Hall 1990. Deoch diffusautspridda organens
vill stärka allmän-viktiga faktorersåledesoch incitament är manomansvar

intresset.
ändra utskottsindel-skulle därmedframkomligaDen vägen attmest vara

sektorsbaserad indelning den tidigare1970-taletbörjanningen. I ersatte enav
statsfunktioner. offentligagrundats olika Denpåutskottsindelningen, som

inreprägla folkrepresentationensplaneringsñlosofi komsektorns ävenatt
utskotten bredare ochnaturlig strategiorganisation. En attvore ge mernu

exempelvis ingå i allmäntJordbruksutskottet böruppgifter.övergripande ett
redan flera tidigareborde också, gångerFinansutskottetnäringsutskott. som

statsbudgetenroll vid behandlingen SOUöverordnadföreslagits, avges en
1987:6.

riksdagensländers parlament har den svenskaandrajämförelse med mångaI
Motionsfloden vittnarTarschyslångtgående initiativrätt 1984.ledamöter en

profilera sig, intede svenska riksdagsledamöternavilar påden attpress somom
riksdagenskoncentrerahemmaopinionen. Omminst ärsträvan attgentemot

väcka enskildahuvudlinjer borde inskränkapolitikensarbete till rätten attman
och förslagförbud väckaexempelvismotioner, änettatt mersamma engenom

påkalladei motionsrätten särskiltmandatperiod. Inskränkningargång är närper
till ökade statsutgifter.förslag ledergällerdet som

granskningsmakt fordras till-skall bedriva aktivriksdagen kunnaFör att en
Riksdagsledamöterna i dag inriktade påstöd.till kvalificeratgång är attmer

uppföljningutvärdera tidigare beslut,reformerbesluta än trots attattom nya
strålkastarljuset oegentlig-möjligheter pårevision skulleoch sättaattstorage
därför ochRiksdagens revisorer böroch ineffektivitet.heter störreges resurser

inte riksdagenviktigaste skulleriksdagens Däremottillgöras ett organ.av
Revisionstjänster kangranskningar i regi.genomföra allabehöva upp-egen

utländska granskningsorgan.från svenska ochentreprenadhandlas genom
få snabbare återföringhöjas; riksdagen måstei granskningama måsteTempot

fattade beslut. Oegentligheter upptäckseffekternainformation somavomav
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måste leda till reellt ansvarsutkrävande. Publicering och offentligaett ut-
frågningar bör ökad vikt. Riksdagen skulle systematisk och slag-ges genom
kraftig granskning kunna skaffa sig plats den offentliganärmare debattensen
centrum.

offentligEn utskottsutfrågning riksbankschefen, i linje med vårt förslag iav
kapitel skulle säkert fånga allmänhetens intresse.

Budgetprocess

De europeiska parlamenten uppkom gång metod för kungamakten atten som en
mestadels motsträviga undersåtarövertyga med skatter bidra till allt dyrareatt

krigsföretag och statsförvaltning. Riksdagens legitimitet grundas fortfarande på
föreställningen ständemas och allmogens samtycke till uttaxeringar. Sven-om
ska folkets urgamla sig beskatta utövades enligträtt 1809 års regeringsformatt

riksdagen allena. gällandeNu regeringsform stadgar det riksdagenatt ärav
beslutar skatt till staten.som om

förhållandetMen mellan folkrepresentation och beskattningsmakt har i dag
fått förtecken. Förr det riksstyrelsens företrädaremotsatta försökte fåvar som
folkets ombud skattehöjningar. Underatt år haracceptera det tvärtomsenare
varit riksdagen, inte minst efter påtryckningar från olika intressegrupper, som
verkat för höjda offentliga utgifter, medan regeringen, särskilt dess Finans-
departement, efter finanspolitisk återhållsamhet.strävat Riksdagens oförmåga

hävda det allmänna samhällsintresset visaratt budgetprocessen måsteatt re-
formeras.
Varken den offentliga sektorns expansion eller problemen med finansieringen
de offentliga utgifterna unika för Sverige. Vadär frapperarav närsom man

jämför skuldsättningen i OECD-ländema under de decenniernasenaste är
emellertid olikheten i utvecklingen. Medan länder Frankrike, Kanada,som

ÖsterrikeStorbritannien och haft i konstanta eller sjunkandestort sett
nettostatsskulder, finns representerad Belgien, Grekland ochen annan grupp av
Italien där statsskulden vuxit okontrollerat. Statistisk analys visar det varitatt
ländernas interna förhållanden, utifrån kommande makroekonomiskaänsnarare
störningar, förklarar skillnaderna. undersökningEn EG-ländema vonsom av
Hagen belägg1992 för budgetprocessens utformning haratt tydliga effekterger
på utfallet. Institutionella reformer framstår därmed lovande väg attsom en

de offentliga frnansema.sanera
Budgetprocessen kan indelas i faser. denI första utvecklas budgetförslagettre

i dialog mellan fackdepartementen och Finansdepartementet, där fackdepar-en
bud i sin baserastementens äskanden fråntur underställda myndigheter. I

den andra fasen blir budgetförslaget föremål för debatt och beslut i riksdagen.
denI tredje fasen budgeten i praktiken,omsätts varvid eller mindremer

6 13-0148
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offentliga medlendekontrollinstrumentochutvecklade garantera attstyr- avses
utnyttjas avsett.som

tjänstemän, ministrar ochför inblandadedilemmaDenna ettprocess rymmer
balans i denallmänt intresseoch harMedanriksdagsledamöter. ett avvar en

expansion detintressen påmycket starkadet finnasekonomin kanoffentliga av
intressen.fall privataregionen, i vissai denfackområdet eller t.o.m.egnaegna
innebärfölja endera två Denkandetta dilemma vägar.Lösningen på enaav
mållångsiktighet. Sådanabefrämjariktlinjer sökerallmännaatt avgenomman

utgifisramarstatsskuld,exempelvisbindande kanmindreeller natur avsemer
verknings-metod relativtvisar dennaErfarenhetenflerérsbudgetar. äroch attnu

styrkrafl för politiker ochpraktikenmålen saknar ideklareradeallmäntlös. De
tjänstemän.

metod innebär deframkomlig. Dennavisat sigandra har attEn väg mer
budgetpro-i varje fashandlingsrestriktionerbindsinblandade parterna avav

statsministernssamordnandederegeringskanslietInom organen,gescessen.
förställning. totalramöverordnad Enoch Finansdepartementet,kansli en

Riksdagsbehandlingenskedetidigtfastläggs ibudgeten ett processen.av
tilläggsförslag. Riksdagenändringar ochmöjligheter tillingaerbjuder få eller

fastställts.hela budgetensedan förförstenskildadiskuterar poster ramen
tydligtoch inkomsternaavseendet utgifternai det ärBudgeten attär transparent

verkställande Upp-strikt detillämpasredovisade. Budgetramama organen.av
framskjuten roll.utvärderingoch löpandeföljning ges en

metod studienundersökts efterharbudgetprocessensvenskaDen somsamma
svenska budgetprocessendenSlutsatsenMolander 1992.EG-ländema är attav

sist i rangord-Sverige hamnarmycketperspektivi internationellt nästär svag.
länder förtGrekland och Italien,Belgien,medningen tillsammans som en

statsskuldspolitik 5.2.Diagramohållbar
visar sig ha betydandei beslutsprocessenhandlingsfrihetenRestriktioner på en

sambandettidigare studienutnyttjar denbudgetutfallet.effekt Ompå avman
uppstramningfinnerstatsskulden,ochmellan budgetprocessen att en avman

nettoupplåningen medden svenskaminskanivå kantill dansk väntasprocessen
ingåendemed BNP. Enstatsskulden 23 %och% BNP5nästan meravav

faserna i budgetprocessende inledandedet ärvisar dessutomanalys äratt som
denregeringskansliet ochutformning iBudgetdokumentetsavgörande.mest

betydelse.hari parlamentetefterföljande behandlingen stor
betydande.alltsåsvenska budgetprocessenförbättringar i denför ärUtrymmet

huvudfasersåväl budgetprocessensinriktasRefonnema bör tremot som
utformning.budgetdokumentets
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Diagram 5.2 Budgetprocessens stramhet i EG-länderna och Sverige

Index
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Källa: Molander 1992.

Det arbete inletts för regeringskansliets budgetberedningatt stramasom upp
fullföljs. Budgetramama skall otvetydigt både totalutrymme och fördelningange
mellan huvudområden. Regeringen måste i tidigt skede läggaett av processen
fast bestämd baseras finansministemspå bedömning det totalaen ram som av
utgifisutrymmet. Regeringen har sedan för prioriteringenett gemensamt ansvar
inom denna De samordnande enheterna, Stats och Finans-ram.
departementet tydlig, framskjuten roll. På sikt bör budgetåret läggasges en om
till kalenderår. Mycket talar för kortare och koncentreradäven budget-en mer
beredning.
En andel budgeten med automatik. Ett sådantstor kan iblandstyrs systemav

nödvändigt praktiska skäl och inte i alla avseenden negativt förrent ärvara av
utgifisutvecklingen. På många områden kan dock automatiska indexeringar
verka utgiftsdrivande, varför automatik har betydelse för resultatet.typen av
Mellan extremformema, automatisk uppräkning enligt prisindex och fastett
utgiftsram s.k. cash limit finns antal varianter. Utgifisutvecklingen kanett bäst
kontrolleras med fasta utgifisramar. Regler automatik har den nackdelen attom

normalt utgångspunkt i dialogenstatus mellan fackdepartementtas ochquo som
Finansd Utgifiema måste förutsättningslöst,prövas så attmer
bevisbördan i utsträckning läggs på fackdepartementen.större
Under harår allt utgiflsposter kommit brytasstörre budgetpro-attsenare ut ur
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eller särpropositio-kompletteringspropositionenhänskjutas tillförpositionen att
budgetför-vändas. Huvudregeln måsteutveckling måsteDenna attvaraner.

riksdagen fårdokument, såför riksdagen i samlatslaget attettpresenteras en
Oförutsedda utgifterutgifter beslutartotalbild de som upp-man om.somav

andra inomfår därmed i princip belastapågående budgetårträder under poster
anslagsområde.samma

genomsynligt, riksdagen desåmåsteBudgetdokumentet göras att sermer
vi föreslår,socialförsäkringssystemen,omfattning. Omfaktiska utgiftemas som

aktuarisk utformning bör deförsäkringsmässig ellersmåningomså ges en mer
i praktikenSå längesidan statsbudgeten.redovisas vid systemenseparat somav

bruttoredovisas statsbudgeten såde emellertidskattefinansierade bör över attär
tydlig, offentlig redovisning.utveckling fåromfattning ochutgifiemas en

skattelagstiftningen expendituressärregler i taxoch andraSkatteförrnåner är
i det ordinarie budgetarbetetutgifter budgeten granskasMedandolda.i dag över
eller skattefrihet inte tillsänkta skatteskalori formundantagenkommer uppav

för-kvar sedan motivenundantag kan därför finnasgranskning. Sådana även
definiera sådana undantag harFörutsättningarna för1992.svunnit Mattsson att

redovisas sedan lång tidskatterefonnen. Skatteförmånerefterkraftigt förbättrats
därför skattefönnånema fram-och Vi förordarTyskland USA.i länder attsom
årliga besluttill föremål för påsärredovisas och sättgörsgent somsamma

utgifterna.
budgetbehandling centralriksdagenserfarenheter pekar påAlla äratt av

finns dettidigare konstaterat ioffentliga finansema. Sombetydelse för de
detaljfrågor, samtidigtriksdagen har förlorat sig isvenskadag brister. Denstora

åstadkomma sunda statsñnanser.centrala uppgiftklarar sinden inte attsom
därför helt läggasBeslutsprocessen måste om.

