
Ur KB:s samlingar
Digitaliserad år 2015



NYA
LLKORV|

FÖR EKONOMI

POLITIK



.ix4



h

div4
Statens offentliga utredningar

WWi 1993:16

w Finansdepartementet

Nya Villkor för

ekonomi och politik
Ekonomikommissionens förslag

Bilagedel 1

Expertrapporter till betänkande lâlgonomikomnlissionenav
Stockholm 1993



AllmännaAB.ingår Fritzesi C EFörlagetfrån Allmärmakan köpasDsSOU och som
förvaltningskontor,Regeringskanslietsuppdragockså,ombesörjerFörlaget av

och Ds.SOUremissutsändningar av

kundtjänstFritzesBeställningsadress:
Stockholm106 47

50 2108-20Fax:
909008-690Telefon:

91-38-13299-0ISBNABTRYCKERINORSTEDTS
0375-25OXISSN1993Stockholm



Innehåll 3

Bilagedelarna 1 och 2 till betänkandet SOU 1993:16
innehåller följande expertrapporter:

Bilagedel I

Bilaga 1 Strukturomvandling för bättre tillväxt 7
Almqvist G., Andersson, P., Bergquist, A.,
Degerstedt, Victorsson,P.,

Bilaga 2 Teknikpolitik för tillväxt 31
Andersson, H., Atlestam, B., Dreborg, G.,
Stenberg, L.

Bilaga 3 Utlandsinvesteringar och policyimplikationer 85
Andersson, T.

Bilaga 4 De institutionella på arbetsmarknadensystemen
och arbetslösheten 109
Calmfors, L.

Bilaga 5 Investeringar i vägar och järnvägar för tillväxt 177
Carlén, B.

Bilaga 6 Företagens, institutionernas och marknadernas
roll Sverigei 195
Eliasson, G.

Bilaga 7 Förändringens politiska problem 235
Feldt, K-O.

Bilaga 8 EES-avtalet, lagstiftning och konkurrensenny
i Sverige 257
Flam, H., Horn, H., Lundgren,

Bilaga 9 Utbildningen i Sverige och det mänskliga
kapitalet 293
Fägerlind,



Innehåll4

allmännanovember19efter denPenningpolitiken10Bilaga -
323lärdomarinternationellaochprinciper

Genberg, H.

349tillväxtochproduktivitetHumankapital,11Bilaga
Henrekson, M.

ellerkonjunkturfenomenArbetslösheten12Bilaga -
397systemfel

Holmlund, B.

2Bilagedel

EconomyFinnishCrisis of theThe13Bilaga
Paunio,Koskela, E.,Honkapohja, S.,

idirektinvesteringarna ettsvenska14 DeBilaga
47perspektivinternationellt

M.Isaksson,

67konkurrenskraftenunderliggande15 DenBilaga
Jagrén, L.U.,Jakobsson,

KapitaltäckningBankstödet16Bilaga --
109Kreditlörsörjning

S.E.Johansson,

iSverigereformer:kris ochSocialpolitik,17Bilaga
135belysninginternationell

Palme,Korpi, W.,

171ekonomisvensksmå irollföretagensoch18 DeBilaga nya
Lindmark, L.,Davidsson, P.,Lundström, A.,
Olofsson, C.Niederbach, P.,Löwstedt, E-L.,

229EnvironmentandGrowth19Bilaga
K-G.Mäler,

2431982-1992politikøkonomisk20 DanskBilaga
A.Schaumann,



Innehåll 5

Bilaga 21 En socialförsäkringny 269
Schennan, K.G.

Bilaga 22 Stabilitets- strukturproblemer i norsk ekonomiog 311
Steigum, E. Jr

Bilaga 23 Den reglerade arbetsmarknaden 337
Ståhl,

Bilaga 24 Generell eller selektiv välfárdspolitik om-
alternativ i socialpolitiken 361
Söderström, L.

Bilaga 25 Det finansiella systemet Dagens problem och--
påsynpunkter framtiden 393

Urwitz, G., Viotti,

Bilaga 26 Socialiörsäkringssystemets okända delar 413
Wadensjö, E.

Bilaga 27 Företagens förnyelse och tillväxt i Sverige -
Finns någradet snabba recept 437
Wikström, S.





Bilaga 1 7

Strukturomvandling för
bättre tillväxt

Rapport till Ekonomikommissionen
av

Gunilla U. Almqvist
Peter Andersson
Anders Bergquist
Peter Degerstedt
Jonas Victorsson

Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK
117 86 STOCKHOLM



Bilaga8 1

Innehåll

Sammanfattningl
uppläggning1.1 Rapportens

Politikslutsatser1.2

problemetVad 11är
i internationellt perspektivDålig tillväxt 112.1 ett

strukturomvandling 132.2 Ingen

strukturomvandlingVarför ingen 15
strukturomvandling tillväxtensOmvandlingstryck och3.1 -

huvudingredienser 15
och tillväxtArbetskraftskostnader 163.2

1980-taletSysselsättningstruktur på 193.3
investeringar1980-talets 213.4

och marknadsinriktningDålig produkt- 243.5

tillväxtfrämjande strukturomvandlingFörutsättningar för 26en
växelkurs och omvandlingstryckRörlig 264.1

förutsättningar för strukturomvandling4.2 27Nya



Bilaga 1 9

l Sammanfattning

har utarbetatsDenna på uppdrag regeringens Ekonomikommission.rapport av
Syftet med analysen har varit föreslå för ekonomisk politikvägaratt en som
leder till näringslivet i Sverige och förnyas. Huvudfrågan har varit huratt växer

strukturomvandling kan åstadkommas.en gynnsam
hävdarRapporten perspektiv där strukturomvandlingen central. Andraett är

viktiga problem, såsom balansproblemen, inflationsrisken, den offentliga sek-
underskott och finanskrisen behandlas inte.torns

1.1 Rapportens uppläggning

består fyraRapporten delar, den första denna sammanfattning medärav varav
slutsatser.

kapitel beskriverI 2 vi problembilden i den svenska ekonomin. Under 1980-
hartalet tillväxten i Sverige varit lägre i flestade OECD-länder. Enän av

orsakerna till den uteblivna tillväxten vi inte lyckats genomföra struk-är att en
turomvandling inom industrin under 1980-talet. länderDe lyckats med sinsom
ekonomiska tillväxt, Västtyskland, Japan och Kanada, lyckades samtliga genom-
föra strukturomvandling kunskaps- och forskningsintensiv industri.moten mer

kapitel analyserarI 3 vi orsakerna till den uteblivna strukturomvandlingen i
Sverige. främstaDen orsaken devalveringarna 198182 bidrogär tillatt att
minska omvandlingstrycket i ekonomin. ocksåDetta avgörandeett steg motvar

ständigt återkommande kostnadskriser och kostnadsanpassningar.en process av
Internationella jämförelser visar inte på något långsiktigt samband mellan låga

ökningar arbetskraftskostnadema och stärkt konkurrenskraft. Sambandet ärav
omvandlingstryckhöga arbetskraftskostnader skapar tvingaratt ettsnarare som

företagen till ytterligare effektivisera och söka marknader och produkter.att nya
innebär i sinDetta möjligheter till betala högre löner.tur att
låga omvandlingstrycketDet innebar också det inte gick föraatt överatt
till industrin. inhemskaDen sektorn, främst privata tjänster ocksåresurser men

den offentliga sektorn, kunde övervältra sina kostnader till den utlandskon-
kurrerande sektorn och erbjuda bättre villkor för sina anställda. fannsDet därför
ingen arbetskraft tillgänglig för den expanderande industrin, därmed intesom
kunde utvecklas. Industrin expanderade i stället utomlands. Omvandlingsuycket
inom industrin samtidigt lågt då lönsamheten god inom lågproduk-ävenvar var
tiva sektorer och företag. Därigenom försvann incitamenten till strukturomvand-
ling inom industrin i utsträckning.stor

kapitelI 4 diskuterar vi förutsättningarna för strukturomvandling underen
1990-talet. flytandeDen växelkursen innebär omvandlingstrycket har nåttatt
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inhemska skyddade sektom. den flytandeden Genom växelkursen appreci-även
kronan vid konjunkturuppgång. medförDet också den utlandskon-atteras en

kurrerande sektorn under kostnadspress och omvandlingstrycket kansätts
upprätthållas. Förändringarna arbetsmarknaden, medpå personella neddrag-

den offentliga sektorn, innebärningar bl.a. inom ökade möjligheter för indu-
del de arbetskraftsresurserstrin expandera. En frigörs måstestoratt av som nu

industrin skall kunnadock omskolas för dra dessa.att nytta av

1.2 Politikslutsatser

viktig förklaring till den uteblivna strukturomvandlingen denEn politikär av
överdriven kostnadsanpassning förts. undvika detta i framtidenFör att ärsom
det viktigt dagens konjukturellt motiverade ekonomiskpolitiska åtgärder inteatt

till sänkt omvandlingstryck.leder konstantett
få strukturomvandling kunskapsintensiv produktion krävsFör att moten mer

väl utbildad arbetskraft. innebär fortsatta och utökade satsningarDetta staten av
och företag utbildningsområdet.på minst de omskolningsåtgärderInte som
måste vidtas under de åren blir avgörande för strukturomvandlingen.närmaste
detta sammanhang det också viktigt sprida kunskapI teknik ochär att om ny

organisera arbetet. viktigt förDetta industriarbetetärsätt göraatt attnya
attraktivt och för kunna till kunskappå den finns hos arbets-att ta vara som
kraften.

finns inget strukturpolitiskt för knytaDet kronan till någonargument att
valuta, eller valutakorg, så länge den undervärderad följdtill lågkon-är av

strukturkris.junktur och kronan risken omvandlingstrycketKnyts är stor attnu
blir för lågt under decenniet, vilket gång kan leda tillännuresten av en
utebliven tillväxt och strukturomvandling, för sedan iövergå ännuatt en
kostnadskris. bättre utnyttja deDet positiva möjligheter flytandeär att som en
valuta med möjligheter utjämna omvandlingstrycket konjunktur-överattger
cyklema.



Bilaga 1 11

2 Vad problemetär

Dålig2.1 tillväxt i internationellt perspektivett

Sverige har under 1980-talet haft ekonomisk tillväxt de flesta andrasämre änen
OECD-länder. 1980 Sverige sjättedet rikaste landet inom OECD. Denvar

tillväxten under 1980-talet ledde till vi 1991 endast det femtondeattsvaga var
rikaste landet. visas tydligtDetta i Diagram 2.1 där OECD-ländemas BNP per
capita redovisas i amerikanska dollar och omräknat med köpkrañspariteter,
vilket bättre speglar de reella skillnaderna i levnadsstandard växelkursen.än

diagrammet det tydligtI det endast små skillnader i levnadsstan-att ärsyns
dard mellan många länder, däribland Sverige. förändringarSmå tillväxttakti
kan förändringar i ordningen mellan länderna. SverigeFör det dockstora ärge
otvetydigt utvecklingen gått i fel riktning.att
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köpkraftspariteter,omräknade efteri US dollar ochcapitaBNP2.1Diagram per
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strukturomvandling2.2 Ingen

förändringar i näringslivet och industrin avgörande både förStrukturella är
också för konkurrenskraften. gradvisatillväxtmöjlighetema på sikt Genommen

inriktningen produktionsstrukturen och produktionsmetodemaförändringar av av
öka produktionens storlek. första faktom strukturför-det möjligt Denär att ger

i ekonomin och den andra strukturella föränd-ändringar mellan sektorer ger
ringar inom sektor.en

näringslivsstruktur bör sådan den hela tidenlandsEtt störstaattvara ger
utifrån i form människor och företag finns.möjliga tillväxt de resurser av som

utbildningsväsendehär bidra med i samspel med näringslivetStaten kan ett som
arbetskraft ekonomiskallt kompetent också med generell politikmen enger mer

optimala strukturförändringar både mellan branscher och inom bran-som ger
förutsätter omvandlingstryck hela tidenscher. sistnämnda tvingarDet ett som

effektivisera.företagen att
Tabell har industrin delats in enligt den så kallade Ohlsson-Vinell2.1I

klassifikationen. de flesta den kunskaps- och forskningsintensiva sektornsI av
produktutvecklingstakten hög och förändringstakten i produk-delbranscher är
snabb. sektorn används därigenom väl utbildad arbets-tionsprocessen Inom en

kraft intensivt inom andra delar industrin. har också visatsDetän attmer av
bättre produktivitetsstruktur där fömyelsepotentialen bättresektorn har är änen

jämförelseni de övriga sektorerna i därför önskvärt strukturutveck-Det är att
riktninglingen i land går i denna sektor.motett

denMånga delbranschema i kunskaps- och forskningsintensiva sektorn ärav
tillväxtfas.inne i snabb beror på branscherna producerarDet atten varor som

förhållandevis marknaden detpå beror också på produktlivs-är attnya men
cykeln kortare för många inom denna sektor inom de andraänär varornaav

jämförelsen. Produktlivscykelni tenderar också bli allt kortare.sektorerna att
marknadstillväxteninnebär blir betydligt högre för dessa branscherDet änatt

i jämförelsen. förför de övriga sektorerna Potentialen tillväxt och produktivitet
blir därför god produkt och inte pris blir viktigastedet konkurrensmedlet.när
Under 1970-talet den kunskaps- och forskningsintensiva industrin iväxte

Under 1980-talet dennaSverige. avstannade strukturomvandling vilket framgår
Tabell Internationellt har Sverige2.1. fortfarande hög andel kunskaps-av en
forskningsintensiv industri.och Det gäller den transportmedels-även storaom

industrin räknas bort. Framgångarna inom denna bransch minskningenuppväger
övriga delar den kunskaps- och forskningsintensiva sektorn.av av

årSe NUTEK, Näringslivets utveckling tiI 2004-7Tväxt eller stagnation. Bilaga 3 tillnr.
Långtldsutredningen 1992, Allmänna Förlaget, Stockholm, 1992.
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Tabell 2.1 Industrins förädlingsvärde i fördelade på Ohlsson--Vinell-procent
sektorer förändringar i procentenhetersamt industrins förädlingsvärde sedanav
1980

ÅrLand Skyddad Arbets- Kapital- Kun- Motor- Totalt
industri intensiv intensiv skaps- fordon hela

industri industri och indu-
forsk- strin
nings
intensiv
industri

Österrike 1988 16 25 28 27 4 100
0 -1 2 -2 l

Kanada 1988 19 25 31 16 9 100
l -3 0 -2 4

Västtyskland 1989 10 19 25 36 10 100
-2 -2 4 2

Nederländerna 1987 25 17 26 29 3 100
-2 -2 3 0 0

Sverige l 989 18 22 21 29 10 100
0 -2 2 -3 3

Storbritannien 1988 23 21 18 33 5 100
2 0 -1 O

Japan 1989 19 20 20 41 9 100
2 -6 5 1

USA 1989 17 20 19 37 7 100
1 -3 -2 l 3

Källa: OECD, STAN-databasen.
Motorfordon har här inte räknats in i den kunskaps- och forskningsintensiva sektor till vilken

den hör, redovisasutan separat.

Västtyskland och Japan de länder lyckats bäst medär omvandlaattsom
industrin kunskaps- och forskningsintensiv industri. I båda länderna harmot
sektorn ökat med 6 procentenheter. Också USA och Kanada hade struktur-en
omvandling i denna riktning. framgårSom Diagram tillhör2.1 dessa länderav
också 1980-talets vinnare medan de övriga länderna i tabellen tillhör förlorarna.
Detta pekar sambandet mellan strukturomvandling och tillväxt.

förklaringEn till den långsamma strukturomvandlingstakten i de övriga euro-
peiska länderna företagen där i huvudsak producerar förär Europarnarknadenatt
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förstaunder 1980-taletshejdadesmarknadutvecklingendär mot gemensamen
tillräck-kunde intehälft och därigenomblev för småHemmamarknadema ett

specialiseringtillMöjligheternaupprätthållas.konkurrenstryckligt högt
marknader. Imed andrajämförtEuropamarknadendärför störrepåminskade
för kunnatillräckligthemmamarknadenTysklandoch attstorUSA, Japan är

strukturomvandlingen.bidrar tillkonkurrenstryckhögtupprätthålla ett som
kapitalinten-stället till den1980-talet iunderproduktionenförskötsSverigeI

inhemskadel användertillbranschenexportindustrin. Genomsiva storatt
Sänkningen1980-talet.börjandevalveringama idengynnadesinsatsvaror avav

forskningsin-kunskaps- ochinte dengynnadekostnadsnivåninhemskadenav
kom-importberoendedeneftersomlika mycketindustrin ärtensiva av avmer

maskiner.ochponenter
barastrukturomvandlingen intevisar ärexemplenoch tyskajapanskaDet att
priori-ekonomisk politikresultatutvecklingsstegautomatiska utan ett somav

ocksåBåda ländernaomvandlingstryck.och storakonkurrens- satsarterar
i befolkningen.högutbildadeandelforskning och harpå storenresurser

lönsamhets-hemmamarknaden. Företagenssäljs påproduktionenHuvuddelen av
endastväxelkursenjusteringdärför inte lösaskan utanproblem avgenom en

produkter.tilleller övergångproduktioneneffektiviseringar nyaavgenom
strukturom-bristandeorsakerna till denanalyseraskallkapitel 3I närmare

1980-talet.underi Sverigevandlingen

strukturomvandlingVarför ingen3

strukturomvandling tillväxtensochOmvandlingstryck3.1 -
huvudingredienser

imekanismerdet finnasekonomin måstetillväxt ilångsiktiguppnåFör att en
distri-ochproduktsortimentförbättrar sittföretagetleder tillekonomin attsom

arbetsorganisation.produktionsteknik ochmarknadsföring,sinbutionssätt,
strukturomvandling,mekanismen förviktigastedenOmvandlingstrycket, ärsom

de inteöverlevnad hotasderastill förändringarföretagen att omgenompressar

påfå förverkligandemed2 fart arbetet1985till Vitbokens tillkomstorsakerna ettEn attvarav
marknaden.den inreav
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genomförs. Omvandlingstrycket förutsättning förär produktivitets-atten en
ökning, och därmed ekonomintillväxt i
Omvandlingstrycket består tryck från flera håll. På företagets insatssidaav

består det tryck från faktormarknadema och insatsvarumarknadema. Pris-av
höjningar på produktionsfaktorer och insatsprodukter tvingar företagen att
effektivisera produktionen eller insatsvaror ochersätta produktionsfaktoreratt
med andra billigare. På produktsidan det den tekniskaär utvecklingen hos
konkurrenterna företaget till förnyelse. Företagets kundersom pressar sätter
också krav måste uppfyllas. Klarar inte företaget leva till dessa kravattsom upp
kommer det konkurreras Tillsammansatt detta tryckut. på företagen tillettger

omvandlas.att
Omvandlingstrycket påverkar också strukturomvandlingen inom ekonomi.en

Beroende på olika branscher har olika tillväxtatt och eñerfrågeutveckling
kommer omvandlingstrycket inte fördelas jämt mellan branscherna.att Detta
innebär i somliga branscher det högtatt omvandlingstryckär vilket lederett till

branschen minskar i storlek, och iatt andra branscher det lågt, vilketär gör att
branschen kan expandera.

3.2 Arbetskraftskostnader och tillväxt

I Diagram visas3.1 den relativa arbetskraftskostnadens utveckling för Sverige
sedan 1950. Under hela perioden harnästan den legat stabilt på nivå omkringen
1980 års värde. Devalveringama 19811982 tydligt kraftig sänk-syns som en
ning arbetskrañskostnadema dessa år. Detta tecken på kronanärav ett att var
undervärderad. lågaDe relativa arbetskraftskostnadema bidrog till kraftigtatt
öka efterfrågan på arbetskraft och därmed skapades grogrund för den överhett-
ning i ekonomin fanns under andra hälften 1980-talet. Detta minskadesom av
omvandlingstrycket i den svenska ekonomin och bidrog till strukturomvand-att
lingen stannade av.
Med flytande valuta hade värdet kronan stigit och återställt jämvikts-en en

kurs. Vid fast växelkurs måste anpassningen kronans värde i stället skeav
inhemska prisökningar och arbetskraftskostnadsökningar. Dettagenom ocksåvar

det skedde, gradvis under lång period.som men en

3 ingåendeFör beskrivning omvandlingstrycken Erixon, Omvandlingstryckav ochse
produktivitet Eklund, K.red. Konkurrens, regleringar och produktivitet.ur Expertrapport 7nrtill Produktivitetsdelegationen, Allmänna Förlaget, Stockholm, 1991.
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Diagram 3.1 Sveriges arbetskraftskostnader producerad enhet relativt OECD,per
1950-1991 1980100

125-

1 . ........................................................................................................... ......................

80-

75-
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Källa: NUCOM och US Department of Labor.

kunnaFör upprätthålla undervärderad växelkurs gjorde regeringen lågaatt en
löneökningar till det främsta målet för den ekonomiska politiken. Devalveringar-

skapade efterfrågan arbetskraft, vilket ledde till mycket lågstorna en en
arbetslöshet. Enligt marknads grundläggande funktionssätt innebär detta atten
priserna, arbetsmarknaden lönerna, stiger. ocksåDetta vad skedde.var som

det denna förAtt marknaden grundläggande egenskap drev fram löne-var som
ökningama under 1980-talet visas de centrala löneavtalen låga, medanattav var
löneglidningen på företagenute stor.var
När kostnadsanpassningen till sist, regeringens försök hindra det, återtrots att

närmade sig 1980 års nivå gick världen i lågkonjunktur de svenska.en som
företagen inte stod rustade inför.

Stora ökningar arbetskrafiskostnadernai länder med ökad konkurrenskraftav

internationellEn jämförelse visar också det inte finns något långsiktigtatt
negativt samband mellan ökningar arbetskrañskostnadema och konkurrens-av
kraft, det Länder ökat sina marknadsandelarär hartvärt ocksåsnarare om. som
haft de relativa ökningama arbetskraftskostnadema.största av
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relativa arbetskostnaden producerad enhet3.2 Utvecklingen denDiagram perav
några industriländerinom tillverkningsindustrin förRULC marknadsandelenoch

1990mellan 1980 och

20-

10 i Arbelskostnod
15 Marknadsandel

-20
b w- o0 0 co 4,13%Q0 bero§00 ,

o°° a°å °
b ö

ää

OECD.Källa: NUCOM och

förutvecklingen marknadsandelama några OECD-visasI Diagram 3.2 av
med utvecklingen deras relativa arbets-1980-talet tillsammansländer under av

förändringen marknadsandelama fåttkraftskostnad. figuren harI representeraav
eftersomkonkurrenskraft. skall användas med viss försiktighetlandets Måttet en

andra faktorer tillmarknadsandelama också kan bero påutvecklingen somav
efterfrågan produkt eller marknad viktigkraftig ökad påexempel ären somen

bra approximation försammanhang marknadsandelamaför landet. dettaI är en
ungefär levnadsstan-konkurrenskraften eftersom vi jämför länder med samma

dard och industristruktur.
hañ arbetskraftskostnadsökningen, ochländer har den JapanDe störstasom

har ökat sin konkurrenskraft Utveck-Tyskland, också de länderär mest.som
ökad konkurrenskraft innebär möjligheterlingen kan förklaras störreatt attav

vilket i sin ökar trycket företagen förbättra sinbetala högre löner, påtur att
konkurrenskraft produktivitetshöjande åtgärder. länder har min-De somgenom

Storbritannien, har också haftskat sin konkurrenskraft Danmark och denmest,
minskningen arbetskraftskostnadema. Nederländerna det land iärstörsta av

skiljer sig från de övriga ländernas. förklarasDiagram 3.2 Dettamönstervars
olje- och gasfyndighetema i Nordsjön ökat olja ochatt exporten gasav av

tillbaka. harsamtidigt industrin Olje- och också gjortträngts gasexportensom
arbetskostnadema.det möjligt höjaatt
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Kostnadsanpassningens risker

deprecieringen kronan risken Sverige hamnar i det s.k.Genom är stor attav
kostnadskris löses kostnadsanpassning, till exempelengelska hjulet. En genom

Arbetskrañskostnademainre eller hamnar under jämviktdevalvering, yttre.en
under antal år. Under denna period omvandlingstrycketoch stiger gradvis ärett
Efter antal strukturomvandling och produktivitets-lågt företagen. årpå utanett

kostnadskrisen, fast lägre nivå. Orsaken till dentillväxt återkommer på atten
lägre nivå andra länder har ökat sin produktivitet ochhamnar är att meren

innebärrelativpriset exportproduktema sjunkit. utvecklingdärmed har Denna
fattigt,och kommer efter i utvecklingen och blir alltlandetatt mermer mer

och relativabåde i absoluta temier.
tecken tyder Sverige har hamnat i detta hjul ständigtfinnsDet attsom av

kostnadsanpassningar. tecken den exportviktade växel-återkommande Ett är att
procentenheterkursen för kronan har sjunkit med 50 % sedan 1970, 40varav

visas Sveriges konkurrensläge har försämratssedan 3.21980. I Diagram att
arbetskraftskostnaden har varit oförändrad. allvarligasteden relativa Dettrots att

vi halt kostnadskriser därtecknet dock sedan 1976 har nivån på denär treatt
sjunkit varje indexetrelativa arbetskraftskostnaden gång. 1976 på 110, 1982var

och vamingssignaler bör på allvar.på 100 1990 95. Dessa tas
flytande växelkursen kan till hjälp för komma problemen medDen attvara ur

kostnadsanpassning. Vid lågkonjunktur, råder kommer ochräntansom nu,
sjunka vilket kortsiktigt hjälper till förbättra läget förkursen kronan att att

den utlandskonkurrerande industrin. konjunkturen vänder stiger ochNär räntan
vilket dämpar och snabbare ställer företagen införkronans kurs, uppgången

effektivisera och förändra produktionen för uppnå sina tillväxt-tvånget attatt
möjligheterlönsamhetsmål. Förhoppningsvis innebär detta företagen fåroch att

de nödvändiga åtgärderna under internationell högkonjunkturgenomföraatt en
under lågkonjunktur.i stället för som nu, en

på 1980-talet3.3 Sysselsättningstruktur

föra frånavsiktema med devalveringama 1981-1982En överatt resurserav var
konkurrentutsattaden skyddade inhemska sektorn till den exportsektom. Denna

arbetskraften gickmålsättning lyckades Varken investeringarna eller denna
väg.
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Diagram 3.3 Miljoner påarbetade timmar fördelade näringsgrenar
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Källa: SCB.

blev i ställetDet den privata tjänstesektom och den offentliga sektorn som
lade beslag på andel arbetskraften. Framför allt den privata tjänste-störreen av
sektorn expanderade kraftigt från mitten l980-talet. Avregleringen kredit-av av
marknaden bank och försäkringssektom uppsving. Framväxten kon-ettgav av
sultmarknaden ledde också till tjänstesektom ökade i volym. Under periodenatt
1980-1991 ökade arbetsinsatsen i tjänstesektom med 20 %.nära
De goda fmansema hos de offentliga myndigheterna ledde till fortsatten

utbyggnad offentligaden servicen. Bristen konkurrens i den offentligaav
sektorn dock bidragande orsak till expansionens storlek. En vissvar en expan-

försion de tjänster den offentliga sektorn producerar hade skett ävensom om
produktionen i stället förts till privat regi. Efterfrågan på de tjänster densom
offentliga sektorn erbjöd ökade och hade krävt den pri-ävenmer resurser om

sektorn varit leverantören dessa tjänster.vata av
Avregleringen kreditmarknaden och stark högkonjunktur ledde till attav en

byggindustrin fick framträdande plats i den svenska ekonomin underen mer
delen 1980-talet. Av diagrammet framgår emellertid bygg-attsenare av ovan

nadsindustrins tillväxt bara marginellt kan ha undan tillverkningsindustrin.trängt
Mellan bottenåret och1983 toppåret 1990 ökade arbetsinsatsen inom byggindu-
strin med knappt 12 %. Det bara bråkdel den ökande arbets-motsvarar en av
insatsen inom tjänstesektom och den offentliga sektorn.
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ficktillverkningsindustrin inte tillräckligtdra slutsatsenrimligtDet attär att
Efterfrågetrycketandra hälften 1980-talet.undermed expansionsutrymme av

dra tillledde till industrin fick svårighetersektorer i ekonominfrån andra attatt
offentliga sektorn, rekryteradedenBank och finans,sig ävenmenresurser.

tidigare bidroglönenivåema drevs Sommänniskor ochvälutbildade nämntsupp.
omvandlingstrycketbörjan 1980-talet till pådevalveringama iockså attav

den mindre väl rustad konkurreraminskade vilket gjordeindustrin att om
Andraekonomin väl högkonjunkturen in.sektorer imed andra när satteresurser
förnyaden bristande förmågantill industrins kräñgångtänkbara faktorer är att

industriarbete.få människor trakteradeindustriarbetet och av
tillverlmings-strukturomvandlingeninte den avstannandeförklarar inomDetta

genomgående höga lönsamheten i industrin,i stället denindustrin. berorDen
skapad högkonjunktur. Incita-och inhemsktorsakad devalveringama enav

blev rekrytera civilingen-arbetsplats låg. svårttill byta Det attmenten att var
och branscher lönsamhetentekniker från andra företagjörer och kompetenta när
lågproduktiva branscher.anställningstryggheten hög i Dengod och ävenvar

hejdades detta tillstånd.strukturomvandlingen inom industrinnormala av

investeringar3.4 1980-talets

immateriellaDe investeringarna överväger

skall avkastning i framtiden.räknas alla satsningarinvesteringarSom som ge
fysisk det villtill deleninvesteringarnaTidigare sägastörsta art,avvar

produk-takt med kunskap ökat i betydelseoch byggnader.maskiner I att som
investeringar iinvesteringsmönstret förändrats.tionsfaktor har Numera är

marknadsbearbetningar, immateri-utveckling benämnsforskning- och samt som
studerar hela industrin ochinvesteringar, de fysiskaella änstörre om man

mellan branscher. den kapitalintensivaSkillnaderna olika Inäringslivet. är stora
fysiska investeringarnaoch pappersindustrin, deindustrin, exempelvis ärmassa-

verkstadsindustrin och ikunskapsintensiva delarnafortfarande deIstörst. av
deimmateriella investeringarna klart viktigareläkemedelsindustrin de änär

fysiska.
sker i kunskaps- och forsk-de immateriella investeringarnadelenStörre av
exakt fördela Ohlsson-ningsintensiva branscher. Statistiken går inte påatt

nedan framgår dock verkstadsindustrin stodVinell-sektorer. diagrammetAv att
önskaninvesteringar under 1980-talets slut. Utifrånför delen dessastörre enav

branscherskall överföras till kunskaps- och forskningsintensivaatt resurserom
investeringarna under denna tid.gick alltså rätt
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Diagram 3.4 Immateriella och fysiska investeringar 1989 miljarder kronor

Källa: SCB.

fysiskaDe konserverade industristruktureninvesteringarna

fysiska investeringarnaDe låga i början 1980-talet. takt med bättreIvar av
konjunktur ökade investeringarna kraftigt från och framåt,1984 för nåatt en

1989. Fördelade Ohlsson-Vinell-sektorerpå visar investeringarna ingatopp
förskjutningar mellan sektorerna. kunskaps-större De och forskningsintensiva

sektorerna ökade sin andel investeringarna något. Transportmedelsindustrinav
stod för del dessa investeringar. kanDetta delvis förklarasstor atten av av
statliga subventioner stimulerade bilindustrin till investera i fabrikeratt som

visat sig olönsamma. Företagens investeringar under 1980-taletsenare vara
följde sedan länge etablerad inriktning någon förskjutning kun-utan moten
skapsintensiv industri. Med kontinuerliga kostnadssänkningar fanns det knappast
någon anledning för svenska investerare förändra sitt beteende. Delvis kanatt
den relativt låga investeringsnivån inom den kunskaps- och forskningsintensiva
sektorn förklaras överhettningen i slutet på 1980-talet. företagMånga valdeav
istället expandera utomlands öppnadesatt när gränserna upp.
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kronorpå miljarderfördelade sektorerbruttoinvesteringar3.5 FysiskaDiagram
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Utländska direktinvesteringar

kraftigt.i utlandetdirektinvesteringamasvenska1980-talet ökade deUnder
i direktinvestekraftigt underskottdecennietunder helaSverige hade ett arna.

totaltomkringdirektinvesteringama 10 %svenskademotsvarade1981 av
under heladirektinvesteringar ökadeAndeleni Sverige.industriinvesteringama

indu 1991totaladede likaoch 19901980-talet stora somvar
svenskadeandeldock påpekasbörtill 60 %. Detföll andelen att stor avenca

olika tjänstesektorer.gjordes inomutomlandsdirektinvesteringama
i Sverigeden överhettningutvecklingtill dennaförklaring ärEn att som

indu-för svenskafanns möjlighetergjorde det inteomkringbörjade 1985 att
före-verksamhetenutvidgai Sverige.expandera Förstriföretag attatt varmer

Fullbordandet EG:si andra länder.etablera verksamhettvingadetagen att av
haförväntades där bör ocksåtillväxtmöjlighetermarknad och deinre stora som

1980-talet.direktinvesteringar under slutetutflödetbidragit till det stora avav
1980-talet.under helahar varit småingående direktinvesteringamaDe ytterst

deungefär fjärdedelmotsvarade detill mitten 1980-taletFram ut-avenav
andelen tilldecenniet minskadeandra halvangående investerin Under av
ingåendepositiv förändring detskedde docksjättedel år1990. Detta avenen

började i betydligtUtländska företagdirektinvesteringsmönstret. större ut-
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sträckning tidigare investera i den svenska verkstadsindustrin.än att 1990 var
ingåendede investeringarna i verkstadsindustrin något mindre de utgåendeän
1991 det Detta tecken på positivomvänt. inställningär tillettmen var en mer

verkstadsindustrins framtid i Sverige. Under 1980-talet ökade också de ut-
ländska företagens andel de materiella investeringarna i svensk verkstadsin-av
dustri starkt. den1980 andelen 9 % och 1989 17 %.var
Med tanke denpå överhettning rådde arbetsmarknaden under andrasom

hälften 1980-talet kan det överskottet i utgående direktinvesteringar intestoraav
ha varit orsak till den uteblivna strukturomvandlingen. Förutsättningarna för
nyinvesteringar inom Sverige dåliga eftersom det inte fanns ledig arbets-var
krañ. kraftigtDe ökade ingående direktinvesteringama tyder också på detta,
eftersom de inleddes i samband med överhettningenatt avtog.

Dålig3.5 produkt- och marknadsinriktning

Med den konstanta marknadsandelsmetoden kan analysera hur den svenskaman
produkt- och marknadsinriktningen påverkat de svenska exportmarknadsandelar-

Förutom analysmetoden visar produkt- och marknadsinriktningensattna.
påverkan på marknadsandelsutvecklingen för sig finnsså också residualvar en

fångar rad konkurrensfaktorer såsom förändringar i relativasom upp en
arbetskrañskostnader, marknadsföring och produktutveckling.
Diagram visar3.6 Sverige har haft blygsam ökning marknadsande-att en av

larna under 1980-talet. Både marknads- och produktinriktningen hade under det
decenniet negativ inverkan på marknadsandelstillväxt.senaste Detexportensen

vill Sverige hade under periodensäga 1980-1990 inriktad på mark-exporten
nader och produkter lägremed tillväxt OECD-genomsnittet.än
Trots den olyckliga produkt- och marknadsinriktningen lyckades Sverige ändå

öka marknadsandelama. främstaDen orsaken till det devalveringamaär att
1981-1982 lyckades stärka Sveriges konkurrenskraft såpass kraftigt. Det syns
tydligt på konkurrenskomponenten i Diagram 3.6.
Samtidigt bidrog devalveringarna till incitamenten till förändra produkt-att att

och marknadsinriktning minskade. Företagen behövde inte på mark-satsa nya
nader och produkter exportintäktema hölls kronans fall. Medutan uppe genom

kostnadspress hade sarmoliktstörre strukturförändringar i riktning denen mot
kunskaps- forskningsintensivaoch sektorn samtidigt mark-ägt rum som nya
nader hade bearbetats.
Av Diagram framgår6 det framför allt den kapitalintensiva sektomatt var

kunde utnyttja den lägre kronkursen och förbättra konkurrenskraften.som
Givetvis det inte bara sänkningen kronans värde orsaken tillvar av som var
framgångarna för den kapitalintensiva industrin. svenska företagenDe ocksåvar
ledande i omstruktureringen den kapitalintensiva industrin i inomEuropaav
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investeringarvissa delsektorer. branschen genomförde i Sverige för-De stora
bättrade produktiviteten avsevärt.
Sektom har också marknadsandelar på grund marknadsinriktningen.tappat av

långsamma tillväxten den nordiska marknaden förklaringen tillDen detta.är
kunskaps- forskningsintensivbör framhållas och industri stod förDet 1990att

den svenska50 % vamexporten.ca av
industrin sig i och med EES-avtalet möjligheter till expansion iFör öppnar

Tidigare stängda marknader den offentligsåsom marknadenVästeuropa. öppnar
sig och tillkomsten den inre marknaden kan leda till Sveriges marknadsin-attav

visar sig lyckosam.riktning nu
utvecklingen för kunskaps- forskningsintensivoch industriDen ogynnsamma

importberoende.beror delvis på dess Genom den tilltagande specialisering-stora
i branschen har andelen utländska insatsvaror ökat i den produk-svenskaen

tionen. innebär den kunskaps- och forskningsintensiva industrin blevDetta att
missgynnad devalveringama och den flytande växelkursen fördyratav nu som
importen.

Diagram 3.6 Procentuell förändring i marknadsandelar under 1980-talet uppdelad
på marknads-, produkt- och konkurrenskomponenter för olika branschaggregat
löpande priser
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4 Förutsättningar för tillväxtfrämjandeen

strukturomvandling

4.1 Rörlig växelkurs och omvandlingstryck

Rörlig växelkurs innebär förutsättningar för svensk ekonomi. Det därförärnya
intresse försöka hur dessa förutsättningarutröna påverkar strukturom-attav nya

vandling och strukturpolitik. avsnittetI förutsätter vi Riksbanken tillämparatt
valutakursstyming för undvika de svängningarna och obalansemastörstaatten

i växelkursen. valutapolitikDenna dock inte motverka anpassning tillantas
medel- och långsiktiga jämviktskurser. detta avsnittI ingen hänsyn till detas
kortsiktiga anpassningsproblemen.

kommer OmvandlingstrycketVar finnasatt

ekonomi medI fast växelkurs kommer omvandlingstrycket finnas inomatten
den utlandskonkurrerande sektorn, eftersom den blir pristagare på världsmarkna-
den. gällerDetta kronan inte undervärderad. Förändringar iär inhemskaom
kostnader drabbar dessa företag direkt eftersom de måste minska sina vinster
eller effektivisera sin produktion. inhemska,Den skyddade, sektorn kan däremot
skjuta sina kostnadsproblem på de utlandskonkurrerandeöver sektorerna och
öka sina relativpriser. skerDet i den offentliga sektorn skattehöjningargenom
och inom den privata skyddade sektorn prishöjningar. Viljan hållaattgenom
igen och effektivisera minskar därför.
Vid rörlig växelkurs kan omvandlingstrycket förflyttas också till den in-

hemska, skyddade, sektom. Trycket den utlandskonkurrerande sektorn min-
skar eftersom kostnads- och effektivitetsproblem kan lösas sänkt valuta-genom
kurs. Den skyddade sektorn kan därför inte vältra sina effektivitetsproblemöver
på den utlandskonkurrerande sektorn, eftersom detta endast leder till sänkta
växelkurser och dyrare importprodukter. Det därför uppenbart för deär mer
skyddade sektorerna effektiviseringar det enda komma tillatt är sättet rättaatt
med kostnadsproblem.
Med rörlig växelkurs blir det därmed viktigt upprätthålla omvand-atten

lingstrycket i den utlandskonkurrerande sektorn. När utlandets utbud och
utveckling inte bidra,kan måste inhemska faktorer tillkomma. stark inhemskEn
konkurrens upprätthållaär omvandlingstryck.sättett Denna konkurrensatt ett
behöver utifrån detta perspektiv inte mellan företag inom bransch, utanvara en
det konkurrensen i den utlandskonkurrerandeär industrin helhet ärsom som
viktig. Omvandlingstrycket behöver inte upprätthållas på produkt-en gemensam
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konkurrensmarknad, kan upprätthållas också på fak-utan genom gemensamma
viktigt inget företag, antingen enskilt ellertormarknader. tillsammansDet är att

resultat för dem, eller företag,med andra, skall uppleva dåligtatt ett gruppen av
Med den diversiñerade industri har börpåverkar växelkursen. Sverigesom

undvika. konjunkturen vänder stigerdetta möjligt kronans kursNärattvara
tillväxttakt där företagen tvingasvilket leder till lugnare effektivisera ochatten

förändra produktionen. Därigenom överlever endast de konkurrenskrañigaste
branscher kan betala de högreföretagen och endast de lönerväxer som som

högkonjunktur.uppstår i en
upprätthålla omvandlingstrycket i den utlandskonkurrerandeGår det inte att

risken vi åter steglas i det engelska hjulet med ständigtsektorn är stor att
återkommande kostnadsanpassningar. undvika detta krävs det flerFör åt-att

upprätthålla konkurrensen i ekonomin. viktig sådan fågärder Enän äratt att
impulser i ekonomin i form teknik, arbetsorganisation ochnya av ny ny nya

attityder till de problem kan uppstå. attityd till utländskaEn öppen ägaresom
företag kan bra få tillgång till idéer och attitydersvenska sättett attav vara som

ekonomin. väl utbildad och kunnig befolkning nyckelfaktorutvecklar En är en
i detta sammanhang.

4.2 förutsättningar för strukturomvandlingNya

ökat inom delar tjänstesektom dåKonkurrensen har denna gått instoranu av
i tillväxtskede. På sikt också den utländska konkurrensendämpat väntasett mer
öka grund EES-avtalet också grund förbättrade kommuni-på ettav men av
kationer. Tjänstesektom kommer därför sysselsättningsmässigt krympa deatt

åren.närmaste
1990-talet försämrades och kommunernas finanserUnder början dåstatensav

för effektiviseringarintäkterna vek i konjunktumedgången. Stora planer denav
offentliga samtidigt delar den offentligasektorn sektornstoraannonseras som av
också konkurrensutsättas. innebär det icke obetydlig delska Sammantaget att en

arbetskraften i den offentliga sektorn kommer sägasattav upp.
efterdyningamaMinskande byggsubventioner och finans- och fastighetskrisav

byggnadsindustri.har redan lett till krympande Endast och anläggnings-väg-en
byggandet innebära ökadekommer de åren produktionsvolymer.närmaste att

sektor kan dock inte kompensera bortfallet inom husbyggnadssektorn.Denna De
åren tillkommer också ökat utbud kontorslokaler från dennärmaste ett av

offentliga sektorn bli alltmer yteffektiv. dämpar efterfråganDet påväntassom
kontorslokaler. lågkonjunkturen vänder byggindustrin återigen.När växernya

dock inte troligt den återtar sin forna andel landets produktionsDet är att av
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beror på borttagandetDet bostadssubventionema leder tillresurser. av som en
minskad efterfrågan på bostäder.