Finansutskottet, ställning tillremitteras först tillBudgetpropositionen tarsom
utgiftsområden. Oppositionspartiemafördelning mellantotalram och stora ges

alternativa budgetförslag. Efter allmänsinadärvid tillfälle presenteraatt en
Varje fackutskott harbeslutar riksdagen budgetramen.ekonomisk debatt om

Förslag innefattatill utgifter därförfast utgiftstak. måstedärmed fått ett nya
inom respektive utskottsområde.besparingar på beloppspecificerade samma

den detaljerade budgeten.riksdagenSlutligen beslutar om
innebär inte inskränk-uppstramning riksdagens beslutsprocesssådanEn enav

internationelltsvenska riksdagens fria motionsrättdemokratin.ning Den ärav
Storbritannien och Frankrike deovanlig. demokratiermycket I ärsett som

nödvändigainitiativrätt kraftigt beskuren.enskilda parlamentsledamöternas De
ochoch riksdagsordningen beslutas riksdagenändringarna i regeringsformen av

blir riksdagenfrivillig självbegränsning. Detdet därmed frågaär somom en
förmår fylla sin egentligaregler den bättresjälv skapar de gör attattnya som

uppgift.
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Men det formella budgetbeslutet innebär inte riksdagens befattningatt med
finanspolitiken upphör. Tvärtom får riksdagen då sin uppgifi, nämligenstora att
aktivt följa och granska hur de allmänna politiska riktlinjerna verkställs. Som
vi tidigare utvecklat det i dettaär avseende riksdagen har sin rollstorasom att
spela. Därför måste riksdagens granskningsmakt förstärkas.

självständiga förvaltningsmyndigheter

Sverige, och delvis Finland, skiljer sig från det allmäneuropeiska mönstret när
det gäller den statliga centraltörvaltningens organisation Petersson Söderlind
1992. Den organisatoriska klyvningen mellan departement och förvaltnings-
myndigheter internationelltär ovanlig Diagramsett 3. Frågan Sverigeär om
bör i dettaäven avseende eller det finnseuropaanpassas skäl bevara denattom
svenska säregenhet gårrötter sekel bakåt i historien.trevars

Diagram 5.3 Regeringen och myndigheterna

Sverige:
Mlmsterstyre självständiga Ömbetsverk

A A ARegering RegeringA A A
Departement

Å ÅMinisterier
Föwounings
myndigheter

Andra erfarenheter ministerfdrvaltningstaters och ministerier inteav stora är
överbelastninghelt positiva. och styrbarhetsproblem har länge plågat många

länders statsförvaltning. Flera länder har sökt avhjälpa problemen attgenom
avskilja fristående förvaltningsmyndigheter och därigenommer i praktiken
kommit attnärma sig det svenska systemet.
Den innebördennärmare den svenska doktrinen självständiga ämbets-av om

verk omstridd.är Regeringsformen innehåller två principer, vilka pekar i skilda
riktningar. Den förvaltningsmyndighetemaär att lyder underena regeringen,
den andra ingenär utomstående,att allra minst regeringen, får bestämma över

förvaltningsmyndighet det gällernär myndighetsutövningen och lagtillämpning.
Särskilt omdiskuterat det vilkaär möjligheter departementen har via in-att
formella kontakter påverka myndigheterna.

7 13-0148
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behållas,börprincipenallmännadenuppfattningKommissionens är att men
prin-parlamentarismensenligtskall,Regeringenklarare.tillämpasden böratt

givetvis intefårsjälvständighetämbetsverkensPrincipenriket.ciper, styra om
regeringens.medistickpolitikdriva stävkanmyndighettolkas att enensom

ledningmeddrasmåste rätts-myndigheterochmellan departement avGränsen
normtillämpning.ochnormgivningmellanåtskillnadfundamentalastatens

till oklaraledariskerarunderhandskontakter attinformellaStyrning genom
Styrningen måste ägaansvarsförhållanden.otydligaoch genomrumroller

kriterier förstriktaoch ansvarsut-delegeringtydlignormgivning,rättslig
krävande.

faramedföroch departementmyndighetermellanotydliga enAlltför gränser
regering harochRiksdagregeringskansliet.invaderarsärintressensektoriellaatt

olikamellanprioriteraallmännade attfastläggauppgifttill att genomramarna
singrundatochbyggtsämbetsverk harmångaMensamhällssektorer. upp

sektorersmed dessaKontaktemasektorer.olikavälfärdsstatenspåidentitet
Ämbetsverk därför oftaharfackdepartementochintima.oftaintressegrupper är

medlekmannastyrelsemaavskaffaambassader. Attsärintressenasfungerat som
särin-reducerariktninginaturligt mot attinslagkorporativa stegärderas ett

utformning.politikensoffentligadenmakt övertressenas
följdtillförändratsredanharrollförvaltningsmyndighetemascentrala avDe
centralaDekommunerna.tillminstintedecentraliserats,utföraransvaretatt

utvärderingenförhauppgiftviktigaste är attförvaltningsmyndighetemas ansvar
Skol-läggabeslutetexempelsektor. Ett är attsininomprestationerna nerav

förhuvudansvarharSkolverket,inrätta ettställetiochöverstyrelsen som
Även besparingarnastatsfmansielladirektadeutvärdering.ochuppföljning om

uppstramningmotsvarande ävenmotiveraeffektivitetsskälmarginella kan enär
områden.andrapå

alltföri dagplågasområdenåtskilligainomförvaltningenoffentliga avDen
mellanochmyndigheterÄrenden olikamellanvandrarnivåer.många som

uppluckratdubbelarbete,tillledermyndighetinom ansvarinstanserskilda en
byråkrati.och kostsam

möjligtocksådettillståndsgivning attgörbehovminskatochAvreglering av
Denförvaltningsmyndigheter.ochuppgifteroffentligaåtskilligaavskaffa
desssylten,hafi godahaenskilt falli varjekanregelgivningen menoffentliga

samhälls-åtskilligainitiativ. Inomenskildahämmateffekter harsammantagna
tillstånd fråntillåtetingentingföreställningen är utani dagfinns attområden

påminnaanledningdärförfinnsmyndighet. attDetoffentlig en avomnågon
tillåtet.förbjudetinteallt ärnämligen ärgrundsatser, att somrättsstatens
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Riksbanken

Riksbankens speciella ställning myndighet direkt under riksdagen kornsom en
ståndtill under förra seklet för skydda regeringsmaktensatt kronansmot

missbruk sedelutgivningsrätten. Liknande incitamentsproblem iav penning-
politiken motiverar återi dag reform.en
Riksbankens ställning har tidigare diskuterats i kapitel Våra förslag, som

ligger i linje med Riksbanksutredningen, ansluter till de allmänna principer som
legat våratill grund för slutsatser förhållandet mellan regering och myndig-om
heter. En myndighet kan delegation långtgående självständighet.genom ges en
Förutsättningen verksamhetenär att ochär det finnstransparent reellaatt
möjligheter utkrävaatt ansvar.
Riksbankens övergripande uppgift penningvärdet på långär värnaatt sikt.om

Målet låg inflation. Statensär möjligheter låna medel i Riksbankenen att bör
därför avskaffas. Riksbankens självständighet säkras vissa institutionellagenom
förändringar. Riksbanksfullmälctigesmandatperioder förlängs och dess ledamöter
tillsätts successiv förnyelse. Riksbankschefen skyldig vidärgenom regel-att

återkommandebundet tillfällen utfrågas riksdagsutskott, både i slutna ochav
sammanträden.öppna

Förslag

Staten

92. Renodla parlamentarismens princip. Stärk regeringens ställning. Inför
konstruktivt misstroendevotum: regeringen sitter såkvar länge en ny
regering inte kan bildas.

93. Stärk Statsrådsberedningen och Finansdepartementet. Reducera antalet
fackdepartement.

94. Stärk departementens ledningsfunktion. Varje departement fåbör en
opolitisk chefstjänsteman, vid sidan den politiskt utseddeav stats-
sekreteraren.

95. Förskjut riksdagens frånarbete detaljfrågor till övergripande riktlinjer.
96. Förstärk riksdagens granskningsmakt ökade förgenom resurser

revision och utvärdering.
97. Minska antalet riksdagsutskott och stärk ñrransutskottets ställning.
98. Neutralisera särintressenas inflytande i beredande och beslutande

i riksdagen skärpta regler för intressejäv.organ Ge utskottengenom
bredare ansvarsområden.

99. Förläng mandatperioden till fyra eller helst år.fem
100. Minska antalet riksdagsledamöter, förslagsvis till hälften.
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måste iRegeringenkanslihuset.budgetberedningen i ettStrama upp. för detotalfastläggai budgetprocesseninledningsskede ramen
på departement.fördelningenochutgiftemaoffentliga

budgetbehand-riksdagensöverordnad roll ibörFinansutskottet102. ges en
Riksdags-budgeten.förtotalramförstbeslutarRiksdagenling. om en

innehållamåste motsvarandeutgiftertill ökadeförslagmedmotioner
besparingar.

statsutgiñer skallAllaoch tydligt.heltäckandeBudgetdokumentet103. görs
synliga.utgifterDoldabudgeten. görsbeslutasprincipi genom

regleradedirektfdrvaltningsmyndigheternasmedsambandI104. att upp-
och resultat-redovisningförförstärks derasminskas,gifterna ansvar

uppföljning.
prisstabiliseringsmål själv-ochtydligtRiksbanken105. ett en merges

höjs kravenSamtidigtriksdag.regering ochställningständig gentemot
inför riksdagen.redovisningpå ochansvar

5.3 Kommunerna

självstyrelseLokal

folk-den svenskadeklarerarinledningsparagrafregeringsformens attRedan
dessutomälvstyrelse. Sverige harkommunalbl.a.förverkligasstyrelsen genom
Kommis-självstyrelse.lokalkonventioneneuropeiskatill denanslutit sig om
försvagas.stärkasälvstyrelsen börkommunala ändensionen att snararemenar

under och 1970-expansionen 1960-offentligadendelenallraDen största av
offentliga sektornNär denoch landstingen.kommunernainomägdetalen rum

därför förstadet iomstruktureringarochrationaliseringarstår ärinföri dag
uppstår krispolitikensberörs. Härälvstyrelseorganenlokala etthand de avsom

omstruktureraskunnaoffentliga sektornskall denHurdilemman.allvarligaste
skall tillOch hurutvecklassjälvstyrelsenlokaladen attsamtidigt man sesom

kommuninvånamakonkurrens ochförkommunala tjänstemade utsätts att ges
valfrihetstörre

nivåer fyrahar territoriellai SverigesektornoffentligaDen tre om man——
mellannivånPå finns i dagregionalaförsamlingarna. denkyrkligain deräknar

ansvarsfördelning. Landstingetoklarmed mycketdubbelkommandoslagsett en
viktigaste för denLänsstyrelsen detsjälvstyrelseorgan.folkvalt är organetär ett

för övrigt märkliglänsstyrelsenStyrelsen ilänsförvaltningen.statliga är en
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eftersomhybrid dess ledamöter väljs landstinget; landshövdingen utnämnsav
dock regeringen. Hur regionen skall organiseras förstår närvarande underav
debatt; offentlig utredning SOU 1992:63 har skisserat alternativatreen
framtidsmodeller.
Enligt kommissionens uppfattning två nivåer tillfyllest förär tillgodose denatt

representativa demokratins krav Diagram 5.4. Sverige har inte den storlek
eller heterogenitet skulle motivera utveckling i federal riktning. Det ärsom en
principiellt otillfredsställande sektorsorgan landstinget haratt ett som egen
beskattningsrätt; varken bostadssektom eller universitetssektom har exempelvis

skatter. Landstingen börrätt avskaffas. De regionalaatt ta ut samordnings-egna
problemen kan lämpligast lösas avtal eller andra samarbetsarrangemanggenom
beroende sakfrågomas karaktär. Länsstyrelserna minskas till små effektiva
staber och renodlas regionala förvaltningsorgan. Styrelsenstatens börsom
givetvis regeringen.utses av

Diagram 5.4 Direktvalda offentliga med beskattningsrättorgan egen

Territoriell
nivå Nuvarande Vårt förslag
Nationell Riksdag Riksdag

Regional Landsting

Kommunal Kommun Kommun

Församling Kyrklig kommun

Frågan landstingens avskaffande aktualiserar frågan sjukvårdensom om
organisation, huvudmannaskap och finansiering. Vi frånavstår ställningatt ta
och hänvisar till pågående utredningsarbete. detNär gäller drifien får dockman

i linje med vår allmänna pluralistiska tänka sig blandningsyn en av- -
huvud-mannaskap: enskild kommun, samverkande kommuner,stat, stiftelser
eller privata läkarhus. detNär gäller finansiering kan tänka sig såvälman
skatteñnansiering kollektiva eller privata sjukvårdsförsälcringar. Dis-som
kussionen sjukvårdens framtida organisation bör dock utgå från förut-om
sättningen lands-tingen avskaffas.att
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tillämpasprincip måstetillfogassammanhangetbör i ävenDet att samma
avskaffasbeskattningsrätt börKyrkansförsamlingarna.kyrkligade oavsett om

ellerbibehållsstatskyrkan
komma till uttryck inomsålunda uteslutandesjälvstyrelsen bordelokalaDen

i förgrunden denproblem stårkommunerna. Tvånuvarande närför deramen
verkligheten. gällerskall i Detallmänna idésjälvstyrelsenslokala omsättas ena

inre organisationandra kommunernastill detförhållandekommunernas staten,
uppgifterinriktad kommunernapolitik har varit påårensDe attsenaste nyage
verksam-själva utformafrihetkommunernasamtidigt lämnaoch större attatt

kraftigtsjälvständigheten begränsatsökadepraktiken har deniheten. Men av
beskattnings-grundlagsfasta kommunaladensedan 1991skattestopp; ärstatens

spel.factoderätten satt ur
alternativet blirEnligt detinför skiljeväg.i dagstårKommunerna enaen

ochfår klumpsummaförvaltningsenheterlokalakommunerna statenavsom en
reglernacentrala statsmaktentillämpa de denför lokalt sattaattett avansvar

decentralisering: kommunernareellalternativet innebärandraDet ges egenen
utforma sin politik.frihet självaochbeskattningsrätt attstoren

ochviktiga principeroch lokal självstyrelsedecentraliseringVi ärattmenar
ofrånkomlig ocksåendastvariationsrikedomen inteden är utanstörreatt enen

önskvärd konsekvens.
avskaffas. det finns i kraftdärför Attkommunala skattestoppetsikt bör detPå

övergångslösning. framför alltextraordinär Detår fårunder några ärses som en
expandera sin verksamhet.lagstiftning fått kommunerna attstaten genomsom
finanser kan krävaoffentliga sektornsdenförStatens att ansessaneraansvar

kommunalt skattestopp.drastiska ingreppoch såakuta även ettsom

Makt och ansvar

aktualiseras den allmännafria beskattningsrättåterfår sinkommunernaNär
Beskattningsrättenmellan makt ochtydligt sambandprincipen ett ansvar.om

självstyrelse. maktenför kommunal Menuttrycketkanske viktigastedet attär
effektivtunderlättarstrikta regleromgärdas medbeskatta måste ett ansvars-som

sådana konstitutionellaavskaffas förränbör inteutkrävande. Skattestoppet
genomförts.förändringar

utkrävas offentlig-för skall kunnaförutsättningfundamental ärEn att ansvar
med-det för den enskildenuvarandedethet och I ärsystemettransparens.
gårsammanlagda skattenhur del denofta höljt i dunkelborgaren stor somav

tydligheten.skattsedel skulle öka Enkommunaländamål.till olika En separat
uppbörden sinsjälva förbärateknik låta kommunerna ansvaretär att avannan

nyckel-redovisningen och revisionen spelarkommunalakommunalskatt. Den en
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för sina bidrag ställa skärpta krav på kommu-villkorroll. börStaten attsom
redovisningsprinciper.följer gemensammanerna

skattehöjningar. sikt börobligatorisk vid PåFolkomröstning bör göras man
omfattar valetkommunala beskattningsrättenutesluta deninte ävenatt av

fastighetsskattkompletteras och delvisskattebas. Inkomstskatten kan ersättas av
mervärdesskatt.och

skillnader i kommunalskatt mellan kommu-med betydandeandra länderI mer
medborgarnas bostadsort påverkas kommu-det valförekommer att av avnerna

viktiga incitament för effektivskattekonkurrens kannalskatten. sådanEn ge en
resurshushållning inom kommunema.

skatteutjämningsbidrag försöker i dag minska de skillnaderGenom statenett
olikartad befolkningsstruktur ochkommunerna harbetingas att geo-avsom

fördel-finnas goda skäl för sådan territoriellbelägenhet. kangrafisk Det en
viktigt skatteutjämningen inte hindrar, ellerningspolitik. detMen är att rent av

väsentlig beståndsdel i den lokala självstyr-de mekanismerförstör, ärsom en
dynamik. sikt borde det statliga skatteutjämnings-differentiering och Påelsens

i dag knytas till faktorer intedärför i utsträckningbidraget änännu större som
beslut.påverkas kommunens egnaav

Ända kommunallagsreform bygger den kommunala självstyr-sedan 1862 års
makt och allmänna kompe-kombination Kommunernaselsen på ansvar.en av

harför den kommunala beslutanderättenformulerad.brett Gränsernaärtens
hänsyn till kraven på objektivitet och lika be-dragits med särskildsedan

förvaltningsdomstolama.kommunala besluten kanhandling. De överprövas av
viktigt instrument för finnaKommunmedlemmamas besvärsrätt rätts-är attett

rättigheter Strömberglokal självstyrelse och enskildasavvägningar mellanliga
1992

självstyrelsen i praktiken inskränksför den lokalafinns riskDet att genomen
detaljerad lagstiftning i form socialaalltmerbeslutaratt staten avom en

därför endast begränsaskommunala kompetensens börrättigheter. Den gränser
grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.tillmed hänsyn rättsstatens

förändringar.organisation redan betydandeinre har genomgåttKommunernas
nämndorganisation återspeglade den offentligasektoriellt inriktadeDen som

successivt andra verksamhetsfonner.uppbyggnadsfassektorns ersätts nu av
experimentoch beställar-utförannodeller börKommundelsnämnder ses som som
fortfarandevilkas generella tillämpbarhetgivit värdefulla erfarenheter, ärmen

OVlSS.
i riktningbör den lokala folkstyrelsen förändrasvårt perspektivI samma som

pluralistisk demokrati iangivit for den nationella nivån. Principenvi ärom
Kommunfullmäktige fyllertillämplig inom kommunema.högsta grad även

för hela riket.uppgift inom kommunen riksdagen Kommun-motsvarande som
mening koncentrera sig de långsiktiga spel-fullmäktige skall enligt vår på

grundläggande rättigheter, tillreglerna för kommunen, bevaka medborgarnas se
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tillgången på alltsålokala kollektiva nyttigheter tillgodoses och ingripaatt när
så påkallar.effekterexterna

finns det ingen anledning linjera den perfektaDäremot organisations-att upp
någotmodellen. Varken total politikerstyming eller fullständig privatisering är

ideal. Erfarenheterna kommer sannolikt leda till de flesta kommuneratt att
i mångfald.väljer Experiment och försök visar redan kommunerna väljeratten

olika modeller. viktigaste kravet därmedsinsemellan Det blir fn etableringsrätt.
l Endast den praktiska erfarenheten kan i det enskilda fallet utvisa nämnd-om
i någonorganisation, kooperativ, föreningsdriñbolag, eller verksamhets-annan

form den bästa.är
l
l

Förslagl

l
Kommun erna

viss sektor ekonomin ha106. Eftersom inte bör beskattnings-en av egen
landstingen avskaffas.börrätt,
beskattningsrätt avvecklas.107. Kyrkans

På sikt bör det kommunala skattestoppet avskaffas,108. eftersom det inte
förenligt med principen kommunal självstyrelse. Kommunalär om

folkomröstning obligatorisk vid skattehöjningar.görs

5.4 Medborgarsamhället

Frivilliga organisationer

Intresseorganisationema ställer den pluralistiska demokratin inför grund-ett
Å mångfaldläggande dilemma Dahl 1982. sidan förutsätter pluralismenena en
Åsjälvständiga organisationer. andra sidan kan dessa såorganisationer bliav

tvåmäktiga hotar allmänintresset.de dilemmaDetta skäl särskiltäratt av
påtagligt i Sverige. Dels finns här ovanligt välorganiserade och delvisstora,
skattefinansierade intressegrupper. Dels innebär den offentliga sektornstora att

påtryckningarorganisationerna nåvia politiska kan inflytande väsentligaöver
delar sarnhällslivet.av
Symbiosen mellan och organisationer sig uttryck i olika formerstat tar av

korporativa Heckscher 1951; Olsen Micheletti1983; 1990; Lewinarrangemang
Rothstein1992; 1992. Detta samarbete mellan myndigheter och rörelsernära

har länge ha ömsesidiga fördelar. Staten har skaffat sig sakkunskap ochansetts



Demokrati 173

kunnat förankra politiska beslut. Organisationerna har haft tillgång till direkta
kanaler för inflytande i den politiska och administrativa beslutsprocessen. Men

korporativade institutionemas nackdelar har med tiden visat sig allt allvarligare.
Staten har blivit beroende välorganiserade partsintressen och därigenom fåttav
svårt hävda allmänintresset. Organisationerna har sinå sida blivitatt alltmer
beroende politiker myndigheter,och för sin finansiering.ävenav
Korporatismens negativa konsekvenser för organisationslivet särskilt be-är

kymmersamma i den pluralistiska demokratins perspektiv. I Sverigemyten om
ingår bilden vitala folkrörelser. självaI verket har många organisationer storaav
interna problem. Avtagande medlemsaktivitet och ökat beroende offentligaav
bidrag har försvagat organisationemas roll bärare medborgarnas fri-som av
villiga samhällsengagemang.

föreslåAtt offentlig politik för det civila medborgarsamhället kan förefallaen
självmotsägelse. frivilliga sektornDen skall definition stå utanförsom en per
kontroll. i dagensMen Sverige har mellanstatens den offentligagränserna

sektorn och de frivilliga organisationerna kommit korsas otal för-att ettav
bindelser och ömsesidiga beroenden. På nationell nivå innebär korporatismen

givit vissa utvalda organisationer privilegierad roll. Problemetatt staten meden
klara roller och tydlig ansvarsfördelning särskilt akut det gäller deär när
frivilliga organisationemas ställning. ochStaten kommunerna måste därför

aktiva åtgärder återställa rågången mellan å sidan politiker ochgenom ena
myndigheter och andraå sidan självständiga organisationer. Staten bör i fort-
sättningen stå neutral i förhållande till de organiserade intressena Diagram 5.

allmännaDenna princip får flera viktiga konsekvenser.

Diagram Staten5.5 och organisationerna

Vårt förslag: tydligare
Korporatism ansvarsfördelning

Organisa-q
tioner

Tendensema till avkorporatisering under det decenniet har framför alltsenaste
berört de centrala arbetsmarknadsorganisationema. Svenska Arbetsgivareföre-
ningens beslut lämna de korporativa har berövatatt Landsorganisatio-organen

viktig inflytandekanal. korporatismenMen fortfarande stark inomärnen en
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Organisationerna fungerar inte sällanandra nivåer.områden och påandra som
ocksåoch kommunerna. Statenförvaltningsorgan förslags statenett ger orga-

hyresför-exempelvis förtroendemannalagen ochprivilegiernisationerna genom
lagstiftningsubventioner ellerbör intehandlingslagen. Staten gynnagenom

framför andra.organisationervissa
individualiseringinternationalisering ochföljerOmställningsproblemen avsom

modellen för medbe-svenskafackföreningsrörelsen. Densärskilt förär stora
nödvändigheten fåinte baraarbetslivetstämmande i attutmanas ennu genom

effektivitetsbefräm-inflationsdrivande ochmindrelönebildning är merasom
europeiska integrationen. EG-ländemasdenocksåjande. Den utmanas genom

kollektivistiskinflytande mindre ochde anställdasdet gällermodell ärnär mer
samarbetsprocedurer betonaskollektivavtal ochstället förindividcentrerad. I

för enskilda individer i deras olikaoch grundrättigheterrättslig reglering sam-
utvecklingenkan därför sigexempelvis anställda.hällsroller, Man vänta attsom

indivi-i ökad utsträckning baserasmedbestämmandetNorden innebäri att
m.fl. 1990.duella rättigheter Bruun

allt viktigare tillväxt-påpekat de anställdas kompetensvi tidigareSom är en
avgörande; idén det goda arbetetutbildning inteFormellfaktor. är ensam om
ackföreningamas roll ändras därmed;kompetensutveckling.ständig Finnebär en

direkta. stället för själv denindirektauppgifterna blir Iän att varasnarare
fackföreningen rådgivare ochrättigheter kommerbärarenprimära att vara enav

enskilde medlemmen.konsult denåt
alltmernäringslivet gamla organisationsgränserOmstruktureringen görav

förlorar i betydelsemellan arbetare och tjänstemän påUppdelningenföråldrade.
arbetarnas och tjänstemännenssammanslagning mellanallt fler arbetsplatser. En

har givetvis ingenorganisationer komma förr eller Statenfackliga måste senare.
inteutveckling, bör hellerpåverka organisationemas inreanledning att men

fryser för-upprätthålla institutionellaåtgärder arrangemang som engenom egna
åldrad struktur.