Ökad övertalighet

Arbetslösa och sysselsattai arbetsmarknadspolitiska åtgärder betydligt flerär nu
vid lågkonjunkturen i början 1980-talet.än Antalet arbetslösa ellerav personer

utanför den ordinarie arbetsmarknaden i dag fler250 000 vid denär nästan än
förra lågkonjunkturen. ledigaStora finns också fortfarande tillgängligaresurser
inom industrin. I Diagram 4.1 nedan visas övertaligheten mellan 1982 och
1992. omfattandeså de förstaDen devalveringsvinstema i formär attnu av
ökad produktion i utsträckning kan produceras redan tillgänglig personal.stor av

ÖvertalighetenDiagram 4.1 i 1 000-tal sysselsatta 1982-1992

50-

Verkstadsindustri

Övrig industri

1984 1985 1988 1990 19921982
kv 1-3

Källa: NUTEK:s bearbetningar SCB:s produktionsstatistik.av

Industrin för snabb tillväxt överhettningstendenser.utrymme utanges nu en
För tillväxten inte skall ske i lågproduktiva industrinäringaratt det viktigtär att
incitamenten för strukturomvandling fortsättningsvis starka. En möjlighetären

tidigare diskuterats Sverige behåller den rörligaär växelkursen.attsom
Samtidigt utbudet arbetskraft någotär på sikt kan hämma strukturförän-av som
dringama inom industrin. ledigaDe vi tidigare diskuterat kommerresurser som
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i utsträckning från sektorer utanför industrin. strukturomvandlingenOmstor
iskall gå den riktning vi önskvärd innebär det att storasom anser resurser

måste läggas ned omskola och utbilda människor till industriell verk-att
samhet där högt utbildad och kompetent personal efterfrågas. denStaten är
instans skall lägga fundamentet för sådan utveckling.som en
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Förord

sammanfattahar tagits fram med uppdraget möjlig-Föreliggande attrapport
till höjaoffentliga insatser direkt eller indirekt bidra denheter med attatt

utvecklingskraftenoch härigenom stärka i svenskt näringsliv,teknologiska nivån
betecknar vi teknikpolitik.inom industrin.i synnerhet Detta

kan påtagliga effekter förtidsperspektiv insatser svenskVårt är som ge
lett till betona åtgärder kanårs sikt. harekonomi på 5-10 Det attoss som

utnyttjande befintliga kompetensresurser ibättreåstadkomma gemensamt av
forskarsamhälle. Vi använder begreppet teknologiskt förföretag och attsystem

teknologi ochhar kompetens inom viss de relationerbeteckna de aktörer som en
dessa aktörer.bindersom samman

i det finns obalanser ochgrundläggandeDet ärargumentet rapporten att
i teknologiska begränsarorganisatoriska svagheter Sveriges Dessasystem.

finns i landet.i utnyttjandet de utvecklingsresurser Stateneffektiviteten somav
till dessa brister.olika bidra reducerakan på sätt att

kopplingen mellanföljande disposition. Inledningsvis diskuterasharRapporten
intensifieradtillväxt i svenskt näringsliv. Viktenteknologi och ut-av en

företag understryks. kapitelvecklingssamverkan mellan olika 2Ityper av
teknikpolitik föröversiktligt inriktningen framtida Sverige.diskuteras av en
civilkoncentration finansiering till högskolanNuvarande FoUstatensav av

direkt företagsorien-författarna behöva kompletteras med andrabedöms merav
för näringslivetsinsatser för uppnå tillräckliga effekter tillväxt.terade att

Åtgärder föreslås. kapitel diskuteras åtgärder direkt syftar3Itre typer somav
företagens teknologiska kompetens. Statlig stimulanstill höja FoU-att av

möjliggöra effektivare utnyttjande den teknologiskasamverkan för ettatt av
i landet behandlas först på generellt plan i kapitel kapitlenkompetensen Iett

kapitelsedan speciella aspekter lyfts avanceradI 55-7 tema.tas upp samma
datorkommunikation fram område där samverkan kantele- och ettsom ge

spridningseffekter. speciella former för FoU-samverkansärskilt Tvåstora som
teknikupphandling, i kapitel och utnyttjande forskningsbaseradeberörs är av

i kapitel kapitel diskuterasföretag kompetensresurs, I 8 slutligen insatsersom
teknologiskaför stärka den infrastrukturen.att

frågor behandlas berör utbildnings- och forskningspolitiken.Flera deav som
har skrivits innan regeringen lagt fram två viktiga propositionerRapporten om

forskning, forskningspolitiken iavseende respektive användningenstort av
från löntagarfondema finansieringmedel för forskning. Fråganav om

teknologisk infrastruktur i kapitel 8 behandlas därför relativt summariskt.
FoU-insatsentidigare redovisathar detaljerade förslag FörslagenNUTEK om

NUTEK 1992.
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i denna generell karaktär och innefattar också åtgärder utanförärrapport av mer
FoU-området.
Våra kolleger i den teknikpolitiska analysgruppen Birgitta Boman, Mikael

ÅngströmFredlund, JohanssonPeter och har aktivtLotta bidragit i den slutliga
utformningen Många andra medarbetare på NUTEK har varitrapporten.av oss
behjälpliga under arbetets gång. Vi vill rikta tack till dem till:ett varmt samt
Olle Alsholm, Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut STFI, Carlsson,Bo
Case Western Reserve University, Lennart Eriksson, STFI, Anders Granberg,
Forskningspolitiska Institutet vid Lunds Universitet, Krister Holmberg,
Ytkemiska Institutet, Staffan Jacobsson, Chalmers Tekniska Högskola, Bengt
Johannisson, Högskolan i Växjö, Laage-Hellman,Jens IM-gruppen, Hans
Landström, Högskolan i Halmstad, Maria Lindqvist, IVA, Bror Lundqvist,
Ericsson Telecom, Ulf Olsson, VolvoAB Flygmotor AB, Göran Reitberger,
Temaplan Företagsutveckling, Sten Trolle, Solaris AB, Clas Wahlbin,
Högskolan Falun Borlänge och Peter Weissglas, Institutet för Mikroelektronik.

har alla bidragitDe med värdefulla synpunkter tidigapå versioner rapporten.av
För innehåll och brister vi själva ansvariga.ärrapportens

Stockholm februarii 1993

Författarna

3-03583 Bilagcdcll l
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Sammanfattning

tillväxten års sikt måsteambition påverka på 5-10teknikpolitik medEn att
teknologis-effektivare utnyttjande denåstadkommainriktas påprimärt ettatt av

redan finns i landet.ka kompetens som
Sverigevetenskapliga kompetensen iindustriella ochsamlade ärDen

synvinkel kan den utnyttjas väsentligtsamhällsekonomiskbetydande urmen
åstadkommas ökautnyttjande skulleidag. bättrebättre Ett attän genom

ekonomiska ochoch tekniker, samlaforskarerörligheten attgenomav
bearbeta teknologiska problemförpersonella gemensamtatt avresurser

på ökaför svenskt näringslivstrategisk betydelse sättsamt att annatgenom
företag, forskargrupper och andraoch know-how mellankunskaperutbytet av

organisationer.offentligaprivata och
specialiserade ochi Sverige har blivit alltmerforskargrupperBåde företag och

fall de i dag sina viktigaste samarbets-orienterade. många harinternationellt I
produktionsnätverk har fram ochInternationellautomlands. växtpartners

och kundföretag har blivitmellan svenska producent-utvecklingssamarbete
högskolan har specialiseratsviktigt. Forskningen inommindrerelativt sett

näringslivs speciella teknologiska behov.svenskt Dentämligen oberoende av
betydelse motiv för de svenskaminskar därför iteknologiska miljön som

Likaså blir den offentligtlokalisera sin utveckling till Sverige.storföretagen att
till den ekonomiska utvecklingen i landet litet.forskningens bidragfinansierade

Även eftersomoch medelstora företag mångasmåtillväxten äventyrasav
beroende samarbeteunder åtminstone de åren,mindre företag, närmaste är av

storföretag för sin utveckling.svenskamed
motiveraför den statliga teknikpolitiken måstehuvudmålEtt attvara

strategiskasvenska och utländska företagkunskapsintensiva göraatt ut-
till fåri Sverige och samtidigt bidra dessavecklingsinvesteringar att att

övriga näringslivet och i synnerhet till små ochspridningseffekter till det
iRiskavlyft villkorslån till utvecklingsprojektföretag.medelstora storagenom

betydelsefullt. viktigaste funktionen för statligakan Denenskilda företag vara
samarbetestimulera till intensifierat kringemellertidinsatser är ettatt

företag. specifikteknologi intresse för fleraindustriell Förutomutveckling avav
bestående i formteknologi utvecklingssamarbete resultatochkunskap ger av

nätverk forskare och tekniker.stärkta nationella av
hittills dominerat iföreslås skiljer sig från dem SverigeåtgärderDe somsom

forskare och teknikeraktivt deltagande företagen medi det att ett egnaav
bedöms långt viktigare företagen bidrar finansiellt.förutsätts. Detta än attsom

dels forskningsmiljöer kunskap industriella problem ochHärigenom tillförs om
åstadkommes direkt kompetensuppbyggnad i näringslivetmöjligheter, dels en

kunskapsöverföring från forskning till företag.bäddas för Utöversamt en
aktivt skall delta i själva oU-arbetet måste organisationenföretagenkraven Fatt
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samverkan till respektive teknologiområdes förutsättningar. Dettaav anpassas
betyder ibland kandet lämpligt arbetet förläggs till befintligaatt attvara
laboratorier vid företag, institut eller högskolor. andra fallI kan helt nya
laboratorier behöva byggas Genom eftersträva hög genomströmningattupp. en

från organisationerFoU-personal de intressenter i laborato-är ett nyttav som
rium utbildningseffekt.uppnås underlättar ocksåDet eventuellstoren en
avveckling.

,huvudtes iEn det mellan vetenskaplig forskning och före-är attrapporten
produktutveckling, och delvis överlappande dessa, finns teknologirela-tagens en

terad i Sverige saknar självklar legitimitet och hemvistFoU i dag. Varkensom
forskarsamhällets möjligheter till vetenskaplig meritering eller företagens
vinstintressen tillräckliga drivkrafter för denna skallFoUutgör attensamma
komma till stånd. kunskap och teknologi den producerarDen har karak-som

kollektiv vilket motiverar betydande offentligttären ettav vara, engagemang.
avtalsbundna industriella forskningDen bedrivs vid tjugotal in-ettsom

dustriforskningsinstitut i fall vid högskoleinstitutionernågra exempelsamt är ett
på den verksamhet här Omfattningen denna behöverFoUtypsom avses. av av
väsentligt ökas i Sverige samtidigt former bör utvecklas för påatt, ettsom nya

flexibelt utnyttja inom högskolan, företag och andrasätt,mer resurser
organisationer.
Kraftsamling nationella FoU-resurser kring utvecklingsmålav gemensamma

ökar möjligheterna för svenska företag och forskare kunna hävda sigatt som
jämbördiga i internationellt FoU-samarbete. Genom utbyggnadparter av
nationella nätverk skapas också bättre kanaler för förmedling inom landet deav
kunskaper och kontakter svenska deltagare erhåller i internationella projekt.som

god avkastningEn på det svenska deltagandet i EGs blirFoU-program extra
viktigt Sverige vid EES-avtalets ikraftträdande belastas med utgifternär stora
för delta i dessaatt program.
Informationsteknologi har betydelse för alla samhällssektorer. finnsHärstor

goda förutsättningar för utvecklingssamverkan mellan företag och offentliga
myndigheter. diskuteras former för samverkanI kanrapporten utgörasom
alternativ till traditionell teknikupphandling. Svenska företags forskaresoch
behov kunna samverka långa avstånd och Sveriges starka ställningöverattav
inom teleområdet avancerade tele- och datorkommunikationer tillgör ett
utvecklingsområde strategisk betydelse för landet.storav
Svensk teknikpolitik domineras idag försvarssektoms materielupphandlingav

och statligt stöd till forskning inom högskolan. har sinBägge betydelsestörsta
Åtgärderför företag. för underlätta de mindre företagensstörre teknologiför-att

sörjning behövs. teknologisktEtt servicenätverk med tillräcklig regional
förankring för de mindre företagen behöver byggas skallDetta sylta till attupp.

de teknologiska finns vid företag, institutgöra och högskolorresurser som
effektivt tillgängliga för små och medelstora företag.



Bilaga 238

för sin kompetensutvecklinghar själva huvudansvaretFöretagen statenmen
företagen. Medsärskilt i fråga de mindre nuvarandekan stimulera denna, om

för kampanjer därarbetsmarknaden finns motiv tidsbegränsadeläge på staten
fortbildning redan anställda eller förkostnaden förstår för del aven av

tekniker företag. Härigenom kan företagensforskare och iinslussning av nya
effektivitetenvärdet investera i kompetens ökas och imedvetenhet attavom

höjas.hela det svenska FoU-systemet avsevärt
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tillväxtförutsättningar1 Företagens

Ökade på1.1 krav teknologisk kompetens i företagen

företags framförEtt teknologiska nivå allt fråga kompetensen hos deär en om
anställda i företaget och hur väl denna kompetens organiserad för handhaär att
viss teknik utnyttja teknik i lösningen olika problem. Förmågansamt att attav
utnyttja kompetens från andra organisationer påverkar också företagsett
teknologiska kapacitet. Teknologisk nivå handlar mindre maskiner och andraom
tekniska hjälpmedel, dessa också har betydelse.sinäven om

på teknologisk och kompetens i företagenKraven tenderar öka inomattannan
alla branscher. hårdnande internationell konkurrens,En strukturomvandling mot
ökad produktspecialisering för enskilda företag teknologisk uppgraderingsamt

produkter och produktionsprocesser går hand i hand. Med strukturellav
överkapacitet i de flesta branscher överlever endast de verksamheter som ur

synvinkel kan erbjuda den attraktiva kombinationenavnämarnas mest av
produktprestanda, kundanpassning, leveransvillkor och kostnad. företagSvenska
har förutsättningar etablera sigsmå lågkostnadsproducenteratt utansom rena
måste kvalitetpå och innovativitet i de produkter och tjänster desatsa
producerar. och organisation här deKompetens centrala konkurrens-är
faktorerna.

industrin den teknologiska kompetensenI den dominerande medan andraär
kompetens kan betydelse inom tjänstenäringar setyper störreav vara av

Diagram informationsteknologins3.1. Genom spridning ökar betydelsen av
teknologisk kompetens också i de Samtidigt blir utvecklingensenare. av
informationsteknologin sådan allt mindre teknisk fråga.rentsom en
Företagen upplever ökade krav på teknologisk kompetens i dubbel be-

märkelse. Dels ökar bredden deti teknologiska kunnande företagen måstesom
behärska, dvs. fler teknologier behövs för kunna utveckla och tillverkaatt en
viss produkt. Dels krävs djupare kunskaper inom enskilda teknologiområden.

flera skäl, kortare produktlivslängderAv det inte möjligt förär ärett,varav
företag bygga tillräckligt djup kunskap inom alla teknologier detett att upp som

Ävenutnyttjar. de företagen har därför blivit beroendestörsta attmer av
teknologiska hos andra företag, forskningsinstitututnyttja ochresurser

högskolor. ändå tillräckligFör stabilitet i teknologiförsörjningenatt garantera
har företagen i ökande grad fonnaliserat sina utvecklingsrelationer.externa

tidigareFöretag inom visst hade informellaområde samarbeten medettsom
flera andra företag har funnit det nödvändigt koncentrera detta samarbete tillatt
endast företag, samtidigt detta samarbete fördjupats. organiseradeDenett som
nätverksekonomi på detta framvuxit under innebärårsättsom senare en
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förändring industriella funktionssättkvalitativ i många marknaders med viktiga
policyimplikationer.

1.2 Industrins utvecklingsresurser fördeladeojämnt

snabba teknologiska förändringarna innebär såväl hotDe möjligheter Försom
utvecklingen svenskt näringsliv. Totalt finns såväl industrielltsett stortav
tekniskt vetenskapligt kunnande i landet bygga på. Både ochatt statsom

tillnäringsliv med hänsyn den svenska ekonomins storleksatsar stora resurser
på forskning och utveckling. fördelning emellertid sådanResursemas detär att
finns risk tillväxteffektema för industrin helhet ändå blir små.stor att som
FoU-verksamheten i svensk industri starkt koncentrerad till begränsadär en

del industrin. tillverkningsindustrinsCa 70 % koncentrerad tillFoU är treav av
produktgrupper: teleprodukter, läkemedeltransportmedel och se Diagram 1.1.

Diagram på1.1 FoU i svensk tillverkningsindustri 1985 och 1991 fördelad
produktgrupper

Teleprodukter
Datamaskiner

Instrument
Transportmedel
Övriga maskiner

Övriga elektroprodukter
Metaller, metallvaror

Läkemedel
Kemikalier

Papper
Övriga produkter
produktuppdelal

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Miljoner kronor
1991 prisnivåars

frånKälla: SCB, årsForskningsstatistik U 14 SM 8701 SCB preliminära data 1991 FoU-samt
undersökning för företagssektorn.

pappersområdet.Anm.: Figuren underskattar troligen tillväxten FoU inomav

FoU-verksamheten i de nämnda produktgruppema bedrivs till delenstörsta
inom koncerner, vilka fortfarande har huvuddelen sin iFoU Sverige.sex av
Ytterligare minst industrins10 % återfinns inom ABB-koncemen.FoU Avav
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teleproduktindustrin underfrämst läkemedels- ochindustrier detnämnda är som
produktionsvärde FoU-satsningar ochgäller såvälvuxit.år Detta somsenare

tämligen underindustrins totalt utveckladesproduktivitet. Medan FoU sett svagt
teleproduktindustrin ungefäruppvisade läkemedels- ochperioden 1985-1991 en

period. Jämfört med den mekaniskasin underfördubbling FoU sammaav
industrier dock fortfarandeskogsindustrin dessa små.industrin och är

sinainom maskin- och pappersindustrin inomstorföretagSvenska är
internationelltledande i världen och hållerproduktområden bland de en

FoU-insatser har i Sverige såvälteknologisk nivå. påkonkurrenskrañig Kraven
produktområdenhittills varit betydligt mindre inom dessainternationellt änsom

utnyttja forskningsbaseradindustri. Behovet kunnahögteknologiski attav
den mekaniska industrin ökaremellertid i bägge industriema.kunskap ökar I

i bådeinformationsteknologi och avancerad materialteknologianvändningen av
Utvecklingen här likartad föroch produktionsprocesser.produkter är transport-

efterpappersindustn det idagmaskinindustrin. svenskmedels- och Inom strävas
vilket medför behov ökade kunskaperförädlingsgraden i produkternaökaatt av
användning i grafisk industrimaterialteknologi och villkoren för av papperom

förpackningsmaterialoch etc.som
redovisar huvud ingen Sådana företagindustriföretag FoU.Många över taget

sysselsättningen i företag med 50försvarade 1989 40 % änöver merav
anställda finns teknikintensi-företag med färre anställdaBland 50än en grupp

de viktigsamlade omsättning blygsamföretag. Deras är representerarmen enva
övrig industri.förkompetensresurs

föruppgifter industrins FoU-utgifter har vanligtvisbasisPå över enav
FoU-statistikenpositiv bild tecknats. Enligt vår mening harSverige relativt

jämförelse FoU-utgifcema i industrinalltför optimistiskt. Vidtolkats aven
visserligen till länder, USA,uttryckta andel hör SverigeBNP en gruppsom av

länderväsentligt högre andraTyskland och Schweiz, liggerJapan, änsom
svenskainte tolkas verksamheten ifaktum bör emellertidDetta attsom

bidragandeFoU-intensiv. starktgenerellt skulle särskilt Enindustriföretag vara
industri Sverige harFoU-intensiteten för svenskorsak till den höga är ettatt

sin till väsentligtinternationella företag bedriverantal FoU störrestort som en
internationelltEffekten illustrerasproduktion i Sverige. 19del sinän attav

allsvarade för minst två tredjedelarinriktade svenska koncerner 1989 avsom
FoU-intensitet, i FoU-utgifterSverige hade dubbelt så högiFoU mätt per
genomsnittligt för koncememas totalaanställd, i sin svenska verksamhet än

verksamhet 1.2.se Diagram

2 påKälla: SCB uppdrag NUTEK.av
3 tillgå återföreningen.De finns Tyskland Västtyskland föreuppgifter attsom om avser
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1.3 till tillväxtKällor

svenskt näringsliv under detTillväxten i decenniet kommer tillnärmaste
företagande,övervägande del bygga på det redan i dag finns i landet.att som

möjligt undantag skulle utländska företag etablerar tillverkningEtt ivara om
Sverige produkter de redan producerar i andra länder.av som

storföretagen, tidigare domineratFörväntningar utvecklingenattom som av
svenskt näringsliv, fortsatt skall kunna fungera tillväxtmotor har påsom senare
tid reducerats. Förhoppningama har istället kommit knytas till vitaliseratatt ett

och småföretagande.ny-
Enligt mening måste utveckling små och medelstora företagvår ien av

Sverige till del ske i samspel med storföretagen. Destor representerarsenare
dels viktig utvecklingsmarknad för mindre företag och dels den dominerandeen
industriella i landet. Med storföretag härkompetensresursen inte endastavses
de har sitt huvudsäte i Sverige det fåtal utländska företagäven störreutansom

har industriell verksamhet i Sverige.som
betydelse i vilken utsträckningsåledes svenska storföretagDet är storav

Sverige.väljer investera i utveckling och produktion i inte enbartDetta påatt
grund de direkta tillväxteffekter detta kan få, i synnerhet för de bidragutanav
det kan till utvecklingen mindre företag.ge av
Teknikbaserat nyföretagande viktigforskningsnära del i fömyelsen ochär en

breddningen svenskt näringsliv. användsDe FoU-resursexternav som av
etablerade företag bl.a. de marknadsför produktifierat kunnandeatt ettgenom
i forskningsfronten byggts i högskolan. företagsStörre samverkan medsom upp
mindre nischföretagteknikbaserade hemmaplan de etableradegör att
företagen inte behöver vända sig utomlands, istället stärks deras band tillutan
det svenska teknologiska Forskningsnära företag har således viktigsystemet. en
funktion förmedlare forskningskompetens till näringslivet. De ävenärsom av
betydelsefulla för de etablerade företagens konkurrenskraft samtidigt de tillsom
viss utflyttningdel kan motverka verksamhet från Sverige.av

intensifieradEn samverkan mellan storföretagen och mindre företag i Sverige
kommer inte till stånd särskildasannolikt stimulansåtgärder frånutan statens
sida. skeDetta kan på olika alternativ direkt subventioneraEttsätt. är att
utvecklingsprojekt genomförs i samarbete mellan mindre och störreett ettsom
företag. Gränsdragningen normala kommersiella relationer blir då lättmot ett
problem. alternativ mindre företag deltar i långsiktigaEtt FoU-ärannat att mer

syftar till bearbeta teknologiska problem intresse förärattprogram som som av
flera företag. Statligt stöd till sådana kan lättare motiveras påprogram
principiella grunder. sannolikt ocksåDet det kostnadseffektiva förär sättetmest

få storföretagen bidra med sin kompetens för samarbete med andrastaten att att
aktörer i Sveriges teknologiska långsiktigaI FoU-program kan dessutomsystem.
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forskningsinstitutioner medverka meningsfullt både bidragsgivarepå sättett som
och kunskapsspridare.som

valfrihet lokalisera i dagStorföretagens investeringar mycketär större änatt
främst företagensedan. beror på de svenska gjordeför tio år Detta storaatt
hälñenförvärv utomlands under andra 1980-talet, i flera fall har ävenav men

i svenskt näringsliv bidragit till företagen intemationa-ökat utländskt ägande att
Sverige varierar olika företagliserats. Bundenheten till mellan och mellan

inom respektive företag seproduktområden Diagram 1.2.

försäljning1.2 Andel FoU, bruttoinvesteringar, antal anställda ochDiagram av
1989 i koncernerutomlands svenska

Bruiioinvesteringar Anslöllda
001

FoU Försäljning

80- .

ä ä

s5°

s s ss äQ40- §, ssY x §s ss s ssx20-

sssJ®

Atlas Elecirolux,Copco.AGA,Astra MoDo.SCA, SamtligaEricsson.
Alfa-gavel,Kabi- STORA Esselte. 19Volvo och
êgxgvnkochPhannocia Euroc PLM SKFSaab-Scania och och koncerner

Källa: NUTEKs internationella databas.
utomlands koncernextern försäljning, medan försäljning SverigeAnm.: Försäljningen i äravser

skillnaden mellan omsättning i svenska enheter inkl. koncernintern försäljning ochberäknad som
från Sverige. Detta bidrar till överskattning försäljning i Sverige. Ikoncernernasexport en av

frånhänsynriktning verkar det faktum ingen tagits till eventuell koncernextern importmotsatt att
ingårutländska till Sverige. Det bör observeras Saab Automobiles Saab-Scaniaenheter inte iatt

ingår STORA.Swedish Match isamt att

miljönteknologiska i Sverige flera faktorer påverkarDen är en av som
teknologiutvecklingstorföretagens intresse strategiska satsningar pågöraattav

i företagens bl.a.Sverige. synvinkel består den teknologiska miljönSett ur av
konsultföretag, teknologis-kunder, leverantörer, andra företag har likartadesom
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ka problem, forskningsnära företag och forskningsinstitutioner bearbetarsom
problem relevans för företagets verksamhet. miljöfaktorEn allmänt,av av mer

inte mindre viktigt slag, tillgången yrkesarbetare,på tekniker ochärmen
forskare. har goda möjligheterStaten påverka företagens teknologiska miljöatt

har hittills endast utnyttjat vissa dessa.men av
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medkompletterasbehöverHögskolepolitiken2 en

teknikpolitikbredare

teknikpolitiksvenskdominerarhögskolaninomForskning2.1

skallforskningssatsningarFoU-politiki svenskhömstenama är statensattEn av
forskningsresurs.samhälletsutpekatshögskolan,tillkoncentreras somsom

uppbyggnadställningstagandemedvetetmycketåterspeglar motDetta nyaett av
perspektivhistorisktoch itidigt,högskolan.särskilda från Ettforskningsinstitut

1940-taleti mittenredanriktningi dennaavgörande, togs genomsteg
uppgiftprimärfick tillforskningsrådet, TFR, attTekniskainrättandet somav

Tonvikten påhögskolan.inomforskningentekniskastärka denbidra till att
ökat såsuccessivtharFoU-satsningamastatliga atti dehögskoleforskningen

icivilfinansieringen FoUstatligadenför 85 %idagdenna över avavsvarar
för2.1. central rolljämförelse såinternationell ärISverige se Diagram en

unik.högskolan
tvåregeringen iskrivs kommerdettabedömaskanSåvitt det när pro-

användningandradenforskningspolitiken ochdenpositioner, avomena om
ytterligareföreslåforskning,finansieringlöntagaifondsmedel för att enav

högskolan.FoU-satsningar tillkoncentrationochökning statensav
formhand skett iförstaföretag har itill ibidrag FoUdirektaStatens av

upphandling.affársverkensförsvaretfrånutvecklingsuppdrag samt genom
teknikutvecklingen iförbetydelsehaftformernahar bäggeHistoriskt stor

kommerminskat ochemellertidbetydelse harrelativasvensk industri. Deras
framtiden.mindre iblisannolikt änatt

arbetarindustriforskningsinstitutenhandi förstadetBland instituten är som
tredjedelartillfinansieras tvåindustriellt intresse. Dessadirektfrågormed av

statliga bidragetdel Detresterandeoch till motsvararnäringslivet staten.avav
teknisk fakultet. Envidtill forskningbidragetstatligationdel detavca en

industriforskningsinstitutenshögskoleforskningen ochmellanskillnadavgörande
medandeninriktningengradnäringslivet i högverksamhet styrär att senareav

högskoleforskningen.uppbyggnadenkriterierinomvetenskapliga styrt av
finnsindustriforskningsinstitutenforskningen vidavtalsbundnadenUtöver
frånfinansieringhuvuddelen medtidsbegränsade FoU-program,påexempel

Arbeteti industrin.tekniska problembearbetningtillsyitarNUTEK, avsom
deövervikt förmedi företag,forskningsmiljöersåväl iutföraskan här som

ingår således statliga finans-inte i den4 ochtill företagssektornFoU hänförsAffärsverkens
FoU.ieringen av



Bilaga46 2

förra. bidragDe detta kanaliseras direktsätt till FoU i företagsom
understiger årmiljoner100 kronor per

Diagram 2.1 FoU-utgifter i Sverige 1989 fördelade efter verksamhet och
finansieringskälla

Transportmedelsindustri
Elektroindustr
Maskinindustri

Lökemedelsindustri
Övrig tillverkningsindustri

Afförsverk I CIVII. . slutlig.
° ° 9 ° F t bS hom ag mm orgFristående ,FoU-institut .

El Militär
Försvaret

Övrig El F°d° Ullalldoffentlig sektor

Medicin
Teknik

Naturvetenskap
Lantbruksvetenskap
Samhällsvetenskap

Humaniora
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Miljoner kronor

Källa: SCB Forskningsstatistik. U 14 SM 9101, U 15 SM 9101, U16 SM 9101.

2.2 Teknologi mellan vetenskap och produkter

Nyttan för näringslivet statliga satsningar högskoleforskning varierarav
mellan olika industrier och teknologier. Förutsättningarna inomär gynnsammast
läkemedelsomrâdet. Här ligger företagens och högskoleforskamas forskningsin-

varandra.tressen nära Företagen har många forskare kan talaegna som
högskoleforskamas språk. Forskningsresultat bidrar till framtagandesom av en

läkemedelssubstans kan ha kommersiellt värde bl.a.stort påny grund attav
patentering normalt erbjuder skydd imitation.ett Sverigegott harmot en
högtstående och omfattande medicinsk forskning varit värde för destortsom av
svenska läkemedelsföretagen.
Trots detta finns inom det biomedicinskaäven området frågetecken detnär

gäller framtida industriella effekter ökade forskningsinsatser. De svenskaav

5 Här är inte inräknat lndustrifondens och NUTEKs villkorslån till produktutveckling i företag.
Dessa kommenteras i kapitel 7.
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derasdeklareratoch klartspecialisera sigtvingats attharläkemedelsföretagen
forskning förmedicinsksvensk startafördel attdramöjligheter att av

denbegränsade. Förproduktområden attärinomverksamheter nunya
iståreffekterindustriellaskalli Sverigeforskningenbiomedicinska somge

etableras.verksamhetersåledesomfattning så måsteforskningensparitet till nya
givet.ingalundaskeså kommer ärAtt att

kanläkemedelsindustrin nämnasförhållandena inomtillkontrastSom
sinautomatiseringsteknologi förutvecklabehovverkstadsindustrins attav

angelägetsynnerligensynvinkel detsamhällsekonomisk är ettproduktion. Ur
områdedettainomteknologisystemet trotsdelenakademiska ärområde. Den av

blygsam Defortfarande1980-talethälftenunderutbyggnad avsenare
tjugotalhögskolan. Ettutanförstället funnits storaiharaktörernaviktigaste

beställarkompetenssin höga gynnatverkstadsföretag harmultinationella genom
spridningenviktig förvaritleverantörsindustri i sin turframväxten somenav

svenskområden därmedelstora företag. Förochsmåteknologi tillnyav
verkstads-förInstitutetharCADCAM,exempelvissaknas,leverantörsindustri

överbryggningsinstitutionrollliknandespelatforskning IVFteknisk somen
Även Verkstads-nuvarandeMekanförbundet,företag.mindreochmellan större

företag.mellan olikainformationsflödeeffektivttillbidragitharindustriema, ett
tidigareochområden där NUTEK,de fåocksåVerkstadsautomation är ett av

iteknologitillbidragitföretag testatsdirektstöd till attSTU, nygenom
företag.spridits till andraerfarenheterochproduktionsmiljö att

villkorandraunder heltsker änautomatiseringsteknologiUtvecklingen av
högautomatiseradUppförandeläkemedelssubstanser.framtagandet enavnyaav

tillteknologierolikamängdkombinationinnebärproduktionsanläggning enav
ochsystemintegrationsarbetetKostnaderna för är storaintegrerat system.ett

företag.andraimitationskyddakunskap svårtformresultatet i motatt avav
vilketnyttighet,kollektivdeltillAutomatiseringsteknologi såledesär stor en
dessiinvesteraintresseföretagensenskildade attpåverkarnegativt av
siglåtanaturligt skulledenemellertid intebetyderutveckling. Detta att

värdefullavissasådan kanforskningvetenskaplig ävenutvecklas geomsom
bidrag.

forskningsresultatvetenskapligadärläkemedelsområdetinomFörhållandena
detundantagbeteckna närvärdekommersielltha är snarast attkan stort som

relationennormala ärindustri.vetenskap och Denmellanrelationengäller
lösamedelflerautnyttjasforskning attvetenskaplig etti stället att som av

teknologi.vissförbättringenellerutvecklingenuppstår iproblem enavsom
ellerproduktvissför realiserasedanbehövsteknologierolikaFlera att en
vissablirförstochempiriskteknologier etableras på vägMånga senareprocess.

inomingående teknologiskaSverigesdiskussion system5 1992 förSe Carlsson aven
områden.Verkstadsautomation m
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aspekter dem föremål för vetenskapliga studier. För åtskilliga teknologierav är
vetenskaplig forskning fortfarande ringa eller ingen betydelse.av

teknologiEn kan eller mindre specifik för det sammanhang där denvara mer
används. Teknologier kan användas i många olika produkter ellersom processer
brukar basteknologier.7benämnas
Begreppet basteknologi viktigt därförär utvecklingen sådan teknologiatt av

inte entydigt låter sig hänföras varken till företagens produktutveckling eller
inomvetenskapligt motiverad forskning. illustrerasDetta schematiskt i
Diagram 2.2. Merparten den FoU bedrivs i företag syftar,ettav som oavsett
bransch, till skapa konkurrensfördelar. mindreatt En del bedrivs för att
möjliggöra utnyttjande kompetens och teknologi tillgänglig utanför företaget.av
Begreppet teknologisk infrastruktur betecknar det FoU-verksamhetersystem av

bidrar till utveckling basteknologi. Denna kan bedrivas på företagsom ellerav
i olika forskningsmiljöer. delEn de aktuella teknologiska problemen kanav
samtidigt mycket väl ha vetenskapligt intresse. Forskningenstort kring dessa går
under varierande benämningar riktad grundforskning, strategisk forskningsom
etc.
Relationen mellan företag, teknologisk infrastruktur och vetenskapliga

institutioner varierar beroende industri och teknologi. läkemedelsindu-För
strin dominerar företagsspecifik teknologi och denna har kontaktytastor moten

forskningvetenskaplig Inom småföretagsdominerad industri, exempelvisen
enklare Verkstadsindustri, produktionsteknologinär viktig. Denna är gemensam
för många företag och utvecklas huvudsakligen utanför de mindre verkstadsföre-

hos leverantörer,tagen verkstadsföretagstörre och vid forskningsinstitut men
dess koppling till vetenskaplig forskning i tilltagande.är änsvag om

7Gränsdragningen mellan basteknologi och specifik teknologi är inte absolut i konkreta fallutan
förekommer tvåde i varierande proportioner. SeNelson 1989 för diskussion basteknologien avpå engelska generic technoIogies och specifik teknologi.
5 Detta illustreras enskilda läkemedelsföretagatt varit bereddaav sluta forskningsavtalatt
uppgående till miljardbelopp med forskargrupper i USA. Motsvarigheter saknas inom andra
industrier.
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Samspelet mellan forskning och företagens teknikutvecklingDiagram 2.2
Företa -

Prmczpskiss
Företagsspeclflk
forskning och
teknikutveckling

eknologisk infrastruktur
högskolorFöretag, institut,

Strategisk forskning
utvecklingoch av

basteknolo -ler

lnomvetenskapligt
motiverad forskning

institutionerVetenskapliga

Smöföretagsbaserad
enklare
VerkstadsindustriLökemedelsindustrin

Stenberg, 1992.Källa: Bearbetning L. aprilav

2.3 Teknikpolitikens arbetsfält

teknikpolitiskt viktiga slutsatsen det förtsDen är attav resonemang som ovan
det mellan inomvetenskapligt motiverad akademisk forskning och företagens
produktutveckling och delvis överlappande dessa finns brett spektrumett av



Bilaga50 2

forskning och teknologiutveckling för vilka näringslivet och har anledningstaten
kännaatt ett gemensamt ansvar.

tillväxtsynvinkel har insatserUr inom detta område, vi harstatens som
benämnt teknologisk infrastruktur, särskild betydelse. förfelar syftetDet häratt
passivt och priori begränsa insatserá till ekonomiskt stödja forskningstatens att
inom högskolan. Med ensidig betoning den sistnämnda finns riskstor atten av
kompetensuppbyggnaden för industrielltmånga viktiga teknologier blir eftersatt.

heller inte kunskapsspridningDet underlättar till mindre företag.
Delvis principer för ansvarsfördelningen mellan och näringslivstatnya

behöver utarbetas det gäller avseende industriellFoU teknologi. rimligEnnär
utgångspunkt bör prioritera etter i vilkenFoU grad den producerarär att staten
kollektiva nyttigheter och verkar för FoU-verksamheten kanatt staten att
genomföras på effektivt Spridning resultaten från dem utför visssätt.ett av som

tillFoU det övriga samhället blir då viktigt motiv för FoU-finans-ett statens
iering. grundläggande eller tillämpad forskningviss bedöms iHur dettaärvara

avgörandefall inte självklart
Näringslivets, främst de företagens, intresse den forsknings-större attav

mässiga iinfrastrukturen landet byggs har nyligen ökat påtagligt. Möjlig-ut
heterna tillgodose dessa intressen inom högskolans varierar mellan olikaatt ram
industrier och teknologiomrâden.