försvartidigare visat den kunnat förenafackföreningsrörelse harSvensk att ett
samhälletsmed samhällsansvar och hänsyn tillintressenför medlemmarnas

bidra till fackförenings-uppgiftenintressen.långsiktiga Den är att attstora
dubbla uppgift.lösning på dennarörelsen finner en ny

samtaletoflentligaDet

fungerande pluralistiskt maktenförutsättning föravgörandeEn ärsystem attett
innebärutspridd. monolitiskt, centralstyrtinformationen Ettär system attöver

byggerinfonnation. pluralistisktmonopol på Etthärskarna har öppet, system
kritik. svenska regeringsformenskontinuerlig debatt, dialog ochdäremot på Den
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inledningsparagraf fastslår också den svenska folkstyrelsen bygger på friatt
âsiktsbildning.

mellan ideal och verklighet. offentligaalltid finns det DetSom ett gap sam-
åtskilliga brister. föreslå förbättringar leder emellertidtalet i Sverige har Att
dilemma det gäller frivilliga organisationer ochsnabbt till närsomsamma

medborgarsamhället skall i princip utanför statligpartier. civila ståpolitiska Det
offentlig politik kan verka självmotsägelse.föreslåkontroll och att en som en

vilka politiska beslut kan bättre betingelserdet finns fleraMen sätt genom ge
behöver eller missgynna denför opinionsbildningen att statenutan gynna ena

åsiktsriktningen.eller andra
allmän debatt offentlig-generell förutsättning för kvalificeradsådanEn ären

land har sekel gammal historia.hetsprincipen, i vårt två Detän ären mersom
offentlighetsprincipens allmänna idé, innebärförsta intresse attett somrangens

offentliga inte ytterligarehar till insyn i devarje medborgare rättatt organen,
knyts till de europeiska samarbetsorganen deturholkas. SverigeOm ärnärmare
offentlighetsprincipendärför vikt vämas.attstorav

Massmedia

samhället domineras opinionsbildningen massmedierna.det moderna DetI av
samtalet förs därför i utsträckning på journalisternas villkor.offentliga Denstor

speciellarbetsmetoden bygger på alldeles verklighetsupp-journalistiska en
journalistiskaMaktutredningens huvudrapport SOU 1990:44. Denfattning

och tillspetsning skildra sociala konflikterpersonifieringmetoden att genom
bedöms med utgångspunkt från de berörda,aktuella problem oftaleder till att

särintressen tenderar därmed få gynnad ochdrabbade Enskildade att enosv.
Däremot sig massmedielogiken för skildraplats. lämparframskjuten sämre att

principer. Mediemas arbetssätt fokuserar enskild-samband och generellastörre
heter och befrämjar särintressen.

arbetssätt har därmed samband med dagens ekonomiskaMassmediemas ett
har givetvis inte orsakat den ekonomiska krisen,och politiska kris. Media men
förklaringen till de nödvändiga åtgärderna för-medierna delutgör atten av

har haft svårt hävda sig särintressena såväldröjts. Allmänintresset att gentemot
politiskadebatten i den beslutsprocessen.i den allmänna som

fått olika intressegrupperParallellt med massmedierna ökad makt har blivitatt
syften.skickligare i utnyttja medierna för sina delallt En storatt egna av

från källor och läckor från bestämdamediernas budskap härstammar nyheter,
därmed utelämnade ofla ofullständigpartsintressen. Medborgarna ochär en

vinklad bild samhället.av
brister innebär givetvis inte mediernasdagens massmedier harAtt stora att

inskränkas eller regleras. uppgiften stärka mediernasarbete bör Tvärtom är att
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I
självständighet. linje kommissionensmed allmänna principer vill viI under-

l
och kompetensutveckling.stryka vikten kunskaper faktumDet mångaattav

journalister kan bli lättf°angade byten för särintressena måste till del skyllasstor
joumalistutbildning. Till skillnad från vissa andra länderpå detärstatens ovan-

journalister har akademisk grundexamen. Joumalistutbildningenligt bordeatt
organiseras påbyggnad gedigen akademisk ämnesutbildning ellerensom en
motsvarande kompetens.

medborgarskapAktivt

förslag kan innebära omfördelning maktVåra och Konse-sägas en av ansvar.
kvenserna blir särskilt för den enskilde medborgaren. vårt framtids-Istora
perspektiv har den enskilde individen makt, också Denstörre störremen ansvar.
stigande utbildningsnivån, kvinnornas frigörelse förbättradoch infonnations-

medfört dagens medborgaretillgång har har blivit kunnigare, själv-att mer
ständiga och mindre auktoritetsbundna. finns förvisso alltjämt skill-Det stora
nader mellan olika medborgares förmåga aktivt hävda sina intressen.att egna
Skillnaden mellan lågutbildade och högutbildade särskilt Men med-är stor.
borgarskapets faktiska förverkligande kan inte statiskt. jämförelseEn medses
den allmänna här på sin plats. utvidgaKraven pårösträtten är rösträttenatt av

i tiden medbemöttes gång kvinnorna, de fattiga och deargumentet atten
outbildade inte hade insikterde och kunskaper fordrades för få delatt tasom
i makten de offentliga angelägenhetema. Rösträttsanhängama bestred inteöver

det fanns kunskapsklyftor, vände till sin fördel. Justatt argumentetmen egen
utvidgningensjälva empowerment skulle stimuleranderösträttenav en

effekt. fick visade sig också bli intresseradeDe skaffarösträtt attsom mer av
sig de nödvändiga kunskaperna.
Ökat leder till ökad förmåga fylla detta Skillnaden mellanattansvar ansvar.

lågutbildades och högutbildades valdeltagande minskade också efter hand.
Flertalet röstande länge kvinnornas valdeltagande något högre.män; ärvar nu
Även ökad individualisering kort sikt kan favorisera de redan starkaom en

erfarenheternavisar kunskaperna och färdigheterna med tidenattgrupperna
sprider sig till allt delar befolkningen WestholmPetersson, Blom-större av
berg 1987.
Demokratin bygger förening individuellt och kollektivt självbe-en av

stämmande. finns därmed alltid risk förDet konflikt mellan individen ochen en
kollektivet. kollektiva organisationsfonnema får inteDe personligtersätta

och handlingsfrihet. Organisationerna måste stå fria gentemot staten,ansvar
deras får inte och den enskilde individen måsterepresentanter penetrera staten
stå självständig organisationerna.gentemot
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påpekaockså angelägetdet ökat individuelltMen ansvarstagandeär att att ett
stårinte i till kollektiv organisering. kan underDet villkormotsats gynnsamma

råda positivt och dubbelriktat samband mellan enskilt och kollektivt handlan-ett
de. Samverkan kan förstärka möjligheten genomföra de kraven. Frivil-att egna

organisationer skola i demokrati och stärkerliga den enskilde indi-utgör en
handlingsfönnåga.videns självförtroende och

tillåterpluralistiskt samhälleDet bara och dynamiskär ett spontansom en
individuellt och kollektivt självbestämmande.utveckling Ytterst dettaärav en

fråga hur kan kombinera fria personliga val med solidarisk gemenskap.om man

Förslag

Organisationer

bör inte ha beslutande eller109. Partssarnmansatta rättstillämpandeorgan
uppgifter. Organisationerna bör därför inte ha i styrelserrepresentanter
för offentliga myndigheter.
Arbetsdomstolen, Bostadsdomstolen och Marknadsdomstolen110. av-
skaffas, och deras dömande uppgifter domstolar enbartövertas av
bestående jurister.av
Organisationerna bör i högrelll. utsträckning i dag bära kostnadernaän
för sin verksamhet.egen

offentlighetsprincipen, särskilt i sambandll2. Värna med förhandlingarna
EG.medlemskap iom

Stärk massmediemas självständighetll3. bl.a. kvalificeradgenom en mer
joumalistutbildning.
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Utgångspunkter6.1

radikalt.traditionellt ochbudskap på gångKommissionen har ärett som en
från det västerländskameningen vi utgårtraditionellt i denBudskapet attär

marknadsekonomi. budskapetMendemokrati ochgrundprinciper: ärsamhällets
förändringar i detföreslår genomgripandeeftersom viradikalt,samtidigt

politiskaekonomiska ochsvenska systemet.
kombination långsiktiginte endastnämligensvenska krisenDen är av enen

finanskris och kort-fastighets- ochstrukturkris,ekonomisk ochsystem- enen
beror politiskaekonomiska problem påkonjunkturkris. dagensMångasiktig av
föråldrade insti-också medProblemen sammanhängerförgångna.beslut i det

de politiker, myndig-utformas såregelsystem. måstetutioner och Dessa att ger
ansvarstagande. hel deltill långsiktigt Enincitamentheter och företag ett mer

Sverige, både i den privata ochredan gång iförändringarinstitutionella är
formulera förförsöker i dennasektorn. Viden offentliga rapport att ett program
i bärande principer:reformer med utgångspunkt någrainstitutionellafortsatta

Vi dagensoch tydlig ansvarsfördelning.pluralismmedborgarskap,aktivt atttror
vidgad individuellprinciper de kräversig till dessamedborgare ansluter när

ansvarstagande. Politiker och myndig-just ökatförutsätterhandlingsfrihet, som
samtidigt ökatminskat ansvarsområde,fallheter får i så närettett ansvarmen

lämpade för. Diffusauppgifter de specielltskötadet gäller äratt ansvars-som
kallade sammanbland-till vad Erik Lundberg gånghar lettförhållanden en en

ningsekonomi.
medborgarskap, pluralismprinciperna aktivti deVi tillämpar rapporten tre om

såväl på den offentligaansvarsfördelning på marknadssystemettydligoch som
demokrati de två kända metod-Marknadsekonomi och politiskverksamheten. är

samhällslivet.dessa principer ikombinera treatterna
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Marknadssystemet

marknadsekonomiEn komplicerat och sofistikeratär förett koor-system att
dinera miljontals decentraliserade beslut och därmed delegera Priser,ansvar.
löner och vinstmöjligheter fungerar inforrnationsbärare hushållenssom om
önskemål och företagens produktionsmöjligheter. För marknadssystematt ett
skall fungera tillfredsställande det därför nödvändigtett sätt är varkenatt
privata konkurrensbegränsningar eller offentliga regleringar och skatter defor-

priser, löner och vinstmöjligheter.merar
Om denna princip tillämpas, blir bort regleringar och ökareceptet att ta att

konkurrensen. Men marknadsekonomin kan fungera väl endast staten tarom
för väsentliga områden och andra kollektivarättssystem nyttigheter,ansvar som
effekter, infrastruktur, ekonomisk bastrygghet för medborgarna,externa en

rimlig inkomstfördelning och makroekonomisk stabilitet.
Vad kommissionen vill, det gäller marknadssystemet, ingentingnär mindreär

återupprätta den näringsfrihetän etablerades i Sverigeatt 1846 och 1864,som
under decenniemas lopp allt urholkats regleringar och kon-men som mer av

kurrensbegränsningar, i utsträckning resultat påverkan frånstor olika,ettsom av
ofta kortsiktiga, särintressen.

Oflentlig verksamhet

Liksom marknadsekonomin individerna inflytande och i deras rollerger ansvar
konsumenter och producenter, den politiska demokratin dem inflytandesom ger

och i deras roller medborgare. Men för förverkliga den plura-attansvar som
listiska demokratins idé fordras tydliga ansvarsförhållanden och aktiva medborg-

verkar inom politiska institutioner och basispå regler främjarare som av som
det långsiktiga allmänintresset.
Med dessa förutsättningar kan den offentliga verksamheten på olika områden

tillgodose allmänintresset särintressen.än Välfärdsstatensnäva är ettsnarare
exempel på hur allmänintresset kunnat tillgodoses olika trygghetssystemgenom
för den enskilde. denMen också exempel på hur fördelningspolitiskaär ett
konflikter och särintressen efter hand fått oproportionerligt inflytande.
Det bakgrunden till den reformverksamhetär inom den offentliga verksam-

heten på gång i många västländer.är Målet inteär nedattsom nu montera
välfärdsstaten, vi betraktar triumf för västerländsk demokrati,som som utanen

avlägsna de överdrifter och felkonstruktioneratt blivit allvarligtettsom
handikapp för samhällsekonomin och därmed hotar undergräva välfärds-att

samhällsekonomiska fundament.statens
det gällerNär transfereringssystemen innebär vår huvudstrategi göraatt

incitamenten ändamålsenliga och robusta dags-systemenmer gentemotmer
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politikens svängningar. Vad beträffar den offentliga tjänsteproduktionen denär
huvudsstrategi vi förordar där så möjligt, tillåta ochäratt, uppmuntrasom
konkurrens.

Behovet långsiktighetav

Långsiktigt stabila regler viktiga både i privat och offentlig verksamhet.är
måste, för bereddaFöretag investera i Sverige, känna viss säkerhetatt attvara

framtidens regelsystem, exempelvis det gäller kontraktssystem pånärom varu-
och arbetsmarknaden, inklusive äganderätter property rights, handelspolitik
och skatter. Enskilda individer måste hur mycket de behöver påveta spara egen
hand och hur försäkringar de behöver för känna trygghet införstora ta att
framtiden. ocksåDe måste ha rimlig chans bedöma de framtida regleratten

avkastningen deras investeringar i ökad kunskap och yrkes-styrsom av egna
skicklighet, dvs. utbildning i vidsträckt betydelse.
Långsiktighet viktig också i stabiliseringspolitiken. Kortsiktigt motiveradeär

åtgärder har ofia långvariga verkningar både inflationpå och arbetslöshet.
Riksdag och regering undvek under och1970- l980-talen hög arbetslöshet

öka den offentliga sysselsättningen och sänka reallönema via deval-attgenom
veringar och hög inflation. detta uppskötMen nödvändiga anpassningar i de
offentliga utgifterna och i lönebildningen och Närbrant inflationstrend.gav en
statsmakterna i början 1990-talet inte längre ville utnyttja dessa metoder, brötav
den fulla sysselsättningen ihop i samband med den då pågående kostnadskrisen.

tidigare politikenDen dolde också behovet förändringar i de politiskaav
beslutsprocessema.

Konflikten mellan kort och lång sikt

inte bara kortsiktigaDet så åtgärder påverkar denär långsiktigaatt utveck-
lingen. Långsiktigt syftande strukturrefonner, exempelvis oförutsedda ändringar
i olika förmånssystem och minskade offentliga utgifter, har också kortsiktiga
makroekonomiska effekter. därförDet viktigt försiktigt framär medatt att
fasa in långsiktiga strukturrefonner, inte bara för undvika slå sönderatt att
individens planering sitt liv, också för undvika driva nedutan att attav sam-

Åhällsekonomin i djupare lågkonjunktur dagens.ännu andra sidanänen var
huvudtesdet i kapitel beslut2 i dag långsiktiga reformeratt sigen om vare--

det gäller sanering statsfinanser eller förstärkning politiska beslutsmeka-av av
nismer- kan öka den kortsiktiga handlingsfriheten inom stabiliseringspolitiken.

också viktigtDet kravet på stabila regler inte blirär hinder föratt ändraett att
dåliga regler och reformera illa fungerande institutioner. kanDet därför uppstå

l3-Ol488
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stabila regler. konfliktkravet på Dennapå goda ochmellan kravetkonflikten
spelreg-Huvudprincipen måstekompromisser.bara lösaskan attvaragenom

uppenbara förbättringar.ochdet frågainte ändraslerna ärän när storaannat om
konstitu-ökar reglernaprincip i praktikenfölja dennaMöjligheter att genomom

ändra.inte omöjligasvårationella attgörs menarrangemang

krisenvilöser6.2 Hur

skall konkretaprinciper våradessa allmännabakgrundDet är mot man seav
politiska dvs.detförslag till reformermed våraVi börjarförslag. systemet,av

politiska livet. våra huvudteserdet Enspelregler inomoch ärinstitutioner av
resultati utsträckningkrisen i Sverigeekonomiskaden ärnämligen ettstoratt

område.brister på dettaav

politiskaFörändrade institutioner

svenska styrelseskicket börställning i detVi regeringensStaten. attanser
i de politiska besluten.långsiktighet Iför skapaframför alltstärkas, störreatt

innebär regeringenmisstroendevotum införas. Detkonstruktivtsyfte bördetta att
föreligger. stärkaregeringsaltemativ Genomtill desssitter kvar attett nytt

regeringskanslietFinansdepartementet kanochStatsrådsberedningen göraman
bör minskas förAntalet departementoch budgetprocesseneffektivare stramare.

minska risken föransvarsområde och därmeddepartementsbredda varje attatt
för utgifter ochfastlägga totalrarnnödvändigtsärintressen Detöver. är atttar en

enskildabeslutarinnaninkomster, poster.omman
försvara allmänintressetroll skallriksdagens viktigasteVi attatt varaanser

minskarAllmänintresset förstärksarbete.regeringensgranskaoch att om man
förlänger deras mandat-förslagsvis till hälñen, ochriksdagsledamöter,antalet

riksdagsut-riksdagsledamöter och färreMed färrefem år.kanske tillperioder,
samhällsansvar. Riksdagen börbredarestimuleras ledamöternaskott att ta ett

regeringensoch utvärderingför revisionökadekraftigtockså avresurserges
arbete.

budgetbehandling inledasriksdagensbudgetberedning börregeringensLiksom
ytterligare budgetpro-totalrarn.fastställer Förmed att stramaatt uppenman

överordnad, starkare roll det gamlaFinansutskottetbör änenman gecessen
eller förkastas budgeten iEfter budgetbehandlingenBevillningsutskottet. antas

ställa sitt förtroende på spel.vid vilken regeringen kanomröstning,endaen
motionsrätt, så utgifter interiksdagsledamötemasbegränsas attDessutom nya

område.motsvarande besparingar påföreslåskan annatutan
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statliga förvaltningsmyndigheternaDe klarare mål och ställs till striktareges
infriaför hur väl de lyckats dessa mål. Riksbanken f°ar tydlig lagfåstansvar en

uppgift penningvärdet och självständighet från riksdagen.värna störreatt ges
Riksbanksledningen granskas vid återkommande offentliga utfrågningar av
riksdagsutskott.

Sverige har enligtKommunerna. kommissionens mening inte storleken
heterogenitet motiverareller två nivåer i den representativaänen som mer

demokratin och kommunema. Vi också sektorsorgan intestaten attmenar———
bör ha beskattningsrätt. Landstingen bör därför avskaffas.egen

självstyrelseVi kommunal omistlig del svensk demokrati.ärattanser en av
Därför bör det kommunala skattestoppet sikt avvecklas.på Kommuninvånamas

tillsamtycke skattehöjningar bör dock inhämtas vid kommunal folkomröstning.
utjämningsbidragStatens till kommunerna bör reformeras för kommuner-att ge

tydligare incitament höja skattekraften.attna
sammabör inte i utsträckning iStaten dag kommunernas verksam-styrasom

het, och bör därför återhållsam med ålägga kommunerna skyldigheterattvara
tillgodose sociala rättigheter. fordras effektivareDet redovisning,att en

uppföljning och kontroll den kommunala verksamheten. Vi föreslår därförav
motsvarighet till Riksrevisionsverket inrättas: Kommunrevisionsverket.att en

Medborgarsamhället. börStaten delegera tydligt för specifikaett ansvar
uppgifter till sina förvaltningsmyndigheter, däremot inte delegera någotmen

för myndighetsutövning till organisationer. bör inteDessa helleransvar repre-
i beslutande och dömande offentliga Därför bör intesenteras parts-organ.

sitta i törvaltningsmyndighetemas styrelser. Arbetsdomstolen,representanter
Bostadsdomstolen och Marknadsdomstolen bör avskaffas och deras dömande
uppgifter domstolar bestående enbart jurister. Organisationernaövertas av av
bör inte subventioneras staten.av
Offentlighetsprincipen bör inte minst i samband med Sveriges för-värnas,

handlingar EG-medlemskap.om

Långsiktiga ekonomiska åtgärder

Vilken ekonomisk politik behövs för dels uppnå långsiktigatt en gynnsam
ekonomisk utveckling, dels undvika allvarliga stabiliseringspolitiska stör-nya
ningar, dels lösa den akuta ekonomiska krisen

det gäller de långsiktigaNär ekonomiska och strukturproblemen,system-
koncentrerar vi firm konkretapå uppgifter i svensk ekonomi: få ned deattoss
offentliga utgifterna, och i samband därmed stabilisera statsskuldens andel av

konstrueraBNP; bättre fungerande och långsiktigt hållbartatt social-ett
försäkringssystem; förbättra företagsamhetens arbetsvillkor, öka konkurrensatt
och valfrihet i både privat och offentlig sektor och förbättra arbets- ochatt



Återhämtning184

finansmarknademas fungera; och underlätta ackumulation real-sätt att att av
kapital och humankapital.

totala offentliga utgifterna bör skäras kraftigDe ned. nedskämingEn under
loppet antal krävs för fåår ned budgetunderskottet och därmed stabi-ett attav
lisera den offentliga skuldens andel bättre råd med de uppgifterBNP, attav

offentliga sektorn bästden lämpad sköta och längre sikt min-är att attsom
ska skattekilama.

konkreta förslag stabilisera offentligaVårt den skuldens storlek tillär att strax
inom fem40 % BNP loppet år. Enligt våra mycket ungefärligaöver av av ca

i kapitel kräver detta offentligakalkyler 2 budgetförstärkningar med sammanlagt
miljarder kronor, eller100 60-70 miljarder redan fattade eller avi-utöverca

serade beslut. Vid tillväxt fortsatt hög arbetslöshetoch fordras ytter-svagare
ligare miljarder.30

miljarderna klararde 60-70 vi 20-30 miljarder ökade offentligaAv av genom
från egenavgifter i arbetslöshetsförsäkringeninkomster och effektivare indriv-

ning skatter.av
återstående sparbetinget alltså under förutsättningar,Det är runtgynnsamma,

miljarder kronor. kan klaras alternativa besparingspaket.40 Det Vissagenom
alternativ har tyngdpunkten min-skad offentlig konsumtion och andra på
minskade offentliga transfereringar. extremfall den offentliga konsum-Ett är att

hålls realt oförändrad. fall blirtionen I så det inte nödvändigt med några
minskningar i de offentliga transfereringarna vad redan beslutatsutöver som
eller konkret aviserats i 1993 års finansplan. däremot den offentligaOm kon-
sumtionen tillåts i takt med blir det nödvändigtBNP, dra nedväxa att trans-

med ytterligarefereringama 30-40 miljarder kronor. klara detFör att extra
sparbetinget miljarder krävs vid tillväxt,på 30 blir det i reali-som en svagare

nödvändigt skära i både transfereringar och offentlig konsumtion vidattteten —
oförändrat skattetryck.

har nöjt sig alternativaKommissionen med antal sparpaket medatt ettange
minskad offentligolika kombinationer konsumtion och minskade offentligaav

kapitel Vi bindertransfereringar 3. inte vid något specifikt förslag, utanoss
med redovisa antal alternativ.nöjer att ettoss

Vi beaktat besparingar på vissa områden automatiskt lederhar till ökadeatt
utgifter i andra delar den offentliga verksamheten. Vi har alltså bespar-mättav

nöjt med bruttosiffror.ingarna ännetto, osssnarare
hårt saneringsprogram det naturligtvisklara så nödvändigtFör ärettatt att

från utgiftskrävande reformer, inte samtidigt genomföravstå ytterligareom man
nedskärningar i existerande understryker hur viktigtDet det är attprogram.
budgetprocessen skärps, bland regeln förslag i riksdagenannat attgenom om

utgifter inte behandlas de inte innehåller förslag till finansiering.ökade om
Reformeringen socialförsäkringarna fortsätta.bör Vi ställer tvåav upp

framtidens socialförsäkringssystem.överordnade krav på Det de inteär attena
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skadar samhällsekonomin felaktiga incitament ellerallvarligt storagenom
robusta politiska ingripandenandra frånunderskott. Det är är motatt systemen

stabiliseringspolitiskaexempelvis i samband med eller fördel-tid till annan,
ningspolitiska vindkast.