2.4 En tillväxtinriktad teknikpolitik

Med målsättningen öka tillväxten i näringslivet på sikt kan5-10 års deatt
viktigaste behoven teknikpolitiska åtgärder i Sverige sammanföras under treav
rubriker:

Höjning företagens teknologiska kompetens.av
Samarbete kring för bättreFoU utnyttja befintlig teknologisk kompetens.att
Utbyggnad teknologisk infrastruktur.av

Åtgärder direkt företag i lösa teknologiska problem i derasattsom engagerar
nuvarande verksamhet resultat snabbast. förstai hand insatserDet underärger

9 SverigeI har roll i finansieringen FoUofta kopplats till begreppet grundforskning. Närstatens av
det någongäller industrirelevant FoU dock detta begrepp inte tillräcklig grund förger
ansvarsfördelningen mellan och näringsliv. The line between the roles of andstat government
industry in basic research blurry that only individuals who understand complexitya one can
handle, and those who think be made simple do understand the problem.notcan
Ledarartikel, Science, Vol 259, 29 January 1993, sid 579. Se Stokes 1982 för analytisken

svårighetendiskussion göra distinktionen mellan grundforskning och tillämpadattav en
forskning.
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detfinnskaraktär. tillväxtsynpunkthar denna Urförsta rubrikernade två som
teknikpolitiken ii den statligaväsentligt tyngddessaskäl störreatt enge

ide har dag.Sverige än

kompetensteknologiskaFöretagens

teknikpolitiken.huvudfråga för FöretagennäringslivetKompetensnivån i är en
förfinns motivkompetensutveckling detför sinhuvudansvarethar själva men

mindresärskilt för degälleroch stimulera denna. Dettaunderlättaattstaten
företagen.

förför del kostnadendär stårkampanjerTidsbegränsade staten en av
ochinskolning forskareanställda eller förredanfortbildning av nyaav
medföretagen värdetökad medvetenhet hosbidra tilltekniker kan av

effekter företagensskulle beståendeHärigenominvesteringar i kompetens.
deti helaoch effektivitetenkunna uppnåsi kompetensvilja investeraatt

förbättras.teknologiskasvenska avsevärtsystemet
infon-nationforskningsbaseradmottagningskapacitet för ärSvenska företags

högskola.näringsliv ochkunskapsutbytet mellanflaskhals föri dag störreen
riktadeutbildningsinsatserutsträckning idag inrymmaiGenom änstörreatt
ökas.insatserna kunnaskulle effekternaidirekt företagen FoU-programmot av

befintlig teknologisk kompetensbättreförSamarbete kring F U utnyttjaatt0

Åtskilliga företag.för fleraproblemviktiga teknologiska är gemensamma
bearbetningendärför vinstersamhällsekonomiskt finns görastora att avom

till sådan samverkanstimulerai samverkan. Attproblem kan ärdessa göras en
teknikpolitisk uppgift.viktig

omfattandegenomfört1980-taletindustriländer har sedanledandeFlera
FoU-samarbete.inriktatorganisationsformer för industrielltexperiment med nya

användbar teknologiutveckling praktisktframgångsrikAvgörande för är attav
FoU-arbetet.genomförandeaktivt i initiering ochdeltarberörda företag av
preciserademed välverksamheten iorganiseras FoU-programVanligtvis

beroende påvarierasjälva FoU-arbetet kanmål. Lokaliseringentekniska av
högskolor.forskningsinstitut ochfördelas mellan företag,omständigheterna och

vissagenomförasärskilda laboratorier förlämpligt etableraIbland det attär att
uppgiñema.av

godateknologi haranvändningenför utvecklaStörre FoU-program att av ny
internationella företagens intressesignifikant öka deförutsättningar attatt av

kanvisarutvecklingssatsningari Sverige. Erfarenheten FoU-programattgöra
åstad-företagtill mindrekunskapsöverföring frånorganiseras så störreatt
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kommes. FoU-program kan också erbjuda teknikintensiva företag ettunga
sammanhang där de kan tekniska lösningartesta välartikulerademotnya
användarbehov.
I synnerhet det gäller informationsteknologinär problemen i företagär och

offentliga organisationer ofta likartade. Besparingar i offentlig sektor och
bolagisering affärsverken innebär risk for de långsiktigastor behovenattav av
forskning och teknisk utvecklingen inom berörda samhällssektorer blir eñersatta.
Särskild anledning finns då utnyttja de möjligheter finnsatt till FoU-som
samverkan mellan företag och offentliga verksamheter.
Nationella FoU-program fyller också viktig roll bas för intensifieraten som

deltagande i internationellt FoU-samarbete. kraftsamlingEn nationella FoU-av
ökar möjligheterna för svenska företag och forskare kunna hävda sigresurser att

jämbördiga i olika internationella FoU-program.parter Genom utbyggnadsom
nationella nätverk skapas också bättre kanaler för förmedling inom landetav av

de kunskaper och kontakter svenska deltagare erhåller i internationellasom
projekt. En god avkastning på det svenska deltagandet i EGs FoU-program blir

viktigt Sverige vidextra när EES-avtalets ikraftträdande belastas med stora
utgifter för delta i dessaatt program.
När det gäller principer för statligt ekonomiskt stöd till för FoU-program

samverkan det lämpligt koncentreraär den statliga finansieringenatt till FoU
kan resultat värde för flera företag. För säkerställasom attge av ett engage-
från företagens sida bör dessa stå för del kostnaden. Den exaktamang en av

fördelningen finansieringen bör kunna variera beroende på gradenav av
långsiktighet, hur spridningseffekterstora uppnås, storleken på med-som
verkande företag och i vilken utsträckning vitala samhällsintressen berörs.
Det inte möjligt med samhällsekonomiskaär kalkyleratt beräkna den optimala

omfattningen statligt stöd till insatser beskrivet slag. Mot bakgrundav av av
tidigare vissa teknologiers karaktärresonemanget kollektiv förefallerom av vara

det emellertid mycket sannolikt den samhällsekonomiskt optimalaatt nivån
ligger flerdubbelt de belopp idagöver från sida.satsas statenssom
Med begränsade finns anledning prioritera områden där Sverigeattresurser

har särskilt goda förutsättningar hävda sig internationellt och däratt det redan
finns god kunskapsbas och helst industriell bas bygga på. NUTEK har,en att
inom för de riktlinjer gäller för forskningspolitiken, efterramen som ett
omfattande planeringsarbete i samverkan med för näringsliv ochrepresentanter
forskning förslag till regeringen FoU-program.olikapresenterat om

° NUTEK 1992
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infrastrukturteknologiskUtbyggnad av

dels bättredels byggasinfrastrukturen behöverteknologiska ut,Den anpassas
haftsådana områdenfinns framför allt påBristerbehov.till näringslivets som

ökadediscipliner. Enbarttraditionella akademiskahävda sig inomsvårt att
fördelningsmekanismerforskarsamhällets internaforskningtill genomresurser

resursför-åstadkomma den nödvändigaeffektivttroligen inte något sätt attär
betydelse.tillmätaslångsiktiga perspektiv börNäringslivetsstärkningen. stor

påsärintressen inteenskilda företagssäkerställasmåsteSamtidigt ettatt
forskningsområdenPrioritet bördominera.fårotillbörligt sätt somges

flera företag.bli, intresse förkunnaellerbedöms avvara,
finansieradoffentligtpåverka inriktningennäringslivetförMöjligheterna att av

företagen i denresursinsats frånberoendebörforskning göras egenav en
kunskapsutbyteväl fungerandeåstadkommaforskningen. Föraktuella ettatt

personellabidrar medviktigare företagenoch företag detforskningmellan är att
ekonomiskt stöd.medänresurser

forskningutbyggnad teknologiskhemvist förorganisatoriskLämplig av
forsknings-befintligateknologins karaktär och redanberoende påvarierar

tvärvetenskaplighet denochproblemorienteringgrad änEn större avresurser.
fall.behövs i mångaämnesinstitutionerhögskolansföreträdsnormalt avsom

enbart frågainfrastrukturen inteteknologiskaUtbyggnad den är attomenav
tillkan bidraFörmedlingsfunktionerteknologisk forskning.selektivt stärka som

tillgänglig för företageneffektivtforskningsmiljöernaikompetensengöraatt
informations-fråga byggahärbyggas Detmåste också är att uppen omupp.

detta och andraforskare och företag.koppla Ikannätverk sammansom
hjälpmedel.viktigtdatorkommunikationfungerandevälsammanhang ettutgör

företagbetjäna mindreföretag.mellan olika FörvarierarBehoven atttyper av
knutpunkter.med regionalanätverkkrävs ett
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kompetensförsörjning3 Företagens

Vikten god tillgång kvalificerad arbetskraftpå har uppmärksammats i mångaav
presenteradeIngenjörsvetenskapsakademiensammanhang. IVA i augusti 1992

teknikerutbildning,utredning behovet Ingenjörer för 2000-talet. Enom aven
50-procentig ökning examinationen civilingenjörer under den närmasteav av
tioårsperioden forordades. och NäringsdepartementetsIVA, utredning IT-även

understryker särskilt behovet ökade utbildningsinsatser2000, inomav
informationsteknologiområdet.

ökning antalet utbildningsplatser i formresultat ökadEn nyutexami-av ger av
nering civilingenjörer tidigast fem Svårigheter rekryteraår. tillräckligtattav om
kompetenta studenter för utbildningen innebär begränsning på hur snabbten
utbildningen kan byggas ut.

visar kvantitativErfarenheterna dimensionering utbildning förenadäratt av
med problem. bedöms ändå inte finnas någon egentligDet risk förstora en

civilingenjörsutbildningenöverexpansion så länge denna förnyas till sittav
alltförinnehåll, inte tillåts bli specialiserad och så länge svensk industri

fortsätter utvecklas. Civilingenjörstätheten fortfarande mycket låg iäratt stora
delar industrin.av

Diagram 3.1 Fördelning akademiker i tillverkande industri i Sverige 1990 påav
utbildning arbetsuppgifteroch

Antal 1000 akademikerper
400-

-Andra akademiker

;Andra Naturvetare
300-

--Civiling.

20° Forskarutbildade
TeknNaturv

100

O utvecklingsarbeteAnnat tekniskt Andraoch Marknadsföring,
produktionsledande arbetsuppgifterförsäljning
arbete

Källa: Lönestatistik SAFSCB redovisad i Temaplan 1992.
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aktuella situationen visar hindrar det sagda inte detden underSom att
och efterfråganbesvärande obalanser i utbud på civilingen-perioder kan uppstå

allaCivilingenjörsförbundet uppskattar hälften nyutexamineradejörer. att ca av
obetydligt antal erfarna civilingenjörer för närvarande saknar arbete.och ickeett

för framtida rekrytering studerande tillkan få allvarliga konsekvenserDetta av
högskoleutbildning andra skäl upplevs problematisk.teknisk redansom av som

huvuddelen nyutexaminerade civilingenjörema sinNormalt finner deav
exportföretagen eller i begränsat antal andra särskiltanställning i de ettstora

aktuella utbudsöverskottet civilingenj innebärteknikintensiva företag. Det örerav
tekniska kompetensen i och medelstoraunik möjlighet stärka den småatten

det i få civilingenjörer.företag i Sverige i vilka dag arbetar

Inslussning civilingenjörer och forskarutbildade i3.1 av
näringslivet

och medelstora företagkompetensen i det flertalet små itekniskaDen ärstora
bakgrund kravenotillräcklig. särskilt på tekniskamånga fall Detta attmot av

i denna företag. gäller inte minst verkstads-utvecklingsinsatser ökar Dettyp av
andra branscher dominerasindustrins underleverantörer småävenmen som av

Ökat internationelltföretag, exempelvis grafisk industri. inslag samarbeteav
företag ökar också dessas behov tekniker med hög kompetens.i mindreäven av

utbildning relativt generell och praktiskcivilingenjörsEn är naturav
ofta innan denne kan fullgöra normala arbetsuppgifter iinskolning krävs ett
företag redan har antal civilingenjörer dennaföretag. För större ärett stortsom

problem.naturlig och erbjuder inga mindre företaginskolning För ärett
civilingenjör strategiskt beslutdäremot anställning medett storaen nyav

betydande risktagande för företaget. medinitiala kostnader och Det ärett stor
samhällsekonomiskt fördelaktigt med offentliga medel bekostasannolikhet att

civilingenjörer och andra kvalificerade specialister i mindreintroduktionen av
erfarenhet sådanföretag har liten personal.avsom

för stimulera anställning kvalificerade tekniker i mindreOlika modeller att av
framgångsrikt i bl.a. Tyskland och Storbritannien och nylig-företag har prövats

l Stiftelsen Cellulosa- och Pappersforskning finansierar särskilt rekryterings- och utbildnings-ett
ingår ettârsutbildningSTF|. Här för nyutexaminerade civilingenjörer.vid enprogram a
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Nederländema.införts i Sådana initiativ har i saknats i Sverige.stort setten
Undantag i första hand vissa försök på regional nivå.är
Regeringen har nyligen anvisat medel för försöksverksamhet innebären som
arbetslösa civilingenjörer i utvecklingsprojektatt genomförs iengageras som

samarbete mellan industriforskningsinstitut och mindre företag. Avsikten är att
de mindre företagen härigenom skall bli intresserade erbjuda civilingen-attav
jörema fast anställning.
När det gäller forskarutbildade finns liknande problem i företag.även större

För FoU-enhet fåmed eller inga forskarutbildade upplevs i regel kompeten-en
hos forskarutbildad fördelaktig endast dennes specialiseringsen en som om

ligger i linje med företagets specifika teknologiska intressen. Genom väljaatt
inriktning avhandlingsarbete i samråd med företag ökar naturligtvisett
förutsättningarna för den forskarstuderandes kompetens företagetsatt passar
behov.
Vid de tyska Fraunhoferinstituten arbetar doktorander enligt denna modell.

förslagNUTEKs till industrirelevanta kompetenscentra i anslutning till
högskolorna innehåller Likaså har Teknikvetenskapligamoment.samma
Forskningsrådet TFR helt nyligen infört med industridoktoranderett system

tänkta finansieras och berörtär TF R företag bedrivaatt gemensamtsom av men
sitt forskningsarbete vid högskola eller institut. linje medI detett system,en
CIFRE Les Conventions Industrielles de Formation Recherche,par som

i Frankrike sedan 1981 bordeprövats också möjligheter kunna skapas för
doktoranderna utföra sitt avhandlingsarbete i företagens laboratorier.att
Anmärkningsvärt betydande andel doktorandernaär i detta liksom iatt etten av
motsvarande danskt sitt arbete i mindre företag.görsystem
De arbetsmarknadspolitiska satsningama utbildning har ökat kraftigt som
följd den tidens växande arbetslöshet. Eftersom mycketsenaste störreen av en

andel tidigare de arbetssökande akademikerän har situationårav en ny
uppstått. Det svårt innehållsmässigt dra mellanär arbetsmarknadsut-att gränsen
bildning och reguljär högskoleutbildning, samtidigt finansieringsvillkorensom
för den enskilde skiljer sig mellan de två Samtidigt redansystemen. ger, som
berörts, högskoleutbildningen i många fall inte direkt användbara yrkeskunska-

förutsätter ytterligare inskolning.utanper

12l f d Västtyskland erhöll under perioden 1979-87 20nära OOOföretag med mindre än 1000
anställda 3,3totalt miljarder DM inom för näringsministeriets PersonaIkostenzuschuB-ramen
Programm. l Die ForschungspersonaIluwachsförderung,ett annat täcktes 45-55program,
% Iönekostnaderna för månadernyanställd FoU-personal under 12-15 i företagav med mindre
än 1 000 anställda. Under perioden 1985-88 nyanställdes 20totalt OOO i FoU-personer
verksamhet med stöd sistnämnda kostnader för tyska uppgick till 220av statenprogram vars

årenmiljoner DM under 1986-89.
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yrkesverksammavidareutbildning3.2 Fort- och av

kompetensutveckling hos många dembehovfinns ocksåDet ett stort av somav
i tidigare omnämndaproblem understryks den IVA-har arbete, ett som

ställer speciella kravoch vidareutbildning yrkesverksammaFort-rapporten. av
innehåll praktiskauppläggning, såväl vad gällerutbildningenspå rentsom

informationsteknologiavseendet erbjuder modernförhållanden. detl nyasenare
regionala högskolorna har förbättratUppbyggnaden demöjligheter. av

högskolenivå.vidareutbildningför fort- ochförutsättningarna
näringslivet kanske den näringspolitisktkompetensnivån iUtvecklingen ärav
ifrågasättas intresse, hittills,frågan. Därför måsteallra viktigaste statensom som

till ungdomsutbildning och utbildning arbetslösa.skall begränsasi huvudsak av
utbildningsfrågor dessai ingen egentlig roll ihar dagNäringsdepartementet utan

vilkautbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen,heltsköts så gott som av
perspektiv utbildningsin-anlägga näringspolitiska påhar möjlighetersmå att

det offentliga utbildningssystemetPerspektiven i stället framför alltärsatsema.
vidareutbildningen placeras ibelägenhet. och måstede arbetslösas Fort-och

forhittills och klarare strategi utvecklingenfokus helt sätt änannatett aven
utformas.denna

konjunkturanpassatmöjligt utformabordeDet ett systematt somvara
utveckling den personalenspå investeringar istimulerar företag att satsa av egna

förutsätter emellertid tillgång tillunder lågkonjunkturer.kompetens Detta ett
förkapacitetsmässigttillräckligt flexibelt utbildningssystem. inarbetatEtt system

skulle kunnakvalificerad personal från näringslivet lärareutnyttjande somav
personalsådan flexibilitet. utnyttjandebidra till åstadkomma Ett störreatt av

till utbildningamasföretag lärare kan också bidrafrån teknikledande attsom
erfarenhetsutbyte mellan företag kanfonner förrelevans ökar. Nya ettvara

lärarledda kurser.alternativ till

3 i fort- och vidareutbildning,Uppdragsutbildning, täcker del högskolans medverkansom en av
regionala högskolornas intäkter. Detta kan jämförassvarade 199091 för över 5 deprocent av

fackhögskolorna UHA 1992.för universiteten ochmed 1 procent
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4 Forskning och utveckling flerpartssamarbetegenom

4.1 Inhemska utvecklingsrelationer försvagas

Utvecklingen mindregår sammanhängande teknologiska i Sverigemot system
där de viktigaste utvecklingsrelationema för många enskilda aktörer tillär
utländska företag eller forskningsinstitutioner. Långsiktigt innebär detta
sannolikt kraftigt reducerad utvecklingskraft för företag i Sverige. För atten

sådan utveckling föreslås skapar för samverkanmöta incitamentatt statenen
på nationell mellannivå företag och mellan företag och andra F0 U-organisa-

incitament bör utformadeDessa så de inte hämmartioner. nödvändigattvara en
internationalisering det svenska FoU-systemet.av
Historiskt har helt övervägande del svensk industris förnyelse skett inomen av

för inhemska leverantör-kund relationer. materialtekniskaDet kunnandetramen
och innovationskapaciteten inom järn- och stålindustrin utgjorde viktigt.ex. en
styrkefaktor för framväxten den mekaniska industrin. Basindustrin och denav
infrastruktur för energiförsörjning och kommunikationer i snabb taktsom
byggdes i landet och till delar erbjöd unika problem ochstoraupp som
möjligheter representerade rik utvecklingsmarknad for den mekaniskaen
industrin. denna miljö fanns mycket näringI hämta för sådan mekaniskävenatt
industri för sin utveckling inte kunde luta sig speciella drag i denmotsom
inhemska efterfrågan. det gäller framväxtenNär teknologiskt avanceradav
systemindustri i Sverige har statlig upphandling spelat central roll vilkenutanen
svensk flyg- och elektroindustrin inte skulle vad de i dag.ärvara

har emellertid blivit mindreDet vanligt med synergieffekter mellan olika
industrier i Sverige och successivt allt svårare realisera innovationsdrivandeatt
kombinationer företag och marknad nationell nivå. Integrationen framåtav

massaindustrin till papperstillverkning har varit så helt beroendegottav som av
Ökatutländska tillverkare pappersmaskiner. innehåll elektronik ochav av nya

material i verkstadsindustrins produkter har till del tillgodosettsstor av
Ävenutländska leverantörer. de inhemska relationerna mellan systemindustri

och tillverkning mekaniska komponenter håller delvis ochatt tunnas utav
köp komponenter utvecklats och tillverkats utomlands.ersättas Dettaav av som

skulle kunna naturligt led i generell intemationaliseringsprocessettses som en
svenska tillverkare material och komponenter i motsvarande gradom av

lyckades flytta fram sina positioner hos utländska systemföretag. Såvitt kan
bedömas har detta åtminstone hittills inte fallet.vara
Orsakerna bl.a.är att:

Svensk industri blivit allt hårdare specialiserad i sin kapacitet som
leverantör såväl kund och obenägen till diversifiering.ärsom
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högteknologisk industri inte alls eller mycket blygsamtStora delar ärav
i Sverige.representerade

internationell marknadsföring idag ske tidigt i produktsBred måste en
livscykel.

därförmed de historiska erfarenheterna det troligt inhemskajämförelseI är att
leverantörkundrelationer kommer spela underordnad rollatt somen mer

tidigare. Industriell tillväxt i Sverige resultatinnovationsfaktor än av ensom
efterfrågan kommer till ökande del beroendeinnovativ inhemsk attatt vara av

etablerar sig i Sverige eller väljer samarbeta med svenskautländska företag att
uppbyggandet produktion i Sverige. Produktinnovationer i svenskaföretag i av

utsträckning i dag ske i samverkan med utländskaföretag kommer i större än att
landet integreradekunder. kommer bli allt ovanligare inom vertikaltDet att att

konkurrenskraften svensk industri.produktionskedjor bidrar till för
viktigt möjligheter till fruktbart utveck-detta perspektiv det deI är att

fortfarande finns utnyttjas. leverantörkundlingssamarbete inom landet Isom en
relation samarbetet organiserat kring utvecklingen produkt. Genomär attav en

till flersamarbetet kring viss teknologi kan intressentkretsen vidgascentrera en
kunskapsproducenter företag får viktig roll.företag och andraäven än en

till generellt behovBetydelsen leverantörkund relationer utvecklas ett merav
kunskapsmiljö.integreradvälav en

till kunskapsmiljön för andra företag samtidigt de hämtarbidrarFöretag som
specifika konkurrensfördelar denna. väl integreradutvecklingskrañ och Enur

karakteriseraskunskapsmiljö av:

generellt hög kunskaps- och kompetensnivâ hos enskilda företag,En
forskargrupper och andra aktörer.

i internationella frontlinjen avgränsadeKritisk kunnande den inommassa av
områden.

konkurrenskraftiga know-how.Internationellt kombinationer kunskap ochav

åstadkomma dettaViktiga medel för är:att

personrörlighet mellan olika organisationer.Hög
organisationer kring lösandet teknologiskaSamverkan mellan olika av

intresse.problem gemensamtav
företag,utvecklade kanaler till ledande utländska teknologicentraVäl

forskningsorganisationer.
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4.2 Motiv och modeller för stimulans FoU-samverkanav

statliga insatser i dagDe i Sverige för främja kunskapsutbytegörs ochattsom
samarbete mellan olika FoU-organisationer otillräckliga och mindreär

Ökatutvecklade i många andra länder. stöd tillän FoU-samverkan kring
utveckling och användning basteknologier har internationellt varitav nya en av

decenniet.de tydligaste teknikpolitiska utvecklingslinjema under det senaste
Motiven för främja samverkan bl.a. denna kan bidra till:äratt att

Ökade investeringar i teknologi värde för näringslivetär stortsom av men
svåra ägandegöra för det enskilda företaget.är att

Ökad samhällsekonomisk effektivitet i FoU-resursemas användning
arbetsdelning, skalekonomier, kritisk kombination specialist-massa, av
kunskaper, hushållning med knappa specialistresurser, etc..
Öppnare informationsflöden och kunskapsspridning.
Ökad långsiktighet företagensi FoU-satsningar garanteradattgenom en
teknologisk miljö för dessa erbjuds och reducerar osäkerheten och ökar
utbytet företagens investeringar.av, egna

Många olika modeller för offentlig stimulans FoU-samverkan tänkbaraärav
och omfattande internationella erfarenheter finns tillgå. Den kollektivaatt
forskningen i Sverige välbeprövat för forskning kringär problemett system av

intresse för företagsgrupp. Denna kan och bör utvecklas vidaregemensamt en
utredning.och förslag i denna riktning föreligger från särskilden

kollektiva forskningenDen behöver emellertid kompletteras med nya, mer
flexibla former för FoU-samverkan medger samverkan mellan mindreettsom
antal företag i specifika projekt och bygger företagen direkt deltarattsom
med FoU-personal. generell modellEn skulle kunna bygga på kriterierattegen
preciseras för sådana samarbetsprojekt har anledning finansielltstaten attsom
bidra till. forskareFöretag, och andra aktörer inbjuds definiera projekt ochatt
formera utvecklingskonsortier uppfyller kriterierna. bör utformasDessa såsom

projektförslagen så spridningseffekter, till övriga företag,att storager som
möjligt för den skull incitamenten för aktivt företagsdeltagandeutan att

i praktikenDet regel fördel försökaäventyras. är stimuleraattsom en
samverkan inom på förhand avgränsade områden definierats i termersom av en

Mycket inspirationen för statligt stöd till FoU-samarbete innefattande flera aktörer harav
frånkommit Japan varje land har sedan utvecklat sina modeller anpassade till landets storlekmen

och FoU-systemets institutionella struktur. I Tyskland infördes exempelvis 1984 förett system
finansiering samarbetsprojekt k Verbundforschung. Genomdetta kanaliserades 1990 totaltav s

två3.4 miljarder kronor i projektstöd tredjedelar frånbidrag till företag Bundesmi-ca varav som
nisterium für Forschung und Technologie BMFT.
5 SOU 1991:83
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viss familj teknologier eller viss kategori användare. Härigenom kanenav
synergieffekter mellan olika projekt i form exempelvis organiserat in-av
formationsutbyte och bakgrundsforskning åstadkommas, dvs. externagemensam

programnivâ och inte bara de enskildaeffekterna uppnås på inom projekten.
samarbetsprojektSom illustration på den kan nämnastyp ettav som avses
färg och tryck. genomförsförslag till FoU-projekt, Papper, Om projektet är

involvera flertal institut och högskoleinstitutioner idet tänkt arbete medettatt
betydelse för bl.a. förpacknings-, och grafisk industri.problem stor pappers-,av

detta slag tillämpas i vissaförfarande NUTEKs FoU-program, ochEtt av av
1980-talet i skala i det treåriga för industriellprövades under större programmet

informationsteknologi. samhällsekonomisk synvinkel finns anledningUr att
tillväsentligt öka det statliga stödet denna satsningar och särskilttyp av

eftersträva dels aktivt deltagande företagen med personellaett av egna resurser,
forskare och tekniker mellan olika organisationer.dels rörlighet av

samarbetsprojekt och kan ha olika karaktär. visst projekt ellerEttprogram
praktiken omfatta flera kategorier:kan iprogram

Långsiktig kompetensutveckling avseende basteknologier syftemed attnya
kompetens och byteskunskap för skapa effektiva kanaler tillbygga attupp

internationell teknologiutveckling.
Utveckling användningen basteknologier för vissa tillämpningarav av nya

kräver vidareutveckling och integrationvilket regel olika teknologi-som av
åtgärder för direkt stimulera teknologispridning naturligt inslag.äratt etter;

Utveckling komplexa flera organisationer.spänner översystemav som
Utveckling standard.av

spetsteknologiUtveckling kan marknader ochöppnaav ny som upp nya
strategiska positioner i internationellt teknologiutbyte.skapa

i statliga hittillsSverige tyngdpunkten insatser primärt legat deI har två
kategorierförsta ovanstående medan övriga kategorier varit synnerligenav

representerade. Huvuddelen de statliga medlen har föranväntssparsamt attav
forskningsmiljöerstödja utförts i medan företag i litenarbete endastsom

utsträckning medverkat med personella inslagEtt störreegna resurser. av
företagsledda samarbeten behövs.

industriinriktade delarna har också grundidéEGs FoU-programDe attav som
främja FoU-samverkan. svenska deltagandet iDet EGs FoU-program är
fortfarande under uppbyggnad och kommer ökande offentliga medel iatt ta

statsfinansiellanspråk under de åren. synvinkel kan detUrnärmaste synas
lockande sig samarbete inomtänka EGs kan samarbete påersättaattatt ram
nationell Självfallet internationellt samarbete fallnivå. kan i vissa innebära ett
effektivare utnyttjande i Sverige. Sverige där näringslivetFoU-resursema Iav
domineras intemationaliserade företaglångt det emellertid nödvändigtär attav
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internationella utvecklingsrelationerföretagens allt starkare balanseras av
investeringar i nationella nätverk. ökar minskarFoU-programmen änsnarare
detta behov.

uppbyggnaden internationella samarbetsrelationerbör understrykasDet att av
finns byggainte kan begränsas till EGs FoU-program. Det behov att upp

direkt från intressen.strategiska samarbeten utgår svenska Desom mer
offentligainternationella svenska företagen här många möjligheter,öppnar men

i detta fall bidra till öka spridningseffektema i detinvesteringar kan även att
svenska teknologiska systemet.
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5 Informationsteknologi infrastrukturoch

infrastruktur i form järnvägar,Den bilvägar och telekommunikationerav som
den svenska alltsedan 1850-talet byggt och utvecklat har spelatstaten en
avgörande roll för industrisamhällets framväxt framgångar.och Informations-
samhället, emellertid sin infrastruktur.kräver bestårDen rentegen av en
immateriell del sammanfattande kan beskrivas kompetens ochsom som en
fysisk del består dator- och kommunikationssystem i olika former.som av
Sammansmältningen datorteknik och kommunikationsteknik den delärav av

informationsteknologin IT bedöms ha den potentialen förstörstasom
omvandling samhällsstrukturen. kopplaGenom datorer i nätverkattav samman
kan kommunikationsteknologins kapacitet förmedla information kombinerasatt
med datoremas fömiåga behandla, lagra och återfinna information. Exempelatt

fungerande ochpå i dag väl använda tillämpningar datorkommunikations-av
teknologin elektronisk Electronic Data Interchange EDI, papperslösär post,
handel, datorkonferenser, elektroniska anslagstavlor och databassökningar
online.

effekt utvecklade datorkommunikationerEn möjligheten överbryggaär attav
geografiska avstånd och interagera socialt krav samordning i tiden.att utan

företag kan ledningEtt ha sin på plats och produktion och administrationen
utspridda ipå andra platser världen och verksamheten så de olikastyra att
platsernas komparativa fördelar utnyttjas dynamiskt och optimalt.
Telekommunikationsvärlden befinner sig idag i brytningstid. Allt eftersomen

transmissionstekniken moderniseras och kapacitet ökas,nätens t.ex. genom
fiberoptiskainförande kablar, finns möjligheter skapa och vid-attav nya

areutveckla existerande tjänster. Utvecklingen telekommunikationsnät ochav
tjänster lider dock vad brukar kalla 22-effekt orsakadmomentav man en av
kortsiktigt lönsamhetstänkande. Utan marknadens efterfrågan ingagörs
satsningar utveckling och tillgång till och tjänster uppstår inte alltidnätutan
efterfrågan. tekniska genombrotten inom till exempelDe transmissionstekniken

för möjligheter tidigare inte föreställt sig och därför inteöppnar som mannya
behovupplever något realisera och demonstreraMen möjlig-spontant attav.

heterna därigenom skapa behov kräveroch omfattande investeringar ärsom
långsiktiga och riskfyllda. Efterfrågan på tjänstema också beroendeär av
spridningen. finnasmåste kritisk frånDet användare början, vilketen massa av
kan betyda tjänster måste subventioneras under lång tid. vissaIatt nya
sammanhang små meningslösa. krävs kliv förDet åstad-är steg ett stort att
komma kvalitativt språng. För aktör på marknaden kan dock småett stegen

bra strategi för minimera risktagandet. nationEn inte vågaratt tavara en som
det kommersprånget dock i konkurrenskraft.stora att tappa
Tjänster distansarbete, distansundervisning och harEDI potential förstorsom

näringslivets utveckling och kan bidra till minska regionala obalanser. Någonatt
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föroch uthållig beställare måste dock gå i ptentialen skall kunnastor spetsen att
och tjänster måsterealiseras. Teknik Utvecklingen EDI kräverut.provas av

standardiseringsarbete. Användarstudieromfattande och organisatoriska
forskningexperiment språng kräver också omfattande ochmåste Storagöras.

teknik förpilotverksamhet för värdera och beslutsunderlag minskaatt attge
risken för felsatsningar.

juli statligtmed Televerket den 1993 upphör verk finnsoch lI att att vara
garanti för den infrastruktur i form telekommunika-inte längre någon att av

bolaget tillhandahåller blir samhällsekonomiskttionsnät och -tjänster som
långsiktig förnyelse. Istället samhälletstatenoptimal eller främjar måste

sektoransvaret för forskning, experimenterandedet s.k. ochutövasättannat
uthålligdessutom fungera och beställare.värderande Detta måstesamt storsom

användare, teleoperatörer, leverantörer ochi samarbete med andragöras nära
marknaden.aktörer på

hittillsakademiska världen har gått i användare ochDen spetsen som
datorkommunikation. del storföretag har byggt avanceradeutvecklare En uppav

hög tidfor företagsintem kommunikation. datorkommuni-Det ärsystem attnu
utnyttjas allvar näringsliv och offentligkationens möjligheter börjar på av

förvaltning.
med undantag Volvo,svensk industri används några SAAB, ABB inteInom

till avancerade beräkningar moderna och parallellda-de möjligheter som super-
ierbjuder. många industrigrenar investering användarkompetensFör ochärtorer

nödvändigt kravtillgång till datorkraft och höghastighetsnät för klaraett att en
satsningar på detta område och planerashårdnande konkurrens. iDe görssom

beskrivs nedan.USA respektive EG

informationsteknologil Användning avancerad inom EGav

EEC-avtalet och eventuellt medlemsskap kommer ökat informa-krävaett att
informationentionsutbyte alla plan. del ochEn EGs inrestor av om

distribueras i elektronisk form. infrastrukturmarknad lagras och förgodEn
nödvändigt villkor fördatakommunikation svenska företags framgångarär ett

aktörer denna marknad.påsom
konkurrenskraftig dator- och telematikindustri bedöms vitalEn be-vara av

tydelse för ekonomi i Tele- och datakommunikationer ocksåEGs ärstort. ett av
de viktigaste områdena inom EGs pågående och planerade förramprogram
forskning Informationsteknologinoch teknisk utveckling. inte baraär ett
forskningsområde samtidigt hjälpmedel för samarbete inom projekt medutan ett

fördeltagare utspridda i olika länder och samordning och information mellan
olika projekt och EG-kommissionens höstenDG XIII 1992 utprogram. gav

of High Performance Computing andReport the Networking AdvisoryHPCN
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förCommittee där avancerad informationsteknologi,argumenterar attman
speciellt höghastighetsnät och kraftfulla datorer, avgörande betydelse förär av

industriella konkurrenskraft och förmåga till vetenskapligaEuropas framsteg.
förutspår kommer grundbultama i teknologis-Man HPCN EGsatt att vara en av

infrastruktur börjanka och ekonomiska i millenium.nästaav
föreslås pågå i minst tio år med årlig budgetHPCN-programmet påen en

miljard del offentliga bidrag frånECU , EG-kommissionenärstorvarav en
och medlemsländerna. EES-avtalet träder i kraft kommerNär Sverige att vara

betala sin del denna budget. detta inte skall bli olönsamFörtvunget att attav en
investering satsningarkrävs på motsvarande verksamheter i Sverige så detatt
kommer fram teknologi, kompetens och idéer svenska projektförslaggör attsom

hävda ioch samarbetspartners kan sig konkurrensen anslagen från HPCN-när
budgeten fördelas.

på5.2 USA höghastighetskommunikation ochsatsar

superdatorer

varit föregångslandUSA har alltid vad beträffar datorkommunikation. avsiktI
behålla den internationella tätpositionen och öka konkurrenskraftenatt gentemot

Europa och beslutade kongress redan hösten vadJapan USAs 1991 att satsa som
då miljardermotsvarade 13 kronor fem år på forskning och utvecklingöver

höghastighetsnätavseende och superdatorer, Federal High Performance
Computing and Communication HPCC ingår viktig delProgram. Här som en
uppbyggnaden National ResearchNREN and Educational Network, ettav
mycket krañfullt fiberoptiskt 2 gigabits sekund överföringskapacitetnät per

skall knyta ihop landets forsknings- och utbildningsinstitutioner på allasom
mvaer.

5.3 Möjligheter Sverigei

Sverige pågår planeringsarbete för med inriktning motsvarandeI ett program
och kallas SiREN Swedish Research andl-IPCC HPCN. Programmet

Educational Network. sekretariat finns Swedish Institute ofDess SICS
Computer Science i Kista. planeringsarbetet deltar förI representanter
högskolan, Televerket, Tele2, Digital, Ericson m.fl.IBM, Programmet som
förutsätter verksamhet under minst femårsperiod omfatta parallellatreen avses
insatser:

Användning nättjänsterav
Pilotnät för höghastighetskommunikation

3 13-0358Bilagcdcll



Bilaga66 2

överföringshastighetetframtidens datornät med inomkringForskning
gigabitområdet.

inom enskild myndighetsfaller inte självklart någonföreslagna insatsernaDe
planeringansvarsområde, vilket skapar problem i ocheller departements

till ungefär miljonerKostnaderna uppskattas 100genomförande programmet.av
täckas näringslivet.betydande del bedöms kunna Denkronor år avper varav en
Beredskap finnsfråga.finansieringen i nulägetstatliga sättaär öppen atten

lösta.fort fmansieringsproblemeni gång arbetet så är
möjligheter byggaSiRENsatsningEn atttypett ger enprogram av

postmodema samhällets krav.detinfrastruktur i Sverige motsom svarar
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Teknikupphandling6

Teknikupphandling syftar till få fram produkter, ochatt system processer, som
anpassade till köpamas krav de vid påbörjandetbättre arbetetär än som av

fanns marknaden. Teknikupphandling hel anskaffningsprocesspå medär en
uttalat utvecklingssyfte.

vitalt samhällsintresse användningen avancerad teknologi skerDet är ett att av
inom såväl näringslivet i offentlig verksamhet. Utnyttjande desom av

i fallmöjligheter teknologi erbjuder många viktig förutsättning förär ensom ny
allahöja effektiviteten och kvaliteten i sektorer samhället.att av

svensk FoU-politik gäller den s.k. sektorprincipen innebär varjeI attsom
myndighet inom sin respektive sektor föroffentlig behovetattansvarar av

tillämpasforskning och utveckling täcks. idag inte konsekvent och oftaDenna
ambitionsnivå vilket medför beredskapen det gäller utnyttjandepå låg näratten

offentligateknologier i många verksamheter otillräcklig. Deärav nya
teknikpolitiska frågorna bör enligt vår väsentligtmening ägnas större
uppmärksamhet utvecklingen ofentlig verksamhet idag fallet.i än ärav
Indirekt kan framsynta offentliga investeringar utvecklar användningensom

till den industriella fömyelsen landet.teknologi bidra i industri idagDenav som
finns har till deli Sverige utvecklats på basis statliga beställningar.stor storaav
Upphandlingen försvarsmateriel har härvid spelat särskilt viktig roll. Välav en
kända exempel från det civila Vattenfalls ochområdet SJs samverkan medär

det gäller utrustning för högspänd likströmASEA bl.a. och tillverkningnär av
med Ericsson det gäller teleutrustning.tåg Televerkets samtliga dessaInärsamt

fall försvaret första kämkrañsverksprogrammethar arbetet liksom i och i det
långsiktigt krävande haftskett med beställare god kännedom densom om

internationella teknologiutvecklingen och konkurrenssituationen för leverantörs-
industrin.

förtroendefullt samarbete mellan kundenstaten och företagen har i dettaEtt
sammanhang byggts har kompetentatt staten ageratupp genom som en
kravställare, i dialog med företaget utvecklat teknik för den önskadesom
funktionen. manifesterats utvecklingenFörtroendet har i de prototyperav som

för satsningar.varit förutsättning företagens fortsattaen

Ändrade6.1 förutsättningar

förutsättningar historiskt för offentligDe rått teknikupphand-gynnsamma som
ling gäller emellertid endast delvis idag. Bland viktiga förändringar förut-i
sättningarna finns anledning framhållasärskilt följande:att
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växande andel den offentliga upphandlingen skerEn kommunerav genom
och landsting vilket medför splittrad upphandling tidigare. Enänen mer

detta svårigheter den offentliga sidankonsekvens samlaär attav en
kritisk teknisk och kompetens behövs för framgångsrikmassa av annan som
teknikupphandling.

beställningar tenderar i Sverige, liksom internationellt,Försvarets minskaatt
följd den pågående militära nedrustningen.som en av

offentliga utgifterBehovet nedskärningar reducerar flertaletävenavav
offentliga möjligheter tillandra investeringar i teknologi, ävenorgans ny om

sådana i många fall skulle kunna bidra till bättre resursanvändningen
lång sikt.

mellan offentlig och privat verksamhet blir inomGränsen många områden
suddigare, vilket skapar oklarhet i ansvarsfördelningen det gällernär
planering genomförande teknologisatsningaroch sådana motiverasav som

samhällsintressen. Bolagiserin affärsverkenlångsiktiga härvidlagärav gen av
den viktigaste ingalunda enda förändringen.men
Regler inom och ställer ökade kravGATT EG öppenhet i offentlig
upphandling.

6.2 Gemensam uppbyggnad beställarkompetens blandav
användare

Många verksamheter inom offentlig sektor ställer krav tekniskstora
utveckling. Betydelsen ändamålsenlig användning informationsteknolo-av en av

har redan betonats. berör alla offentliga verksamheter.Den Utöver an-
vändning, förstöd administrativa funktioner, finns rad specialiseradesom en
tillämpningsområden. Användning informationsteknologi för utveckla fortattav
och vidareutbildning viktigt sådant. Utveckling geografiska in-är ett av
formationssystem exempel område med intressentermånga inom bådeär ett
privat och offentlig sektor. Sjukvård, materialåtervining, ochtransporter
energiförsörjning andra områden där det finns behov utvecklaär ett stort attav

tekniska lösningar.nya
Karakteristiskt för nämnda områden utvecklingsbehoven ofta likartadeär äratt

i offentlig och privat verksamhet och det i bägge fallen finns behovatt ett av
stärka användarnas medverkan i utveckla tekniska lösningar. Varjeatt att nya

enskild sällan tillräckligaanvändare har för bygga denattresurser upp
kompetens skulle behövas. samordning flera användares FoU-insatserEnsom av

ofta den naturliga lösningen och det finns då liten anledning skilja mellanär att
privata och offentliga användare. särskild situationEn uppträder komplexanär

många, såväl privata offentliga organisationer. Dåöverspännersystem som
ställs krav samordning olika intressenters utvecklingsstrategier.stora av
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regel inte tillräckligtDet begränsa samordningen FoU-insatserär attsom av
mellan olika användare till enstaka teknikupphandlingsprojekt. Samordningen
måste ha långsiktig karaktär och omfatta strategiska FoU-insatser, vilketmer
möjliggör for användarna bygga kompetens så de kan artikulera sinaatt attupp
behov och värdera utvecklingspotentialen hos olika teknologier.

I T -system

erfarenheterDe FoU-samverkan mellan användare finns iav grupper av som
Sverige återfinns framför allt inom tillverkningsindustrin i form avtalsbundenav
industriell forskning. Liknande användarsamverkan har i liten grad,ännu,
organiserats mellan tjänsteproducerande organisationer. Ett viktigt undantag är
Svenska Institutet for Systemutveckling arbetarSISU med frågor rörsom som
utveckling infonnationssystem. etablerades i mittenDet 1980-talet ochav av
medlemsorganisationema finns inom såväl offentlig privat sektor. Institutsom

Ävenför kan lämpligFoU modell också i andra fall. andragemensam vara en
organisationsmodeller kan kommai fråga, exempelvis problemorienterade FoU-

vid någon högskola eller genomförsFoU-program distribuerat igrupper som
befintliga forsknings- eller användarorganisationer.

IT-området har försök gjortsInom med former för användarsamverkan.nya
Användare har funnitIT-system tillgängliga inte tillräckligtatt systemav ger
stöd för det intensiva kunskapsutbyte mellan producenter och kunder idagsom
krävs i utvecklingen många verksamheter. utformaFör bättre haratt systemav
utvecklingskonsortier med ledande privata och offentliga användare, andra
kunder, programvaruföretag och forskningsinstitut bildats. Med offentlig
delfinansiering har dessa intressenter utvecklat strategier ochgemensamma
genomfört målinriktade insatser. Konsortierna för deltagare bidrarär öppna som
med Resultaten slag:är treresurser. av

principer, arkitekturer och dylikt sprids frittsom
systemlösningar sprids bland deltagarnasom
produkter och byggstenar och säljs företaget.ägssom av

Forskare och forskningsinstitutioner spelar viktig iroll konsortiema. Deten
finns ofta viktiga och analysuppgifter i dessa projekt inte kanmät- som
tillgodoses på forskning.sätt änannat genom

200016Utredningen föreslårIT teknikupphandling skall utnyttjas föratt att
IT-företagsmå skall kunna utveckla teknik i samverkan med företag.större

5 Ds 1991:63
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ukvârdsområdet

under längre tid,teknikupphandlingsjukvårdsområdet har prövatsInom en men
fond förLandstingensförväntningarna.tillnåtthar interesultaten upp

Landstingsförbundetharproduktutveckling LFTPteknikupphandling och som
med få till ståndProblemensedan 1982.stiftare har verkat attoch NUTEK som

Ettlandsting har visat sigolikamellan större än väntat.samordning nyttvaraen
pågåendetill denutsträckning hänsyniLFTP,inom större tarsomprogram

fram. slutsats ihåller därför Ensjukvården,inomdecentraliseringen att tas
små företagförgrund detligger till ärde utvärderingar programmet attnyasom

nystartade företageftersom små,projekt,företag ibör störrestöttas sammaav
uthållighet.iofta brister

på marknadeninternationelladenMöjligheter6.3

näringspolitiskt in-teknikupphandlingutnyttjaFörutsättningarna ettatt som
ökad öppenhet iinternationella kraven pådeviss månibegränsasstrument av

svenskaaffärsmöjligheter förSamtidigt skapasupphandling.offentlig nya
marknader.utländskaföretag på

upphandlingar, överstigerupphandling innebäroffentligförreglerEGs att som
Journal, vissOfficialofficiellai EGsskaviss utannonseras enorgan,summa,en

uppdraget.konkurrerahela kaninom EGföretagi förväg, såtid att om
Riksrevisionsverkettillupphandling knutenoffentlig ärförNämnden ett ny-

offentlig upphand-lagenför frågor kringmedinrättat expertorgan omansvar
uppgifter områdetför påupphandlingsförordningenenligtling, för tillsyn samt
regeltillämpningenbevakaska nämndenGATT-avtalet.följd Dessutomtill av

inom EG och EFTA.upphandlingsområdetoch utvecklingen
företag kommerallt mindreinnebär framförupphandlingsreglemaDe attnya
i upphandlingför deltainfonnation villkorenbehovha attstortatt ett omav

infonnationsför-uppgift i dennaviktigharOffentligainom EG. organ en
många fallstandard kommer iinternationellenligtKvalitetscertifieringsörjning.

upphandlingoffentligdelta iföretag ska kunnaförkrav utom-attettatt vara
med erfarenhetföretagkunskapsöverföring frånOffentliga stöd till storlands.

utdelning.skulle kunnaföretagtill övrigakvalitetsarbetepraktiskt storgeav
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6.4 Utnyttjande kompetensen i försvarsindustrinav

Även inom försvarsområdet förväntas ökad internationell konkurrens ien
upphandlingen. internationell omstrukturering försvarsindustrinEn har redanav
påbörjats. förväntas kommaDenna påverka också svenska företagatt som
hittills i sina leveranser till det svenska försvaret själva varit systemansvariga,
kommer sannolikt i ökande utsträckning tjäna underleverantörer tillatt som

företag.utländska uppnå internationellFör konkurrenskraft kommer detatt
också bli allt viktigare kunna kombinera militär med civil verksamhet.att att
Svensk flygindustri tidigare primärt producerade för svenska försvaret harsom

byggt betydande civil produktion, vilken helt pånästan avsättsupp en
exportmarknaden. Volvo Flygmotor ökadeInom exempelvis andelen civil
produktion från till under den33 60 % tioårsperioden. För företag inomsenaste
andra delar försvarsindustrin har arbetet med bygga civilattav upp en
verksamhet inte kommit lika långt.
Eftersom del den högteknologiska kompetensen i svensk industristoren av

finns i försvarsindustrin utnyttjandet och vidareutvecklingen dennaär av
kompetens teknikpolitiskt viktig fråga. Möjligheterna till samverkan mellanen
försvarsindustrin och civil industri kring basteknologier, såväl militärtav som
civilt intresse, bör utnyttjas bättre. Förutsättningar finns i synnerhet inom delar

materialteknologi.infonnations- ochav

17 från årsFem 1988 försvarskommitté, SOU 1990:108.rapporter
a frågorDessa ägnas intresse i USA Storbritannien.och Se exempelvis Parliamentarystort a
Office Scienceof and Technology 1992 och Clinton-Gore National Campaign Headquarters
1992.
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forskningsnära nyföretagandeTeknikbaserat7

nyföretagande i kapitel företagMed teknikbaserat detta för vilkamenas unga
produkter, tekniskadet tekniska innehållet i deras eller det kunnandet de

konkurrenskraften.avgörande betydelse för Utgåendebesitter, frånär av
erfarenheter kommer på lång sikt i bästa fall fåtal dagenshistoriska ett av unga

till riktigt företag. teknikbaseradeteknikbaserade företag deAvväxaatt stora
med hög tillväxt har andel i etablerade medelstoraföretagen rötterstorenunga
och genomgång visar verksamheten i huvudsaktill företag, byggerattstora en

kända tekniker och endast i få fall heltkombinationer på nyutveckladav
teknik. från tidigare sig kommer teknikbaserade företagår stårOm mönstret

2000.21sysselsättabildas under 1990-talet 10 000 anställda år Avatt casom
mindre andel anställda i företagdessa kommer endast med direktaatten vara

perspektiv ligger företagstypensi högskolan. 5-10-årigt ochI störstarötter ett
effekter ekonomisk tillväxt, dvs.viktigaste bidrag inte i direkta på omsättning

sysselsättningi företaget, i den teknologi de kan förmedlaoch det tillutanegna
etablerade företag.

andel de teknikbaserade företagen kan kategoriserasmindreEn av som
högskolan.forskningsnära med i företag har regelmässigt bildatsDessarötter

for kunnande grundarna byggt inom förexploateraatt ett som upp ramen en
Ofta ligger kunnandet i forskningsfronten företagenhögskoletjänst. när startar.
kunskapsmässigt överbryggande funktion mellan högskolateknik- och ochDen

de forskningsnära företagen har mycket betydelsenäringsliv förär storsom av
och fömyelsen svenskt näringsliv. gäller förbreddningen Detsammaav

avknoppningar från forskningsinstitut. Avknoppningar från högskola och
forskningsinstitut bör därför betraktas vital del den teknologiskaisom en
injrastrukturen, samtidigt deras tillkomst och utveckling också beroendeärsom

den teknologiska infrastrukturen högskolemiljöerna.iav
Studier avknoppningar från forskningsinstitut finns i mycket ringaom

omfattning och resterande del detta kapitel därför forskningsnäraägnasav
företag med i högskolan.rötter

9 INTEK, UD 1985:3Ds
2° Reitberger, Technology and industrial SwedenUtterback innovation in study ofa new-
technology-based firms
2 Reitberger, Forskningsnära och teknikbaserat Underlagsrapport till NUTEKnyföretagande -
22 någon frånMed företagets direkt högskola.rötter i grundare kommer tjänst vidattavses av
Med forskningsnära företag i detta kapitel teknikbaserade forskningsnära företag.menas
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På7.1 vilka bidrar forskningsnärasätt nyföretagande till
ekonomisk tillväxt

bidrag till ekonomiskFöretagens tillväxt och sysselsättning kan igrupperas
direkta och indirekta effekter.

Direkta effekter

forskningsnära företagenDe med i högskolan har främst bildats fr.0.m.rötter
etableringen1980-talet och dessa ökade under den första hälften stadigt, förav

sedan minska under den andra hälften se Diagram 7.1.att

Diagram 7.1 Nyetablering forskningsnära företagav

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10-

s t u u x s. .. . .. . .. ..
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991

Källa: Olofsson och Wahlbin.

Vid jämförelse med den totala nyetableringen företag i Sverigeen av som
1991 uppgick till 20 000 företag nyföretagandet forskningsnärautgörca av
företag med i högskolan försvinnande liten del. sysselsätterrötter Företagenen
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kronor.total omsättning miljarderoch har 3idag 3 500 Enpersoner en ca
omsättningen i dessa företag hänföra till konsultarbeteandel är attstor av

mindre andel omsättningenetablerade företag. något härrör frånfrämst En av
produkter,och marknadsföring och denna verksamhettillverkning av egna av

betydande.hård- och mjukvara likaproduktionenär av
till svenska företag beräknas i Olofssons och WahlbinsFörsäljningen FoUav

forskningsnära företag till miljoner kronor.studie uppgå 350knappt 600av

indirekta effekter

FoU-kunnande i ökande omfattning.industri söker sitt En viktigSvensk externt
denforskningsnära företag problemlösare etableradefunktion för är som

kund.företagens Svensk industri köper enligtindustrin, störstaärsom
utlandet.hälften sin från den delofficiella källor FoU Avän externamer av

från forskningsnära företag betydandeSverige köpen andel.köps i utgör ensom
marknadsframgångar,flera storföretagsprojekt, resulterat i spektakuläraI som

med förhållandevis små forskningsnära företag med frontnära,har samverkan
haft bidrar nyföretagandetspecialiserad kompetens, central betydelse. Dessutom

diversiñering det etablerade näringslivet forskningsnäratill attgenom ungaav
produkter köps redan etablerade företag. Forsk-företag eller deras upp av

fall undvikit produktionsinvesteringarningsnära företag har i många störreunga
eventuell produktion underleverantörer. indirekt effektoch istället lagt Enut

produktion och ökning kompetensen hos dessa företag.således ökadär en av
fjärdedel de forskningsnära företagen med i högskolanUngefär rötteraven

lokaliserade i s.k. forskarparker i anslutning till högskolan, därär man
verksamhet.teknikbaserade företag bedrivertillsammans med andra Många

företagen i forskarparkema små, totalt FoU-resurs.är utgör storav men en
anställda belägna i och kring demed mindre 50 svenska högskolornaFöretag än

FoU-verksamhet hela tillverkningsindustrinsbedriver 2 %motsvararsom aven
antalet forskarutbildade. forskningsnära företagenoch % De syssel-FoU 14 av

23 från påOlofsson Wahlbin, Teknikbaserade företag högskolan. Exakta omfattningen beror
definition och därför varierar uppgifterna mellan olika undersökningar. Här företagmenas som

ingårstartades anställda vid universitet och högskola. De företag köpts ochsom upp somav nu
utländska företag intei större svenska eller är medräknade.

24Olofsson ibid.Wahlbin,
25Enligt OIofss0nWahIbin ibid, i genomsnitt 60% omsättningenär i forskningsnära företagav

%hänföra till försäljning till andra företag. Av detta drygt 40 hänföra till försäljningär tillatt att
små och medelstora företag.
28SCB, Forskningsstatistik, U 14 SM 9191
27Olofssonåtwahlbin, ibid
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fler forskare enskildnågon bransch vid sidan läkemedelsindu-sätter än av
strin.

forskningsnära företagenDe således betydande kunskapsresurs förutgör en
teknisk industriell omvandlingoch svenskt näringsliv.av

7.2 forskningsnära nyföretagandeHur kan främjas

Närhet till marknaden och tillgång till kapital

visat viktig faktorUndersökningar har vid forskningsnära nyföretagandeatt en
tidig kontakt och samarbete med strategisk kund, denne harär samt atten

möjlighet finansiera det företagets produkt- eller processutveckling iatt unga
förskott. Finansiering i förskott från kund sker dock alltid i denästan senare

utvecklingsprocessen.skedena problem oftaEtt det flera årär att tar att taav
fram tekniskt kvalificerad produkt till den nivå då den huvud kanöver tageten

för första kund. Genom NUTEK erbjuds bidrag till förstudier förpresenteras en
produktutveckling statliga villkorslån till teknikutveckling isamt unga
teknikbaserade företag. Anslag till insatser teknisk nyutvecklingges som avser
med marknadsmässig potential syftaroch till minska den tekniska ochatt
kommersiella osäkerheten. Erfarenheterna vid sådan finansiering behovetär att

Ökadetidig tillväxtstrategisk affärsinriktning i berörda företag måste beaktas.av
bedöms därför behöva för främja kontakternainsatser mellangöras att

etablerade företag och teknikbaserat nyföretagande och därigenom minska
ledtiden jkam till kundförankring. Sådana åtgärder kan riktas såväl demot

nystartade.deetablerade företagen motsom
grundförutsättning för slagsEn allt nyföretagande tillgång till kapital. Iär ett

initialskede sker tillförsel kapital till forskningsnära företag oftastav genom
intäkter från konsultuppdrag, ibland i kombination med frånstöd NUTEKt.ex.
eller Industrifonden. Vid få tillfällen andravågar aktörerytterst externa satsa
kapital i tidigt utvecklingsskede. Möjliga ägarintressenterett ärexterna
etablerade företag, s.k. capital bolag, och informella privata riskkapita-venture
lister. Etablerade företag oftast ovilliga på projekt ligger utanförär att satsa som
kämverksamheten. också få capitalDet bolag i någonär venture störresom
utsträckning finansierar forskningsnära nyföretagande, eftersom de siganser
sakna kompetens och osäkerheten för Inforrnella riskkapitalisterär stor. satsar
i relativt utsträckning i teknikbaserade företag, mindre belopp tidigaistor men

25 frånBeräkning SCB-rapporten Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom forskningsnära
småföretag 1990.
29 påEtt framgångsriktexempel detta är Small Business Innovation Research är ettsom
amerikanskt teknikbeställningsprogram.
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faser. har därför viktig roll såddfinansiär med kravStaten på välen som
genomarbetade afärsidéer.

tillväxtföretagstudie svenska konstaterades de forskningsnäral atten av
har finansieringföretagen tillhör de företag krav på produkt-störstsom av

utveckling och marknadsföring. Samhällets insatser för lindra problemenatt
företag.inriktas bl.a. dennamed riskkapital bör Omfattningengrupp av

finansiellt stöd till teknikutvecklingprojekt i dess tidiga skeden idé- ochav
tioårsperioden.har minskat under den sistaprototypfas riskkapital-De sex

bolagen nyligen drivs strikt kommersiella och affärsmässigastartatssom
grunder kommer i läge, den tekniska ochoch kommersiellanärett senare
risken betydligt mindre. gäller Industri- och NyföretagarfondenDetsammaär

regionala utvecklingsfondema, har kravetde på sig deras kapitalsamt attsom
reellt Finansieringpå sikt ska oförändrat, projekt i tidiga skedensett.vara av

tekniska och kommersiella osäkerheteroch med kan motiverasstora sam-
förhällekonomiskt, föga lockande aktörer vill ha avkastning sittärmen som

oförändrat.kapital hålla kapitaleteller
ställts avkastning harMed de krav på användningen löntagarfonds-som av

därför för teknikutvecklingsprojektmedlen förbättrat tidigainte situationen i
skeden, uthålligt kapitaldå tillgången på behovet betydande ochminst,är som

stöd minskat deför åren.senasteresurserna

Attityder och nätverk

forskningsnära företagandet har uppmärksammatsDet och vilket bl.a.mer mer
lett till organisationer med uppgift lokalt arbeta för attityder, nätverk ochatt att
kompetensuppbyggnad i dessa företag har erhållit stöd. Den lokala andan och
kompetensen i de forskningsstarka högskolemiljöema tillsammans med
möjligheter och ambitioner till samverkan med näringslivet nyckelfaktorerär

bör vidareutvecklas.fortsätta viktigt varje miljö fårDet utvecklasär attsom
efter sina förutsättningar och inte efter centralt utarbetade mallar.egna

3°Hans Landström, Informellt riskkapital i Sverige.
3 Ahrens Partners, Tillväxtföretagen i Sverige.
32 på områdeNUTEKs finansieringsresurser detta har minskats kraftigt och idag 80är miljoner

årkr, vilket 2,5 mindre för tio sedan, iär än mätt reala termer.ggr
33 villkorslånAv de medel utbetalas till teknikutvecklingsstöd NUTEK beräknas isom som av

återbetalar.nominella 20-30% blitermer ca
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Samverkan med andra företag

faktor för forskningsnära företag skall nå snabb tillväxtavgörandeEn äratt
etablering. tillräckligt snabbt komma på den in-internationell För att ut

marknaden det ofta nödvändigt för dessa företag liera sigternationella är att
förvärv.företag. kan ske på olika och ibland innebäramed Detta sättstörre
teknik-Särskilt det utländskt företag förvärvar litet svensktnär är ett ettsom

med nödvändighet kommer bli allt vanligare, uppstårföretag, något attsom
frågan detta utvecklingen svensk ekonomi eller representerarom gagnar av en

svensk teknologi. finns knappast något generellt påförlust Det svarav
omständigheterna medvetet agerande frånovanstående fråga Ettavgör.utan mer

förvärvandeoffentliga sida i relation till utländska företag och deorgans
öka möjligheterna utvecklingförvärvade svenska aktörerna skulle kunna till att

utvecklas i Sverige.och produktion blir kvar och
Generellt bör för locka kunskapsintensivaansträngningarstörre göras att

utländska företag till företag med avancerad teknologi kanSverige. Unga i
detta sammanhang viktig kan också finnas förutsättningar förDetpart.vara en

finns främjasamarbete innefattar flera goda skäl förDetparter. staten attsom
komplexa samarbeten detta slag, utländska företag finns med iäven närav

formerbilden. exempel detta olika stöd och för svensktpåEtt serviceär av
och Eureka-programmen.deltagande EG-i



Bilaga78 2

8 Teknologisk infrastruktur för svenskt näringslivs
behov

8.1 Behov kompetensexternav

tydligEn tendens i näringslivets utveckling under det decenniet,senaste
internationellt såväl i Sverige, företagens behov utnyttjaär att att externsom av
teknisk kompetens har ökat. teknologiskaDen nivån i produkter och pro-
duktionsprocesser har ökat. växande floraEn basteknologier helanyaav som
tiden uppgraderas och kombineras på har tvingat företagensätt attnya
koncentrera sina interna utvecklingsresurser på vissa teknologier och bygga sin
konkurrenskraft på behärska dessa bättre andra företag. kompletteran-Föränatt
de teknologier måste då kompetens sökas på håll, hos företag eller andraannat
organisationer kan erbjuda teknologisk assistans i eller form.som en annan
Tillgång till teknologisk infrastruktur har blivit viktig för alla företag,en
högteknologiska såväl företag traditionellt snitt.som av mer
Behoven teknisk kompetens, och förutsättningarna för utnyttjaextern attav

den, varierar naturligtvis företagmellan beroende produktområde,på storlek etc.
Vissa behov tillgodoses kommersiella villkor kunder, leverantörer ellerav
konsultföretag. andra fall medger inteI normala marknadstransaktioner
uppbyggnad tillräcklig kompetens hos den skall erbjuda teknologiskaav som
tjänster. Forskningsorganisationer till eller mindre del offentligtstörre ärsom en
finansierade har därför blivit viktiga förmedlare teknologier tillav nya
näringslivet. möjligt alternativ till indirektEtt subventionering utbudeten av av
teknologisk service ekonomiskt stöd direkt till företagen för köpattvore ge av
motsvarande tjänster.

dåligt8.2 Mindre företags behov tillgodosedda

Den samlade teknologiska kompetensen vid högskolor och forskningsinstitut i
Sverige enligt vår bedömning jämförbar med den i andra industriländerär av
motsvarande storlek. Organisatoriska och andra förhållanden emellertidgör att
värdet kompetensdenna för näringslivet mindre i många andra länder.är änav

behov.särskilt dåligt anpassad deDen till små och medelstora företagensär

3 Inte heller de större företagens behov är väl tillgodosedda. För skogsindustrins del Dsse
Även1991:62. önskemålTele- och transportmedelsindustrin har uttryckt starka derasattom

återspeglasteknologiska problem bättre skulle i inriktningen forskningen Sverige.i Exempelvisav
idag denär systeminriktade forskningen inom kommunikationsteknologi liten omfattning.av
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%i Sverige går 85för civilanvänds FoUmedel överoffentligadeAv som
jämförelse.internationellandel iunikt höghögskolesektom,till enen

fristående forskningsinstitut ochÅterstoden andrastatliga,mellanfördelar sig
tekniska fakultetemaallt dedet framförforskningsvärldenföretag. ärInom

industrielltförfogarindustriforskningsinstitutenoch överhögskolaninom som
forskningsmiljöerandraindustriervissateknisk kompetens. För är ävenrelevant

ochmedicinskakontakter inomomfattandeLäkemedelsindustrin harintresse.av
FlygtekniskamedsamarbetarFlygindustrinnaturvetenskapliga fakulteter.

Övriga endastinstitut arbetarstatligainstitut.statligtFörsöksanstalten är ettsom
teknologi.industriellmedutsträckningi liten

uppgickfakultetvid tekniskforskningfinansieringenoffentligaDen av
tillmiljoner kronorjämföras med 310miljarder kronor198990 till 2.2 att caca

industriforskningsinstitut.del avsågforskningsinstitut, störrefristående varav en
finansierastredjedelartill ungefär tvåantalet,tillsistnämnda, 20De avsomca

förnyelse.näringslivets tekniskatillhuvuduppgift bidratillföretag har att
intressenterstorföretaguteslutande harinstitutenEftersom några nästan somav

denmindreföretagoch medelstoraerbjuds mindre ändeär resurser som
angivna totalsumman.

högskolanutanförerbjuds företagen ärinfrastrukturteknologiskaDen avsom
Vidindustriländer.andrai flertaleti Sverigeomfattningmindre änväsentligt

FoU-årsverken. Dendrygt 1 100utfördes 1990- l 991industriforskningsinstituten
harforskningscentrumet VTT,det tekniskai Finland,motsvarighetennärmaste

anslutningdirektligger iuppdragsinstitutetanställda. SINTEF,2 800 somca
TeknologiskDanskanställda.Trondheim, har 2 000högskolan itill tekniska ca
teknologis-till detövriga institut knutnaanställda ochhar 1 200Institut nästan

TND-institutenanställda.ytterligareDanmark har 800i 1servicesystemetka
medfemtedel sysselsattaanställdahar 200 äri Nederländerna 5 varav ca en

försvaret.förFoU

prioriteradHögskolan

högskolanSverige tilliforskningssatsningarnastatligadeKoncentrationen av
mellankopplingprioriteratpolitikmedveten näraresultatetär ensomenav

undvikamålsättninghaftochhögre utbildningforskning och attsom som
högskolansEftersomforskningsresurser.landets knappaonödig splittring av
forsknings-ämnesvis deorganiseradheltforskning i Sverige så ärärgott som

för företagtillgängliga främsti praktikenfinns vid högskolan somresurser som
problemteknologiskasinaoch dekomponerasjälvahar kompetens översättaatt

vetenskapliga discipliner. Dessutomenskildaforskningsproblem inomtill

35 67NUTEK 1992, sidKälla
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medför den tjänstestruktur och de karriärvägar finns inom högskolan attsom
problemlösning för industrin tenderar bli lågt prioriterad verksamhet.att en
Självfallet högskolans forskning indirekt bidrag till företagens utveckling.ger

viktigasteDen dessa effekter forskande högskoleläraresär bidrag till högav en
nivå på civilingenjörs- och andra högskoleutbildningar. Anställning av
forskamtbildade i näringslivet effektivt överföraär kompetensett sätt frånatt
högskolans forskning till företag. Det personflödet emellertid alltförärsenare
litet för fullt kunna tjäna funktionen högskolansatt ut forsknings-göraatt
kompetens tillgänglig för svenskt näringsliv. Det särskiltaccentueras attav
industrins anställning forskarutbildade, med undantag läkemedelsindustrin,av av
ökat 1980-talet.mycket marginellt sedan mitten av

Incitament för industriorientering

Med dagens snabba utveckling industriell teknologi krävs tidigareän ettav mer
direkt kunskapsutbyte mellan forskare vid högskolor och institut och företag. En
grundförutsättning för detta berörts i tidigare kapitel,är, företagen harattsom
tillräcklig kompetens. Vidare måste forskningsorganisationema ha incitament att
ställa sin kompetens till företagens förfogande i former effektiva förärsom
företagen. incitamentDessa idag mycket inomär högskolan. Någotsvaga
tillspetsat beskrivet har situation uppstått där högskolan utpekatsen som
samhällets forskningsresurs denna till helt övervägande del harmen resurs
organiserats med sikte på tillgodose den akademiska forskningens krav.att Detta

inte i längden någon hållbarär situation. Medvetenheten detta har ökatom
under år och på vissa håll har också försök gjorts finnasenare att nya
organisatoriska lösningar för samverkan med industrin. springandeEn punkt är

utveckla incitamentstruktur för högskolansatt personal inom ämnesområdenen
med koppling till industriell teknologi så direkt forskningssamverkanatt med
näringslivet uppfattas naturlig och viktig del högskolans verksamhet.som en av
Incitamenten måste sannolikt verka samtidigt flera nivåer: individ, forskar-

institution, etc.grupp,
Hur långt utveckling högskolans serviceroll visavi industrin kan drivasen av

högskolans övriga funktioneräventyrautan att svårt alternativär Ettsäga.att
den svenska forskningspolitikensär att grundsats högskolans särställningom

och liksomöverges i flertalet andra industriländer,att, omfattandeen mer
näringslivsorienterad teknologisk infrastruktur byggs utanför högskolan.upp

36Näringslivets årbehov forskarutbildade 2000.av
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eknologisktT servicenätverk

för teknologiskEtt nätverk service till små och medelstora företag behöver
byggas i Sverige. Danmark och Tyskland har sedan länge väl utbyggdaupp
servicenätverk. ansträngningarStora för etablera sådana också iatt görs nu
Nederländerna och Schweiz.
Ur de mindre företagens synvinkel det viktigt kunna utnyttja denär att

kompetens redan finns i olika forskningsmiljöer för rådgivning, ut-som
vecklingsuppdrag Forskning sådan har intresse främst den kanetc. som om
bidra till bygga kompetens inom teknologiområden där sådan idagatt upp
saknas i Sverige.
Industriforskningsinstituten viktiga noder i svenskt servicenätverk.är Dettaett

nätverk emellertid hamåste utvecklad regional organisation institutenänen mer
har i dag. mindre och medelstora högskolornaDe kan sannolikt tjäna viktigen
roll här de idag endast för den2 % totala FoU-verksarn-även om svarar ca av
heten inom högskolesektom. De tekniska utanför storstädernastörsta resurserna
och universitetsortema finns i storföretagen. Uppbyggnad noder i ettav
servicenätverk i anslutning till teknikintensiva företag kan därför behöva

Självfallet bör nätverket innefatta forskargrupperövervägas. inomäven
högskolan.
Forsknings- och teknikbaserade företag har under år utvecklatsunga senare

till värdefull komponent i den teknologiska infrastrukturen. behandlasDessaen
utförligt i kapitelmer
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Sammanfattning

omfattandeekonomin präglas investeringar i utlandet ochsvenskaDen av en
till inflödet.betydande obalans i förhållande Utlandsinvesteringama ökade

hälften 1980-talet, då de huvudsakligen inriktadeskraftigt under senare av
har i hög grad länkats till dotterbolagen,EG-marknaden. Hemmaverksamheten

förvilka bl.a. blivit viktiga Studien redovisar vidaremottagare exporten. en
itillbakagång för verkstadsindustrin Sverige medan basindustrin klarat sig

Analyser företagsnivå visar produktivitetsutveckling vilkenbättre. en svag
med uppgradering avancerad verksamhet i utlandet, kortarehänger avsamman

förädlingskedjor i Sverige och ökad insatsvaruexport. kostnader räckerLägre
industriklimatet i Sverige. Studien betonar vikteninte för förbättraatt av

för investeringar i produktion, effektiva belöningsstrukturerförutsättningar på
knyterarbetsmarknaden och mekanismer lönerna till produktivitetsutveck-som

lingen, åtgärder vilka överbryggar mellan forskningen ochgapetsamt nya
kommersiella produkter.

Introduktion

haft betydandesvenska företagen har länge utlandsinvesteringar, vilketDe
naturlig följd ekonomins begränsade storlek, och viktenansetts vara en av av

marknader. Samtidigt industrins utvecklingpå utländska i Sverigenärvaro som
frågetecken emellertid väsentliga förändringaråtskilliga har iägtreser rum

utlandsinvesteringamas karaktär och förhållande till verksamheten i hemlandet.
problemen i svensk ekonomi, liksom från fastuppenbara övergången tillDe

flytande växelkurs, anledning de faktorer formar industrinsöveratt seger som
inriktning och tillväxt i tid då företagen blir alltmer rörliga över gränserna.en

översikt industrinsdenna bakgrund här utlandsinvesteringar ochMot ges en av
deras för verksamheten i Sverige. Tyngdpunkten ligger debetydelse på svenska
direktinvesteringama i medan obalansen i inflödenutlandet, och behandlasut-

kortfattat. Samspelet mellan dotterföretagen och de svenska moderbolagenmer
analyseras med hjälp databas de svenska multinationellaIUI:s överav

utlandetindustriföretagens verksamhet hemma och i Vidare diskuteras hur
utlandsinvesteringarna påverkats utvecklingen i och, framförEG allt,av av

på år,IUI:s databas enkät vilken sedan 1965bygger uppdaterats ungefär fjärdevarten nu
till 1990. Samtliga svenska industriföretag med dotterbolag i utlandet omfattas ochsenast

genomgående år%Svarsfrekvensen har varit hög 90 tidigareöver för och hittills 85 % förca-
året föremål1990. Siffrorna för det preliminära, ochär ännu kan bli för mindresenaste

ingårförändringar. Företagen i enkätmaterialet för hälften Sverigesän totalasom svarar mer av
och för del industrins sysselsättning, produktion och forskning.export, storen av
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Slutligen redogörs för de policyåtgärderi den svenska ekonomin.förhållandena
betydelse för utvecklingsärskild en gynnsammare avanses vara avsom

industrin i Sverige.

asymmetriUttalad

regional basis,faktor- och varumarknader, inte minst påökad integrationEn av
nationella ekonomier.ökat ömsesidiga beroendet mellanår dethar under senare

före-internationalisering de multinationellaaktörerna i dennafrämstaDe är
produktionsfaktorer idirektinvesteringar kontrollerarvilka äntagen, mergenom

land inriktningen produk-Direktinvesteringar har fått betydelse förstorett av
i länder. Ungefär fjärdedeloch välfärden olikationen, tillväxten en av varu-

teknologiöverföringen mellan ländervärlden ochhandeln i ägermerparten av
multinationella företag.idag inomrum

företag sig inte förklarasbranscher och enskilda låterHandel inom av
faktorrörelser. till portföljin-för handel ochtraditionella modeller I motsats

med i avkast-direktinvesteringar inget klart samband skillnadervesteringar har
multi-länder. förhärskande relaterarningen kapital mellan Denpå synennu

företagsspecifika tillgångar vilka med fördel intemalise-nationella företag till
främmande marknader Dunningdå de lokaliseras påi organisationenras även

[1982].[1977], Caves
betydelsefulla enbart de självamultinationella företagen inteDe är attgenom
överföra teknologi mellan länder, ocksåarbetstillfällen ellerkan erbjuda utan
lokala omfattar mindresamverkan med aktörer på marknader. De senaregenom

tjänsteföretag, ofta med begränsade möjligheterindustri- ochoch medelstora att
multi-utvärdera information i utlandet. Därigenom blir desjälva samla och

politikenväsentliga för utformningen den ekonomiskanationella företagen av
mening.i vidare

Tabell Sverige till de nationerframgår andra kolumnen i hörSom 1 somav
förhållande till ekonomins storlek.utlandsinvesteringar i Ingethar mest av

lika utlandsinvesteringar relativt harmed till närmelsevisländerna settstora
och utflöden Sverige.lika markant obalans mellan in-emellertid somen
tillverkningsindustrin, därsärskilt inomTabell visar detta2 äratt accentuerat

direktinvesteringar krympte fråni förhållande till utgåendestocken ingåendeav
samtliga branscher uppgick de ingåendetill 1990.15 % 1986 14 % Mätt över

fyratill utgående, jämfört med årinvesteringarna 1990 33 % de 38 %av

1 långvarigetablera kontrollMed direktinvesteringar tillräckligt aktieposter för överstora attavses
på %10 % aktiekapitalet. Enandel 50 användsland. Envanlig gräns ärföretag ien ett annat av

på utlandsinvesteringar.definition svenska direktinvesteringar ellerhär som
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tidigare. Också vad gäller antalet anställda föreligger påtaglig obalans inomen
tillverkningsindustrin, ökningen mellan ochäven 1970 1989 varit klartom
snabbare för de ingående direktinvesteringama jämfört190 % med 104 %-
för de utgående.

Tabell 1 Direktinvesteringar för OECD-länderna 1985-1988

Land Genomsnitt utgående Genomsnitt utgående Genomsnitt ingående
direktinvesteringar direktinvesteringar i direktinvesteringar
miljarder USD förhållande till i relationBNP till utgående

1986 procent procent

Sverige 3.8 3.3 0.18
Finland 1.2 1.9 0.19
Norge 1.0 1.4 0.28
Österrike 0.3 0.2 1.22
Schweiz 3.3 2.4 0.33

Storbritannien 24.7 5.3 0.46
Västtyskland 9.7 1.1 0.15
Frankrike 8.9 1.2 0.58
Italien 3.5 0.5 0.89
Nederländerna 4.7 2.7 0.52
Belgien och Lux. 2.6 2.3 1.10
Spanien 0.8 0.3 5.56

USA 29.3 0.7 1.49
Kanada 5.0 1.5 0.36
Japan 22.7 1.1 0.02
Australien 4.6 2.5 0.85

Käla: OECD.
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Tabell ingående2 Svenska utgåendeoch direktinvesteringar

Stockvärden, miljarderdirektinvesteringar, kronor i löpande priser

Samtliga branscher Tillverkningsindustri

1986 1990 ökning 1986 1990 ökning
1986-1990 1986-1990

Utgående direktinvesteringar 104 206 98 % 67 185 176 %
Ingående direktinvesteringar 39 68 74 % 10 25 150 %

Ingåendeutgående 38 % 33 % 15 % 14 %

Antalet tusentalsanställda
Samtliga branscher Tillverkningsindustri

1970 1989 ökning 1970 ökning1989
1970-1989 1970-1989

Svenska dotterbolag i utlandet 590 222 452 104 %- -
Utländska dotterbolag i Sverige 82 202 146 % 42 122 190 %

Ingåendeutgående 41 % 19 % 27 %-

1990
Källa: Bearbetning SCB:s kartläggningsundersökning.av

Även Sverige i internationell jämförelse har blygsamma ingåendeom en
direktinvesteringar, den huvudsakliga skillnaden måttligtär inflödenatt stora
sammanfallit med mycket utflöden. har inneburitDe omfattandestora senare en
internationalisering de svenska multinationella företagen. Diagram visar1av
utvecklingen försäljningens fördelning mellan Sverige och utlandet för s.k.av

enkätmaterialetföretaggenomgående i svenskaDen marknadens andel har
krympt kontinuerligt, från 37 % 1965 till endast 16 % 1990. Motsvarande
förändring i produktionen framgår Diagram 2. Hemmaproduktionens andelav
minskade från 56 % 1965 till 41 % 1986. snabbasteDen nedgången har dock

Årunder de åren.ägt 1990 uppgick de svenska koncemföretagenssenasterum
andel produk-tionen till mindre 34 %.änav

3 genomgåendeMed företag de för vilka uppgifter finns tillgängliga vid varje mättillfälle.menas
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svenska utlandsinvesteringama ökade särskilt kraftigtDe under sista hälften
1980-talet. det första skedet utgjorde Nordamerika denI huvudsakliga desti-av

nationen, då stark efterfrågan parallellt med finansiell försvagning deen av
företagen investerare frånamerikanska attraherade hela världen. Efter 1986 blev

alltmer dominerande periodenEG För 1984 till helhet1991mottagare.som som
direktinvesteringar försvenska motsvarande miljarder kronorEG 172mottog

siffrani nominella värden, medan för miljarder.USA 39 Diagram 3 visarvar
fastigheter och återinvesterade vinstmendelEGs andel då exkluderats. Tillverk-

ningsindustrins andel direktinvesteringama i sjönk frånEG i början70 %av ca
till slutet decenniet. Vidare1980-talet 50 % dominerademotav ca av pappers-

och massaindustrin tillverkningsindustrins investeringar i under ochEG 1989
ökade betydelse emellertid påtaglig inom praktiskt1990. EG:s samtligatagetvar

branscher.

årsDiagram direktinvesteringar i 19803 Totala svenska netto priser, fördelade
på Fastigheter återinvesteradeEG och övriga länder. och vinstmedel är ex-
kluderade

10000 - -

0
1982 19831981 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

tillåtnaAnm.: Fastighetsinvesteringar först 1987,fr.o.m. de exkluderas i diagrammet för att
Återinvesteradeerhålla jämförbarhet tiden.över vinstmedel redovisas Iänderfördelat i

Riksbankens statistik, varför exkluderas.även de
Källa: Sveriges Riksbank.
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medfört förändradnedan har investeringarna i EGdiskuteras vidareSom en
Sverige och utlandsverksamheten lag.moderbolagen irelation mellan över

ägde i utflödet underviss nedgång 1991.visar3Diagram även att rumen
samtidigt ökning i inflödet direkt-och noteradesUnder 19921991 en av

Sverige.investeringar till

i utlandetFörändrade strukturer

påverkar välfärden i olika länder hardirektinvesteringarFrågan hur genomom
till handeln har ofta iförhållande ståttvållat åtskillig debatt. Derasåren centrum

frågan huruvida direktinvesteringaroch då inte minstför analysen, utgörom
från hemlandet. Utlandsinvesteringar ledereller substitut tillkomplement export

Åproduktion. andra sidan ökarmed lokaltill tidigare ersättsexportatt
förbättraprodukter till utländska marknader ochmöjligheterna att anpassa

total försäljning och insatsvaror.servicen, vilket kan större exportmer avge
mycket och hur mycketNettoeffekten beror på hur ersättsexport som som

studier amerikanska svenska företag, fanntillkommer. Baserat av resp.
Swedenborg positiva effekter frånm.fl. och [1982][1979]Bergsten export

amerikanska företag branschnivå funnithemlandet. Vidare har analyser av
teknologiskautlandsinvesteringar ökat de amerikanska företagens kompetens,att

lett till läckage kunskap till utländska kon-detta skulle ha störreutan att av
Mansfield m.fl.kurrenter Mansfleld och [1980], [1983].Romeo

positiva effekter utlandsinvesteringar för verk-Bilden huvudsakligen avav
med tiden börjat ifrågasättas i det svenska fallet.samheten i hemlandet har När

från dotterbolag i utlandet relateras till från Sverigeexempelvis exportenexport
effekter i synnerhet från slutet 1970-taletframträder negativa Svenssonav
utlandsinvesteringarna i vikti avseenden ändrat karaktär[1993]. Faktum är att ga

vilket gäller för relationerna mellan moderbolagenunder år, ochävensenare
framträdandei utlandet. förändringar särkilt iverksamheten Dessa EG.är

Följande kan noteras:
Etableringsformen för utländska dotterbolag har skiftat från nyetablering tillo

existerande företag. visar trenden stabiluppköp redan Diagram 4 är överattav
i samtliga regioner, andelen förvärv särskilt högtiden och den ärsamma men

Ungefär samtliga förvärv under åren till 1990 ägdei 80 % 1986 iEG. av rum
EG.
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Diagram 4 Andelen etableringar i form uppköp redan existerande företag,av av
tidenöver i skilda regioner procent

100-

EG
80-

Övrigo l-Iönder

U-Iönder
60-

40-

20-

1961 1961-70 1971-80 1980

Källa: IUl:s enkätmaterial.

De producerande dotterbolagen blir allt viktigareo mottagare exportsom av
från de svenska moderbolagen. Detta gäller inte alla regioner, det domi-men
nerande inflytandet verksamheten iutövas EG. Tabell 3 visar andelenattav av

till de de ursprungliga EG-ländemaexporten gick till de producerandesex som
dotterbolagen ökade från 30 % 1986 till 46 % 1990. Samtidigt visade dotter-
bolagen i EG klart ökad benägenhet importera från moderbolagetatt ien
Sverige. Som framgår Diagram nådde denna5 benägenhet 1990 18 %näraav

dotterbolagens totala omsättning. andraI regioner dotterbolagenärav av
betydligt mindre betydelse för från Sverige Andersson [1992a].exporten
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den totalaandel exportendotterbolagproducerandetillTabell 3 Exporten avsom
1974-1990procentregionertill

Övr.I. Afr.+As. Latinam.Nordam.År EFTASyd-EGEG3EG6

6,1 49,946,417,116,926,815,134,81974
23,72,217,023,911,312,217,126,51978
35,61,230,714,79,219,812,71986 30,5
40,731,4 6,317,25,127,023,246,01990

Irland.Storbritannien ochDanmark,EG-ländema. EG3ursprungligadeEG6
Övr.I Zealand.Australien och NyaGrekland. Japan,ochPortugalSpanien,Syd-EG

enkätmaterial.IUI:sKälla:

dotterbolagensi EG procentdotterbolagensvenskaför deHandeln5Diagram av
omsättning

40-

exoriToial

30-

II SverigeImport fran20.

10-

till SverieExori

O ..... 199019861978197419701965

exportinriktade, vilketblivit1980-taletunderhari EGDotterbolagen mero
marknadsintegratio-följdnaturligDettaframgår Diagram ärockså avenav

andralandgränserna. Försäljamöjligheternaökat överi vilkenEG, attnen
minskadeu-ländemaiDotterbolagenblandad.utvecklingenregioner är exem-

till 8 %omsättningen 1986från 13 %benägenhetsinpelvis exporteraatt av
1990.
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Som kan utläsasäven Diagram redovisar5 dotterbolagen iO EG ökadav en
benägenhet till Sverige. I EG uppgick de producerandeatt exportera dotter-
bolagens till Sverige under 1990 till hälften vad deexport än importera-mer av

Återigende från Sverige. avviker detta från utvecklingen på del andraen
marknader. Dotterbolagen i minskadeEFTA benägenheten tillatt exportera
Sverige under period.samma

Inomföretagsexporten från Sverige till dotterbolagen i utlandet fick0 en
markant förändrad sammansättning i slutet 1980-talet. Medan tillexportenav
dotterbolagen i EG fram till bestått1986 fárdigvaror och insatsvaror tillav
ungefär lika delar, ökade insatsvaromas andel till knappt 75 % 1990. Inomföre-

till andra regioner förskötstagsexporten också insatsvaror, framförallt imot
Nordamerika och EFTA, på lägre nivå.men en
Ovanstående visar de svenska multinationella företagensatt verksamhet i

Sverige och i utlandet kommit integreras allt kraftigare, i synnerhetatt vad
gäller verksamheten i EG. Om till försäljandeäven dotterbolag inklu-export
deras, inomföretagshandel tillutgör 80 % företagens export.upp av

Utveckling krympande industrisektormot med lägre
forädlingsvärde

Ett antal observationer talar för industrin i Sverige inne iatt förloppär ett som
dels innebär inriktning lägre förädlingsvärde i produktionen,mot och delsen
leder till krympning industrin helhet. Industrins andel BNP min-en av som av
skade från 26 % till1970 under 20 % 1990. Denna utveckling förknippas ofta
med basindustrins expansion och tillbakagångverkstadsindustrins Beräknat på
exportvärdet i löpande priser förlorade den totala industrin i Sverige under
motsvarande tid knappt 20 % sina världsmarknadsandelar. Som kan utläsasav

Diagram härrör6 nedgången i marknadsandelar enbart från verkstads-nästanav
industrin, vilken förlorat 27 %. Medan basindustrinöver under årsenare
återhämtat sin ställning har verkstadsindustrins problem fortsatt. Av Diagram 7
framgår vidare basindustrin särskilt väsentlig iatt är till EG, medanexporten
importen därifrån i hög grad består differentierade verkstadsindustriprodukterav
Finansdepartementet, 1992.

Till basindustrin räknas: och mineralbrott, trävaruindustri,gruvor ochmassa-, pappers-
stål-pappersvaruindustri järn-, och metallverk. Verkstadsindustrisamt utgörs metaIIvaru-,av

maskin-, elektro- och transportindustri.
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Snarare dikotomin mellan bas- och Verkstadsindustri, denän avgörandeäger
förändringen inom branscher, och i högre grad inom företag. Ovan-änrum
stående pekar betydelsengenomgång på hur de multinationella företagenav
länkar sina aktiviteter i Sverige till den oña långt verksamheten istörre
utlandet. Nedgången för produktionen i Sverige har i själva verket överträffats

expansion de företagensvenska i utlandet. behöverDetta i och för sigav en av
inte negativt, eftersom framflyttade positioner i utlandet kan nöd-vara vara
vändiga för industrins överlevnad i Sverige. organisationFöretagens hemma och
i utlandet speglar emellertid förutsättningarna för produktion olikai länder, och
blir bärare strukturomvandling landgränsema.överav en

Diagram 8 Genomsnittlig tillväxt i förädlingsvärde anställd, i Sverige och EG.per
Samtliga branscher inom tillverkningsindustrin inkluderade procentuellär tillväxt

årper

3.
Sverige-T7 12g EG

6.