innehåller betydandekravet förutsätter självrisk,förstaDet att systemen
tillexempelvis förmånsnivåema begränsas 70 % tidigare inkomst,att avgenom

eventuellt också karensdagar. Efter de kraftiga nedskärningaroch genom som
delvis redani förrnånsnivåema detta krav uppfyllt. dennyligen skett I månär

lika förinte endast innefattar basskydd alla i kronorärett utansystemen som
försäkringsmässig.inkomstberoende del, bör denna takockså Detvaraen som

ligga högtfinns i alla socialförsäkringssystem bör inte så frivilligai dag att
och individuella försäkringar blir onödiga för flertaletgruppförsäkringar

individer.
politiska vindkantringar,andra villkoret, dvs. robustaDet är motatt systemen

flyttas fråntillgodoses socialförsäkringssystemen statsbudgeten,kan bäst utom
till särskilda fonder, inte låna i Riksgäldskontoret ochantingen rätt attsom ges

i Riksbanken, eller till konkurrerande försäkringsbolagnaturligtvis inte heller
enskilde individen. enlighet med principiellamed valfrihet för den vårI påsyn

mellan och organisationerna vitydlig ansvarsfördelning bestämtstaten varnar
statliga monopolen socialförsäkringsomrâdet medför de på korpo-ersättaatt

monopol, kontrollerade arbetsgivarorganisationer och fackföreningar.rativa av
förbättras näringspolitikarbetsvillkor bör syftarFöretagens genom en som

miljö förtill skapa god allmän företagen, såsom stabila rättsregler;att en
regleringssystem olika marknader, bostadsmarknad,kraftigt bantade på såsom
jordbruk, och arbetsmarknad; tillfredsstäl-byggnadssektor, transportväsen samt

infrastruktur, inte minst det gäller informationssystem.lande när typernya av
det gäller skatterna det viktigaste huvudprincipema i skatte-1991 årsNär är att

intakta, särskilt principen hälften kvar i inkomstskatte-reform förblir om
olikaoch likformighet i beskattningen slags tillgångar.systemet av

näringspolitiken konkurrensenviktigt inslag i olikaEtt påärannat att
åtgärder under påbörjats börmarknader återställs. år följasDe som senare upp

avveckla konkurrensbegränsande statliga regleringar ochbåde attgenom genom
Ävenhinder föreffektivt tidigare bekämpa privata konkurrens.änatt mer

arbetsmarknadens regelsystem bör mindre stelbent för underlätta förgöras att
både behålla arbetskraft betydelse för företagets framtidföretag att storav

mellanändring turordningsreglema och välja egenproduktion ochattav
beställningsarbete modifiering eller avveckling lagar försvårar använd-av som
ningen entreprenad. bör också undanröja till blockad ochMan bojkotträttenav

företag inte slutit kollektivavtal, såvida inte de anställda i dessa företagav som
omröstning visat de önskar avtal.att ettgenom

och valfrihet medges för deKonkurrens bör vård- och omsorgstjänsteräven
i produceras den offentliga sektorn. dendag I mån önskar sub-statensom av
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ventionera sådana tjänster bör utforma subventionema bidragpröva attman som
form betalningscheckari direkt till hushållen till offentligänav snarare

produktion.
förslag till ändrade arbetsvillkor för företagenVåra bör framför förbättraallt

villkoren för de mindre och medelstora företagen och för företag i den privata
tjänstesektom, i dag sysselsätter ungefär hälften arbetskraften.som av
Två skäl kommissionen inte i denna ställning till frågangör att rapport tar om

svenskt medlemskap i det förstaEG. har det inte varit möjligtFör inomatt
för arbetevårt uppskatta hur EG-medlemskap skulle underlätta ellerettramen
genomförandetförsvåra våra förslag. det andra fordrarFör ställnings-ettav

tagande till EG överväganden de ekonomisk-politiska står iutöver centrumsom
Vidareför denna våra förslag lika angelägna EG-medlem-ärrapport. oavsett ett
eller inte.skap blir aktuellt

Ackumulationen realkapital och humankapital underlättas. det gällerNärav
realkapital det främst fråga förbättra företagens allmänna arbets-är atten om

fackligamiljö. Allmänhet och organisationer ocksåmåste vänja sig vid högre
vinstmarginaler dem genomsnittligt rått i Sverige under deän senastesom
decennierna, för Sverige kunnaskall konkurrera med andra länderatt om
investeringar i kapital och teknikutveckling.
Ackumulation humankapital kräver satsningar på utbildning allapå nivåer.av

Skolan bör utvecklas fler skoldagar år, läxläsning och ökad tonviktmot per mer
på färdighetsämnen såsom svenska språket, utländska språk och matematik.
Starkare incitament för utbildning bör i form differentieringstörreaccepteras av

löner med hänsyn till yrkesskicklighet; inte minst för yrkesarbetareav vore en
brantare löneprofil livet, kopplad till individens kompetensutveckling,över
önskvärd. också viktigt antagningsreglema förDet högre utbildningär att

så eleverna incitament redan i skolan skaffa de kunskaperatt attanpassas ges
viktigast vid olika slag akademisk utbildning. vidareDet angelägetär ärsom av

ökad integrationmed mellan skola och yrkesutbildning återinföraattgenom
inbyggda verkstadsskolor företagen,i med varvad teoretisk och praktisk
utbildning, eventuellt i form lärlingssystem. expansion utbildnings-Enettav av

bör i utsträckning kunna finansieras effektivisering;systemet stor genom
eventuellt krävs också omfördelningen av resurser.
Både ackumulation realkapital och humankapital teknologiutveck-av gynnar

ling och teknologispridning. det finns också förMen specifikautrymme mer
insatser från sida, särskilt på områden tenderar falla mellanstatens attsom
universitetens och företagens intresseområden. bör då koncentreraStaten sina
insatser på allmänna basteknologier intresse för många branscher.ärsom av
Sådan teknisk utveckling kan stimuleras anslag till tillfälliga forskargrup-genom

eller till institut, i fall i huvudsakså bör bemannas tillfälligper som av en
forskarstab utlånad från högskolor, företag och myndigheter.
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åtgärderKortsiktiga ekonomiska

ekonomiskadagens allvarliga akuta kris dominerar problem: denI högatre
arbetslösheten, de offentliga budgetunderskotten och finanskrisen. Det ärstora
alldeles nödvändigt inom loppet några få år komma till med dessaatt rättaav

Åtgärder arbetslöshetenproblem. och finanskrisen stöder i utsträckningmot stor
varandra. kommer försök lösa dessa båda problem kortDäremot på sikt lättatt
i konflikt med vår vilja komma till med den statsfinansiella krisen.rättaatt
Försök med hjälp expansiva fmans- och penningpolitiska åtgärder minskaatt av
arbetslösheten kan också hota ambitionerna förhindra inflationsvåg.att en ny

ekonomiska situationen domineras alltså svåra avvägningsproblem.Den av
det också viktigt komma ihåg nedskärningar i offentliga utgifts-Men är att att

lång sikt eliminerar budgetunderskotten, kommerpå ökasystem, att tro-som
värdigheten för kortsiktig stabiliseringspolitik syftar till förbättraattsom

Penningpolitikenarbetsmarknadsläget. måste dessutom kombineras med åtgärder
för snabbt lösa finanskrisen på möjliggör både expansionsättettatt som en av

krafiigbankernas kreditgivning och sänkning bankernas räntemarginaler.en av
allra svåraste och socialt allvarligaste problemet idag denDet högaär

arbetslösheten och risken för omfattande långtidsarbetslöshet. Ekonomin ten-
tudelad under dederar bli åren med snabbt expanderandenärmasteatt en——

hemmaefterfrâgan.och stagnerande kommer tid innanDetexport att ta exporten
ekonomin,orkar dra i gång och under tiden blir arbetslösheten alltresten av

besvärande. därför viktig uppgift för den ekonomiska politikenDet ärmer en
underlätta för expansionen i den konkurrensutsatta sektorn sprida sig tillatt att

fallerhela samhällsekonomin. då arbetslösheten, och framtidstronFörst kan
återvända.
Allt ställer, vi återkommer till, intedetta krav bara på finans- ochstorasom

penningpolitiken, också på lönebildningen.utan
inanspolitiken bör, det budgetunderskottet, kunna utformasF såtrots stora
bidrar till minskad arbetslöshet.den generella metoden iDen äratt störstaatt

möjliga utsträckning betala medborgarna för i ställetarbeta för betalaatt att
dem för inte arbeta.att
Bekämpningen arbetslösheten bör ske med negativaså små effekterav som

möjligt budgetsaldotpå helst detta alls försämras. förutsätterDetutan att att-
omfördelar de offentliga utgifterna i anslutning till arbetslöshetenstoraman

miljarder kronor till billiga aktiviteter,90 såsom vanlig utbildning gym-
nasium, vuxengymnasium och högskoleutbildning, och billiga fonnernya av
beredskapsarbeten, särskilt för reparation, och tillbyggnad ROT-program.om-

i existerandeErsättningen dyra arbetslöshetsprogram bör dessutom sänkas,
exempelvis till för beredskapsarbeten,80 % för AMU-utbildning75 % och

arbetslöshetsunderstöd.70 % för Motivet för alla dessa förslag få såär att ut
mycket möjligtsysselsättning för givna offentliga utgifter; begränsaattsom
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effekter; arbetslösa intresseradelöneuppdrivande och så möjligtgöraatt attsom
viktigtvanliga jobb, vilket blir särskilt i konjunkturuppgång.söka Vinästa

rekommenderar också statliga stimulanser till billigast möjliga kommunala
beredskapsarbeten och med löner under de kollektivavtalslönerROT-program,

byggnadsarbetare under infrastrukturin-gällt för år. Dessutom börsenaresom
arbetsintensiva dubbla ellervesteringama tredubbla skiftgöras attmer genom

utnyttjas.
öka utväxlingen sysselsättningenAlla dessa förslag går på på deut att storaav

utgifterna i samband med arbetslösheten. det minst likastatliga Men är ange-
för högre sysselsättningläget de offentliga satsningarna kanaliserar detatt stora

den sektorn till reala utgifter,finansiella sparandet såsom investering-i privata
och inköp varaktiga konsumtionsvaror. sparande i dag tillDetta uppgårar av

dvs.inte mindre miljarder kronor, 12 % BNP. Vi tänker i första170än av oss
stimulera i den privata sektorn med sådana åtgärder.hand ROT-program Ettatt

kan administrativt skötas flera olika Visådant på har inte haftsätt.program
vilket effektivast ochmöjlighet administrativtavgöra sätt äratt mestsom

framkomliga. Sannolikt avdrag eller bidrag i samband med beskattning denär
enklaste metoden.

minska underskotten i arbetslöshetsförsäkringen, och för fördelaFör att att
höga arbetslösheten rimligt mellanbördoma den på arbetslösa ochsättettav

förvärvsarbetande, föreslår vi också egenavgiftema för företag och anställdaatt
höjs.
Vi föreslår dessutom reglerna tidsbegränsad anställning förändras föratt om
underlätta nyanställning och öka företagens utvecklingskrafl. Eventuelltatt att

införs under dagens djupa lågkonjunktur moratorium för vissarent ettav
arbetsrättsregler i regler. Vi medvetnaväntan ärpermanenta att ettnya om

moratorium strider normala förord för stabilasådant vårt regelsystem,mot men
kanske kan vi i dagens prekära situation tvingas till principbrott på denett
punkten.

angeläget snabbt fatta beslut nedskärningarna i offentligadeDet är att om
förutgiftema. trovärdig stabiliseringspolitik skulle dessutomUtrymmet en

sådana beslut, särskilt överenskommelserförstärkas partigränsema.övergenom
dessa nedskärningar måste ske på sådant ekonomin inte drivsMen sättett att

i djupa lågkonjunkturen. Planeradened ytterligare den och trovärdiga sänk-
offentliga utgifterna fasasningar de strukturella måste in med hänsyn tillstorav

konjunkturläget, eller kompletteras med skattesänkningar för inte den in-att
efterfrågenivån skall falla ytterligare. utformathemska vi vårt långsiktigaNär

miljarder kronor har vi därförpå 100 avstått från budgetförstärk-sparprogram
ningar under och begränsat budgetförstärkningen1993 under 1994 till miljar-10
der, hänsyn till konjunkturenmed den dessa år. stället föreslår viI bud-svaga
getförstärkningar vardera miljarder kronormed 30 under vardera de årentreav

och vid tillväxt fordras1995, 1996 1997; ytterligare 30 miljarder 1998.svag
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miljarderfinansiella underskott i dag 170offentliga sektorns ärDen ca
redan ungefärdvs. % BNP. Det12kronor, antytts, ettmotsvaras, som avav

sektorn, eftersom bytesbalansensi den privatafinansiellt överskottlika stort
den offentliga sektorns underskotti dag angripernoll. Omungefärsaldo är man

privataoch konsumtion i den sektorn,investeringarsamtidigt stimuleraattutan
Finland råkat förslagutveckling ungefärdepressivhotar utsomsammaaven

m.fl., bil..Honkapohja
budgetunder-utfasningenför förslagutgångspunkten vårt göraDetta attär av

arbetslöshetsrela-och förskjutafem årunder loppetskottet successiv attav ca
utbildning. Vid fortsattarbetslöshetsbidrag till arbete ochutgifter frånterade ett

tillfällig sänkningförordar vikonsumtionenden privatakraftigt fall i en av
momsen.