Ww

1965-70 1970-74 1974-78 1978-86 1986-90

Källa: IUI:s enkätmaterial.

Den genomsnittliga produktivitetstillväxten år förädlingsvärdemättper som
anställd, återges i förDiagram 8 skilda delar koncemverksamheten iper av
enkätrnaterial.IUI:s Då produktiviteten i Sverige traditionellt legat på högen

nivå kan det naturligt den procentuella produktivitetstillväxten i regelattanses
varit lägre här i EG. Under perioden mellan oljekrisema,än 19741978, var

Årenden särskilt låg i Sverige. under och efter devalveringarna i slutetnärmast
1970-talet och början 1980-talet fick verksamheten i Sverige däremot denav av

högre produktivitetstillväxten. Under perioden 1986 till 1990 har vi dock fått

BilagcdclI3-0358 l4
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Produktivitetstillväxten har varit negativ i Sverige,mönster.närmast extremtett
förbättring medi redovisar 5,5 % året.dotterbolagen EGmedan omen

undersöka hur denna utveckling hänger med denFör närmareatt samman
harfrån Sverige till dotterbolagen i EG multipelökade insatsvaruexporten en

datamaterial. beroende variablengenomförts Denregressionsanalys lUI:s
förädlingsvärdet anställd itillväxten i denden årliga[QLS] utgörs perav

iförklarande variablema förändringarna andelenkoncemdelen. Desvenska är
förändringen[xInsEGxEG], itill EGi den totalainsatsvaror samtexporten

i i den totala tillproducerande dotterbolagen EGtill deandelen exportenexport
andel insatsvaruexportUtgångspunkten ökad[xDBEGxEG].EG är att en

del produktionenförädlingskedjan förkortas i densignalerar äratt av som
effekt produktivitetenborde negativ påSverige, vilketbelägen i perge en

Sverige medföratill dotterbolagen bör iställetAndelenanställd i export en
ökad kontroll, trygghet iintemaliserad handel medgereffekt, dåpositiv en

produktionen. Följande resultathögre effektivitet ioch därmedleveranserna
erhölls°

xDBEGxEGxInsEGxEGQL + ++ sa 21s
-0.25 0.14

1.99-273

estimeradevariationen. givnaoförklarade Dedär den ärparametrarnaäre
Visst stöd erhålls för bådat-värdena inommed de erhållnanertill, parentes.

signiñkansnivå, ochandel på 1 %vad gäller insatsvaruexportenseffektema,
därtill påfallandeEffekten insatsvaruexportenförväntats.tecknen ärär avsom

tillökning i andelen insatsvaruexport EGTolkningen är procentsattstor. en
anställd i Sverige.i förädlingsvärdelägre tillväxt Dettatill %lett 0,25 per

inomföretagshandel,positiva effekten vilkendel denmotverkas till aven av
signiñkans.värde och lägre gradlägre skattatdock visar ett av

5 produktivitetsimultanitetsproblem föreligger, eftersom lägre kanDet bör betonas att ett
från Sverige. Den effekten bör dockutlokalisering verksamhettillförväntas bidra varaav

på förkortad förädlingskedja. Fortsattaeffekten förädlingsvärdetmarginell jämfört med av en
förhållandet mellan produktiviteten, utlandsin-utförligt analyserakommerstudier att mer

påverkatföretagsnivå, detta industrins utvecklingutrikeshandeln liksom hurvesteringarna och
Sverige.i

två fyra-årsperioder5 på där uppgifterförändringar under de funnitshar genomförtsEstimationen
tiden visade1974-1978 1986-1990. Endummy för förändring över sigtillgängliga, dvs. samt

lägre produktivitetsutveck-tecken, vilket speglar den allmäntsignifikant med negativtklartvara
något F-värdet uppgick till 3.749.skedet. Deti Sverige i detlingen svagasenare
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nyckelfaktor för produktiviteten utfalletEn forskning och utvecklingär av
hur kunskap sprids inomFoU och mellan företag. svenskaDe multi-samt ny

nationella företagen tillhör de FoU-intensiva i världen, ochmest merparten av
har varit lokaliseradFoU åren i Sverige. En viss förskjutning ägdegenom

emellertid mellan 1986 och då andelen1990, i utlandet ökade frånFoU 13rum
%.7till all i utlandet svarade dotterbolagen16 Av FoU i förEG 60 % 1990ca

Andersson [l992a]. FoU-verksamhet i Sverige har till del resulterat i höjdstor
produktivitet i de utländska koncemdelama. Samtidigt har dotterbolagens egen

hañ signifikantFoU-verksamhet positiv effekt på deras förmåga till-atten
sig dengodogöra kunskap moderbolaget.FoU i Några signi-genereratssom av

fikanta effekter FoU-satsningar i utlandet produktivitetenpå i Sverige harav
däremot inte kunnat beläggas Fors [1993ab].

kan tillväxten i världsekonomin iDet och världshandeln minskatnoteras att
sedan oljekrisema under 1970-talet, och liberaliseringen världshandelssys-att av

på grund former protektionism, och hittills verk-temet stannat upp av nya av
ningslösa försök hantera dessai multilaterala förhandlingar. övergripandeDeatt
förskjutningama inom handeln med mellan och1970 1988 illustreras ivaror

vilken visar markantDiagram uppgång för industrivaruhandeln.en
Förändringarna mellan olika branscher, liksom tjänstehandelns expansion, har
skapat alltmer framträdande ställning för differentierade produkter med högten
förädlingsvärde produktion bygger på mänskliga kunskaper och effektivvars
hantering modern teknologi. Produkter och investeringar vilka intensivaärav
i sin användning billig arbetskrañ och råvaror erfar däremot förhållandevisav

efterfrågan och hård priskonkurrens Andersson [1992b].svag
har följaktligen framhållits industrinsDet utveckling i Sverige rimmar illaatt

med trenderna i världsekonomin helhet. Som påtalats behöver dettasom ovan
inte innebära något problem. landsEtt produktion kan mycket väl mestvara
konkurrenskraftig inom råvarubaserad ocheller lågförädlande verksamhet. Av
allt förutsätterdöma detta dock fortsatt pressade kostnader och sjunkandeatt
reallöner. framförKonkurrensen med allt industriländer kommer knappastnya

Östeuropaminska, och i den mån får fart sinapå ekonomier ökar konkurren-att
ytterligare. utsikter förDystra det internationella handelssystemets regelverksen

med Uruguay-rundans kräftgång bäddar sannolikt för fler svårigheter för relativt
odifferentierade produkter. denna bakgrundMot det berättigat talaär att om en
strukturkris industrii svensk vad gäller såväl storlek inriktning. krisDennasom
har blivit alltmer påtaglig förändringarna i slutet 1980-talet.genom av

7 frånFöretag USA, Tyskland Schweizoch hade i genomsnitt ungefär 90 % sin FoU-av
verksamhet belägen i hemlandet i mitten 1980-talet. Japan utgör fall, medett extremtav mer

99 %än hemma Imai 1993. En allmän trend ökande andel FoU i utlandetmot rapporterasen
1992.även UNav
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varusammansättning 1970-1988 procent9 VärldshandelnsDiagram

100 -

80 Tillverkningsindustri

EE Brönslen

E] Malmer

Jordbruksprodukter

Livsmedel

1985 198819801970

1990.UNCTAD 1987 ochKälla:

oftamindre företag har svårt expandera ikan slutligenDet attnoteras att
infor-bristande för utvärdera mängderutlandet grund att storaav resurser

belägna marknader.särskilt uttalade på avlägset harmation. Svårighetema Deär
blev dockmöjligheter låna i utlandet.också begränsade Detatt senare en

Riksbanken för förstaavgörande faktor från 1986 i och med dåmindre att
utländska investeringar från Sverige. Tabelltillät finansiering visargången 4av

utlandet tiden relaterat till storleken på dedotterbolag i svenskahur övernya
Andelen dotterbolag etablerade mindre företag konstantmoderbolagen. varav

Åren kraftigoch till ägde ökning ilåg mellan 1986. 1986 19901965 en rum
andel i framförallt och i EG. medmindre företagens EFTA, Företagde även

anställda svarade då för alla nyetableringar i ochmindre 500 55 % EFTA,än av
och medelstora företag utnyttjade sålunda de möjlig-i Mindre39 % EG. nya

investera i utlandet, vilket i första hand resulterade i nyetableringarheterna att
länderna. Undersökningarliggande europeiska kompetensnivåni de närmast av

tvivel i vilken utsträckning utlandsinvesteringari Sverige kastar dock iöver
möjlig för mindre företagnuvarande läge lag Braunerhjelm,är väg överen

[1993].
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Procentuell fördelning utländska dotterbolag efterTabell 4 företagetsav nya
storlek i Sverige, inom skilda regioner och tidenöver

Antal anställda 1965- 1971- 1975- 1979- 1987-
iSverige 1970 1970 1974 1978 1986 1990

Samtliga regioner
18 13 141- 499 11 37

6 9 3500- 999 5 12
28 19 161 000- 4 999 9

000- 9 999 31 22 32 24 145
10 25 32 36 40000- 27
Totalt 100 100 I 00 100 100

EG
499 14 13 17 14 391-

500- 999 4 6 4 5 13
000- 33 22 21 121 4 999 12
000- 32 275 9 999 32 21 11

10 000- 21 31 26 47 25
Totalt 100 100 100 100 100

EFTA
499 22 39 18 15 55

500- 999 11 13 6 7 6
000- 33 91 4 999 0 22 6
000- 9 999 17 22 18 205 6

10 000- 17 17 59 37 26
Totalt 100 100 100 100 I 00

Källa: IUl:s enkätmaterial.

utveckling redovisats har såväl utländskaDen inhemskasom ovan som
förklaringar. Låt kortfattat beakta orsakerna, för därefter diskuteraattoss
policy-implikationema.

Orsaker industrinstill utveckling

Intemationaliseringen näringslivet hänger i grunden med landvin-av samman
ningar informationsbehandling,inom kommunikationt.ex. transporter, m.m.,
vilka höjt företagens förmåga kontrollera produktion på skilda marknader.att
Det har blivit lättare sig till speciella krav och öka servicen tillatt anpassa
kunderna, och produktion har kunnat specialiseras i enlighet med särskilda
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Samtidigtfördelar i olika länder. har den ökade betydelsen forskning ochav ny
kunskap, med de kostnader denna betingar, lett till behov bevakastörreett att
och lära från konkurrenter. Möjligheter öka den teknologiska förmåganatt

erfarenhetersamordning kunskaper och ijolika organisationer hargenom av
expansion företagsuppköp, allianser, joint-ventures,bidragit till etc.en av

m.fl. Dunning,Andersson [l992], [1993].
Även utvecklingen regelsystemet för internationell handel väsentlig. Denärav

industrins internationalisering under den tioårsperiodensvenska har isenaste
europeiskahög grad påverkats den liksom Sverigesintegrationsprocessen,av av

utanför och geografiska belägenhet i utkanter. Utsiktemaställning EG Europas
Market innebar såväl hot möjligheter vilka ökadeThe Single behovetsomav

viktigti blev hålla jämna med konkurrenterEG. Detnärvaro t.ex. att stegav
omstrukturering, och för inte diskrimineras vid offentligföretog attsom agera

företag från de andra EFTA-ländemaupphandling. Också expanderade sin
i i slutet 1980-talet. Uppgången har dock inte i fallverksamet EG något varitav

lika för svenskt vidkommande, och obalansen mellan utgående ochstor som
investeringar har inte varit i närheten det svenska falletingående Leskeläav

Parviainen [1990].
fögadenna bakgrund råder tvivel utlandsinvesteringarna i högMot attom

motiverats förhållanden i Sverige. har också inverkatgrad Dessa påäven av
funnitsvilken inriktning den produktion kvar i hemlandet har fått, och hursom

denna länkats till den expanderande verksamheten i utlandet. Olika faktorer har
och samverkat i betydande grad. Med i bilden finnshär spelat naturligtvis

kreditmarknademas avreglering, och de möjligheterna finansiera utlands-attnya
investeringar från Sverige. avgörande dock de faktorerDet bestämt denär som

verksamhet irelativa lönsamheten Sverige och i utlandet. mig kortfattatLåtav
och schematiskt diskutera delvis sammanhängande faktorer:något utträngning
på grund den offentliga sektorn, altemativkostnaden för investeringar,av

ñmktionssätt,arbetsmarknadens förutsättningarna for tillvaratagandesamt av ny
kunskap.

offentliga myndigheternas tillväxt, från tillDe 15 % BNP 1970 21 %o ca av
har inneburit industriproduktion Sverige.1990, frånBortsettträngtsatt ut ur

effektivitetsförluster till följd växande skattekilar offentligaminskade denav
försektorns expansion övriga delar ekonomin. gällerDetta inteutrymmet av
arbetskraftminst tillgången på utbildad tillsammans med strukturen på den

högre utbildningen. Andelen högskoleutbildade tekniker, i den totalaprocent av
arbetskraften, bedöms lägre i Sverige i konkurrentländemaänt.ex. vara

BristernaOhlsson och Vinell [1987]. har blivit särskilt påtagliga fabriks-på
golvet, vilket har lett till lokalisering högförädlande produktion i utlandet.av
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Alternativkostnaden för har varitinvesteringar högre i Sverige i järn-änO
förbara länder. Attraktiva finansiella placeringar till följd upplånings-statensav
behov med utlandslånenormen och kreditmarknademas avreglering,parat
motverkade investeringar i produktion.

Arbetsmarknadensjimktionssätt har skapat incitamentsstrukturer, inteO svaga
minst för kompetensutveckling inom produktionen. Centrala löneavtal har i
första hand eftersträvat utjämning löneskillnader och långtgåendeen av
reglering löner, anställningsförhållanden, ledighet, har skapat rigidaetc.av
strukturer. Medan omfattande procedurer fördelar kakan, förhållandevisägnas
lite uppmärksamhet de faktorer bestämmer kakans storlek. Internationelltsom

låga löner för forskare och ingenjörer har visserligen kostnadsfördelarsett gett
inom FoU-verksamhet och stark produktutveckling, den relativt lågaen men

och motivationsnivån för kvalificerade yrkesarbetare har förordatstatusen
satsningar på avancerad industriproduktion i utlandet. Därtill har behovet att
stimulera arbetskraften, tillsammans med arbetsmarknadens överhettning, gett
löneglidning överskridit produktivitetsökningama och bidragit till inflation.som

Dåliga förutsättningar för har gjort endastinnovationer ringa antalattO ett
produkter introducerats, den generellt höga FoU-intensiteten itrots settnya

svensk industri. Det väl känt trade-off föreligger mellanär utvecklingatt en av
redan existerande kunskap och framtagning Levitt och March [1988],av ny

ÖverbryggningenMarch [1991]. mellan kunskap och kommersiellany pro-
dukter förknippad med omfattande incitamentsproblem dåär en samman-
koppling erfordras olika kompetensområden.av

Avslutningsvis bör inverkan ytterligare faktor kommenteras, nämligen0 av en
devalveringarna i slutet 1970-talet och början 1980-talet. Dessa skapadeav av
tillfälligt lägre kostnadsläge i Sverige, vilket stärkte industrins konkurren-ett
skraft minskade omvandlingstrycket. Givet de förhållanden i övrigtmen som
rådde i ekonomin, och kort beskrivits blev resultatet ökad inrikt-som ovan, en
ning basindustri och insatsvaruproduktion med lägre förädlingsvärde.mot Denna
utveckling accentuerades i slutet 1980-talet. slutändanI står med krym-av en
pande industrisektor i Sverige, och väl utvecklad svenskägd industri i EG.en

Policy-implikationer

I nuläget riktas uppmärksamhet på Sveriges akuta svårigheter. Skatterefor-stor
har effektivt ökat det tidigare låga hushållssparandet. Samtidigt harextremtmen

inhemsk efterfrågan, räntechocker, finans- och fastighetskriser lett tillen svag
lågt kapacitetsutnyttjade, utslagning industri, stigandeett arbetslöshet och ettav

växande statligt budgetunderskott. Kostnadsläget har dock sänkts kraftigt, främst
lägre arbetsgivaravgifter och de facto devalvering sedan kronansgenom en an-

knytning till ECU:n övergivits. Stort hopp i detta läge till exportindustrin.sätts
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altemativkostnad för kapital, fokus pressade lönekostnader,fortsatt högEn
incitament för kompetensutveckling,utbildade yrkesarbetare ochbrist på svaga

industrin vidareemellertid sannolikt leda den svenska på redankommer att
för produktionen iblir fortsatt tillbakagång Sverige.inslagna spår. Resultatet en
politik syftande tilldärför viktiga inslag i produk-Följande punkter ses som en

tillväxt:tivitetsförbättringar och
svenska företagen genomfört ökar EG-marknadensinvesteringar deDe0
från Sverige. återhämtning industrin skatillgänglighet för För attexport en av

dock impulser vilka kan motivera uppgraderingtill stånd krävskomma ennya
Förutsättningarna för investeringar i Sverige börverksamheten här hemma.av

i jämförbara EG-länder.helst bättre änvara
för kapital.motverkas de höga altemativkostnademaInvesteringar Dettaav

lägre korta lägre långa eller selek-i princip åtgärdaskan räntor,räntor,genom
de facto devalvering regimIdag åtföljs kronans medtiva åtgärder. av en

fall dirty float i den mån riksbanken inter-växelkurs, eller iflytande vart
sänka de kortaRiksbanken har möjlighet för räntornaatt att menageravenerar.

motiverasfortsätta växelkursen. denkan i praktiken tvingas Dettastötta av
lånestocken i utländsk valuta vilken tenderar dåomfattande privata övergesatt

höjd inflationSverige med fallande krona och utsiktersjunker iräntorna om-
följd. ensidig sänkning de kortalångaoch högre En räntornaräntor avsom

stocken privataländer fordrar därför del lån irelativt andra att stor aven av
ordnade former.överförs till offentlig regi underutländsk valuta

i häremellertid betydelse det avseendet,långaDen störreräntan är av
vidplaneringshorisonten liknar den föreligger investeringareftersom mer som

förtroendet forlånga i hög grad fråga deni produktion. Den räntan är omen
hos utfästelserpolitiken, och inte minst trovärdighetenekonomiska statens att

offentligbudgetunderskottet under kontroll. Farhågor för ökande upplåningfå
för överstiger produktivhöjda skatter, liksom löneökningarocheller som

Selektiva åtgärder, slutligen, förknippadeningen, driver den långa ärräntan.upp
viktigturvals- och incitamentsproblem, varför det efter-med väl kända är att

väsentligt sökagenerellt lägre realräntor. emellertid kom-Det är attsträva
tillgången riskkapitalåtgärder dessa områden förbättrar påbinationer på somav

produktiva investeringar i Sverige.förutsättningarna föroch
utvecklingen arbetsmarknaden nyckelfråga.flera skälAvo ensynes vara

kompensation förarbetstagarorganisationema reallöne-för krav frånOro
med arbetsgivarna späder inflationstrycket.sänkningar och risk för konflikter

arbetsmarknadernas funktionssätt hämmar struk-Därtill har redan påtalats att
skulle med högreturomvandling och kompetensutveckling. Mycket vunnetvara

produktivitetsförbättringar,för belöningssystem stimulerar ochacceptans som
löneökningar kopplassamtidigt mekanismer det trovärdigt tillgör attsom

s.k. produktivitetsdelegationen har redanproduktivitetsförbättringar. Den 1991
förslag specifika åtgärder.åtskilliga tillpresenterat
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utvecklingenmellan ochminska FoUföreliggerbehovstarktEtt gapetatto av
fungerande kommunika-frågadelsi Sverige.produktion Detta är en omav ny

och dels frågaindustriell verksamhet,grundforskning ochmellantionsvägar en
företag åkontaktytor mellanochinformationsutbyte större stora enaom mer

andra. den bakgrundenföretag å den Motmedelstoramindre ochsidan och
kompetensutvecklingförmöjliga stimulanseranledningfinns det överatt se

och han-effektiv spridningmöjliggörinfrastrukturpå denkvaliténsamt som
information.tering av

svenskai densamarbetspartnerspotentiella kompetentaFörekomsteno av
deprecieringproduktion hit.förlägga Kronansför beslutviktigekonomin attär
för utländskaunderlättarutländskt ägandehinder föravskaffandetoch nuav

in-bidra till bättreskulle kunnaSverige, vilketiinvesteraaktörer ettatt
arbetsmarknader föreliggerinflexiblaochhögadustriklimat. Med fortsatt räntor

etablerasyfte inteutländska uppköpomfattandefara för ärdock reell attvarsen
brukbegärlig teknologi för påSverige, kommaivaraktig övernärvaro utanen

forsknings-forskning ochtillgångenföljd den godahåll. Detta ärannat aven
förhållandevisproduktionssidansamtidigtSverige,i ärresultat svag.som

omständig-det under allageografiska belägenhetgrund vårDelvis på ärav
skall åstadkommainvesteringarutländskaosannoliktheter att en merensamma

hands detillindustrin. liggeromstrukturering Detbetydande närmare attav
förnyaföranledda stärka ochsigföretagen skamultinationellasvenska attse

ochinternationellasvenska företagensi Sverige. närvaroproduktionen De stora
fruktbart utbyte medibehövererfarenhet omsättas ettutgör somen resurs

industriutvecklingtjänsteföretag förindustri- ochlokalamindre att en gynnsam
Sverige.möjlig iska vara
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Denna bygger på tidigare artiklar: Kan decentraliseraduppsats tre lönebild-
fungeraning i Herin, red,J., Lönebildning förändring,i SAF, 1992; En
arbetslöshetsförsälving samhällsekonomiska överväganden ochny en-

idéskiss bilaga till utredningen obligatorisk arbetslöshetsförsäkringom en
skriven tillsammans med Jan Herin; och Lessons from the Macroeconomic
Experience of Sweden under utgivning Europeani Journal of Political
Economy.
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finnsDet två olika huvudperspektiv arbetslöshetsproblemet. Det traditionella
betonar den allmännasynsättet efterfrågeutvecklingen och den makroekono-

miska politikens utformning. Den påverkar sysselsättningen både direktsenare
sina efterfrågeeffekter och indirekt via lönebildningen. Ofta föreliggergenom

svåra målkonflikter därför högre efterfrågan ökar sysselsättningenatt som
kort sikt också kan leda till sådana löneökningar sysselsättningen minskaratt på
lång sikt. Ett alternativt fasta just dessasynsätt restriktioner förtar politiken
och betonar i stället hur dessa beror de institutionella förhållandena på
arbetsmarknaden. Utgångspunkten dessa påverkarär de grundläggandeatt
incitamenten för såväl den kollektiva lönebildningen de enskilda indivi-som
demas arbetsmarknadsbeteende.
Båda perspektiven naturligtvis relevanta.är På kort och medellång sikt denär

allmänna makroekonomiska utvecklingen och politiken dominerande bestäm-
ningsfaktorer för sysselsättningen. På längre sikt framstår emellertid de
institutionella förhållandena avgörande. Det decenniets arbets-senastesom
marknadsforskning har också i allt högre grad kommit framhålla hur skill-att
nader i arbetslöshet mellan olika länder kan förklaras grundläggande skill-av
nader ifråga de institutionella förhållandena arbetsmarknaden.om
Denna anlägger institutionellt perspektiv.uppsats kommerett Den behandlaatt

dels förhandlingssystemet på arbetsmarknaden, dels stödet till de arbetslösa i
form arbetslöshetsförsäkring och aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.av
Enligt min mening utformningen dessaär grundläggande institutioner påav
arbetsmarknaden central betydelse för möjligheterna siktpå upprätthållaattav

hög sysselsättning.en
I min diskussion kommer jag frånutgå två grundläggande förutsättningar.att

förstaDen lägre reala lönekostnaderär för företagenatt dvs. lägre löner i
förhållande till produktprisema under i övrigt lika förhållanden innebär högre
sysselsättning. Det torde svårt hitta någon seriös ekonomatt intevara som

detta grundantagandeaccepterar nedåtlutande efterfrågekurva för arbets-om en
kraft. Den andra utgångspunkten lönebildningenär påverkas ekonomiskaatt av
incitament, dvs. de ekonomiska konsekvenserna olika handlingsalternativav av
för företag och löntagare. Detta kan del uppfattas kontroversielltav en som mer

under detär synsätt decennietett kommit bli allmäntmen senaste attsom
arbetsmarknadsekonomeraccepterat världen i oberoendeöver stortav sett av

politisk uppfattning se Jackman, Layard Nickellt.ex. 1991 eller Calmfors
1992b. Mer exakt brukar tolka det grundantagandetman attsenare som
arbetsgivamas beteende påverkas hur löneförändringar inverkar på vinsternaav
och arbetstagarnas de risker för välfärdsförluster uppkommer för demav som

blir arbetslösa till följd höga löneökningar.som av
Den inte också arbetsmarknadensynsättetaccepterar kännetecknasattsom av

rationellt beslutsfattande kan analyseras med vedertagna ekonomiskasom
analysmetoder har förmodligen inget utbyte min framställning.större Trorav
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däremot på betydelsen ekonomiska incitament bör emellertid diskus-man av
sionen kunna bidra till strukturera antal viktiga frågeställningar.att ett
Förhoppningsvis kan också de slutsatser dras angående värdet olikasom av
institutionella förändringar tjäna underlag för fortsatt debatt.som en
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förhandlingssystemetoch1 Lönerna

upprätthålla hög sysselsättningmöjligheternafaktor förcentralförsta attEn
förskapaslönebildningenincitament förde systemetutgörs avsomav

decenniet kännetecknatsunder detharavtalsförhandlingar. Detta senaste av
centraliseringen har successivtstarkatidigareförändringar. Denlångtgående

mellan påoenighetunder betydandesketthar parternaurholkats. Detta
grundläggande åsiktsskillnaderläge kvarstårOckså i dagensarbetsmarknaden.

återgång tillvidare ellerdrivasbördecentraliseringsprocessenhuruvida en
därför finnaskaneftersträvas. Detcentraliserade former börförhandlingar i mer

i fråganteori harnationalekonomisksammanfatta vad sägaförsöka attskäl att
förhandlingssystembraslutsatser hurförsöka dradenoch utifrån ettatt somom

utfonnas. gällertillväxt bör Detprisstabilitet ochsysselsättning,bidra tillkan
renodlad centraliseringmeddecentraliseringrenodladjämföradå inte bara att

alternativahos iförtjänstemafrågangrad ställalika hög systemi attutan om
för såväl den allmännaKonsekvensernakombineras.låter sigmånnågon

behandlas.skallmellan olikalönerelationemalönenivån gruppersom

lönenivånpå den allmännaEffekter1.1

centraliseradehävdarlitteraturteoretiskomfattandefinns attDet mersomen
dvs. löne-lönekostnademablir de realadesto lägrelöneförhandlingarna är,

genomsnittföretagen i ochförtill produktprisemaförhållandekostnadema i
olika varianter pådå frågasysselsättningen. Dethögredärmed desto är om

nationaleko-hänsyn.samhällsekonomiska Dencentrala avtalsparter taratttemat
ekonomin löneökningareffekter pånegativanomiska är restenatttermen avav

ligga iInnebörden det kommerinternaliseras.enskilda är attför attgrupper
beakta de totalaavtalsförhandlingarcentraliseradevidegenintresse attparternas

till stånd i varje delkommerlöneökningardeföljdverkningama avsomav
tillbaka lönerna. harhålla Manförstärks incitamentensker,ekonomin. såNär att

hänsyn till.avtalsparter börcentralaeffekterhel rad sådanapekat på tasomen
pris.varje lön någonenkeltsig heltgrundar äri förstaEn att annans

och därmed tillprisnivånhöja den allmänatilllöneökning bidrarVarje attatt
och kapitalägarealla arbetstagareinkomsterna fördisponiblaminska de reala -

Calmfors Drifñllfråga 1988,löneökningen iberörsinte direkt avsom-
m.fl. 1991.m.fl.Jackman 1991, Moene

till prisök-ekonomin lederlönekostnader i delhöjdaii den månI aven
kan produktioni andra företag,insatsvarorprodukterningar på de utgörsom

Wallerstein 1990.sysselsättning också däroch äventyras
sektor lederlönestegringar itill följdMinskad sysselsättningiii stora enav
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till kostnader för arbetslöshetsunderstöd och minskade skatteintäkter isom
slutändan får betalas alla löntagare och kapitalägare högreav genom- -
Skattesatser eller minskade offentliga utgifter Blanchard Summers 1987,
Calmfors Driffill 1988.
iv höjda löner iNär sektor minskar efterfrågan på arbetskraft där,en

reduceras möjligheterna också för arbetssökande från andra sektorer få arbeteatt
Jackman m.fl.1990, Jackman 1991.

förv Högre lön kategori arbetstagare kan upplevas minska välfärden fören
andra på grund avundsjukeeffekter, visserligen kan framstågrupper av som

irrationella icke desto mindre förefaller handfasta realitetersom men vara
Oswald Gylfason1979, Lindbeck 1984, Uddén-Jondal 1992.
vi den enskilda arbetsgivarensFrån synpunkt andra arbetsgivaresär

lönehöjningar negativa, därför de det svårare rekrytera och behållagöratt att
personal och kan minska de anställdas prestationslust till följd missnöjeegna av
med det relativa löneläge uppstår Layard 1990, Moene m.fl. 1991.som
Likaväl det finns skäl varför centraliserad lönesättning bör skapa incita-som

för återhållsamhet, finns det emellertid skäl varför decentraliserad löne-ment
bildning med icke samordnade förhandlingar på företagsnivå bör det.göra
Risken lönehöjningar i enbart det företaget skall leda till förlusteratt egna av
marknadsandelar och därmed till lägre sysselsättning och vinster bör nämligen
verka starkt tillbakahållande på både det lokala facket och den enskilda arbets-
givaren. tillbakahållande effektDenna konkurrensen på produktmarknademaav
försvagas, centraliserad lönebildningen Orsaken de negativaär attmer
konsekvenserna lönehöjningar i det enskilda företaget i form produktions-,av av
sysselsättnings- och vinstminskningar blir mindre, kostnadsökningama kanom
övervältras konsumenternapå höjda priser. Möjligheterna till sådanagenom
prisökningar fler företag i ekonomin omfattasär större, löne-som av samma
ökningar.

leder framDessa till slutsatsen såväl mycket centraliseradattresonemang som
mycket decentraliserad lönebildning kan skapa incitament för låga reala
lönekostnader och därmed det lättare uppnå hög sysselsättninggöra att
Calmfors Driffill 1988, Rowthom 1992. Sannolikheten är stor att
lönebildningen kommer fungera med centralisering på mellarmivå,sämstatt
därför varken konkurrenstrycket eller det samhällsekonomiska hänsynstagan-att
det då blir starkt för hålla lönerna på rimlig nivå. så fallI skulleattnog man
få puckelforrnigt samband mellan centraliseringsgrad och real lönekostnadett

det slag visas i Diagram kurvan1 har ritatsDenna så fullständigtattav som
centralisering innefattande hela ekonomin ett enda avtal mellan arbets-en
givarorganisation och jättefack leder till lägre real lönekostnadsnivåett änen
företagsvisa förhandlingar. Detta resultat beror på konkurrenseffektema vidatt
decentraliserade förhandlingar inte förmår alla intemaliseringseffekterväga upp
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centralisering anledning sigfinns ocksåfullständig Det väntavid att att
förbundsvisa förhandlingar,vid branschvisabör nåspuckelnpåtoppen
tryck lönerna dentillbakahållandeeliminerar deteftersom dessa som

innebärbranschinhemska konkurrensen inom en

lönekostnadCentraliseringsgrad och realDiagram 1

Real
lönekostnad

I A

D
C

E

B

TotÃBranszzhvisaFöretagsvisa
centraliseringförhandlingar förhandlingar

företagsvisa förhandlingar kankonkurrenstrycket vid uppvägateoretiskt visaMan kan att
prisnivån ivid fullständig centralisering effekten ovanallmännainternaliseringseffekten den

Driffill 1988, Moene m.fl. 1991,internaliseringseffekterna Calmforsinte de övrigamen
diagrammet förbi denfortsätta ytterligare till vänster iSkulle däremotCalmfors 1 991 bl. man

individuella överenskommelserdecentraliserad Iönebildning medvertikala axeln till ännuen mer
ren-konkurrenstyp,riktning arbetsmarknadenskilda anställda, dvs. imellan företag och mot aven

sålåga centralisering eller lägrevid fullständiglika Iönekostnaderär det möjligt att som
småningom uppnås.

på2 schematiskt förklaras följande sätt. Anta för-sambandet kanDet puckelformade att
övergångutgångsläget centraliserade förhandlingarbranschvis. En till heltförshandlingarna i

då kraftigt betydelse: i stället förinternaliseringseffekterna ökar iinnebärakommer att taattatt
har 16 branscher i ekonomin kommervarje löneökninghänsyn till 116 effekten omavav --

särskilt mycket,minskar inte konkurrenstrycket eftersombeaktas. Samtidigthela effekten att
branscherna. Av skälmycket än inomkonkurrensen melan olika branscher är svagare samma

påövergång från samordnade förhandlingarbranschvisa förhandlingar till ickeinnebär en
företagsnivå Däremot spelarkraftig ökning konkurrenstrycket. denbranscherinom en avresp.

då 116skillnaden mellan internalisera eller, säg,mindre roll:minskade internaliseringen att
116mycket mindre mellan inernalisera och hela000 löneökning är än11 effekten attav enav

1992.1988, Moene m.fI. 1991, RowthornCalmfors Driffilleffekten
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Diagrammet kan användas för schematiskt åskådliggöra det svenskaatt
Övergångenefterkrigstidenlönebildningssystemets utveckling under från

branschvisa till centrala förhandlingar med SAF och LO helt dominerandesom
aktörer i mitten femtiotalet skulle kunna förflyttning från toppenav ses som en

till punkt vid kurvanspå puckeln A högra ändpunkt B. successivtDenen
för offentliganställdasökade betydelsen de och de privata tjänstemännens

fackliga organisationer och de offentliga arbetsgivarna under och1960- 1970-
talen kan sedan tolkas gradvis förflyttning till kurvan, tillvänster sägsom en
punkten relativt begränsade decentraliseringC. Denna kan ha haft betydande
effekter: skillnaden mellan fullt beakta konsekvenserna varjeatt ut av
löneökning eller endast detta till 12 eller 13 högst avsevärdgöra äratt
Calmfors Driñill 1988.

utveckling branschvisa1980-talets förhandlingar på SAF-LO-området kanmot
illustreras förflyttningytterligare till kurvanpå till någonstansvänstersom en
i närheten på puckeln. behöver emellertidDet inte innebäratoppen attav man
skulle tillbaka till de förhållanden rådde före centraliseringensvara som
genombrott på femtiotalet. finns nämligen anledningDet den ökandetro att
internationella konkurrensen under efterkrigstiden successivt plattat ut
lönesambandet i diagrammet: internationell konkurrens förekommer,mer som
desto mindre del det tillbakahållande konkurrenstrycket elimineras vidav
samordnande förhandlingar landet Danthine fallinom Hunt 1992. så kanI

tänkas ha hamnat i punkt kurvaD på II.man en som
Också dagens principiella motsättningar mellan hur löneför-parterna om

handlingarna bör bedrivas kan illustreras med hjälp diagrammet. Denav
fackliga inställningen kan karakteriseras försök glida tillbaka längsett attsom
kurvan igen, medan arbetsgivarsidanshöger i stället tycksmot strävan attvara
fortsätta till puckeln och andrapå sidan.vänster över toppen ner
Om på grundval denna analys skall ställning till för-vilkettaman av

handlingssystem samhällsekonomiskt fördelaktigt, det två slagsär ärmestsom
överväganden bör det första gäller jämföraFör det kurvans bådagöras. attsom
ändpunkter, dvs. ställa frågan totalt centraliserade förhandlingaratt om
verkligen lägre lönekostnader,reala och därmed bidrar till högre sysselsätt-ger
ning, decentraliserade förhandlingartotalt till företagsnivå. det andraFörän

bilda sig uppfattningmåste huruvida tillåtergång centralis-ettman en en mer
tiskt längre praktiskt möjlig. Min inte helt ovanliga uppfattningärsystem - -

detta falletinte till följd den differentiering näringslivetär äratt ägtav av som

3 från fortgåendeObservera jag i diagrammet bortser den ekonomiska möjliggörtillväxtenatt att
långsamt uppåtsuccessivt högre reallöner, dvs. hela kurvan förskjuts över tiden. Alternativtatt

kan påvid jämförelser mellan olika tidsperioder uppfatta variabeln den vertikala axeln iman
diagrammet förhållandelöneandelen förädlingsvärdet dvs. real Iönekostnad i tillsom av
produktiviteten.
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finnsde naturliga intressemotsättningar mellan olika löntagargrup-och somrum
andra 0rd kanske aldrig kan komma längre till höger på kurvanMedper. man

till de potentiella fördelarna total samordning därmedi 1 C. OmDiagram än av
realiseras, det i så fall tänkbart decentralisering till företagsnivåinte kan är att

de i praktiken lägsta reala lönekostnaderna.E ändå kan ge

förhandlingsnivåer1.2 och inflationenAntalet

i och i det den teoretiska litteraturensvaghet analysenEn påmestaovan av-
uttryckligen beaktar centraliserat avtalssystemområdet inteär att ettatt man-

förbundsvis lokalt.förhandlingar flera nivåer: centralt, ochinnebär En
till brist inom lönebildningsteorin haft svårtanledning denna är att attman

samspelet mellan dessa olika förhandlingsnivåer. Under deförklara årensenaste
emellertid utvecklats bättre teorier för detta Holdenhar det se 1988,t.ex.

Skedinger m.fl. eller Calmfors1991, Holmlund 1990, Moene 1991
kan sammanfattas följande1993. Huvudresonemangen på sätt.

följd avtalen högre nivåer förbundsvis eller centralt stipulerarTill påattav
fredsplikt vid förhandlingarna företagsnivå, uppkommer grundläggandeen
asymmetri vid dessa. kommer nämligen föras utifrån förutsättningenDe att att
de anställda alltid får minst de centralt avtalade lönerna, inteäven om man
skulle lokalt. enskilda arbetsgivaren har därmed inga reellakomma Denöverens
hot till sitt förfogande vid sammanbrott i de lokala förhandlingarna, medanett

informellade anställda kan till stridsåtgärder i praktiken inte gårta attsom
massjukskrivningar, maskning och arbeta efter regelbokenbeivra: elleratt

helt individuellt mindre. Följden blir de lokalaenkelt för-att prestera att
arbetsmarknadsförhållanden alltidhandlingarna under normala måste resultera

i de avtalen. adderas till den löneglidninglöneökningar centrala Dessautöver
följd konkurrens arbetskraften.arbetsgivarnasär omsom en av

nivåer följaktligen i sina beaktaAvtalspartema på högre måste avtal den
efterföljande löneglidningen de skall kunna de reallöner och deuppnå realaom
lönekostnader de eftersträvar. centrala avtalen därförDe måste alltidsom

lägre reallöner vad i slutändan vill Sedani uppnå. fåränutmynna man
fylla i typiska bilden för industriarbetarelöneglidningen Den underresten. t.ex.

de decennierna har också varit centrala eller branschvisa avtaltvå senaste som
i sig före löneglidning sänkt reallönema jfr På grundDiagram 2. denav--
höga inflationen också dessa reallönesänkningar i de centrala avtalen lättavar

åstadkomma. Allt krävdes de centrala avtalspartema lät deatt attsom var
nominella lönerna öka mindre priserna FörhållandenaDiagram 3. blirän
emellertid helt andra den ekonomiska politiken förs inflationen hållsså attom
låg, eftersom återhållsam reallöneutveckling då krävakan komma atten
nominella lönesänkningar central nivå, vilket knappast tänkbart. Iär ett
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arbetsmarknadslägenormalt det förmodligen inte möjligtär attens pressa ner
de nominella löneökningama under lägsta golv på några procentenheter,ett som

på den fackliga sidan förmodligen tycker sig behöva för motivera deattman
centrala organisationemas existens föroch tillgodose sina fördelningsam-att
bitioner Elvander Hibbs Locking1988, 1991, Calmfors 1993.

Diagram 2 Reallöneförändring till följd centrala och förbundsvisa påavtalav
SAF--LO-området

Total reallöneföröndring
inkl Iöneglidning

My
Reallöneföröndringtill
följd centralaochavs förbundsvisoavtal

3.

-10 r v . .. . . . . . . . . . . . . rä. .1970 1975 1980 1985 1990

Källor: SAF OECDMain Economic Indicators.och

Diagram 3 De nominella löneökningarna enligt centrala och förbundsvisa avtal
på SAF-LO-området inflationenoch

Förändringav
konsumentprisindex

Nominelllöneökning
enligt centralaoch
förbundsvisaavtal

1970 1975 1980 1985 1990

Källor: SAF och OECDMain Economic Indicators.
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förutsättning för centraliseratblir inflation kanSlutsatsen att ettatt vara en
förhandlingsnivåer ska leverera rimliga reallöner.flera kunnamedsystem

nominella löneökningarrestriktioner hur låga kaninflation kanMed låg som
reala lönekostnader de centrala avtalspartemaleda till högreuppnås än

fördelaktigainflationen destovill uppnå. lägreegentligen Ju är, mersom
förhandlingar i förhållande till centraliserade.fall företagsvisaframstår i så mer
lönesamband borde därför lyftas längrepuckelforrnadetidigareVårt upp mer

skulle kunnakommer. någontill höger i diagrammet Det utse som avman
kastas rangordningen ii Enligt dessakurvorna eller III Diagram termer av
och decentralisering vidutfall mellan centralisering lågmakroekonomiskt om

kunna föredraförhandlingar på enbart företagsnivåskulleinflation. Då attvara
flera nivåer,i praktiken förhandlingarcentraliserade dvs.framför även om

lönekostnadsnivålåga reala vidkan uppnåinte längre somsammaman
och inflation.centralisering hög

lågvid inflationCentraliseringsgrad och real lönekostnad4Diagram

Real
lönekostnad

IC,,

.\ . C

° A

Bransbhyisa TotalFöretagsvisa
förhandlingar centraliseringförhandlingar

koordinationsproblem1.3 Lönebildningen som

i stället olika förhand-helt på lönebildningen fokuserar påEtt synsättannat
information den samlade ekonomiskalingssystems förmåga hanteraatt om

olika beslutsfattande.utvecklingen och koordinera aktörers Dessa aspekteratt
1970-talets oljeprischocker och det tidigabetonades i samband med 1980-t.ex.

nerväxling inflationen i många länder t.ex. Sachs 1985.talets Brunoav
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decentraliserade förhandlingssystem inte kanArgumentet sig likaattvar anpassa
snabbt till ändrade makroekonomiska förutsättningar centraliserade system,som
dels på grund tendensen till överlappande avtal löper vid olikautav som
tidpunkter olika områden, dels grund osäkerhetenpå andraav om gruppers
beteende.

formulera problemet det kan finnas flera stabila jämvikterEtt iärsätt att att
ekonomi med okoordinerad lönebildning. kan förklaras tendensenDet atten av

för denlåta löneökningama den förväntade löneutveck-styrasegna gruppen av
lingen för Bhaskar då frågaandra 1990. kan delsDet attvara om rena
avundsjukeeffekter påverkar de fackliga lönekraven, dels arbetsgivarnaattom
tvingas sina lönebud för upprätthålla de anställdas arbetsmoralattatt anpassa
jfr nedan. fall blir förväntningsbildningenavsnitt 1.4 I så central. allaOm

sig alla andras löner skall öka med höjer varje sina lö-10 %,väntar att grupp
mycket, och därmed infrias också förväntningarna denjust så allmännaner om

löneutvecklingen. Hade däremot alla allmänsig % lönestegring, kunde5väntat
i stabil jämvikt ha etablerats.stället en annan

värdera betydelsen dessasvårt svenska erfaren-Det Deär att av resonemang.
tidigtheterna från 1970-tal och 1980-tal knappast stöd förnågotsent attger

skulle överlägsna decentraliseradecentraliserade det gällernärsystem attvara
de nominella lönestegringama till ändradesnabbt makroekonomiskaanpassa

förutsättningar skulledäremot möjligen kunna tolka frånvaronman av
lönelyft i sambandkompenserande med devalveringama resultatettsom av

sådan koordination. Litet stöd för hypotesen väl Rehnbergavtaletsmer ger
nerväxling de nominella löneökningamasnabba under förefaller1991. Dennaav

emellertid köpts till priset högre löneökningarha under 1992 änav som annars
förmodligen blivit fallet, vilket nettoutfallet tveksamt; det nämligengör är
rimligt den kraftiga uppgången arbetslösheten under 1991-1992att tro att av
hade fått inverkan lönerna under intepå 1992 dessa låsts iännu störreen om

tvåårsavtal.ett

1.4 Löneskillnader centraliseringsgradoch

Diskussionen hittills har gällt allmänna lönenivån.den minst lika viktigEn
aspekt på centraliseringsgraden dock studerats betydligt mindre i densom-
nationalekonomiska litteraturen relativlönema och deras flexibilitet. Såvälär-

internationellasvenska erfarenheter tycks tala för centraliseradattsom en
lönebildning ihop lönestrukturen och den mindre flexibel segör t.ex.pressar
Flaiagan m.fl. 1983, Siven NilssonJonsson 1984, 1987, Freeman
1938, Hibbs Looking 1991 eller Rowthom 1992. ocksåDet är
iögonenfallande hur löneutjämningen i den svenska ekonomin i tiden samman-
fallit med den centralisering kännetecknade arbetsmarknaden fram tillsom
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utveckling bröts i och medåttiotalets början, och hur denna övergången till
jfr finnsförhandlingar i huvudsak branschnivå godapå Diagram 5. Det teo-

koncen-för sådant samband. Eftersom de flesta löntagareretiska skäl ärett
begränsat löneintervall med genomsnittliga löner, bör det lätttrerade till ett vara

inom löntagarorganisation för utjämningmedlemsmajoritet iuppnåatt en en
skäl helt enkeltförhållande till höglönegruppema. svårighetenEtt ärannat att

all den information nödvändig för flexibilitet i relativ-centralt hantera ärsom
allmängiltiga faktorer har i det svenska fallet förstärktslönerna. Dessa mer av

jämlikhetssträvandena inom fackföreningsrörelsen.de ideologiskt motiverade

i Sverige variationskoefficientens utvecklingDiagram 5 Lönespridningen

180-

160-

140-

1201

Mellan branscher100-

Toto
80-

lñoinWb-ranscher---------60
1955 1970 1975 1980 19851960 1990

Källa: SAF

effektivitet1.4.1 Löneskillnader och

spelade undanskymd roll i bådecentral aspekt länge lönepolitiskEn som en
nationalekonomisk betydelse incitamentdebatt och teori lönens tillär som
prestation. fråga har emellertid kommit betonasindividuell alltDenna att mer

i forskningen under 1980-talet inom för den s.k. effektivitetslönehypote-ramen
Kazamaki 1988, Lindbeck Snower 1988 eller Jackman m.fl.se t.ex.sen

förstå det1991. inte svårt ökade intresset för denna aspektDet påär att
lönebildningen. takt med produktionsprocessen i flestade verksamheterI att
blivit mindre standardiserad och betydelsenallt anpassnings- och innova-av
tionsfönnåga i vid mening ökat, har det blivit allt svårare övervaka ochatt
hierarkiskt de enskilda anställdas arbetsinsatser. Därför har behovetstyra att
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stimulera till prestation och kompetensutveckling löneincitament vuxit.genom
Forskarna inom industriell organisation talar övergång från ordistF tillom en
post-Fordist production methods se Piore Sabel 1984, Milgromt.ex.
Roberts 1990 eller Eliasson m.fl. 1990.
Effektivitetslönehypotesen pekar inte bara behovetpå individuell kopp-av en

ling mellan prestation och lön också på differentierat näringsliv kanutan att ett
kräva helt olika lönenivåer i olika företag och sektorer för stimulera deatt
anställdas arbetsinsatser på bästa Eftersom möjligheterna påverkasätt. att
produktionsutfallet med hjälp löneincitament varierar kraftigt på olika håll,av
bör effektivitetslöneaspekter kunna motivera betydande löneskillnader mellan
olika verksamheter, dvs. olika lön för likartade arbetsinsatser. högreDär
arbetsmotivation eller lägre personalomsättning till följd höga relativlöner harav
särskilt positiva effekter produktionsresultatet, finns det uppenbarligen såväl
företags- samhällsekonomiska skäl betala i verksamheter däratt änsom mer
löneökningar mindre utväxling produktiviteten.ger
Effektivitetslönemodellens betoning behovet löneskillnader mellan olikaav av

företag och branscher kan för företagsvisa förhandlingar,utgöra ett argument
dessa skulle innebära genomsnittligt högreäven reala arbetskraftskostnaderom

centraliserad lönebildning. Det gäller iän så fall de fördelarvägaattmer som
decentraliserad lönebildning kan i form högre effektivitet nackdelarnamotge av
i form högre allmän lönenivå. En sådan avvägning kan komma utfallaattav en
mycket olika för olika företag. Decentraliserade förhandlingar delsgynnar
företag med stark koppling mellan lön och de anställdas effektivitet vilka bör
eftersträva höga löner i förhållande till genomsnittet, dels företag med svag
koppling mellan lön och effektivitet för vilka låga löner blir lönsamma.mest

olika företagenJu ifråga sambandet mellan lön ochär produktivitet,mer om
desto sannolikt blir det majoritet arbetsgivare föredrar decentrali-attmer en av
serade framför centraliserade förhandlingar Ramaswamy Rowthom 1992.
Ett ytterligare för decentraliserad lönebildning bygger på modernargument

löneförhandlingsteori Moene 1988, m.fl.Moene 1991, Calmfors 1991b,
1993. kan löneförhandlingamaMan löntagarna förhandlar till sigattse som

viss andel beror på relativa förhandlingsstyrkaparternasen som av- -
produktionsresultatet. Vid företagsvisa förhandlingar skapas därför incitament
för det lokala facket bidra till effektivitetshöjande åtgärder, eftersomatt vetman

detta får positiva effekter på medlemmarnas löneutveckling.att Vid centrala
eller branschvisa löneuppgörelser finns inte incitament, eftersom löne-samma
utvecklingen på den nivån istället kopplas till den genomsnittliga produktivitet-
sutvecklingen i hela ekonomin eller branschen. Ett löneglidningen isätt att se

centraliserat förhandlingssystem därför metodett återskapaär attsom en en
effektivitetshöjande länk mellan företagets produktionsresultat och lönen. Detta
innebär samtidigt besvärligt dilemma. Antingen försöker i Rehn-ett man som
bergavtalet förbjuda också denna produktivitetsbefrämjande löneglidning iatt
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riskerar fåeller ocksåde totala löneökningama,hålla tillbakasyfte attatt man
i formtill elTektivitetshöjningbibehållna incitamentenpris for debetala ett av

lönelyft.totalahögre

solidariska lönepolitikendenRehn-Meidnermodellen och1.4.2

kan verka produktivitetsbe-decentraliserad lönebildninghurResonemangen om
individuell eller kollektiv prestationincitament forskapafrämjande attgenom

Rehn-Meidnennodellen,den traditionellaaspekterhelt andrabetonar än som
för den fackligaden intellektuella grunden1950-talet utgjortsedan början av

och den fulla sysselsättningenFackföreningsrörelsenlönepolitiken se t.ex.
solidarisk lönepolitik hänsynhuvudtankeRehn-Meidners195 1. utanattvar en

snabb strukturom-bärkraft skulle tvinga framenskilda företagetstill det en
i alla sektorerproduktivitetstillväxt. lönernaOmoch därmed högvandling

i näringslivet, skulle ågenomsnittliga produktivitetenanpassades till den ena
sidan högproduktivaslås och å andraproduktionsenhetersidan lâgproduktiva ut,

skulle den genomsnittligaUttrycktexpansionskraft. på sättannatextrages
Rehn-Meidnerrnodel-kapitalstocken förkortas.varje årgånglivslängden för av
tillväxtprocessenför mekanisk påuttrycklen kan änsägas synen merge

givenframåtskridandet ske i vissdet tekniskaeffektivitetslönemodellen: antas
sig detta lösesproblemet tillgodogöraekonomiskatakt och det att genom en

äldre produktionsan-i snabb taktskapar incitamentlönebildning ersättaattsom
frambringar.utvecklingen ständigtdeläggningar med somnya

Rehn-MeidnermodellensocheffektivitetslönehypotesenssvårtDet vägaär att
denrimlig hypotes kan dockvarandra.produktivitetseffekter En attmot vara

i dagensrelativt viktigareproduktivitetsstegring blivitförra setttypen merav
finns inomden tendensligger i linje meddifferentierade näringsliv. Det som

humankapitalbildningens betydelsetillväxt idag betonateorin för ekonomisk att
Henreksonkapitalbildningen 1992a,b.fysiska sebekostnad denpå t.ex.av
strukturomvandling ochsnabbareskäl peka påSlutligen finns det attatt en

mellanutjämnas olikakapitalet till följd lönernalivslängd förkortare attav
total produktionnödvändigtvis leder till högreföretag intebranscher och över

i varje årgånghur investeringarnablir fallet beror påtiden. Huruvida detta av
Å sidan innebärföreligger motriktade effekter.realkapital påverkas. Här enena

olika ålder denproduktionsanläggningarmellanutjämning lönerna attavav
ochökar lönenivån i delönsamheten investeringaromedelbara nyaste mestav

decentraliserad lönebildningjämfört medhålls tillbakaeffektiva enheterna
Å lönenivån i givensidan kommerefter bärkraft. andramed lön en pro-

investeringar itiden i takt medstiga snabbareduktionsanläggning över attatt
produktivite-genomsnittligakapital andra håll höjer denårgångar påsenare av

lönsamhetenminskar på siktalla löner.och därmed drar Dettaten av enupp
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investering starkastidag. inte givetDet vilken effekt Tillär dettaärsom
kommer löneutjämning hänsynstagande till den individuella enhetensatt utanen
lönsamhet innebär risktagande vid investeringar, vilketstörre bör tenderaett att
minska dessa.

1.4.3 Behovet relativlöneflexibilitetav

Frågan löneskillnader gäller emellertid inte bara produktivitetseffekter.om
Flexibla relativlöner bidrar till den allmänna välfärden upprätthållaattgenom
balansen olikapå delarbetsmarknader. företags-Ju och branschspecifikamer
olika tillfälliga störningar desto blir det samhällsekonomiskaär, värdetstörre

lönerna efter de lokala förhållandena och förhindrarett systemav som anpassar
ineffektiv överrörlighet arbetskraften den söker sig fram och tillbakanärav
mellan olika sektorer Hansen 1961. På såväl arbetsgivar- löntagarsidansom
måste emellertid sådana fördelar relativlöneflexibilitetstörre vägas motav
effekterna på den allmänna lönenivån jfr avsnitt l.1-l löntagarsi-ovan. På
dan aktualiseras därvid allvarlig målkonflikt mellan s.k. insiders anställdaen
med liten arbetslöshetsrisk och outsiders med mindre stabil förankring på
arbetsmarknaden Lindbeck Snower 1988. Flexibla relativlöner befrämjar
sysselsättningsmöjlighetema för outsiders ökar inkomstvariationema förmen
insiders.
Relativlönemas flexibilitet också central vidär förändringarpermanenta av

efterfrågestrukturen jfr Skedinger 1991, 1992. har förtsDet långvarigen
debatt rörligheten på arbetsmarknaden bäst stimuleras löne-temporäraom av
skillnader s.k. pull-faktorer eller arbetslöshet i stagnerande sektorerattav
s.k. push-faktorer tvingar fram omflyttning se Calmfors m.fl. 1986.t.ex.
Något definitivt torde svårt Klart dock löneutjämningäratt attsvar vara ge. en
mellan expanderande och stagnerande sektorerregioner minskar den individuella
valfriheten: den enskilda arbetstagaren fråntas möjligheten själv värdetvägaatt

behålla det tidigare arbetet värdet flytta och fåatt högre lönmot attav av en
Hansen 1961. ocksåDet troligt kvaliteten på den arbetskraftär försatt som

från stagnerade till expanderandeöver sektorer blir lägre omflyttningarnanär
tvingas fram via arbetslöshet de motiveras löneincitament.än när av

° Moene Wallerstein 1992 hävdar dock det normala i ekonomiatt svensk ärtyp atten av en
löneutjämning mellan årgångarproduktionsenheter olika påhar positiv effekt det dis-av en
konterade nuvärdet vinsterna över kapitalets hela livslängd.av
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lönebildningcentraliseradellerDecentraliserad1.5

det finns för-fram till slutsatsenförvånandefögalederDiskussionen att--
lönebildning.centraliserad Ettdecentraliserad ochbådenackdelar medoch
in. viktigamängd olika aspekter Hurställningstagande kräver vägs äratt en

internaliseringsargumenten vidhänsynstagandensamhällsekonomiskaolika
konkurrenstryck-inhemskaförändringar detroll spelarVilkencentralisering av

graden utländskhur påverkarcentraliseringsgraden ändras ochnäret av
konkurrenskraftproblem förmycket allvarligareeffekterdessa Hurkonkurrens

låginflations- iiförhandlingsnivåerinnebär flera änsysselsättningoch ettett
förväntningsbildning förkoordineradviktighöginflationssamhälle Hur är en
löneskillnader mellanhängeranpassningsförmåga Hurekonomins nära

utformning ochförhandlingssystemetsbranscher ihop medochindivider, företag
väsentlig idag denproduktivitetsutvecklingen Hurför ärviktiga dehur är

sammanpressning lönestruktu-tvingas framstrukturomvandling avenavsom
branschspeciñka och vilkenföretags- ocholika störningargradvilkenren I är

balansen olikaupprätthålla påförlönerelationerhar flexiblabetydelse att
delarbetsmarknader

centraliseringkontradecentraliseringockså fråganslutsatsmöjligEn är att om
diskutera hurfruktbartkanske i ställetställd.fel Detkan ettär attmervara

för- ochbästautformat för påbörförhandlingssystem sätt avvägaattvara
varandra.centraliseringdecentraliseringnackdelarna med motresp.

decentraliseratsamordning i1.5.1 Graden systemettav

decentralise-tillmöjligt vid övergångdetnyckelfrâgaEn ettär är att merenom
i form samhällsekono-fördelarbevara några deförhandlingssystemrat avav

kan erbjuda. kancentralistiskt Manhänsynstagandenmiska systemettsom mer
möjlig i med före-samordninggradvilkenställa frågan är ett systemsomav

forhandlingsnivåer ochelimineraIdén skulle dåförhandlingar.tagsvisa attvara
relativlöneflexibilitettill löneskillnader ochmöjligheterskapa attstörre genom

det samtidigt skerföretagsnivå,enbartutgående lönerförhandla även omom
förhandlingar.samordning dessaviss aven

nödvändigtvis behöverförhandlingarföretagsvisamisstagDet är tro attett att
tänka sig lokalakoordinering. princip kanbrist på Itotalinnebära attmanen

löntagarorganisationer.arbetsgivar- ochgodkännasavtal formellt måste av resp.
kommer bliinformella samordningförmodligen denviktigareMen attär som

företagsvisa förhandlingar.vidarbetsgivarsidan, ocksåsärskiltnaturlig,
och det japanska hardet tyskaförhandlingssystemdenna iBetydelsen somav

Soskice 1989arbetsmarknadslitteraturen seden jämförandebetonats i t.ex.
sådan informell koor-tyska fallet tycksm.fl. detJackman 1991. Ieller en
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dination främst bygga depå sanktionsmöjligheter enskilda företaggentemot som
arbetsgivarorganisationer olika slag har sin kontroll medel föröverav genom
exportfrämjande åtgärder, yrkesutbildning Soskice 1989, Brömsm.m.
1992. Detta har enligt min mening principiellt tveksammasystem inslag av
korporativism med betydande risker för administrativt godtycke, vilka inte bör

förebild.någon Däremot torde det självklart i ekonomi denses som vara en som
svenska med affärsmässiga ochnära personella band mellan olika delar av-
näringslivet löneförhandlingarna i enskilda storföretag skulleatt komma att-
föregås betydande mått informella samråd på arbetsgivarsidanett till följdav av

de smittoeffekter höga löneökningar på håll kan föra med sig. Värdetettav som
långsiktigt goda relationer mellan olika företag skulle förmodligen utgöraav en

stark drivkraft etablera någon formatt på möjligheterna tillav samsyn
löneökningar i formellt decentraliseratäven ett system.

praktikenI existensen centrala och förbundsvisagör konfliktfonder visstettav
inslag samordning oundvikligt på båda sidor arbetsmarknaden. finnsDetav av
alltid efterfrågan från enskilda företag och fackföreningar på denen typ av
försäkring arbetsmarknadskonflikter centrala konfliktfondermot innebär.som
Det just behovet skapa tillräckligt pooler för försäkringsmässigatt storavar av
riskpridning de viktigaste drivkrañema bakom tillkomsten desom var en av av
centrala arbetsgivarorganisationema i början 1900-talet Skogh 1984. Vidav
decentraliserade förhandlingar innebär emellertid sådant försäkringssystemett
svåra Åavvägningsproblem för båda sidor på arbetsmarknaden. sidan måsteena
ersättningsnivåema vid konflikter så högt det enskildasättas företagetatt
facket får Åtillräcklig förhandlingsstyrka andra sidangentemot motparten.
gäller det undvika det s.k. moral-hazardproblemetatt vid försäkringar,
nämligen försäkringstagama får incitamentatt undvika de händelserattsvagare
de försäkrat sig i detta fall arbetsmarknadskonflikter.emot Någon form av
inflytande från försäkringsgivama på de lokala förhandlingarna naturligtär ett

handskas med dessasätt problem.att
liggerDet i sakens det svårt några exaktanatur är föratt att ange ramar

graden informell samordning i decentraliserat detMen rimligtett system. ärav
tänka sig avtalen i eller fleraatt exportberoendeatt storföretagett Volvo, ABB,

Ericsson kommer bli vägledande för hela arbetsmarknaden.att flestaDe
decentraliserade förhandlingssystem tycks kännetecknas sådan pattemav
bargaining. löneledandeDessa avtal kommer på grund sin betydelsestoraav
med all sannolikhet inte bara bli interna företagsangelägenheteratt utan att
föregås allmänna samråd på såväl arbetsgivar- löntagarsidan. Dessutomav som
kommer det ligga i de förhandlande egenintresseatt i löneledandeparternas ett
företag beakta de följdverkningar den situationenatt kan uppståegna som

har styrande effektnär också denpå allmänna löneutvecklingen Calm-man en
fors 1993.
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koordinationinformellnivåvilkensammanhangetfråga icentral ärEn en
deinternaliseringsargumentenbetonadeinledningsvisbör Deäga sam-rum.

central nivåbör ske på såför dettahänsynstagandena talarhällsekonomiska att
löneskillnader och kravenbehovetEffektivitetslöneargumentmöjligt. avomsom
samordning på bransch-förmotivkan i ställetlönerelationerflexibla vara

tidigareemellertid detalarbranschenkoordination inomnivå. Mot resonemang-
borde ha särskildkonkurrenstryck. Deinhemsktminskat argumentenen om

hemmamarknadsscktorertypiskafråga t.ex. transport,tyngd i somom
i dessadet justmöjlig slutsatsbyggnadsindustri. Enoch ärdetaljhandel att

med företagsvisafördelaktigtsamhällsekonomisktkanskesektorer vore
möjligt.branschen Dennakoordination inomlitetmed såförhandlingar somav
handeln ochtänkandet inomemellertidgårsynpunkt tvärs t.ex.mot

tarifflöneavtalförbundsvisatraditionfinns starkdär dettransportsektorn, aven
begränsatlönebildning tycksföretagsanpassadföroch intresset varameren

den kraftigaslutsatsallmänarbetsgivarsidan. En är attockså på annan mer
övergångs-kan motiveraidag harlönestrukturensammanpressning ensomav

lönerelationereffektivasyfte etablerasamordning imed mindreperiod att mer
sikt.på långföredravad ärän attsom

dimensioneri olikaDecentralisering1.5.2

decentralisering kontrafråganbortglömmaofta tendensfinnsDet attatt omen
förasavtalsförhandlingarna skalldimensionerhar fleracentralisering än om

gradendimension gällercentralt.förbundsvis eller Enföretagsvis, avannan
handprivata sidan i förstadendvs. påolika yrkesgrupper,mellansamverkan

förhorisontell i ställettalakanoch tjänstemän. Manarbetaremellan enom en
m.fl. 1991.centraliseringsproblemet Moenedimensionvertikal

och tjänstemänsikt betrakta arbetarefall korti varje pårimligtDet är att som
finns relativt småbetyder detproduktionsprocessen.i Detkomplements.k. att
relativlöner stigerde förrasmed arbetaretjänstemänmöjligheter ersättaatt om

Följaktligen innebär inteForslund 1990.CalmforsCalmfors 1987,
för arbetare ochförhandlingarmeddecentraliseringhorisontelladagens separata

håller knap-konkurrenssynpunkt: tjänstemännenfördelar frånnågratjänstemän
sysselsättningstillfällen tillförlorarädsla försina lönertillbaka attpast av

förlönehöjningaralltförriskerarvice TvärtomochLO-gruppema storaversa.
därförför den andraarbetstillfällen ocksåslålöntagarkategorinden att utena

samordning mellanförstarktproduktionen fördyras. Detta utgör argumentettatt
centraltlokalt ellerförhandlingarna försoberoendeolika yrkesgrupper av om

Calmfors 1993.Wallerstein 1990,
förhandlingsteoretisk utgångs-utifrånocksåkanMan argumentera meren

lamslå produkt-kapacitetför sig hararbetareochpunkt. tjänstemänOm attvar
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ionen, försvagas arbetsgivarsidans förhandlingsstyrka förhandlingarnaattav
bedrivs för Företagen kommer dåseparat få dela produk-attresp. grupp. s.a.s.
tionsresultatet med de anställda två gånger, och följden blir högre lönenivåen
och lägre vinster Horn Wolinsky 1988.
Det således fullt möjligtär komma till olika slutsatseratt värdetom av

Ävensamordning beroende vilkenpå dimension diskuterar. i medsystemman
företagsvisa förhandlingar finns starka för samordning mellan olikaargument
yrkesgrupper. förutsättningEn för sådan ska få önskade effekteratt dockären
självklart den inte bidrar till låsning lönerelationemaatt mellan arbetareen av
och tjänstemän.
En ytterligare dimension frågan lämplig centraliseringsgrad lättom som

förbises den regionala se ocksåär Calmfors 1993. Regional samverkan,
särskilt arbetsgivarsidan,på emellertid vanlig,är i Belgien, Schweiz ocht.ex.
Västtyskland. Tendenser till detta finns också bland svenska arbetsgivare. Det
går för regional samordningatt kan haargumentera fördelar.att kanManstora
nämligen hävda betydande del de samhällsekonomiskaatt hänsynstagan-en av
den incitament hålla tillbaka de reala lönekostnademaatt vid centralasom ger
förhandlingar ifr diskussionen i avsnitt 1.1 bör ske redan regional nivå.
Arbetsmarknaden i första hand regional.är Därför ligger det i arbetsgivar-
sidans intresse denna nivå hindra löneuppdrivande konkurrensatt en om
arbetskraften, liksom löntagarsidan bör mån säkra alternativaattvara om
anställningsmöjligheter vid friställningar i enskilt företag. Vidare börett
löneökningar inom regionen ha genomslag på den lokala prisnivån,ett särskilt
i tjänstesektom, samtidigt lönehöjningar minskar produktion ochsom som
sysselsättning slår det regionala skatteunderlaget.
Slutsatsen blir mycket de negativa effektema löneökningaratt på andraav av

kanske kan intemaliseras redan regional nivå och därför bidra tillgrupper
hålla tillbaka lönerna. Samtidigt böratt minskningen det inhemska kon-av

kurrenstrycket vid regionalt samordnade förhandlingar mindre vidänvara
branschvis koordination på grund betydande del konkurrensenatt skerav en av
med företag utanför regionen. Uttryckt i tidigarede diagrammentermer talarav
detta för vårt puckelfonnade samband mellanatt centraliseringsgrad och
genomsnittlig reallönekostnad skulle flatare eller kanske degenerera tillvara en

negativt lutande linje mellannivånsvagt för samordning regional iom vore
stället för branschmässig jfr Diagram 6.

5 I3-O358Bilagcdcll
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lönekostnadrealCentraliseringsgrad ochDiagram 6

Real
Iönekostnad

TotalRegionalDeoentralisering
centraliseringföretagsnivå samordningtill

det kanÄven ändå påskissartad, pekar denvaritdiskussionen attovanom
till regionalmöjligheternaförautsträckningianledningfinnas störreatt

särskiltgälleri debatten. Detförhandlingarforetagsvisasamordning om manav
mellanregionermellanlönerelationer änflexiblabetydelsenbetonar snarareav

1992.Skedinger 1991,branscher

angående förhandlingssystemet1.6 Slutsatser

entydigadet drasvårtdiskussionen visar hurekonomisk-teoretiska är attDen
beskaffat. blirbör Detforhandlingssystembrahurslutsatser ett varaom
betydelsen olikaställning tillgrundganska osäkerpånödvändigt taatt av

uppnåskaneffektivitetsvinsterdå hurviktig fråga bliraspekter. En stora som
löneskillnaderindividuellaför inomenbart större utrymmeatt gegenom

fastställslöneutvecklingenförtotaladensamtidigtföretagen merramensom
vilketförbundsförhandlingar,samordnadecentralt it.ex.eller mindre man

lönebildningochmakt:vår ihåll I pris-från flera seför t.ex.argumenterat
främstuppläggningdennatvivlar på1992.eller JagBröms1992Sverige av

skäl.tre
högre for-riskförmodligenföreliggerförstadet attFör stor manen
individuellamotarbeta denkommertraditionelltpåhandlingsnivåer sätt att

betydandebör detdet andralokal nivå. Förlönespridningen pro-ge
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duktivitetsvinster och samarbetsinriktat klimat denett enskildamer-
arbetsplatsen inte bara individuella prestationer belönas medom att man-
flyttas i given lönehieraki, också bättre totalt produktionsresultatutan ettom en

på andra håll leder till detän relativa löneläget för hela företaget lyfts.att För
det tredje det viktigt med flexibilitet iär lönerelationerna vid såväl tillfälliga

störningar drabbar enskilda företag, branscherpermanenta ellersom som
regioner. slutsats blirAlin därför företagsvisa förhandlingar tycks haatt stora
fördelar det gäller åstadkomma effektivanär löneskillnaderatt och tillräcklig
relativlöneflexibilitet.

den realaHur lönekostnadsnivån, och därmed vinster och sysselsättning,
påverkas olika förhandlingssystem beror förmodligen i utsträckning påstorav
ambitionsnivån ifråga inflationen. Med ackommoderande penningpolitikom en

tillåter kontinuerliga deprecieringar och fortgående hög prisstegringstakt,som en
kan kanske de genomsnittliga reala lönekostnadema hållas nere genom en
traditionellt centralistisk uppläggning löneförhandlingama. Med stramav en
anti-inflationistisk penningpolitik framstår däremot risken stor att ett systemsom
med flera förhandlingsnivåer kommer leda till nominella löneökningaratt som

alltför höga i förhållande tillär prisstegringama. Enbart företagsvisa löneför-
handlingar bör därför relativt fördelaktiga lägre inflationsettvara mer som
eftersträvas. innebärDet eventuell målkonflikt mellan önskemålenatt en om
flexibla relativlöner och hålla tillbaka de reala lönekostnademaatt tenderar att
lösas vid låga inflationstal.upp
Företagsvisa förhandlingar behöver emellertid inte utesluta viss graden av

koordinering löneuppgörelsema. Förmodligen kommer avtalen i några fåav
storföretag bli vägledande för hela arbetsmarknadenatt och därför föregåsatt

omfattande samråd såväl arbetsgivar- löntagarsidan. Den samordningav som
bör emellertid enligtäger min uppfattning ske på flexibelt ochsom ettrum mer

inforrnellt tidigare, såsätt blirän för förändringaratt utrymmet större av
lönerelationerna. Det kan också mycket väl samhällsekonomiskt önskvärtvara
med olika modeller i olika delar näringslivet: betydande måttt.ex. ettav av
samråd mellan de ledande storföretagen i de sektorer förär utsattasom
internationell konkurrens och självständiga löneförhandlingar i medmer
varandra konkurrerande hemmamarknadsföretag. En möjlig modell ärannan

regional samordning.mer av
I till många andra t.ex. Bröms 1992motsats jag bör avstå fråntror att man
på högre förhandlingsnivåer försökaatt fastställa några centrala förnormer

löneökningama. Riskerna förefaller alltför för sådana försökstora attvara
antingen ska låsa lönerelationerna om de blir effektiva i det tyskasom
systemet eller bli för lokal löneglidning förmodligenavstamp som detär mest
troliga i vårt med lokala tillämpningsförhandlingarsystem knappast kansom
tänkas bort. Det lämligaste skapasättet för lönebildningenatt bordenormer
enligt min mening de faktiska löneökningar förhandlas framvara genom som
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lönebildningssystem börfungerandevällöneledande företag. Ii fånågra ett
eller nedåtekonomin uppåtdelarövrigalöneökningama isedan anpassasav

där.rådersysselsättningssituationdenberoende på som
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2 Arbetslöshetsförsäkringens utformning

andraEn central institutionell faktor för lönebildning och sysselsättning utgörs
samhällets tillstöd de arbetslösa. Detta består dels arbetslöshetsersättningav av

till de arbetslösa, dels aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.öppet denFörav
majoritet löntagare medlem i någon arbetslöshetskassaär utgörav som
arbetslöshetsersättningen del formellt försäkringssystem,etten av men
egentligen bör också arbetmarknadspolitiken betraktas inslag i detta.ettsom
Samhällets tillstöd de arbetslösa syftar till de enskilda individernaatt ge

inkomsttrygghet. Samtidigt påverkas arbetsmarknadens fungera. Härsätt att
finns genuina målkonflikter, eftersom alla försäkringar kan upphov tillge
negativa effekter försäkringstagamaspå beteende. Alltför stöd till degeneröst
arbetslösa kan påverka såväl de enskilda individemas arbetsmarknadsbeteende

det kollektiva iagerandet löneförhandlingama så arbetslösheten blirattsom
högre blivit fallet. Utformningen såväl arbetslöshetsförsäkringän som annars av

arbetsmarknadspolitik måste hänsyn till detta. Till detta kommertasom
överväganden med hänsyn till fördelnings- och resursallokeringsmål. Slutligen
måste kostnaderna för försäkringen rimliga.vara

kapitelDetta skall diskutera de samhällsekonomiska överväganden börsom
utfonnningen arbetslöshetsförsäkringen. specifiktMer kommerstyra av

ersättningsnivå, ersättningsperiodens längd, kraven på de arbetslösa, för-
säkringens finansiering dess administration behandlas. Arbetsmarknads-samt att
politiken dessoch samband med arbetslöshetsförsäkringen behandlas sedan i
kap.

Ersättningsnivån2.1

finnsDet väl utarbetad förteori hur arbetslöshetsersättningens nivå påverkaren
de fackliga lönekraven och utfallet löneförhandlingama mellan påparternaav
arbetsmarknaden Oswaldse 1986 eller Calmfors l992c. Resonemang-t.ex.

bygger i regel på förutsättningen arbetslöshetsförsäkringen utformadatt ären
på sådant de omfattas löneförhandling inte självasätt behöverett att som av en
stå för de utgifter för arbetslöshetsunderstöd kan uppkomma till följdsom av
alltför löneökningar. falletDetta med den nuvarande svenska arbets-ärstora
löshetsförsäkringen.

grundförutsättningEn i denna teoribildning de fackliga lönekravenär att
påverkas de ekonomiska konsekvenser dessa leder till för medlemmarna.av som
Av särskild vikt i detta sammanhang blir då hur välfardsförluststor som
uppkommer för dem blir arbetslösa vid alltför löneökningar. Merstorasom
exakt brukar tänka sig facket efter lönenivå vid vilken värdetatt strävarman en
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marginalen exaktför de sysselsatta pålöneökningarytterligare uppvägs avav
ökar. Något förenklatarbetslöshetenuppkommervälfärdsförlustden närsom

blir arbetslösa ochprodukten antaletuttryckaskan denna sompersonersom av
följer högrearbetslöshetsunderstöd.och Häravmellan lönskillnaden att

därför bör reduceraochminskar välfårdsförlustenarbetslöshetsersättning
enklatillbaka lönerna. mångasidan hålla Iden fackligaincitamenten på att
lönenhärledaförhandlingsmodeller kanochfackförenings- rentav attman

aggregerade arbets-denstorlek bestämspålägg varsbestäms ett avsom
jfrarbetslöshetsersättningenskattekilar m.m.omfattning,löshetens t.ex.

199l.5 slutsats direkt parallellJackman m.fl. Dennaeller ärSachs 1987 en
verksamma underresultat företagtraditionella pristeorinstill den äratt som

marginalkostnadema.priser pålägg påsinamonopolistisk konkurrens sätter som
arbetslöshetsersättningenarbetsmarknaden påverkasjämvikten påHur av

sysselsättning bestäms sereallön ochvisar huriillustreras Diagram 7 t.ex.som
m.fl. 1991.eller JackmanCalmfors Forslund 1991Calmfors 19910,
hur reallönenlönesättningskurvas.k.uppåtlutande kurvanDen är angersomen

andelsysselsättningensysselsättningsgradenpositivtberor på som av
sysselsättnings-högrepositiva lutning förklarasarbetskraften. Kurvans attav

vid höga lönenivåerrisk för arbetslöshetgenerellt mindrenivå innebär setten
friställa personal, finnsmåstei företag, så dettalönerna för högablir ett att-

konkurrensarbetsgivarnasarbetstillfällen ochalternativa attgott omom -
vanlig ejietfrågekurvanedåtlutande kurvanhårdnar.arbetskraften då Den är en

till lägre sysselsättning.reallön ledervisar hur högrearbetskraftför som en
mellan de tvåskämingenjämviktssysselsättningJämviktsreallön och ges av

arbetslöshetsersätt-höjningkommerEnligtkurvorna. resonemanget avenovan
och därförblir arbetslösavälfärdsförlusten för demminskaningen attatt som

sysselsättningsnivå.vid varjehålla tillbaka lönernaincitamentenförsvaga att
till reallönenvilket lederförskjuts uppåt,lönesättningskurvanFöljden blir attatt

förflyttas från tillfaller jämvikten A B.sysselsättningensamtidigtstiger som

5 monopollstlska fackföreförutsättermissuppfattning dessaDet är vanlig att resonemangen
1992. Detta intese Bröms ärensidigt kan bestämma lönernaningar, dvs. dessa t.ex.att

något påinflytande löneförhandlingarnasfackföreningssidan utövarriktigt. Allt krävs är attsom
utfall.
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Diagram på7 Jämvikten arbetsmarknaden och arbetslöshetsersättningen

Reallön

sysselsättning

förFrån teorin sökarbetslöshet finns också klara slutsatser angående hur de
enskilda individernas arbetsmarknadsbeteende bör påverkas Björklund
Holmlund 1991. Högre arbetslöshetsersättning innebär incitament för de
arbetslösa dels höja sina reservationslöner de lägsta löneratt som man

arbeta för, dels söka mindre energiskt efter arbeten eftersomaccepterar att nya
inkomstskillnaden mellan ha och inte ha arbete minskar. Följden dettaatt av
blir längre arbetslöshetsperioder. Detta resultat tycks empiriskt väl belagtvara
i den internationella litteraturen se OECD Employment Outlook 1991.t.ex.
För Sverige resultaten däremot varierande i de fåär statistiska studiermer som
gjorts se Björklund Holmlund 1991. kanskeEtt teoretisktoväntatmer
resultat högre arbetslöshetsersättning kan öka deltagandetär i arbetskraften,att
eftersom den förväntade ersättningen för detta ökar.
De beskrivna mikroeffektema på de enskilda individernas beteendeovan

kommer också få makroekonomiska effekter på aggregerad lön ochatt
sysselsättning. arbetslöshetsersättningHögre innebär arbetslösa outsidersatt
kommer konkurrera mindre effektivt uppkommande vakanser med redanatt om
sysselsatta insiders, vilket också det bör minska incitamenten på den fackliga
sidan hålla tillbaka lönerna Lindbeck Snower 1988. Företagen bliratt
också benägna till lönehöjningar högre arbetslöshetsunderstöd innebärmer om

frivilliga avgångar och svårigheter rekrytera arbetskrañ. Ocksåstörre attmer ny
dessa effekter kan illustreras förskjutning uppåt lönesättningskurvansom en av
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följd.sysselsättningreallönenivå och lägrebådemed högrei 7Diagram som
lönersambandet mellan ochstudierantal empiriskahar gjortsDet ett stort av

andra länder dockför såväl SverigeResultatenarbetslöshetsersättning. ärsom
Holmlund 1989,Layard Nickell 1986,varierande semycket t.ex.