experimentella strategin medden inleddabör fullföljaPenningpolitiken
plötslig dramatisksänkta på ränte-successivt änräntor statspapper, ensnarare

Riksbanken plötsligt givit ellerintryckskullesänkning, attett upp,avgesom
räntenivån fallerutländskainflationen. denOmkampentvingats motge upp,

för påtagligtnaturligtvis möjligheternamånadema, ökarunder derejält närmaste
pålägre räntor statspapper.

hålla inflationenvilja och förmågaför Riksbankensförtroendet attJu ärstörre
kort siktrörelsefrihet har Riksbanken påsikt, destoschack på långi attstörre

ocksåsuccessivt sänktaekonomin medinhemskastimulera den räntor, som
sådant för-finanskrisen.fastighets- och Omlösabidra tillskulle ettatt upp

leda till förvänt-politik däremotkonjunkturstimulerandekantroende saknas, en
i framtiden, och därmedoch högreinflationkraftigt ökadningar räntorom

fallande krona.kraftigtytterligareockså en
finanspolitikenskraftigt begränsarbudgetunderskottetEftersom det stora

i dagdjupa lågkonjunkturenåtgärder denhoppetmöjligheter, står motom
riskfyllt liggamening, mycketenligt vårpenningpolitiken.till Detfrämst attär,

framför allt med utlånings-penningmarknadsräntor på 9 %,medkvar ca men
Med sådanacheckräkningskrediter på 16-18 %.såsom räntori bankernaräntor

kraftigt. Därmed skulle ocksåökaarbetslösheten fortsätterriskerar attattman
höjaytterligare kanvilket i framtidenytterligare,ökabudgetunderskottet

framtidenspekulera iskulle börjaAllt flerinflationsförväntningama. att staten
statsskulden.den växandebortinflaterafrestas att -

bådei kapitelpåpekadesvi i dag,risker bedömer störreDessa somsom
i dag skallgradvis sänktariskenallt allvarligare, sättaframför räntoroch än att

fallande krona.viainflationsvågi gång enen ny
och fåutbud krediteröka bankernasangelägeti dag attDet än attär avmer

företagen ochinvesteringar iskulle inte bara stimuleraned låneräntoma. Det
skullefastighetskrisenvaraktiga konsumtionsvaror;inköphushållensöka av

för ochsärskilt viktiga småi bankernaSänkta låneräntormildras.också är
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medelstora företag inte normalt finansierar sig på den penningmark-öppnasom
naden eller lån i utlandet.genom

väsentliga i dagens situationDet därför bankerna möjlighetär ökaatt attge
sin kreditgivning, och få bort deras starka drivaincitamentatt att ränte-upp
marginalerna till nivåer allvarligt skadar samhällsekonomin. Vi skisseradesom
sådana metoder i kapitel dessutomFör bankerna sänkaatt att ränte-pressa
marginalerna bör åtminstone del av kontorsnätet hos de banker statenen som
tagit säljas till svenska eller utländska aktörer.över nya

samhällsekonomisktDet förödande återställa bankernas kapitalbasattvore
med hjälp fortsatt höga räntemarginaler. därförDet viktigt bankkrisenär attav
löses med metoder leder till l bankerna snabbt kommer ovanförattsom
kapitaltäckningskravet så utbudet krediter säkerställs; 2 incitamenten föratt av
bankerna rekapitalisera sig höga räntedifferenser minskas; ochatt 3genom
bankernas kartelliknande räntepolitik bryts tillkomsten aktörer pågenom av nya
marknaden.
Vi kan tänka flera olika tekniska lösningar på detta problem, såsomoss garan-

tier antingen goda eller dåliga lån, försäkringslösningar, villkorslån, ellerav nytt
ägarkapital. sistnämnda fallI bör i första hand tillgripa statsgaranteradman en
nyemission på den privata marknaden. Misslyckas denna blir det nödvändigt för

tillfälligt ägarrollen, städa banken ochöver snabbt inomstaten att ta ettupp
halvt till år sälja den friska delen.ett ut

kan beklaga fastMan växelkurs inte längre fungerar ankareatt företten som
pris- och löneutvecklingen i Sverige. Men vi måste konstatera ankaret släpptatt
gång på gång under de två decennierna. Under påfrestningarna harsenaste
förankringen hotat slita sönder båten. Sedan den släppt, har båtenatt drivit i

Vi förordar därför Sverige fortsätterväg. med flytande växelkurs tillsatt en en
trovärdig medverkan i europeiskt valutasamarbete realistisk möjlighet.ett är en

betyder kronanDet kan komma flyta, tills Sverige, förberedelseatt tillatt som
myntunion, fixerar kronkursen under övergångstid.en en
10. Lönebildningen i Sverige måste läggas radikalt för begränsa denattom

årliga lönestegringstakten till omkring 4 % år. Det vår bedömningär attper
detta kan åstadkommas bara förhandlingarna förs på nivå. detNärattgenom en
gäller företag bör denna troligen företagsnivån. Arbetstagarnastora ivara
enskilda företag då klarare i dag sambandet mellan lönehöjningarän storaser
och minskad sysselsättning. Som vi tidigare påpekat kan decentraliseraden
lönebildning också bidra till effektiv och flexibel, och därmed effektivitetsbe-en
främjande, lönestruktur.
Om vi förordar, avstår från inkomstpolitiska ingripanden,staten, ochsom

dessutom med hjälp nominella ramanslag cash limits för myndigheterav
decentraliserar lönebildningen i den offentliga sektorn, motverkas inte en

decentralisering lönebildningen i den privata sektorn.spontan av
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Även befrämjar flexibilitetenutbudsstimulerande åtgärder arbetsmark-som
effektivitetsskäl,motiveras långsiktiga kan bidra tilloch främstnaden, avsom
framgångsriklöneutveckling och därmed också till stabiliserings-lugn .enen

lagarsådana åtgärder liberalisering försvårarpolitik. Exempel på är aven som
möjligheternaarbetskraft främst regler begränsar till tids-anställning somav

anställning.begränsad

Fördelningsproblem6.3

förnågorlunda likartade levnadsvillkor medborgarnatrygghet ochSocial är
prioriterade i det svenska samhället. värderingarhögt Dessavärderingar ärsom

inkomstfördelning mycket jämn itill Sverige harhar bidragit äratt en som
bruttoinkomster, både för ochandra länder. Spridningenförhållande till mänav

kraftigt under och 1970-talen. Under 1980-reducerades 1950-, 1960-kvinnor,
ökning,i bruttoinkomster återigen visattalet har olikheten utan atten svag men

jämn inkomstfördelning påverkatsposition det gällerSveriges relativa när en
jämn fördelningBjörklund Fritzell 1993. Förutomnämnvärt av en av

socialförsäkrings-karakteriserats skatte- ochbruttointäktema har Sverige ettav
bidragit till utjämna levnadsstandarden.ytterligare attsystem som

föreslagits i detta betänkande för främja ekonominsreformerDe attsom
självklart ha verkningar också påeffektivitet och tillväxt kommerstabilitet, att

och förmögenheter, eller generelltinkomster påfördelningen merav - -
betyder inte, många tyckslevnadsstandard.fördelningen Det attsom anse,av

funktionssätt nödvändigtvis måste medföraekonominsförbättring störreaven
förslag vi framlägger,totalt det gäller de konkretainkomstolikhet Närsett. som

kommerolikheten i samhället, medan andra i gengäldvissa ökakommer attatt
samlad bedömning fördelningsverkningama deden.reducera För av aven

effek-därför viktigt beakta deföreslagna reformema detär sammantagnaatt
tema.

skatterefonn, enligt vår mening deexempel årsbra 1991Ett ärär som en av
understrukturrefonner genomförts i Sverige de åren.positiva senastemest som

marginalskattema, vidkraftig reduktion någotreform innebarDenna somen av
reduktionen marginalskatter-bidrar till olikhet.given skattebas Menstörre aven

inklusivemed utvidgning skatteunderlaget, begräns-kombinerades enen avna
medfört med högvilket allt döma har månganing avdragsrätten, attattavav

genomsnittsskatt tidigare den lägrebetala högreinkomst måste än trotsnu en -
Även det för tidigt dra några slutsatser skatte-marginalskatten. är attom om
fördelningseffekter, visar exemplet ensidig fokusering påreformens totala att en

reformpaket i detta fall reduktionen marginalskattenkomponent i ett aven -
fördelningseffektema.kan missvisande intryck de samladeett avge———
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finns också andra fallgroparDet vid analys reformers effekter på väl-en av
fárdsfördelningen. gällerDet särskilt begränsar sig till titta påattom man
årsinkomstemas fördelning. Vissa reformer omfördelar den enskilde individens
inkomst livet, med mycket begränsade effekter individenspåöver totala livs-
inkomst. gäller särskiltDet socialförsäkringama, eftersom alla människor drab-
bas, i olika utsträckning, låga arbetsinkomster under vissaän delarom av av
sina liv.

fallgrop i fördelningsdebattenEn effekterna enskilda reformerär attannan av
alltid omöjliga på realistiskt precisera sifferrnässigt,nästan är och oftaatt sättett

svåra beräkna till sin riktning. berorDet på egentligen böratt att taens man
hänsyn också till indirekta effekter via hela det ekonomiska dvs. viasystemet,
verkningar på bl.a. sysselsättning och inkomster före skatt.

svårighetEn skall uppskatta tördelningseffekternär reformerannan man av
effekter viss medborgare får effekter ocksåär på andraatt en grupp grupper.

Även vissa individer direkt förlorar på reform, kan de fåindirekta vinsterom en
via högre totalproduktivitet i företag där de arbetar, på grund andraattav
arbetar effektivare tidigare.än

generellt problem i fördelningspolitikenEtt löne-, skatte- och socialför-är att
säkringssystem måste byggas på regler bara i begränsad utsträckning kansom

skillnad mellan individer basis deras personligagöra egenskaper. Vidrentav
varje enskild reform det därför möjligt finna enstaka individerär för-att som
lorat reformen.på Sådana specifika effekter kan självklart indikera reformenatt
har svagheter kanske bör till. oftaMen sådana effekter oundvikligarättas ärsom
konsekvenser kravet på likabehandling.av
Ytterligare faktor central betydelse vid fördelningspolitiska analyseren av

sammanhänger med skillnaden mellan kortsiktiga och långsiktiga verkningar.
mycket kortsiktigtI perspektiv det inte svårt tänka sig reformerett är att som
medförakan kraftiga omfördelningar inkomster särskilt betydandeutanav

kostnader för ekonomin helhet. sådanaMen reformer samtidigt för-som om
incitamenten i ekonomin, och därmed den långsiktiga produktivitets-svagar

utvecklingen, kan resultaten bli alla också de kortsiktiga vin-att grupper ——
får det betydligt skulleDetta kortsynt och destruktivsämre.narna vara en———

utjärnningspolitik.
det ocksåMen viktigt komma ihåg järnlikhetsbegreppetär har åtmin-att att
dimensioner:två likhet i resultat och likhet i möjligheter. Likhet i möjlig-stone

heter innebär medborgarnas tillgång till privata och offentliga tjänster inteatt
systematiskt varierar med social bakgrund, sociala nätverk, kön likhetMenetc.
i möjligheter innebär naturligtvis inte det uppstår likhet i resultat. Resultatenatt
för den enskilda människan beror både hennespå möjligheter och på de val hon
träffat och slumpen.—

bedömer fördelningseffektemaNär reforrnprogram det dessaett ärman av av
skäl viktigt inte begränsa sig till föreslagen reform i sänder,att utan atten se
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fall kan varje enskiltreformer.föreslagna Isamtliganettoeffektentill annatav
varje åtgärd kaneftersomekonomin blockeras,ieffektivitetenökaförsök att
kan leda tillmedborgare. Detför vissnågonutmålas attgruppogynnsamsom