Forslund 1992. En delBjörklund Holmlund 1991,Calmfors 1990, resp.
osäkerhetsmomentdet inte.samband, andra kan Ettsådanabeläggastudier kan

beroendestatistiska problem påemellertidgjortstidsseriestudieri de ärsom
förklaringsvari-flera andraliksomarbetslöshetsersättningenmultikollinearitet

svårtolkade. tvärsnittsstudierIvilket resultatentrendmässigt,stigerabler gör
skillnaderna i arbets-förklarasyftar tillm.fl. 1991Jackmant.ex. attsom

nivå ofta mångaarbetslöshetsersättningensolika ländermellanlöshet är aven
de viktigaste.regel inte någoniförklaringsvariabler menfungerande av

Ersättningsperiodens längd2.2

effekterungefärteoretisktersättningsperiod harlängreEn somsamma en
de enskildalöneförhandlamasåvälersättningsnivånhöjning somav
sökeffekti-enskilda arbetslösasdeförefaller väl belagtindividerna. Det att t.ex.

längdersättningsperiodensmedhängerreservationslönervitet och samman
påvisar hurvidare studierfinnsHolmlund 1991. DetBjörklund som
ersättnings-slutetför arbetslösa ökaråteranställningssannolikhetema mot av

Outlook 1991.EmploymentOECDperioden se
längd kommitersättningsperiodensharinternationella diskussionenden attI

denoftahöjd ochersättningensbetydelsetillmätas rentavänstörre somsesen
till arbetslöshet.tillvänjning Ienskilda individersbakomviktigaste faktorn

olika länder searbetslöshet mellanskillnaderna itvärsnittsstudier t.ex.av
viktigaste för-längd deersättningsperiodensm.fl.Jackman 1991 är en av

arbetslöshetsersättningens nivå. Deviktigarebetydligtklaringsvariablema än
ofta framhållasSverige brukarersättningsperiodema ijämförelsevis korta som

Sverige under åttiotaletarbetslösheten itill varförorsakernade främstaen av
länder Björklundvästeuropeiska t.ex.andrai de flestabetydligt lägre änvar

på sin platsemellertidkan detm.tl. 1991. HärJackmanochl990a vara
orsaksriktningen inte självklar.eftersomförsiktighet i tolkningen, ärvissmed

arbetslöshet, kan nämligenbidra tillersättningsperioder kanLikaväl långasom
förklara långalångtidsarbetslöshet,arbetslöshetsnivå, medhög storen

Såväl Danmark NorgeCalmfors l991c.ersättningsperioder utgörsom
förlängning ersättnings-tvingat framarbetslöshethur högreexempel aven

perioderna.
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på2.3 Kraven de arbetslösa

ytterligare i arbetslöshetsersättningenEn vilka krav ställs påärparameter som
de arbetslösa i form sökaktivitet och erbjudna arbeten liksomatt accepteraav
de ställs till förfogande arbetsförmedlingen i formresurser som av av
rådgivning incitamentsproblem förDe de enskilda arbetssökandeetc. som
skapas försäkringen blir mindre i högre grad dessas beteende kanav som
påverkas med andra metoder. höga krav ställs i SverigeDe brukar oftasom
framhållas förklaring till varför vi tidigare kunnat hålla arbetslöshetensom en
så låg t.ex. Björklund 1990a, Jackman m.fl. 1991, OECD Employment
Outlook 1992. säkert delvis riktigt,1991, Detta delvis kan det ocksåär men
här fråga cirkelresonemang, eftersom det lättare för arbetsförmed-ärettvara om
lingarna utföra sådan kontrollfunktion och ställa till deatt atten resurser
arbetssökandes förfogande vid låg arbetslöshet. Vid hög arbetslöshet det slagav

fåttvi kan emellertid resurskraven för detta snabbt bli orimliga. måDettanu
mindre betydelse så länge hög arbetslöshet lågmotsvarasvara av som en av

arbetskraftsefterñågan och det finns få platser förmedla. Problemet riskeraratt
emellertid ställas på sin arbetskraftseñerfrågan ökar igen inäratt spets nästa
konjunkturuppgång, då det gäller åstadkomma effektiv matchning mellanatt en
vakanser föroch arbetslösa undvika överhettningstendenser uppkommeratt att
redan vid hög arbetslöshet. Utvecklingen i under delenVästeuropa senare av
åttiotalet har tydligt illustrerat riskerna med sådan utveckling Jackman m.fl.en
1990, 1991.

finns således anledning incitamentenDet för den enskilda arbets-tro att
sökandes beteende blir viktigare framöver. understryker behovetDet attav
diskutera frågorna ersättningens höjd och under hur lång tid den bör utgå.om
Självklart det också viktig principiell fråga i vilken utsträckning villär en man
förlita sig incitament och vilken grad administrativ kontroll allmäntav man

beredd finns alltid alltförDet risk för-ärsett att acceptera. generösaen
säkringssystem skapar behov så omfattande kontrollåtgärder den enskildesattav
personliga integritet kan hotas.

dettaI sammanhang finns också del andra principiella frågor kontrover-en av
siell arbetslösa ska ha neka till erbjudna arbeten därnatur rättt.ex. attsom om
det inte betalas lön enligt kollektivavtal. finns idagDenna och bidrar tillrätt att
hålla lönenivån, vilket förmodligen inte till för samhällsekonomin.äruppe gagn

2.4 Arbetslöshetsförsäkringens finansiering

i avsnittDe 2.1 diskuterade effekterna arbetslöshetsförsäkringen påav
löneförhandlamas beteende hänger med hur kostnaderna för arbets-samman
löshetsersättningen finansieras. arbetslöshetsersättningHögre försvagar
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för såväl fack arbetsgivare detillbaka lönernahållaincitamenten näratt som
liten del kostnaderna förlöneförhandling endast bäromfattas en avav ensom

problemalltför lönehöjningar.blir följden Dettaarbetslöshetden storaavsom
avtalsförhandlingarcentraliseradevi hade fullständigtuppkommaskulle inte om

arbetslöshetsförsäkringen filltkostnaderna förlöntagarkollektivet ochför hela
arbetsgivare jfr avsnitt 1.1.och Envia skatter på löntagarefinansieradesut

emellertid inte på sextio- ochhade vicentraliseringfullständigsådan ens
löntagarkollektiv då förekomolikaden uppsplittringsjuttiotalen. Redan som

hänsynstagandeneventuella tilloffentliganställda innebarLO, PTK, att
Drifñllkraftigt Calmfors 1988.späddesför arbetslöshetenkostnaderna ut

arbetslöshetsförsäkringen blir denna utspädningutformningMed nuvarande av
företagsvis.förs bransch- ellerlöneförhandlingamaän större om

avgifterDifferentierade2.4.1

effekterna högalönehöjandeföljer de direktadiskussionenAv att avovan
löneförhandlingamaagerandet i menarbetslöshetsunderstöd det kollektivapå

individernas arbets-via de enskildaverkar indirektincitamentinte de som
eventuellt helt eliminerasoch i teorinkan motverkasmarknadsbeteende om
till arbetslöshetsförsäkringenmellan avgifternakorrespondensskapar enman

förhandlingarna försbetyder det pålönebestämningen. klartextoch I att om
branschvisaarbetslöshetskassorna ocksåförbundsnivå ochbranschnivå ärom

kostnaderna för arbetslöshets-innebärfinansieringförbundsvisa kan attsomen
tillförstärka incitamenten åter-branschentill viss del bärsförsäkringen av

löneökningar.hållsarnma
avsnitt jfr Calmforsredovisades i 2.1detta densammaTeorin bakom är som

Lundborgeller HolmlundHolmlundBjörklund 1987,mil. 1985,
arbetslöshetsersättningen tillför dekostnadernadel1988. Anta att aven

i detsysselsatta medlemmarna tillbransch bärs dearbetslösa i viss aven
vinsten löneökningarfall reducerasfackförbundet såbranschen hörande I av

efterlöneökningen avgiftnettolöneökningenmedlemmarna:för de sysselsatta
bruttolöneökningen löneökningen föremindreblir nämligentill a-kassan än

sysselsättningenförsäkringen ökaravgifterna tillavgift till a-kassan närom
börarbetslöshetsunderstöd måste betalas Dettaoch därmedminskar ut.mer

och lägre sysselsätt-mellan högre lönavvägning marginalenpåverka fackets
i lönebildningen.till återhållsamhet Dettaincitamentenning och därför förstärka

sysselsattafackets lönekravviktigtkan särskilt styrsatttror avmanomvara
arbetslösaönskemålen fråntillräcklig hänsyn tillinsiders inte tarsom

sysselsättning Blanchardskapalönelyft föroutsiders låga att merom
direkt kopplingsådanLindbeck 1988. Enoch Snower1986Summers

arbetslöshetsersättning kan metodkostnaderna förmellan lönerna och envara
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insiders i sitt egenintressefå hålla tillbaka lönerna så fler jobbatt att att
outsiders.°förskapas

inte begränsatResonemanget till avgifter löntagarna.på Incitamentärovan
till löneökningar skapaslåga också kostnaderna för arbetslöshetsersättningom
till i branschde arbetslösa betalas differentierade avgifter påen genom
företagen. dessa stigerOm höga löneökningar leder till arbetslöshet, blirnär
vinstminskningen i branschen bör förstärkaDetta arbetsgivarsidansstörre.
motstånd Iönehöjningar. höjda avgifterna slårDe dessutom ytterligaremot ut
sysselsättning, vilket bör också fackligaden sidan mindre benägengöra att
försöka höja lönerna. centralaDet vill förändra de incitamentom man som
påverkar löneförhandlama vid branschvisa förhandlingar således avgifternaär att
till arbetslöshetsförsäkringen diferentieras efter branschen och inte de läggsom
på eller arbetsgivarna.löntagarna för lägga demEtt på löntagarnaargument att

vilja undvikadock kan avgiñshöjningar företagenpå förstärkerär att attman
sysselsättningsminskningen i ekonomin i situationer då arbetslöshet redan
uppstått grund så kraftiga efterfrågestömingart.ex. dessa inte kanattav

rimligahanteras löneanpassningar.genom
Enligt differentieringbör avgiftema till arbetslöshetsförsäkringenteorin en av

kunna ha betydande effekter på incitamenten i lönebildningen. kanDetta
illustreras med följande löntagarna i den branschAnta därattresonemang. man
förhandlar lönerna för andel kostnaderna för utgifterna iom svarar en Ot.av
arbetslöshetsförsäkringen vidareAnta löneökning på under ilatt procenten

oförändradeövrigt förhållanden leder till sysselsättningsminskning påen s
arbetskraftsefterfrågans löneelasticitet oche kompensations-procent är att

graden i arbetslöshetsförsäkringen arbetslöshetsersättninglön så fallr Iär
leder bruttolöneökning löneökning före avgift till arbetslöshetsförsäkringenen
på approximativt till nettolöneökning löneökningl efter avgift tillprocent en
försäkringen på endast 1 till följd avgiftemaoter tillprocent attav-

° En vanlig invändning differentierade egenavgifter för löntagarna är dessa skulle leda tillmot att
såkompensationskrav, Iönekostnaderna höjs i förstället sänks se Bröms 1992 elleratt t.ex.

vår såvitt förståI makt: pris- och önebidning i Sverige 1992. Detta är jag kan felaktigtett
påbygger oklar Denna bör givetvis dagens i vilketargument systemsom en vara

arbetslöshetsförsäkringen i princip finansieras allmänna arbetsgivaravgifter. Anta förstgenom
på fårtankeexperiment odifferentierade egenavgifter löntagarna införs, vilket till följdett attsom

hållas Dåarbetsgivaravgifterna kan lägre än blivit fallet skapas utrymmeatt ettsom annars
lönekostnadsnivånför kompenserande Iönehöjningar summan löner och arbets-utan att av
på långgivaravgifter höjs. Om löntagarna sikt bär hela kostnaden för arbetslöshets-tror attman

försäkringen oberoende hur denna formellt finansieras, kommer hela detta utrymme attav
så påverkasutnyttjas till Iönehöjningar jfr avsnitt 2.4.2. I fall varken Iönekostnader eller

hållasysselsättning. Men med differentierade avgifter ökar utbytet tillbaka lönerna, vilketattav
incitament för minskade genomsnittliga Iönekostnader och därmed högre sysselsättning:ger man
såledesbör vänta sig del avgiftssänkningen för företagen tillbaka i formatt mest tassom en av
höjda löner.av
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ökar.7 och betyderarbetslöshetsförsäkringen Om 0.6, l 0.8,t.ex. sOt r
nettolöneökning endastbruttolöneökning på på 0,5det l % %.att en cageren

denna koppling mellannettolöneökning blir %Såväl brutto- 1 omsom
0.8för arbetslösheten inte finns, dvs.egenavgifter och kostnader Detom ot

lönsamheten löneökningar kan hasådana förändringarinte orimligtär att av av
emellertid peka viktigalönebildningen. kan på tvåbetydande effekter Man

uppfyllda för denna slutsats skall gälla.börförutsättningar attsom vara
mellan arbetslöshetsför-verkligen föreligga korrespondensi måsteDet en
a-kassor ocksålönebestämning. Med branschvisa måstesäkring och

branschnivå. gäller intelöneförhandlingama samordnas på Resonemanget om
lönebildning till företagsnivå, där varjefå helt decentraliseradvi skulle en

koordinering med andra. Skälet detförhandlar heltenskilt företag är attutan
påverka de totala kostnaderna förför litet förenskilda företaget nämnvärtär att
pedagogisk synliggöraarbetslöshetsersättningen. kan ändåDet poäng attenvara

sig betydandeskall då inte någraför arbetslösheten,kostnaderna väntamen man
Observera dock den formellaeffekter incitamenten i lönebildningen.på att

sker reell samordningoviktig: det viktiga det påförhandlingsnivån ärär enom
också vid för-inte. detta, kommer incitamentenförbundsnivå eller Sker

påverkas.bedrivs företagsnivåhandlingar enbart på attsom
arbetslöshetsförsäkringen reduceras incitaments-ii nuvarande regler förMed

arbetslöshetsförsäkringeneffekterna differentiering avgifterna till avav en av
arbetslöshetsersättningenför kostnaderna för underdenna endast ståratt en

socialhjälpenbegränsad period. Vid utförsäkring kommunerna Detöver.tar
till följdinnebär reduktion nettolönen uppkommerden permanentatt avav som

Incitamentseffektema skulle blihögre arbetslöshet i bransch begränsad. störreen
förlängs och denna också får stå for dearbetslöshetsförsäkringens ansvarom

fall skulle utförsäkringkostnader idag belastar kommunerna. såI avsom

7 medlemmarna betalar avgift till arbetslöshetsförsäkringenAnta endast de sysselsattaatt en
då egenavgiften, N Nw sysselsätt-De egenavgifterna tN arwM N, där ärtotala tges av -

för arbetslöshetsersätt-egenavgift, den andel kostnadernaningen, reallönen brutto före a avw
arbetsIöshetsförsäkringenning egenavgifterna för, kompensationsgraden i och Msom svarar r
reallönen efter avgift tillantalet i facket och arbetslöshetskassan. ärmedlemmar nettotw - påverkasNN. Om hänsyn till när ändrasarbetslöshetskassan, med arwM att tt tar w-

nivå påverkasbåde kompensationsgradenarbetslöshetsersättningens när är giventill följd attav
uttryckaskan den relativa förändringen nettolönenoch sysselsättningen ändras,att av somav

earw+tw-t)dww1 dw-tlw-t ww-t arwlM-NlNlw-t- -
aerwMNlw-tlldww,1 -

påarbetskraftsefterfrågans reallönen. Om-lâNüwl-wN elasticitet med avseendedär äre
låg förenklasM arbetslöshet, blir O och uttrycket tillN, dvs. vid mycket t ovanzz

dlw tw t 1 aerldww.z- --

5 föregåendeJfr fotnot.
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avsnittitalarske.kunna Däremotinte längrelångtidsarbetslösa resonemangen
kraftigtreducerasböri sådantersättningsbeloppenför även system2.2 ettatt

majoritetenmånader förefter 14idag dvs.tidefter ungefär avsomsamma
arbetslöshetskassorna.medlemmar i

teoretiskabygger pådiskussionenbör betonas rentDet att resonemang.ovan
arbetslöshetsförsäkringens finans-beläggainte kunnatEmpiriskt har attman

1992.ForslundHolmlund 1989,Sverigeilönebildningenpåverkatiering
multikollinearitetsproblemstatistiskapådock berokanDet somsamma

studiertill utländskainte tillgångfinnsavsnitti 2.1. Detdiskuterades av
i de flestaarbetslöshetsförsäkringenskäletdet enklafrågeställningen attav

avgittema.differentieringarbetarländer utan av

avgifterdifferentieradeMålkonflikter med2.4.2

förincitamentenavgifter pådifferentieradeeffekternapositivaDe enav
liggeraspekter.andra Detemellertidlönebildning måsteansvarsfull vägas mot

störning intetillfälligdrabbasbranschivälfärdsvinst att ensamav ensomenen
dennadelförsäkra bortkanför dennakostnadenhelabehöver bära utan aven
finnsinnebär det intestatsbidragdär högadagens, attrisk. Ett system som
förkostnadernatotalamellan dekopplingmycketendastellernågon svag --

kraftigocksåemellertidinnebäravgifterna,ocharbetslöshetskassa enen
litenmedyrkesområdenbranscher ochfråninkomstomfördelning permanent

fördelningspolitiskauppfattas hakanmedtill sådana Dettaarbetslöshetsrisk stor.
resursallokeringskostnader,emellertiddettaandra sidanfördelar. ärDen av

subventioneras. Dettaarbetslöshetförväntadmed högverksamhetereftersom
Holmlund 1987,Björklundi ekonominresursanvändningensnedvrider

1991.
påavgifter läggsdifferentieraderollvissdet spelasikt kanPå kort om

analogiemellertid iLångsiktigt börjfr ovan.eller löntagarearbetsgivare man
skatteförän-ochproduktivitets-effekternaförtsmed de avsom omresonemang

sigfackföreningsmodellerochförhandlings- vänta atti litteraturendringar om
formelltoberoendelöntagarnaövervältras påkostnadenhela av vem som
1986,Blanchard Summersm.fl. 1986,avgiften jfr Beanbelastas av
1991.mil.Jackmaneller1990Calmfors NymoenCalmfors 1990,

spridning iökadsikt innebäradärför alltid påavgifter börDifferentierade en
börResursallokeringseffekten dettaförsäkringen.efter avgift tillnettolönema av

med lågområdenmed hög tillområdenarbetskraft frånomflyttningbli aven
delarbetsmark-minskardettaarbetskrañsutbudet påarbetslöshetsrisk. När sätt
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nader högmed arbetslöshet och ökar där arbetslösheten låg motverkas dockär
i viss utsträckning nettolönema.den ökade spridningen av
Oberoende vilken sida arbetsmarknaden differentierade avgifterav av som

formellt läggs, föreligger det således målkonflikter mellan å sidanena
önskemålen förstärka incitamenten för ansvarsfull lönebildningatt ochom en

effektiv resursallokering och å andra sidan fördelnings- och försäkringsaspek-en
kanDet emellertid viktigt i sammanhangettema. skilja mellan hurattvara

kostnaderna på marginalen och hur de totala kostnaderna för arbetslösheten
betalas: det räcker nämligen med koppling mellan förändringar utgifternaen av
och avgifterna i arbetlöshetsförsäkringen för skapa incitament hållaatt att
tillbaka lönerna Raaum 1992, Calmfors Herin 1993. borde[princip man
därför kunna åstadkomma inkomstutjämning låta statligatten genom en
grundsubvention bekosta olika höga arbetslöshetsnivåer i olika kassor samtidigt

avgifterna får variera förändringarmed arbetslösheten i förhållande tillsom av
dessa subventionerade grundnivåer. [praktiken detta emellertid inte lättsåär att
åstadkomma, eftersom de subventionerade basnivåema för arbetslösheten då
måste fastställas oberoende den faktiska arbetslöshetsutvecklingen:av om man
successivt reviderar dem arbetslösheten ändras, eliminerarnär just denman
koppling mellan förändringar arbetslösheten och de differentierade avgifterav

målet.som var
möjlighetEn tillgodose vissa fördelningsmål skulle kunnaatt attvara

subventionera högre arbetslöshetsnivå lägre genomsnittslönen iären en
arbetslöshetskassa. Eftersom det tycks finnas negativ korrelation mellan lönen
och arbetslöshetsrisk, skulle detta innebära viss utjämning också mellanen

arbetslöshetsnivåer.kassor med olika Praktiskt skulle detta kunna åstad-
kommas grundsubventionen f°ar utgå fastt.ex. belopp i kronoratt ettgenom som

medlem i arbetslöshetskassa med given kompensationsgrad räckerper resp. en
då subventionen till färre arbetslösa, högre dessas lön är.
Det enklaste kombinera förstärkta incitament försättet låga löneökningaratt

med fördelningshänsyn förefaller emellertid låta stå för helaatt statenvara
kostnaden för viss minimiersättning lika för alla i kronor till varjeen
arbetslös. differentieradeDe avgifterna skulle sedan få betala utgifterna för den
del arbetslöshetsersättningen ligger ovanför denna miniminivå.av som
Härigenom åstadkomms automatiskt för delatt staten störresvarar en av

9 vårIbland i I makt: pris och lönebildning Sveriget.ex. i 1992 har det hävdatssom att- -också bruttolöneskillnaderna före avgift till arbetslöshetsförsäkringen kommer ökaatt om
avgifterna differentieras. Denna påslutsats kan inte bygga slags ekonomiska logiksamma som
ovan.

° Den korrelationennegativa fårmellan löner och arbetslöshetsrisk givetvis inte blandas ihop
med orsakssambandet högre reala Iönekostnader leder till högre arbetslöshet.att
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arbetslöshetskassa givetigenomsnittslönen attlägre ärkostnaderna en
lön,arbetslöshetsersättning och ärmellankvotendvs.kompensationsgraden,

densamma.

tidenfördelning överAvgifternas2.4.3

försäkringentillavgiñemahurgällersammanhangetiproblemytterligareEtt
stabiliseringspolitiska konsekven-nämligenhartiden. Dettafördelasskall över

ocharbetslöshetsersättningförutgiñemainnebärDagens attsystemser.
någonstigerarbetslöshetenåtgärder ökararbetsmarknadspolitiska utan attnär

bidragandestarktvaritharstånd.till Dettafinansiering kommerautomatisk en
liggerSamtidigtoffentliga finansema.deunderskottet inuvarandetill detorsak

automatiskfungerarutsträckningi vissfinanspolitikenidet värde enatt somett
i efterfrågan.nedgångendämparstabilisator som

ochavgiftermellankopplingfullständigmedarbetslöshetsförsäkringEn en
återstramningfmanspolitiskkraftiginnebäraskullekort siktpåutgiñer redan en

talarhöjdes.skatterna Dettaslagkonjunktumedgångamai som omsammaav
önskvärd itidenavgifterna även ett systemutjämning ärvissför överatt aven

till utjämningmöjligheternafår inteSamtidigtavgiñer.differentierademed av
ocharbetslöshetenivariationermellankopplingensåavgiftema stora attvara

ocksåackumuleras kanunderskott fåralltförurholkas. Omavgifter stora
uppstårdå lättförväntningardärförfara,itrovärdighet komma att omsystemets

framtidaundvikaförsubventionermedinska attstatsmakternaatt
avgiftshöjningar.

organisationochadministrationArbetslöshetsförsäkringens2.5

arbetslöshetsförsäkringensgällerkontroversiell aspektmycketsistaEn
kombinationinnebärorganisation. Dagensochadministration system enaven

grundskyddstatligtlågtocharbetslöshetskassornaförsäkringfrivillig ett
finnsarbetsmarknaden. Dettillknytningmed lösareförKAS grupper
skyddrejältförsäkring börobligatoriskskäl för ettemellertid starka att geen

förutseendebristandegrundmänniskormångaarbetslöshet. Ettvid är att av
fåvilket kanfrivilligtförsäkringsskydd ilågt system,kanske väljer ettett

finnsfallvärderingar. såIde flestasstriderkonsekvensersociala motsom
arbetslösaför desigpåändå måste ävensamhälletrisken ansvaretta somatt
till kostnaderna.fulltbidragitdärför inteförsäkringsskydd och utsaknar ett gott
frivillig arbets-medadverse-selection-problemet:det s.k.skälEtt ärannat en

ställa sigarbetslöshetsrisk kommamed litenlöshetsförsäkring kan attgrupper
motiv förfördelningsmässiga göradärför ocksåfinns attutanför denna. Det
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försäkringen obligatorisk. Detta innebär jag kritisk tankenär påatt mot att
arbetslöshetsförsäkringen skall flyttas till arbetsmarknadensöver I denparter.
mån dessa vill komplettera obligatorisk förlängning med frivilliga för-en
säkringsavtal, finns det naturligtvis ingen anledning lägga några hinder iatt

finnsDet emellertidvägen. inga skäl reglera villkoren i dessa lagstiftnings-att
och jag väljer därför koncentreravägen mig på hur obligatoriskatt en

försäkring kan utfonnas.
Ett obligatorium ställer frågan arbetslöshetsförsäkringen bör administrerasom

endast facket närstående arbetslöshetskassor med monopol på verksamhetenav
på sin de flestaI länder har arbetslöshetsförsäkringenspets. inte den ut-
fonnningen. Detta central fråga för den fackligaär organisationsgraden. Manen
har pekat på hur denna tycks främjas arbetslöshetsförsäkringen admini-attav

facket. Dessutom tycks arbetslöshetsförsäkringensstreras administrationav vara
föravgörande hur den fackliga medlemsutvecklingen påverkas högreav

arbetslöshet se Visser 1989, Neumann m.fl.t.ex. 1991 och OECD
Employment Outlook 1991. de flestaI länder i Västeuropa innebar åttiotalets
höga arbetslöshet minskad facklig organisationsgrad. Undantag från dennaen
utveckling länder Danmark ochär Finland med facket närstående arbets-som
löshetskassor, där högre arbetslöshet i stället tycks ha varit positiv för den
fackliga medlemsrekryteringen. Samma tendens tycks gälla Sverige.
Arbetslöshetsförsälcringens administration kan således viktig förvara

styrkebalansen mellan på arbetsmarknaden. Högre fackligparterna organisa-
tionsgrad det lättare för facketgör tillfoga arbetsgivarna skada vidatt
arbetsmarknadskonflikter, vilket innebär möjligheter driva igenomstörre deatt

lönekraven Jackman m.fl. 1991, Calmfors 1993. Det svårtäregna att se
varför det skulle samhällsintresse utforma arbetslöshetsförsäkringensett attvara
administration så den fackliga förhandlingsstyrkan dettapå förstärks.att sätt
Mot arbetslöshetskassor nuvarande utformning talar också de kan bidraattav

till inlåsning arbetslösa i tidigare branscher och yrken. Man kan tänka sigen av
knytningen till existerande arbetslöshetskassoratt förstärkertyper deav

arbetslösas identifikation med viss arbetstagare så det blir svårareatten grupp
få till stånd övergångar till andra yrkesområdenatt där det lättare finnaär att

Dettakananställning. viktig synpunkt det knappast finnsattny trotsvara en
någon nationalekonomisk forskning åberopa området. Kanske kunde dettaatt

intressant forskningsområde för sociologerett och psykologervara
De finns för bör eftersträva hög fackligargument organisa-attsom man en

tionsgrad grundar sig den s.k. insider-outsiderteorin Blanchard Summers
1986, Lindbeck Snower 1988, Rauum 1992. Enligt denna kommer
lönekraven bli lägre antalet insidersatt större fast etablerade påär, ärsom
arbetsmarknaden och därför har såväl företräde till existerande jobb detsom
avgörande inflytandet på den fackliga lönepolitiken. berorDet på arbets-att
löshetsrisken för enskild insider blir högre, fler insidersen som
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konkurrerar givet antal jobb. Följaktligen blir insiders dåettom mer
intresserade lönerna så sysselsättningen blir hög.sätta Dettaatt att argumentav
försvagas dock gällande turordningsregler vid uppsägning i princip inteattav

fackligt anslutna företräde till arbete de har inte heller företräde vidger
nyanställningar. så fall bör inte förändringarI i organisationsgraden påverka
arbetslöshetsrisken för de fackligt anslutna och därmed inte heller incitamenten
i lönebildningen. den mån facketsI medlemmar ändå i praktiken vidgynnas
uppsägningar, torde detta problem bäst lösas arbetsrättsliga reformergenom som
förstärker de oorganiserades ställning t.ex. undanröja facketsattgenom
förhandlingsmonopol för samtliga anställda vid turordningsförhandlingar. Det
kan också finnas skäl tveksam till försäkringssystematt argumentet att ettvara

leder till de arbetslösa kvarstår i facket innebär återhållsamhetattsom mer av
i lönebildningen. Skälet dessa förmodligen litet inflytande på denär utövaratt
fackliga lönepolitiken antingen de medlemmar eller inte: denna torde underär
alla förhållanden bestämmas den majoritetet arbetstagare har syssel-av av som
sättning Calmfors 1993.
Ett vanligt för den fackliga anknytningen den kan öka facketsargument är att

medvetenhet sambandet mellan löner, sysselsättning och kostnaderna förom
arbetslöshetsunderstöd. Detta har betydande tyngd underargument en
förutsättning det finns korrespondens mellan lönesättning ochattav en
arbetslöshetsförsäkring det slag diskuterades i avsnitt och2.4 attav som av
avgiftema verkligen differentieras efter kassomas utgifter för arbetslöshets-
understöd. sådan differentieringEn förutsätter emellertid inte fackligt anknutna
arbetslöshetskassor kan likaväl åstadkommas inom för andrautan ramen en av
försäkringsgivare administrerad försäkring. Så länge avgiñema kan kopplassom
till förhandlingsområden, finns det nämligen incitament för de fackliga
organisationerna sina medlemmar hålla tillbaka lönerna.att av omsorg om

skulleMan kunna diskutera inte kopplingen mellan lönebildningrentav om
och arbetslöshetsförsäkring kunde effektiv avgifternagöras än attmer genom
differentieras efter flera kriterier enbart tillhörigheten till förbundsvisaän
arbetslöshetskassor. kundeMan låta avgiften bero såvälpå bransch regionsom
och yrkesområde, vilka alla inverkar på arbetslöshetsrisken. Härigenom skulle
möjligheterna öka påverka lönebildningen via arbetslöshetsförsäkringenatt även

vi får decentraliserad lönebildning dagens, vilket vad jagän ärom en mer
för i avsnitt 1.6. sådan differentieringEn avgiñema enligt fleraargumenterat av

kriterier kan kanske förstärka incitamenten organisera förhand-rentav att
lingssystemet medger flexibilitet i lönerelationema mellansätt störreett som
olika delarbetsmarknader.
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angående arbetslöshetsförsäkringen2.6 Slutsatser

mening börenligt minfram till antal slutsatserlederDiskussionen ett somovan
arbetslöshetsförsäkringen.konstruktionenvägledande vid avvara

viktiga och därdimensioner allaantal olikahari Försäkringen ärett som
handlingsfriheten i andraförfå konsekvenseravseende kanutformningen i ett

differentiering avgifterna med hänsyn tillbördimensioner. Så störret.ex. aven
innebära möjligheterekonominarbetslöshetsutveckiingen i olika delar störreav

kan valdenoch vice månersättningsvillkor ltill göra ettgenerösa versa. man
avgiftsfmansieringför måttsociala skältalar starka ärhär, större attatt ett av

ersättningsbelopp.sänktaframför kraftigtföredra
mycketarbetslöshetsförsäkringen måsteiinkomstskyddii högtEtt vara

långtidsarbetslöshet skaundvikatillräckliga incitamenttidenbegränsat i attom
den tid under vilkenförlängningdärför viktigt någonupprätthållas. Det är att av

arbetslöshetsförsäkringen inte kommerersättning frånlyfta högkan enman
till stånd.

få tillbakakonjunkturuppgånggäller isituation där detiii I nästa ettatten
bistå dearbetsförmedlingamas möjligheterocharbetslösa i arbeteantal attstort

aktivtsökandet bedrivskontrolleraarbetssökandeenskilda attattsamt ---
med generellt verkandeviktigare tidigareminska, blir detdärför kommer änatt

genomsnittliga ersättnings-för denincitament. kanDetta argument attettvara
minimikrav i allabehöva sänkas.arbetslöshetsförsäkringen kan Ettnivån i är
får innebära någonobligatorium inteeventuell övergång tillfall ettatt en

detta för medtorde det undvikahöjning. Speciellt viktigt att grupper svagvara
eftersom dessasomfattas KAS,arbetsmarknaden idagtill somknytning av

för ekonomiska incita-särskilt känsligtarbetslöshet sannoliktbeteende vid är
ment.

med hänsyn tillarbetslöshetsförsäkringen bör diferentierasiv Avgifterna till
främjaekonomin för på såi olika delararbetslöshetsutvecklingen sättatt enav

avsedd effektför detta skall fåförutsättninglönebildning. äransvarsfull En att
fortsättningsvis.sker Somlöneförhandlingamaviss koordinering ävenatt aven

torde inte spelasannolikt.bedömer jag detta Detavsnittframgått 1.5.1 somav
avgifterna läggsdifferentierade påincitamentssynpunkt denågon roll från om

föredraalternativet dockförraeller arbetsgivarna. Detlöntagarna på är att om
med hög arbetslöshetför företagen i lägenavgiftshöjningarvill undvika attman

denna.ytter-ligare påspär
arbetslös-arbetsmarknadsläge och avgifter tillSambandet mellan löner,v

arbetslösa förlängs.för de Enhetsförsäkringen stärkas dennaskan om ansvar
arbetslöshetsförsäkringentillåta utförsäkring låtamöjlighet inte längreär utanatt

fullt förenligt medarbetslösa. naturligtvisfå för de Detevigt är attett ansvar
tid i arbetslöshet idagkraftigt efter vissfortfarande reducerasersättningsnivån

majoriteten löntagare.14 månader för av
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vi Fackets medlemsrekrytering bör inte främjas arbetslöshetsför-attgenom
säkringen administreras enbart arbetslöshetskassor med stark facklig anknyt-av
ning. koppling mellan löner, arbetslöshetEn och avgifter kan åstadkommas
också med försäkring administreras andra försäkringsgivare. Enen som av
sådan förändring skulle kunna denna koppling effektivgörarentav mer genom

möjliggöra avgiftsdifferentiering efter flera kriterier: bransch, yrke ochatt en
region. förhandlingssystem förväntasI kan bli alltmer decentraliseratett som
enligt alla dessa dimensioner bör detta öka korrespondensen mellan arbets-
löshetsförsäkring och lönebestämning.

2.6.1 Inkomsttrygghet eller grundskydd

En central fråga i sammanhanget arbetslöshetsförsäkringen bör in-är om ge
komsttrygghet eller bara grundskydd. förra förDet talarutgöra ett synsättet att
försäkringen bör viss andel den tidigare arbetsinkomsten, detersätta en av

för endast fixerad grundbelopp lika för alla. Dagensatt ett systemsenare ge
har inslag båda dessa principer: a-kasseersättning utgår med tidigare90 %av av
lön 80 % enligt regeringens förslag i budgetpropositionen till tak,ettupp men
eftersom liggerdetta lågt blir konsekvensen försäkringen endast grund-att ger
skydd för med medelhöga inkomster. Också uppfattasKAS kanstora grupper

grundskydd.ettsom
finns inget självklart denDet på ställda frågan. inkomstbortfallsprin-Försvar

cipen talar de försäkringsaspektema med högrenågotävenrena grupper-
inkomster har behov skydd alltför inkomstminskningar vidett mot storaav
arbetslöshet betydande deen del flesta människors utgifter sådanafastaärav
för bostad, fritidshus inte så snabbt låter sig ändras. endastFöretc. ettsom
grundskydd talar önskemål stimulera till rörlighet arbetsmarknadenpåattom
och de arbetslösa skall också arbeten med lägre lön tidigareatt änacceptera om
endast sådana finna tillgå. Ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen riskeraratt

motverka detta.att
Slutligen bör ha klart för sig arbetslöshetsförsäkringens utformningattman

påverkar lönestrukturen. Grundskyddsprincipen bidrar till sammanpressningen
lönerelationema: högre lågaandel löner stärkerersättaattav genom en av en

sådan försäkringskonstruktion de lägre förhandlingspositionavlönades på
arbetsmarknaden och höjer deras reservationslöner de högre avlönades.änmer
Huruvida detta bör uppfattas för- eller nackdel beror hurpåsom en en man

fördelnings- effektivitetsaspekter och hur bedömer risken förväger mot attman
sammanpressad lönestruktur skall leda till utslagning sysselsättning ien av

låglöneyrken inte kan kompenseras ökad sysselsättning på andrasom genom
håll. Med den kraftiga löneutjämning alltjämt förkännetecknandeärsom
Sverige jfr avsnitt lutar jag arbetslöshetsersättningen bör1.4 att- -
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ihop lönerelatio-i mindre grad idag bidrar tillutformas så den än attatt pressa
inkomstbortfallsprincipen i försäkringen bör förstärkastalar förDetta attnema.

medelhöga inkomster får något bätt-taket höjs, så med ettattatt gruppergenom
åstadkomma lägreförsäkringsskydd idag. torde inte gåDettaän att utan attre

i sådantskydd. Kompensationsgradenavlönade får något sämre ett systemett
tidigare lön.läggas någonstans 70-75 %borde rimligen kunna runt av

konkurrensarbetslöshetsförsäkringen för2.6.2 Kan öppnas

gällerdiskuterats i den offentliga debatten möj-fråga hittills knappastEn som
nuvarande arbetslöshetskassomas monopol ochavskaffa delighetema öppnaatt

olika auktoriseradearbetslöshetsförsäkringen för konkurrens mellan statenav
kunna särskilt intresseförsäkringsgivare. skulleDetta om man, somvara av

vill arbetslöshetsförsäkringendiskuteras i avsnitt 3.4.2,kommer att enge mer
återföra arbetslösa till arbetsmarknaden och skapaidag föraktiv roll än att

avseende. deteffektivitet möjligt i detta Går påincitament för så attstor som
kan tänka migavmonopolisera arbets]öshetsförsäkringen Jag tvåsådant sättett

grundmodeller.
enskilda arbetstagaren får fulltänkbar variant följande.första DenEn vore
obligatoriska försäkring.välja hanhon vill teckna sin Dettavalfrihet att var

auktoriserade försäkringsgivama beviljaskyldighet för de attmotsvaras av en
med hög arbetslöshetsriskförsäkring, så inte arbetstagareansökningar attom

för försäkringen täcksskydd. betydande del kostnadernaställs Enutan av
och statligindividuella försäkringstagamaavgifter på de resten av engenom

och enhetliga för olikaAvgiftema fastställs statsmakternasubvention. görsav
idag för olika branscherarbetslöshetskas-kategorier löntagare antingen somav

indelning med flera kriterier branschyr-eller etter fmfördelad sommersor en
efter försäkringsmässiga bedömningar denkeregion däremot någrainte avmen

kategori denindividen. konkret kan avgiften för varje såenskilda Mer sättas att
försäkringsgivarenför den enskildaför helhet intelandet mensom ---

försubventionen täcker kostnaderna utbetaldatillsammans med den statliga
viss vinst. Syftetadministration och också medarbetslöshetsersättningar samt

koppling mellanskulle både uppnå denkonstruktionsådan attvaraen
avsnittlönebestämning diskuterades i 2.4 ocharbetslöshetsförsäkring och som

incitament till de arbetslösa så fortförsäkringsgivamade enskilda att attsege
i igen jfr också avsnitt 3.4.2.kommer tillbaka arbetemöjligtsom

framhållits, viss utjämningsammanhangetproblem iEtt är, att ensom ovan
Med de ochförefaller önskvärd jfr avsnitt 2.4.3.avgifterna tidenöver storaav

förekommerkonjunktunnässiga svängningaribland svårförutsägbara som--
rimligen bäras försäkrings-sådan utjämning intei arbetslösheten, kan aven

förefaller den statliga sub-enklaste lösningengivama själva. Den attvara
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skulleför närvarandePrecis ikonjunkturcykeln.varierafårventionen över som
offentligavariationer i denleda tillarbetslösheteniord variationerandramed

mindre idagborde kunnadessasparande, göras änfinansiellasektorns även om
utgifterna.tillsnabbareavgifternaatt anpassasgenom

skulle kunnaarbetslöshetsförsäkringenkonstruktion attalternativEn varaav
normallöntagarenförgrundförsäkringallmänadministrerarstaten somen

ersättningsnivå ivisstillellertill, 35 %inkomstbortfalltäcker säg, enupp
ersättningsbeloppeninnanmånadernade första 14underkrkronor, 4 000säg

arbetslöshetser-för dendå också stågrundförsäkring kundereduceras. Denna
Kostnadernajfr ovan.KASf°ar dagensisättning motsvarasystemett nyttsom

ellerarbetsgivaravgiftervia allmännaskulle betalasgrundförsäkringenför
statsbudgeten. -

obligatorisk tilläggsför-medkompletteraskunde sedanGrundtörsäkringen en
till den totalaarbetslösatill deersättningåterståendeförsäkring uppsvararsom

förMarknadenlönerna.70-75 %beslutarkompensationsgrad avomman
villkorpåkonkurrensskulle förtilläggsförsäkringarsådana öppnas somsamma
får såledesarbetstagarenenskildamodellen.skisserade Denenligt den ovan

kunnaskulle antingenförsäkring. Detteckna dennahanhon villfrittvälja var
rollförändradsåledes fårdåarbetslöshetskassordagensske hos ensom --

Kostnadernasig.etablerarsådanaförsäkringsgivare i den månandraeller hos
försäkringstagar-avgifterfullt viaskulle betalastilläggsförsäkringenför ut

kategoriförarbetslöshetenna. fall så längegälla i varjebörDetta ensom
arbetslöshetssituatio-intervall.rimligt Iinomhåller siglöntagare extremaett

motiverat medförsäkringsmässigtochfördelnings-möjligendetkan varaner
återförsäkrarroll försigpåenligt vilken atthögriskskydd, staten tarett en

enskildaavgiftshöjningar förmotverka alltför stora grupper.
grundför-statligkombinationmedi sådantnaturligasteDet systemett aven
regleringstatligså litettilläggsförsäkring förefallerprivatochsäkring avvara

ochmellanansvarsfördelningtydligochmöjligt statenden ensomsenareav
från den obliga-eftermöjlighetförsäkringsgivare. En mönsterÖvriga attvore

fastställa relationernacentralt endastmednöja sigbilförsäkringentoriska att
utgångspunkt frånmedkategorier löntagareför olikaavgifternamellan av

avgiftensintearbetslöshetsersättningförtotala utgiftemai deskillnaderna men
genomsnittligsjälv väljerförsäkringsgivarevarjeskulle innebäranivå. Det att
intäkterkostnader ochså grovtvilket kommeravgiftsnivå, göras attatt

med denförenligtockså sådantFöljaktligen skullebalanserar. systemett vara
arbetslöshetsförsäkring.ochlönebildningmellankopplingeneftersträvade

kostnadernadelför störregrundförsäkringen kommerstatligaden attObservera en avsvaraatt
skyddmedi variantengenomsnittsinkomst är ettlägre dessaskategori löntagare uppför en

2.4.2jfr avsnittkronbelopptill givetett ovan.-
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försäkringsgivama i tilläggsförsäkringOm på detta själva får fastställasätten
de genomsnittliga avgittsnivåema, får räkna med någon betydandeattman mer
utjämning avgifterna tiden inte kommer till stånd. Vill undvikaöverav man en
alltför krañig finanspolitisk återstramningseffekt detta i lågkonjunkturer,av
ställs i fall krav kompenserandeså på statliga finanspolitiska åtgärder. En
näraliggande möjlighet statsmakterna låter avgifterde skall finansieraär att som
den statliga grundförsäkringen variera kontracykliskt.
Förslaget konkurrens mellan olika försäkringsgivare innebär inte attom

arbetslöshetskassor skulle försvinnanuvarande endast denna för-utan att
säkringsmarknad också för andra. Förmodligen skulle dagens arbets-öppnas

för framtidlöshetskassor överskådlig förbli helt dominerande. Mig veterligen
har inte försäkringsbolagen hittills visat något intresse för släppasatt
marknaden för arbetslöshetsförsäkringar. orsak till detta kan haEn varit den
tidigare omfattande regleringen försäkringsbranschen inte precis främjatav som
innovationer och affärsutveckling. Ett skäl kan rädsla för politiskaannat vara en

försäkringsbolagkrav på beviljar arbetslöshetsförsäkringar själva skallatt som
sig kostnaderna situationerpå del i med hög arbetslöshet inteoch tjänata en av
på den. kan högst påtaglig risk iDetta där avgifternaett systempengar vara en

regleras centralt. talar för modellen med statlig grundförsäkringDetta iatt en
kombination med tilläggsförsälcring borde den bästa vill öppnaen vara om man
arbetslöshetsförsäkringen för konkurrens.
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arbetsmarknadspolitikenaktiva3 Den

från andra länder iskiljer sig Sverigetill de arbetslösaIfråga stödetom
aktiva arbetsmarknadspoliti-kraftiga betoningen på dendenVästeuropa genom

finns rad olika arbetsmarknadspo-arbetsförmedlingsverksamhetken. Förutom en
arbetsmarknadsutbildning,arbetslösa kan placeras:åtgärder i vilkalitiska
utbildningsvikariat,from.arbetslivsutveckling 1993,beredskapsarbete, samt

praktikplatser för ungdomar.tidigare ungdomslag och Avinskolningsplatser
aktiva arbetsmarknadspolitiskaarbetssökande har deutgifterna för dede totala

genomsnittför i Sverige, medanår 60 %underåtgärderna nära ettsvaratsenare
denl992a.Calmfors Ettligger under 30 %för sätt mätaVästeuropa attannat

i olikaantaletarbetsmarknadspolitikens betydelse relateraaktiva är att personer
antalet arbetssökandeåtgärder till det totalaarbetsmarknadspolitiskatyper av

ocharbetslösaarbetsmarknaden summanordinarieutanför den öppetav
framgår 8arbetsmarknadspolitiska program. Som Diagrami stegavpersoner

nådde1970-talet, då den påsuccessivt fram till slutetdenna kvot toppenav
utanför ordinariede arbetssökandeDärefter har andelen60 %.nära av

IdagAMS-åtgärder fluktuerat 40-45 %.placerats iarbetsmarknad runtsom
åtgärderi olika sådana se Dia-arbetskraftendeltar %4,5 typer avavca

9.gram
arbetsmarknadspolitiken i Sverige har undergåttaktivadenSynen på stora

den s.k.ursprungliga tanken enligtefterkrigstiden.förändringar under Den
stöd för denpolitiken skulleRehn-Meidnermodellen utgöra ettattvar

branscher pressadeslönerelationema mellan olikalönepolitiken.solidariska När
delarbetsmarknader följd,olikauppkommande obalanser påihop med som

arbetsmarknadspolitis-arbetskraften via olikaskulle eliminerasdessa attgenom
lågproduktiva sektorer medslussades frånfrämst omskolning,ka insatser,

Faclçförenings-ledigahögproduktiva med platser setillarbetslöshet t.ex.
Arbetsmarknadspolitikellerden fulla sysselsättningen 1951 irörelsen och

med andra ordarbetsmarknadspolitiken sågsaktivaförändring 1992. Den
arbetskraften.främja effektiv allokeringförfrämst instrument attett avensom

rörlighethögförväntades uppkommaeffekterMakroekonomiska attgenom en
anti-inflationspoli-möjligt föraskulle detarbetsmarknadenpå göra stramatt en

arbetslöshet.samtidigt behöva skapatik attutan
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Diagram 8 Antal deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i detprocent av
totala antalet arbetssökande utanför ordinarie arbetsmarknad öppet arbetslösa +
deltagare i åtgärderarbetsmarknadspolitiska

70-

60-
Alla deltagare AMS-åtgärderi

40-

30-

20-

10- Deltagare i beredskapsarbelen, utbildningsvikarial,
ungdomslag, lnskolningsplatser, ungdomspraklik och
permilerings- rekryleringssiödresp.O . . . . . . . . . . .1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Källor: SCB och AMS.