förhindras seriealla medborgare,ellermedborgare, attalla nästan genom en
särintressen kan därigenomEnskildafå det bättre.reformereffektivitetshöjande

allmänintresset.blockera
stimulera syssel-fördelningseffekter. Förstabiliseringspolitiken harOckså att

sänkta kompensations-föreslår vikonjunkturuppgång,särskilt isättningen, nästa
kortsiktigtAMS-verksamheten. Iarbetslöshetsförsäkringen och ettnivåer i

inkomstklyftoma. på någotöka Menreformer kanskesådanakanperspektiv
arbeta ochincitamentenstärkareforrnemasikt kommer attlängre attgenom-

därmed bidraarbetslösheten ochminskalöneökningarpåsänka kraven att-
förförutsättning våraviktigfördelning. Eninkomsternasolikhet itill mindre

starktlångtidsarbetslöshethögövertygelseområde vårförslag på detta attär en
makroekonomiskprioriteringvårsamhället. Genomojämlikhet itillbidrar av en

tillvi också prioritetlångtidsarbetslöshetmotverkarstabiliseringspolitik gersom
levnadstandard på lång sikt.i inkomst ochgrad likhetmålet hög avom en

privata marknadereffektiviteten påökasikte påförslagOckså de atttarsom
de producenterdrabbarfördelningseffekter. Avregleringaruppenbarahar som

avregleringen tillfaller konsu-vinsternakonkurrens;kunnathar utan avagera
fördelnings-dessatillgänglighet. Omochpriserform lägrei störrementerna av
självfallet påjämlikhetssynpunkt berornegativa frånellerpositivaeffekter är

värderingar. omför-naturligtvis Enoch påenskilda falleti detförhållandena -
lättarefattiga konsumentertill änrika producenterdelning från är att acceptera

fördelningsverkningamade kortsiktigadöljaVi vill intevice att avversa.
harproblematiska, ochkanlågkonjunkturdagens djupaavregleringar i vara

konjunktursituationenden aktuellahänsyn till närdärför frånutgått taratt man
genomförs.förslagen

obligatoriskahuvudförslag detsocialförsäkringama vårtgällerdet är attNär
rimlig minimistandardbasskydd säkrartillbegränsasstatliga inslaget ett ensom

belopp, lika förfixeratfrågadetmedborgareför alla är ettoavsett omom-
särskiltinnebärinkomstberoende förmåner. Dettaalla, eller staten tar ettatt

socialförsäkrings-försäkringsmässighet iMerför de svagaste grupperna.ansvar
individer under dettill fördel för denaturligtviskommer attsystemet somvara

för-vad skulleavgifterbetalat högreharnuvarande än motsvarasystemet som
Även tjänstepro-offentliga sektornsförändringar i denpremier.säkringsmässiga

riktningen påinkomstfördelningen,påverkaduktion kan komma ävenatt om
mellan områden.effekter varierardessa

sannolikt,reformförslag i dennaexempel pålättDet rapportär att omsomge
samhället iiinkomstspridningenskulle lämnarealiserades,de stort sett

välkända tankenVi har påmint denminska den.oförändrad eller sättatt ettom
tillförmånscheckardelai tjänsteproduktionenkonkurrensenöka är utattatt
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medborgarna, dessa fritt kan använda betalningsom oavsettsom vem som
producerar tjänsterna. Genom sådana reformer det möjligtär skapa ökadatt
valfrihet också medborgare med begränsade ekonomiska resurser.
Vi har starkt understrukit humankapitalets betydelse för ekonomisk tillväxt.
detI långa loppet kräver investering i humankapital individen får positivatt en

avkastning på sin investering, sig denna ersättning sker i form formellvare av
utbildning eller via uppbyggnad erfarenhet och kvalifikationer på arbets-av
platsen arbetsplatsträning. Detta förutsätter med nödvändighet det finnsatt en
viss lönespridning. Mot detta skall ökningvägas utbildningskapacitetenatt en av
vid läroanstalter och företag på lång sikt kan bidra till begränsa den avkast-att
ning den enskilde kan erhålla sitt humankapital.som
Kanske kan också hävda inkomstdifferenseratt bygger kompetensman som

och produktiva insatser tolereras och respekterasäven allmänheten,mer, änav
de bygger omfördelningar inte produktionsrelateradeärsom såsomsom -

utnyttjande inflationett smart och ofullkomligheter i skatte- och bidragssys-av
temen.
Det har ofta hävdats det föreliggeratt oundviklig konflikt mellan önske-en

målet effektivt fungerande ekonomi å sidan och jämn inkomstför-om en ena en
delning å den andra. Det halvsanning.är Den olikhet i inkomst beroren som
på monopol eller yrkesprivilegier inte produktivitetsfrämjande.är Tvärtom
kommer ökad konkurrens både mindre olikhet i dettaatt avseende ochge att
främja effektiviteten i resursanvändningen. Det dock viktigtär ha klart foratt
sig de inkomstskillnaderatt uppstår belöningnär relateras till produktivasom
insatser nödvändigär beståndsdel effektivt samhällssystem.en ettav
Lösningen på enskilda fördelningspolitiska komplikationer genomföraär att

många effektivitetshöjande reformer samtidigt. så fallI blir det nämligen svårt
tala vinnare och förlorareatt i det kortsiktiga fördelningspolitiskaom spelet.

Detta just den strategi utnyttjades i samband med 1991var års skattere-som
form. Vi liknande strategi böratt följas också i framtidamenar reforrr-en
verksamhet, både det gäller begränsanär de offentligaatt utgifterna och at
reformera socialförsäkringarna.

6.4 Ljuspunkter

Den svenska krisen djup och komplicerad.är Den också fullär målkor-av
flikter. När försöker lösa visst problem, tenderarett någotman dykaannat att

eller förvärras.upp
finnsDet därför bara plågsamma och utdragna lösningar på Sveriges allvarliga

problem. Det illusionär det skulle finnas heltatt tro att mirakelmedic:-en nya
ingen tidigare tänkt på.ner som
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lönebildning kanpolitik ochoch lättsinne intedecenniers inomFlera misstag
få år.till på någrarättas

Krisen går lösa under förut-optimistiskt.alltbudskapvårtMen attär trots
kanske passadegamla principer,bereddavisättning omprövaär attatt som en

hjälper intekrisen.blivit del Deti dag harepok,tidigare attavensommen
enskilda individerintei huvudsaksyndabockar. Krisen berorsöka efter att

finanssektorn harnäringslivet eller iarbetsmarknaden, ipolitiken, påi —-
Vissa grundläggandenaturligtvis inträffat.dettasig,misskött system,även om

fordras därför inte barafel.har Detoch Spelregler,institutionerdvs. styrt oss
reformer de ekono-långsiktigaocksåekonomiska åtgärderkortsiktiga utan av

politiskamiska och systemen.
huvudbudskap: fullfölj avregler-lång sikt vårtpolitiken pågällerdet ärNär

vi havalfrihet, måstekonkurrens ochoch återställmarknader äveningar omav
kort sikt gäller detPåövergångsproblemen kan bli svåra.klart för attattoss

under lågkonjunkturen,arbetslöshetenuppehållande försvarföra attmotett
och till finans-banklånochbåde pånedgradvis att atträntorna statspapperta se

konjunkturuppgång.inte bromsarkrisen nästa
för återhämtning inomgod chansriktlinjerefter dessapolitikEn enger en

ljuspunkter i deni dag viktigaför övrigt redanfinnsnågra år. Detloppet av
ökat starkt underproblem harMedvetenheten våraekonomiska situationen. om

betydelsefulla faktorerlångsiktigthar antalåren. Dessutomde allra ettsenaste
och tillväxt. vissbidra till effektivitet Envilket kanförändrats, väntas av-

exempelvis för jordbruk, byggnads-inlettsmarknader harflerareglering av -
bostadsmarknadenalls påjärnväg dock knappastinrikestlyg ochverksamhet, -

avreglering finansmark-startade medarbetsmarknaden.och Processen aven
förhållandeolycklig turordning imed1980-talet,i mittennaderna änom enav

EES-avtalet och denavveckling.valutaregleringensskattereformen ochbådetill
produktmarknadema.öka konkurrensenkonkurrenslagen kommer attnya

strukturreformer harflerasvensk ekonomiljuspunkt iYtterligare är atten
med förnyelseexempel experimentutgiftssystemen. Etti de offentligainletts är

monopoliserats kom-tidigaretjänsteproduktionför denkonkurrensoch avsom
till ochhar incitamenten arbeteför socialförsäkringamaInom ramenmunerna.

ökadmissbruk minskatsoch frestelsema tillförbättratssparande något genom
Åtgärder har ocksåförmånsnivåer.karensdagar och lägreformsjälvrisk i av
finansiella under-den offentliga sektornssikt krympaför på långvidtagits att

lågkonjunkturen och kapitaltillskot-dröjer grundresultatet påskott, även avom
skattereform, långtockså, 1991 årsSverige hartill bankerna. ettten mergenom

bli med dagenseffektivt det kantidigare, såeffektivt skattesystem storaän nu
utgifter.offentliga

incitamentpro-allvarligastedärmed tagit itu med två deharStatsmaktema av
bredasocialförsäkringama och desjälvrisk iSverige avsaknadenblemen i av-

företagoch medelstoraskattevillkoren för småNyligen har ocksåskattekilama.
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förbättrats. allmäntRent kan den ekonomiska,säga sociala och politiskaattman
miljön för företagen har förbättrats kraftigt under år. Att så skett bekräf-senare

flera enkäter bland företagare. Samtidigt har lågkonjunkturentas tvingat framav
rationaliseringar i näringslivet.stora

Den allmänna slutsatsen förutsättningarna har ökatär för brytaatt denatt
produktivitetstillväxten i Sverige under de två decennierna, ochsenastesvaga

småningom få till stånd period snabbareatt produktivitetstillväxt. Det ären av
viktigt saneringen och omstöpningen svensk ekonomi fortsätteratt både närav
det gäller marknader och offentlig sektor.

akuta stabiliseringspolitiskaDe problemen i dag, teknisktär svåraresett, att
hantera de långsiktiga ochän strukturproblemen. Vadsystem- blirän gör,man
det på kort sikt fel i något avseende.

ljuspunkt iEn dagens mörker inflationen minskat kraftigt.är Nedväxlingenatt
inflationstakten har dock på kort sikt ytterligare förstärkt viktiga aspekterav av

den akuta ekonomiska krisen, eftersom privata aktörer tidigare baserade sitt
beteende på förväntningar hög inflation. gällerDet inte minst arbetsmark-om
nadens och aktörerna fastighets-på och ñnansmarknadema.parter
En viktig ljuspunkt kortpå sikt kostnadskrisen försvunnitär i ochattannan

med kronans depreciering i samband med övergången till flytande växelkurs.
utlandskonkurrerandeDen delen svensk ekonomi har därmed goda förutsätt-av

ningar öka kapacitetsutnyttj andet och på sikt ocksåatt sysselsättningen. Man kan
också räkna med successivt ökade kunskaper hur ekonomisk politik fungerarom
vid flytande växelkurs. Likaså bör kunna hoppas privata aktörer ochattman
institutioner på valutamarknaden så småningom lär sig hantera oregleradeatt
kapital- och valutamarknader och flytande växelkurs.en
För förhindra långsiktigt viktiga neddragningaratt att offentliga utgifterav

förvärrar lågkonjunkturen, och därmed också arbetslösheten, bör infasningen av
åtgärderna förskjutas, eller kompletterande skattesänkningar genomföras. I

syfte föreslår åtgärder ökar utväxlingen på sysselsättningensamma som av
offentliga utgifter, och dessutom kanaliserar privata finansiella tillresurser
efterfrågan och tjänster såsom investeringar, reparation och tillbyggnad.varor

ökaFör Riksbankens möjlighet fortsättaatt successivt ned den kortaatt att ta
föreslår vi åtgärder stärkerräntan, trovärdigheten i Riksbankens långsiktigasom

inflationsbekämpning; Det sker inte bara trovärdig strategi för fåattgenom en
bort budgetunderskottet också institutionella reformer förändrarutan genom som
regeringens och riksdagens arbetsformer och Riksbankens ställning.

förhoppningDet vår denär svenska demokratin skall lyckasatt genomföraatt
de förändringar institutioner och spelregler fordras för framgångsrikav som en
ekonomisk politik. Våra förslag till ekonomisk politik och förändrade politiska
institutioner bör bidrag till denna förnyelse.ettses som som
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