Arbetsmarknadspolitikens allokeringsmässiga roll kom emellertid så små-
ningom skjutas i bakgrunden. stället harI AMS-ågärder alltmer börjatatt att ses

konjunkturpolitiskt medel skall användas för hålla denett attsom som nere
aggregerade arbetslösheten i konjunktumedgångamaöppna se Arbets-t.ex.
marknadsdepartementets årsbok 1991 eller Arbetsmarknadspolitik för-i
ändring 1992. Första gången den aktiva arbetsmarknadspolitiken användes i

skala detta under den ekonomiska krisen i slutetsätt 1970-talet.stor var av
Inriktningen liknande också under den djupa konjunktumedgången i börjanvar

1980-talet, ambitionsnivån då förefaller ha sänkts någotäven jfrav om
Diagram 8 och 9.
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åtgärder totala antalet arbetssökandeArbetsmarknadspolitiska och detDiagram 9
arbetslösa deltagare i arbets-arbetsmarknaden öppetordinarieutanför den +

arbetskraftenåtgärder imarknadspolitiska procent av

12-

11-

10-

g.

3.

7.

5.

5.

4-1

3.

2.

1.

1985 19901975 198019651960

dvs. deltagare i AMS-ordinarie arbetsmarknad,arbetssökande utanförtotala antalet1 Det
åtgärder arbetslösaoch öppet

AMS-åtgärder, utbildningsvikariat,beredskapsarbete,deltagare i dvs.2 totala antaletDet
rekryteringsstöd ochpermitterings-inskolningsplatser, ungdomspraktik,ungdomslag, resp.

arbetsmarknadsutbildning
ungdomspraktik ochinskolningsplatser,utbildningsvikariat, ungdomslag,Beredskapsarbeten,3

rekryteringsstödpermitterings- resp.
ungdomspraktikinskolningsplatser ochutbildningsvikariat, ungdomslag,4 Beredskapsarbeten,

utbildningsvikariatoch5 Beredskapsarbeten
1993 prognoserAMS siffrorna för ärKällor: SCB och

arbetsmarknadspolitikensdecennietsedan under detGradvis har senaste
kommit betonasbestående långtidsarbetslöshetundvikabetydelse för attatt

Bourdet 1990, 1991,debatten Perssoni den svenska sealltmer t.ex.
Arbetsmarknadspolitikårsbok ellerArbetsmarknadsdepartementets 1991 i

diskussionen iunder intryckhar delvis skettförändring 1992. Detta av
med passivalltförvilken slutsatserna varit generösaiVästeuropa, systematt

och börbestående arbetslöshet dettaarbetslöshetsersättning bidragit till att
sysselsättningsskapandeocharbetsmarknadsutbildningmotverkas genom

eller JackmanBurda OECD 1990Layard 1986, 1988,åtgärder se t.ex.
m.fl. 1991.

den aktiva arbets-försöka strukturera vilka olika effekterNedan skall jag
teoretiskt underlag det finnsoch vilket empiriskt ochmarknadspolitiken kan ha
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dessa.för bedöma styrkan Avslutningsvis skall sedan arbetsmarknadspoli-att av
medtikens samordning arbetslöshetsförsäkringen och möjligheterna nå såatt
möjligt diskuteras.hög effektivitet som

3.1 Arbetsmarknadspolitikens effekterteoretiska

fyra olikaskall nedan diskutera effekter arbetsmarknadspolitis-Jag typer av som
ka åtgärder kan ha. skall illustreras med hjälpDessa Diagram 10 visarav som

arbetsmarknadsdiagram med lönesättningskurva och efter-samma en en
arbetskrañfrågekurva för tidigare användes jfr Diagram 7.som

påDiagram 10 Jämvikten arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken

Reallön

Reguljär sysselsättning

första uppenbar effektEn arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan höjaär att
arbetskraftens produktivitet. målet för i första hand arbetsmarknads-Detta är
utbildningen. Sådana produktivitetsökningar behöver inte bara gälla dem som

utbildning:själva deltagit i eftersom denna brukar upphov till starkaanses ge
spridningseffekter, bör sig den bidrar också till allmänvänta attman en
produktivitetshöjning se Henrekson l992b. sådan produktivitetsök-Ent.ex.
ning för arbetskraften leder till arbetskraft efterfrågas vid varje lönenivå,att mer
dvs. efterfrågekurvan i förskjutsDiagram 10 uppåt. tenderar ökaDettaatt att
såväl reallöner sysselsättning.som

andra effekt denEn idag tycks dominera i internationelladenär som
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diskussionen, nämligen arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan bidra tillatt att
därmedförhindra utslagning långtidsarbetslösa och antalet iattav personer

fall innebär aktiv arbetsmarknadspolitik flerarbetskraften sjunker. såI atten
konkurrera de tillgängliga jobben, vilket bör verkakommer att ompersoner

lönenedpressande Layard 1986, 1989, 1990, OECD Employmentse t.ex.
m.fl.eller Jackman 1991.Outlook 1989-1991, OECD 1990 I Diagram 10

lönesättningskurvan förskjuts nedåt, vilket verkarkan detta illustreras attsom
lägre reallön och högre sysselsättning.i riktning mot

ekonomisk-politiska diskussion har i stället betonatårens svenskaDe senaste
riskerna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder skalltredje effekt, nämligen atten

i princip detsamma det fördes ilönehöjande.verka Resonemanget är som som
tillvarför arbetslöshetsersättning kan ledaför motivera högreavsnitt 1.1 att

arbetsmarknadspolitiskaoch därmed lägre sysselsättning. Omhögre löner
betydligt bättre alternativ arbetslöshetbetraktasåtgärder än öppenettsom

ersättning eller arbetsmarknadsut-beredskapsarbete innebär högredärför att
framtiden, minskarsannolikhet för arbete och goda inkomster ibildning högre

rimligt dettavälfärdsförlust arbetslöshet innebär.dessa den Det är att tro attsom
hålla tillbaka lönerna den fackliga sidan ochkan minska intresset attav

för attrahera och behållaarbetsgivarna till erbjuda högre lönertvinga attatt
CalmforsCalmfors Forslund 1991,arbetskraft 1990, Nymoense t.ex.

aktivafall kan ökade satsningar påeller Holmlund 1990. I så1990
till utträngningseffekter på den reguljäraarbetsmarknadspolitiska åtgärder leda
målkonflikt: priset för lägresysselsättningen. innebär dåDetta öppenen en

arbetslöshet kan bli lägre reguljär sysselsättning.
slutligen i den aktiva arbetsmarknads-fjärde effekt uppkommer månEn som

till effektivare ihop lediga platser ochpolitiska åtgärder bidrar att passa
politikens ursprungliga syfte Björklundarbetslösa, vilket se t.ex.var

avseende brukar illustreras medArbetsmarknadens effektivitet i detta1990a.
sambandet mellan ledigas.k. Beveridgekurvan, platserhjälp den som angerav
uppfattningen medvanligaoch arbetslösa jfr 11. DenDiagram är att man

såarbetsmarknadspolitik kan förskjuta detta samband nedåt,hjälp aktivav en
förena given arbetslöshet med lägre antal vakanser.det blir möjligt ettatt att en

kvalifikationer tillflera: de arbetslösas kanSkälen för detta är anpassas
aktivt söka efterpassivisering kan motverkas intressetefterfrågan, så attatt

osäkerhet de arbetssökandes lämp-arbete upprätthålls och arbetsgivamas om
stället för hamindre de deltagit i AMS-åtgärder i varitlighet blir öppetattom

Layard Bourdet 1990,arbetslösa se 1986, Franz 1987, Perssont.ex.
förbättring matchningsefektivitetenJackman m.fl. 1991. sådanEn av

bidra till förskjuta lönesättningskurvan nedåt, eftersomarbetsmarknaden bör att
sysselsättningsnivå då blir förenlig medvarje arbetslöshets- och därmed också

Layard Nickell Jackmanlägre antal löneuppdrivande vakanser 1986,ett
förskjutas eftersomm.fl. bör efterfrågekurvan uppåt:1991. Dessutom
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för arbetsgivama, innebär färre sådana devakanser kostsamma totalaär att
följerför hålla viss arbetsstyrka blir mindre,kostnaderna att attvaraven en

Calmforslönenivå kan förenas med högre sysselsättninggiven Langen
förskjutningar såväl lönesättnings- efterfrågekurvoma1992. börDessa av som

sysselsättningen.bidra ökatill att

BeveridgekurvanDiagram ll

Lediga
platser

Arbetslöshet

3.2 empiriska forskningenDen

visar aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder kanDiskussionen attovan ge
effekter med olika konsekvenser för löner och sysselsättning.upphov till raden

grund sluta sig till den relativakan emellertid inte på enbart teoretiskMan
olika mekanismema. visar viktenstorleksordningen de på empiriskDettaav av

forskning. emellertid de empiriska kunskaperna på områdetTyvärr måste
ganska osäkra.betecknas som

Åz på lönenivån nedåtDäremot effekten oklar. sidan tenderar förskjutningenär ena av
Å efterfrågekurvans uppåtlönesättningskurvan sänka denna. andra sidan bidrar förskjutningatt

såtill Den emellertid motiverad till vida effektivitetsökninghöjning. är atten senare en -påjämförbar med produktivitetsstegring faktiskt skett arbetsmarknaden vakanser ochnären -
arbetslösa ihop med mindre resursinsatser.kan paras
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tradition s.k. mikrostudier effektema olikafinns relativt långDet av av aven
de enskilda individerna. studierarbetsmarknadspolitiska åtgärder på Dessa ger

arbetsmarknadspolitiska åtgärder leder till högreplacering ivisst stöd för att
inkomstutvecklingframtida sysselsättning och bättresannolikhet för än somen

fallet, resultaten inte entydiga se Björklundskulle ha blivit är t.ex.menannars
Löfgren WikströmHolmlund eller 1991. Ettl990b, Edin 1991

möjligheternametodmässigt problem i sammanhanget gällerbetydande att ta
skillnader mellan de individerdet kan finnas systematiskahänsyn till att som

arbetslösa.arbetsmarknadspolitiska och demdeltar i är öppetprogram som
bedöma vad effektemasvårighet med mikrostudiema påEn är attannan
sambanden.innebär för de makroekonomiska Betyderenskilda individer t.ex.

deltagit i AMS-åtgärderåteranställningssannolikhet för demhögre attsomen
hela kollektivet arbetssökandesysselsättningsmöjlighetema försådana ökar av

för de arbetslösaomfördelning till nackdeleller det bara fråga öppetär om en
med hjälp makroekonomiska studierfrågor kan bara besvarasSådana avav

och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.mellan löner, sysselsättningsambanden
litet sådan forskning.bedrivits anmärkningsvärt Dethar emellertidDet ärav

etablerat forskningsfält.detta blivitinte förrän under de allra årensenast ettsom
arbetsmarknadspolitikensolika studierförekommerDet tre typer avav
Beveridgekurvesarnbandetförsta har koncentrerat sig påmakroeffekter. En

studie sambandjfr dettamellan vakanser och arbetslöshet Diagram 11. I aven
länder finner Jackman, Pissarides Savouri 1990för antal t.ex.ett stort

verkligen tycks förskjutaarbetsmarknadspolitiska utgifterbelägg för ökadeatt
observation den svenskaockså vanligdetta samband inåt. Det är atten

under åttiotalet, medan den undertycks ha förblivit stabilBeveridgekurvan
i kan förefallaförsköts i de flesta andra länder Dettid utåt Västeuropa.samma

omfattande satsningendenna skillnad med den pånaturligt förklaraatt mer
Jackman m.fl.arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Sverige 1990, 1991,se t.ex.

Arbetsmarknadsdepartementets årsbok1990, 1991 ochBourdet Persson
1991.

diskussionen arbetsmarknadspolitikens effekt påvanligt misstag iEtt om
i de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernaBeveridgekurvan dock deltagarnaär att

relationen mellanarbetssökande endast studerarinte inkluderas i de utan att man
ligger emellertid i sakensvakanser och arbetslöshet. Detöppen natur att man

antal vakanserantalet arbetslösa vid givetalltid kan reducera öppet ett genom
emellertid ingenföra del dessa till olika AMS-program. Detta äröveratt en av

mellan lediga platser och arbetssökandeindikation matchningenpå att
bör studera relationen mellanförbättrats Calmfors 1992a. stället börI man

arbetslösa och deltagare idet totala antalet arbetssökande summan öppetav
reviderad Beveridgekurva föroch antalet vakanser. sådanAMS-åtgärder En

Även den inte uppvisar någon trend,har ritats iSverige Diagram 12. omupp
andra länder i medi många Västeuropahar den mönstergrovt sett samma som
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framspiralrörelse utåt till mitten åttiotalet. Någon spiralrörelse tillbakaaven
inte förrän i samband med den allmänna minskningen arbets-äger rum av

under andra hälften l980-talet. kan möjligenlösheten i Sverige Dettaav ses
sysselsättningsutvecklingenindikation på den allmänna varit viktigareattsom en

för matchningseffektiviteten arbetsmarknaden arbetsmarknadspolitiken.än
kan inte heller finna något statistiskt samband mellan sådan revideradMan en

Beveridgekurva for Sverige och omfattningen de arbetsmarknadspolitiskaav
insatsema.

Diagram Reviderad Beveridgekurva: sambandet mellan vakanser och12 totalt
utanför ordinarieantal arbetssökande arbetsmarknad öppet arbetslösa deltagare+

åtgärderarbetsmarknadspolitiska i arbetskrafteni procent av

Vakanser

1,6-

1,4-

1,2-

1,0-

0.8-

0,6.

0,4-

O,2 . . .1 8 9 10
Antalet arbetssökande

Källor: SCB och AMS.

I andra makroekonomiska studier har i stället valt försökatyp atten av man
förklara tvärsnittsvariationema i arbetslöshet mellan olika OECD-länder med
hjälp bl.a. skillnader i de arbetsmarknadspolitiska insatserna t.ex. Layardav
1990, Layard Nickell 1991 och Jackman m.fl. 1991. studier tycksDessa
ganska entydigt vid handen arbetsmarknadspolitiska åtgärderattge mer av

3 ocksåDetta gäller i studien Jackman 1990.m.fl. Se vidare Calmfors 1992a.av



Bilaga 4 159

lägrebidrar kraftigt till arbetslöshet däremot har de inte undersöktöppenen
vad händer med det totala antalet arbetssökande utanför ordinariesom
arbetsmarknad.

studier har slutligen företagits i främst Sverigetredje och har medEn typ av
hand tidsseriedata försökt reala lönekostnaderhjälp i första relatera tillattav

arbetslöshet och deltagande i AMS-åtgärder eller så vill skattaattom man
det slag redovisades i alla falllönesättningskurvor Diagram 10. I utomav som

ÖstrosHolmlund har fått resultatet ökadeEdin, 1992 attett man
betydelsensatsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i andelstörreatt en

funnade arbetssökande deltar i sådana tycks verka löneuppdrivande. Deav
starka.effekterna har ofta varit mycket

det finns rad problem med de studier företagits.bör betonasDet att en som
begränsade antalet observationer både i aggregerade tidsseriestudierdetEtt är

för land Sverige och i tvärsnittsstudier olika länder ienskilt t.ex.ett som av
hänger den statistiska signifikansen för arbetsmarknadspolitikensLayard 1990

arbetslöshetssänkande effekt Sverige inkluderas eller inte orsakenpå ärom -
bland OECD-ländema med såväl unikt mycketSverige outlieräratt extremen

arbetslöshet; Calmforsarbetsmarknadspolitik tidigare mycket låg sesom
arbetslöshetl991c. problem orsakssambanden mellan högEtt ärannat att

lönekostnader och arbetsmarknadspolitiska insatser kan i bådahöga reala gå
likaväl arbetslöshet och löner påverkas de arbetsmarknads-riktningama: som av

politiska insatserna, påverkas dessa arbetslöshetens omfattning. Förekomstenav
ömsesidiga samband generell svårighet vid statistiska skatt-sådana ärav en

ningar det kan alltid diskuteras hur väl kunnat hänsyn till dem.och Alintaman
ambitiösabedömning försöken hantera dessa problem varitär att snarastatt mer

lönebildningsstudiema för Sverige i de internationellai de nämnda änovan
länder.tvärsnittsstudiema skillnaderna i arbetslöshet mellan olikaav

sådanapå Symons 1987, 1987,Exempel studier är Newell 1987, Wadensjö Nilsson
1990, 1990, 1991, 1990, 1990,Calmfors Forslund Calmfors Nymoen Holmlund

Östros1992, Skedinger 1991, 1991 1991.Forslund 1991, och Löfgren Wikström

15 måttet pål de svenska lönebildningsstudierna har det använda arbetsmarknadspolitikens
AMS-åtgärderambitionsgrad regel varit kvoteni mellan antalet deltagare i och det totala antalet

arbetssökande utanför ordinarie arbetsmarknad summan arbetslösa deltagareöppet och iav
AMS-åtgärder. måttetl de internationella tvärsnittsstudiema har det arbetsmarknadspolitiska

åtgärdervarit utgifterna för aktiva arbetsmarknadspolitiska öppet arbetslös. Det finns ingenper
något mått påanledning priori sigá vänta dessa skall samvariera visst sätt medatt att ettav

ifråga sådanaarbetsmarknadsläget vilket däremot bör vänta sig antalet deltagare iman om
åtgärder och de totala utgifterna. l flera de svenska studierna har valt relatera lönernaattav man
på olika delarbetsmarknader till de aggregerade arbetsmarknadspolitiska insatserna för hela

Östrosekonomin Skedinger 1991,se 1991, Forslund 1992 och Edin m.fl. 1992,t.ex.
vilket är hantera dessa statistiska simultanitetsproblem.sättett att
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arbetsmarknadspolitikens makroekonomiska effekterförtsden debattI omsom
liggahar tyngdpunkten kommit på ganskamellan svenska ekonomer att

Löfgren 1991 a-dtekniska frågeställningar se Bergströmt.ex. resp.
del fall har det dessutom varit frågaCalmfors Holmlund l99l a-c. I en om

etablerad arbetsmarknadsteorimissförstånd Bergströmnumerarena av
fruktbar enligt min meningl99l a-d.Löfgren En äransats att resoneramer

effekter bör förväntas variera under olikaarbetsmarknadspolitikenskring hur
betingelser.

påverkar arbetsmarknadspolitikens effekter3.3 Faktorer som

påverka arbetsmarknadspolitikens effekterfaktorer börTvå uppenbara ärsom
olika åtgärder och inriktningen på olikakompensationsnivåema i grupper av

arbetssökande.

Kompensationsnivåerna3.3.1

AMS-åtgärder kan föra precisBeträffande ersättningsnivåema i man samma
arbetslöshetsersättningen jfr avsnitt högreifråga 2.1. Juresonemang som om
desto mindre blir de inkomst- och därmed välfärds-kompensationsnivåema är,

till förlorarvid lönehöjningar leder anställdaförluster uppkommer attsomsom
arbetsmarknadspolitiskaplaceras i åtgärder.sina arbeten och i stället Desto mer

arbetsmarknadspolitiska insatser incitamenten på denförsvagar då omfattande
deltar i arbetsmarknadspolitiskahålla tillbaka lönerna.fackliga sidan Deatt som

intresserade aktivt söka efterförväntas bli mindreåtgärder kan också attav nya
ersättningsnivåemaerbjudanden sådana, högrearbeten och att acceptera om

ligger.
traditionelltarbetsmarknadspolitiken har kompensationsnivåemaden svenskaI

arbetsmarknadsutbildningskilt mellan olika AMS-åtgärder. harsig Ityper av
utbildningsbidrag ungefär arbetslöshetsersätt-deltagarna erhållit motsvaratsom

i princip marknadslön enligt kollektivavtal utgått iningen. harDäremot
undantagslöstEftersom dessa tidigare anordnats iberedskapsarbeten. nästan

privat förlönenivån varit högre i sektor lägreoffentlig sektor, där änsnarast
kan detta ha utgjort allvarligt problem. högaavlönade arbeten, Dessaett

ersättningsnivåer kan förklaring till resultaten från de svenska empiriskavara en
haaktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder tycks verkat lönehöjan-studierna att

de. finns också del stöd för hypotesen deltagare i beredskapsarbetenDet atten
arbetslösainte söker lika aktivt efter reguljärt arbete de tycks sökaöppetsom

ungefär de reguljärt sysselsatta och återanställnings-på sätt attsamma som
sannolikhetema lägre Holmlund Edin Holmlund1990, 1991.är
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Under år har det funnits tendens sänka ersättningsnivåema i deattsenare en
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. kanske tydligasteDet exemplet de underär
1992 inrättade ungdomspraktikplatsema med ersättningsnivåer per månad på
4 000-7 kr. den000 I s.k. arbetslivsutveckling införs i år förutsättssom
ersättningsbeloppen arbetslöshetsunderstöd. Regeringen har vidaremotsvara
föreslagit kompensationsnivån i beredskapsarbeten skall sänkas medatt 10 %
samtidigt arbetstiden förkortas i motsvarande mån. Enligt min bedömningsom

detta i riktning minskarär riskerna förrätt negativasteg avsevärtsom
lönebildningseffekter. emellertidDet betydligt rationellt inteattvore mer
behöva olikagå tillskapa formelltomvägar åtgärderatt typergenom nya av-
eller manipulera med arbetstiden för förändra kompensationsnivåema. Detatt-

svårt förstå varför det ska uppfattasär så kontroversielltatt attsom av
sysselsättningsskäl särskilt anordnat arbete skall betalas lägre reguljärt. Detän
ligger mått irrationalitet i beredskapsarbeten skall hållas tillbakaett sort attav
därför de för dyra i situation med samtidigt hög arbetslöshetär ochatt storaen
behov eftersatta infrastrukturinvesteringar.göraattav

3.3.2 Arbetsmarknadspolitikens påinriktning olika grupper

andraEn faktor central betydelse för arbetsmarknadspolitikensärsom av
effekter vilka arbetslösa riktar sigär på. Här finns detgrupper av man
återigen skäl distinktionen mellan insiders, dvs.göra deatt är mestsom
etablerade på arbetsmarknaden, och outsiders med förankring. Till densvagare

hör i första hand långtidsarbetslösa ungdomar, invandraresenare gruppen resp.
och andra nyinträdande arbetsmarknaden. Generellt bör sigväntaman mer
positiva sysselsättningseffekter i högre grad de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna inriktas outsiders. finnsDet flera skäl för detta.mot Det mest
uppenbara risken för utslagning för dessaär att är störst Förutom detgrupper.
socialt angelägna i skydda outsiders innebär dessutomatt prioriteringen av
dem i arbetsmarknadspolitiken deras konkurrenskraft arbetsmarknadenatt
stärks i förhållande till de insiders inflytande på den fackligautövar störstsom
lönepolitiken. Därigenom fördelas arbetslöshetsriskema jämnare mellan
insiders och outsiders, vilket bör verka lönedämpande.

lönehöjandeDe effekter arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan uppståav som
därför dessa erbjuder alternativ med bl.a. högre inkomsteratt ett bättreärsom

arbetslöshet börän också bliöppen mindre med inriktningavsevärt påen
outsiders har litet inflytande på lönebildningen jfr avsnitt 3.1 ovan.som
Åtgärder för långtidsarbetslösa reducerar visserligen också de välfärds- och
inkomstförluster arbetslöshet innebär och antagits påverka in-som som
citamenten hålla tillbaka lönerna, värdet dettaatt diskonteras ner närmen av

13-0358Bilagcdcl6 l
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först efteråtgärder blir aktuellt vissarbetsmarknadspolitiskadeltagande i en
Calmfors 1992.Forslund 1991, Langkarenstid

arbetsmarknadspolitikenden svenskaomläggningkom1980-taletUnder aven
och långtidsarbets-för ungdomarprioritering insatsernahögrei riktning mot av
Arbetsmarknads-eller1990, 1991Bourdet Perssonske selösa t.ex.att

arbetsmarknadspoli-1970-taletsSärskilt detårsb0k199 l .departementets sena
insiders ochåtskillnad mellangjorde integenerell ochtik sammavar mer
eller CalmforsWadensjö 1979arbetsmarknaden sepåoutsiders t.ex.
företagentill utbildning i vidbidragenexempel dettatydligt1992a. Ett var
och dessutominsider-stöddirektutgjordeuppsägningar,hot ettsomom
inriktning kantidigarenäringslivsstrukturen. Dennakonserverande påverkade

arbetsmarknadspolitiskaeffekterlönehöjandetill debidragitockså ha av
lönebildning.svenskempiriska studiernafunnit i deåtgärder avsom man

för outsiders be-i skalaarbetsmarknadspolitiska insatserhellerInte stor
forskningsresultat tyderfinnsproblemfria.emellertid Dethöver t.ex. somvara

arbetsmarknadspolitis-känsliga för devarit mycketungdomslönemapå storaatt
också funnitmed detta harlinjeSkedinger 1991. Ika satsningama man

för ungdomar:sysselsättningenden reguljärautträngningseffekterbetydande
arbetsmarknadspoli-defallit lika mycketintearbetslösheten harden öppna som

förklaring kan deWadensjö 1987. Enexpanderatåtgärdernatiska vara
arbetsmarknadspolitiskaungdomar iersättningsnivåema förhögarelativttidigare

den sänkningönskvärda iytterligare detunderstrykeråtgärder. Detta av
ungdomspraktik-tillkomsteni och medskettkompensationsnivåema avsom

ungdomspraktikenavvägningsproblem. Bliremellertidhär finnsOcksåplatsema.
arbetsmarknaden förden reguljäraundan benen påomfattande, slår denalltför
enligt min meningstrid deArbetsgivarsidans intresseungdomar. att ta omav

via praktik-naturligtvis också litetungdomslönema bliralltför höga manom
kostnad.arbetskraft tillgodosett Detsitt behovfå delplatserna kan utanav aven

expandera mycketungdomspraktikenmed låtaockså riskerfinns därför att
kraftigt.

arbetslöshetssituationereffekter i olikaArbetsmarknadspolitikens3.3.3

olika verkningarinsatser kan ha iarbetsmarknadspolitiskamöjlighetEn är att
omfattandearbetslösheten destoarbetslöshetssituationer. högreJuolika är, mer

naturlig tendensbli. skaparlångtidsarbetslösheten Dettatenderar också attatt en
långtidsarbetslösa.åtgärderna dearbetsmarknadspolitiskadekoncentrera

arbetsmarknadspolitiskapositiva effektersigFöljaktligen bör vänta avman mer
till detta kanytterligare skälarbetslöshet.åtgärder vid högre Ett attvara man

arbetsmarknadspolitiskamellan ökadesituationer ställs inför vali sådana ett
för passiva arbetslöshets-förlänga ersättningsperiodemainsatser och att
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Ävenunderstöd. arbetsmarknadspolitiska åtgärder verkar löneuppdrivandeom
vid längd på ersättningsperiodema i arbetslöshetsförsäkringengiven jfr avsnitt

och kommer3.1 3.2 ovan, i sådant läge expansion dessaett atten av vara
lönedärnpande de löneuppdrivande effekterna alternativet förlängaattom av
ersättningsperiodema störreär ännu

illustrerar hur arbetsmarknadspolitikensDiagram 13 effektivitet kan tänkas
bero på arbetsmarknadsläget. Om åtgärder in vid förhållandevis lågsätts
arbetslöshet, kommer dessa i utsträckning gälla korttidsarbetslösa. Detstor att
innebär risk de lönehöjande effekter reguljärstor att tränger uten som
sysselsättning skall dominera dvs. det resultat fått i de flestasom man
lönebildningsstudier för Sverige, just perioder med jämförelsevis lågavsettsom
arbetslöshet. negativa effekter bör emellertid försvagas,Dessa samtidigt som

positiva förstärks,de vid högre arbetslöshetstal det blir fråganär störreom
koncentration på de långtidsarbetslösa. centrala fråganDen blir då i stället hur
ejfekziva åtgärderna i sådan situation för motverka passivisering ochär atten
förlust humankapital för de långtidsarbetslösa. Min det kangissning är attav
finnas intervall, efter vilket AMS-åtgärdemas effektivitet blir allt lägre,ett
därför problemen helt enkelt arbetsmarknadspolitikenväxer huvudetatt över
jfr Diagram 13. Dessvärre vi egentligen ingenting detta kanvet närom
inträffa, eftersom den aktiva arbetsmarknadspolitiken aldrig tidigare påsatts

i sådan situation: vi har i Sverige inte förut haft arbetslöshetprov en en av
omfattning i övriga och där harVästeuropa, inte i skalastorsamma som man
sig arbetsmarknadspolitiska åtgärder svensk modell.använt av av

Enligt min uppfattning finns det anledning känna hur välatt stor överoro
arbetsmarknadspolitiken kommer kunna hantera den nuvarande svenskaatt
arbetslöshetssituationen. frågeteckenDessa gäller inte minst arbetsmarknadsut-
bildningen omfattar 2 arbetskraften.% Det lätt föreställanära är attsom nu av
sig de administrativa svårigheter och problem med lärarresurser densom
kraftiga expansionen bör ha inneburit. omfattningenJu destostörre är, större
blir riskerna andelen deltagare inte motiverade gällerDetta såäratt växer.som
mycket det naturligtvis finns medvetenhet vidstor attmer som en om man en
fortsatt hög arbetslöshet kanske aldrig får någon användning för de kunskaper

förvärvas. kanDessutom det svårt bedöma vilken kompetensattsom vara som
så småningom kommer efterfrågas sysselsättningsläget förbättras.näratt
Vilka blir slutsatserna detta möjlig sådanEn utbildningsinsatserär attav

kanske kommit prioriteras alltför mycket. svaghetEn i nuvarande föratt system
arbetsmarknadsutbildning förmodligen omfattningenär politisktäratt ett rent
beslut, motiveras önskemål hålla den arbets-att öppnasom mer av om nere
lösheten samhällsekonomiska kalkyler där kostnaderän intäkter ivägs motav
form framtida ökningar inkomster och möjligheter få arbete. kanDetattav av
finnas anledning fundera kan åstadkomma starkare incitamentatt över om man
för arbetsmarknadsutbildningen ska bli effektiv. frågaDenna skall behandlasatt
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mellan arbetslöshetsför-Samordningenmed diskussioneni sambandnedan av
arbetsmarknadspolitiken.ochsäkringen

på sysselsättningen vid olikaeffekterArbetsmarknadspolitikens13Diagram
till följd ökadereguljär sysselsättningförändringarbetsmarknadsläge avav

arbetsmarknadspolitiska insatser

reguljär sysselsättningFörändring av
AMS-insatserökadetill följd av

Totalt antal arbetslösa

arbetslöshetsförsäkringenSamordningen med3.4

ekonomisk-politiska debattentendens i den allmännafinns stark göraDet atten
bra ocharbetsmarknadspolitiska insatser sommellan aktivauppdelning ären

arbetslöshetsför-arbetslöshetsersättning förinomutbetalningpassiv ramenav
bådeemellertid fruktbart denkandåligt. Detsäkringen som är att sevara mer

arbetslöshetsförsäkringen delararbetsmarknadspolitiken ochaktiva som av
kombination inkomsttrygghetrimligvilket ska garanterasystem, avensamma

till så snabbt möjligtarbetslösa och samtidigt medverkade enskildaför att som
Outlook sådantigen Employment 1992. Etttillbaka i arbete OECDfå dem

arbetslöshetsförsäkringenfrågor samordningen mellanradsynsätt omreser en
arbetsmarknadspolitiken.och
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3.4.1 Rätten till arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitiken

första aspekt gäller det iEn engelskspråkig litteratur brukar benämnassom
work Björklund Holmlundtest Employment1991, OECD Outlook,

Jackman m.fl.1992, 1991. Arbetsmarknadspolitiken kan metodses som en
hålla kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen detatt göraattnere genom

svårare för arbetsovilliga leva arbetslöshetsersättning.på Via erbjudandenatt
deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och avstängning frånom -

arbetslöshetsersättning dessa inte kan möjligheternaaccepteras attom --
utnyttja minskas.systemet

näraliggande fråga gäller kvalifikationsreglemaEn för arbetslöshetsersättning.
Idag finns regler arbetslös kan kvalificera sig för ersättnings-attom en nya

arbetslöshetsförsäkringenperioder i delta i arbetsmarknadspolitiskaattgenom
olikaåtgärder slag. princip finns ingen för antaletI ersättnings-gränsav nya

perioder för den enbart får sysselsättning i arbetsmarknadspolitiskasom
åtgärder. innebär risk för enskilda individer fastnarDetta i rundgångatten en
mellan arbetslöshet och AMS-åtgärder, och de främst bliröppen att senare en

förlängametod ersättningsperiodema i arbetslöshetsförsäkringen med deatt
negativa effekter detta kan innebära jfr avsnitt 2.2. Frågan därför inteär om

fullantalet perioder med ersättning i reformerat förlängtmedett system ansvar
för arbetslöshetsförsäkringen det föreslogs i avsnitt 2.4.1 börsätt som
begränsas för dem enbart haft AMS-sysselsättning.som
Behovet samordning mellan arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsersätt-av

ning innebär också konsekvenser för kompensationsnivåema i dessa Omsystem.
ersättningen i beredskapsarbeten skall ligga klart under marknadslön säg på
85-90 %, ställer detta uppenbarligen krav på arbetslöshetsersättningen skallatt
ligga lägrenågot säg 70-75 % för skapa rimlig incitamentsstruktur föratt en
den enskilda arbetssökande. Däremot finns det knappast någon anledning låtaatt
utbildningsbidragen vid AMS-utbildning ligga högre arbetslöshetsersätt-än
ningen, eftersom utbildning bör ha värde i sig i form högre förväntadeett av
intäkter i framtiden.

åtgärdernas3.4.2 De arbetsmarknadspolitiska finansiering

har i avsnittJag 2.4.1 för differentierade avgifter i arbetslöshets-argumenterat
försäkringen och dennas för de arbetslösa bör utökas i tiden dockatt ansvar
med reducering ersättningsbeloppen ungefärpå det sker eftersätten av som nu
utförsäkring. Avsikten stärka incitamenten för återhållsam lönebild-attvar en
ning direkt belasta de sysselsatta driver lönerna så detatt attgenom som upp
uppstår arbetslöshet med kostnaderna för den. Liknande talar ocksåargument
för låta arbetslöshetsförsäkringen förstå utgiftema för de arbetsmarknadspo-att
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ha fördelenförändring skulle dessutomsådanlitiska åtgärderna. En att
och klargöra arbets-för arbetslöshetentotala utgifternasynliggöra de att

iytterligare kostnad den måninte någonmarknadspolitiska insatser utgör som
passiv arbetslöshetsersättning.minskade utgifter förde motsvaras av

förekonomiska dearbetslöshetsförsäkringensutökningEn ansvarav
inte endast förstärkadifferentierade avgifter börmediarbetslösa ett system
försäkringsgivarnaLika viktigt kanlöneökningar.till lågaincitamenten attvara

få de arbetslösalämpliga individuella insatseranledningfår större att genom
för dem. bör leda tillifrån kostnaderna Dettaslippatillbaka i arbete för ettatt

arbetsfönnedlingeffektivarbetslöshetskassorna förfrånintressestörre en -
vilket det ii sådan verksamhet,sigsjälveller attrentav engagerarman

utökat förtill.legala möjligheter Ettfinnasframtiden kommer att ansvar
försäkringsgivama blirinnebärabör ocksåarbetslöshetsförsäkringen att mer

åtgärder verkligen påarbetsmarknadspolitiskaiplaceringangelägna ettattom
sysselsättningsmöjligheter. Dettaarbetssökandensenskildaeffektivt ökar densätt

arbetsmarknadsutbildningen, där det kanhandi förstaintresse förbör avvara
jfr avsnittkvalitetskontroll 3.3.2 ovan.med striktbetydelsefulltsärskilt envara

arbetsmarknadsut-hanterassammanhanget måsteiproblem ärEtt attsom
högre ersättnings-åtgärder innebärarbetsmarknadspolitiskaandrabildning och

skullearbetslösa ersättningsärskilt förskulle gällanivåer än annarsvarssom
utförsäkring. Till detta kommermotsvarande dagenstidreduceras eñer viss

skulle kvalificera deltagarnaarbetsmarknadspolitiska åtgärdersysselsättningiatt
jfr avsnitt ovan.arbetslöshetsersättning 3.4.1 Förperioder med högför attnya

privatekonomiskt dyrareblirskall motverkas deutbildningsinsatserinte attav
torde därför krävasarbetslöshet,försäkringsgivarenför statensän öppen att

utformas så detarbetsmarknadsutbildningen i det antyddabidrag till systemet att
i arbetslöshetsför-höga ersättningsnivånmellanskillnaden mellan dentäcker

utbildnings-också ungefärligen börreduceringsäkringen före som motsvara
ersättningsnivåarbetsmarknadsutbildning och denarbetslösa ibidraget till som

för deti principskissen i 14reducering. illustreras Diagramgäller efter Detta
månaders arbetslöshet.in efterarbetsmarknadsutbildning 14fall då sätts

utsträckning bör subventionerafråga i vilkendetDäremot öppen statenär en
Å utbildningutbildning. sidan kan haför anordnasjälva kostnaderna att ena

spridningseffekter också till dem inte undergåtteffektersådana externa som
får stödet intesubventionering rimlig, å andra sidanvissutbildning äratt vara

försäkringsgivaren.framstår kostnadsfri förutbildningså väl tilltaget att som
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Arbetslöshetsersättningens tidsproñlDiagram 14

Arbetslöshetsersâttning statlig subvention vid nedtrappninga och

Arbetslöshetsersâttning

Arbetslös-
hetsersått-
ning

månaderTid14

Arbetslöshetsersâttning vid arbetsmarknadsutbildningb och statlig subvention

Arbetslöshetsersâttning motsvarande

Arbetslös-
hetsersätt-
ning

r
månaderTid14 3420

Arbetsmarknadsutbildning

statlig subvention
på löntagaredifferentierad avgiftZ ocheller arbetsgivare
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aktualiserar frågan inte skulle kunna tänka sigSynpunkterna ettovan om man
arbetsmarknadspolitiken idag, där den centralaadministrerahelt änsättannat att

arbetslöshetsförsäkringenförsäkringsgivama i ochrollen i stället får spelas av
minskar. Varför skulle inte kunnaArbetsmarknadsverkets betydelse t.ex.man

för arbetsmarknadsutbildning,nuvarande så detdecentralisera det attsystemet
blir försäkringsgivama i arbetslöshetsför-Arbetsmarknadsverketistället för

arbetsmarknadsutbildning och därmed bestämmafår upphandlasäkringen som
få direkt intresseinriktning skulle dådess omfattning och Dessa vägaett attav

formförväntade intäkter i återan-utbildningenkostnader för attmot av
skullearbetslösa ökar. Avsikten med dettaställningsssannolikhetema för de vara

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna stärkai deöka effektiviteten attatt genom
bekostnad de planekonomiska.marknadsekonomiska inslagen Dettade av

nuvarande arbetslöshetskassornas monopolförutsätta detorde i fallså att
arbetslöshetsförsäkringen för konkurrens på detavskaffas och sättöppnasatt

diskussion inteförtjänar seriösdiskuterades i avsnitt Det2.5. om manensom
alla fall delarmarknadsmässiga prövningar isådanaföraatt av avgenom

för decentraliserade experimentoch ökaarbetsmarknadspolitiken utrymmet mer
öka dess effektivitet.väsentligt skulle kunna
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4 Slutsatser

Huvudslutsatsen min analys det bör finnas betydande möjligheterär att attav
förstärka för ansvarsfullincitamenten lönebildning och hög sysselsättningen en

institutionella förändringar arbetsmarknaden ifråga såvälgenom om
förhandlingssystemet stödet till de arbetslösa.som

Äbeträffar förhandlingssystemetVad står enligt min bedömning mycket att
vinna till förhandlingarpå övergång enbart företagsnivå. Genom atten
minska antalet förhandlingsnivåer, bör inflationsbenägenheten i avtalssystemet

förhandlingarkunna minskas. Företagsvisa behöver inte utesluta viss samord-
ning, bör ske informelltden på tidigare så försätt änett att utrymmetmen mer
relativlöneförändringar mellan företag, branscher, regioner, yrken och
åldersgrupper blir idag. kanDet vidare bättre skapastörre än attvara normer
för lönebildningen faktiskade löneökningar förhandlas fram i någragenom som
få löneledande storföretag försöka uppställa centrala riktlinjerän attgenom som
sedan blir golv för löneförhandlingama lägre nivåer.på den privataInom
hemmamarknadssektom talar mycket för decentraliseradså lönebildningatt en

möjligt med oberoende förhandlingar i med varandra konkurrerande företagsom
kan eftersträvansvärt. Alternativt kan regional samordning vissahavara en
fördelar.

finns enligt min mening starka skäl för obligatoriskDet arbetslöshets-att en
försäkring skall de arbetslösa rejält inkomstskydd. Incitamenten förettge en
återhållsam lönebildning bör emellertid kunna stärkas differentieradeattgenom
avgifter får stå för betydande del kostnaderna. På lång sikt spelar deten av
förmodligen ingen roll dessa avgifter formellt belastar arbetsgivare ellerom
löntagare, på kort sikt kan avgifter löntagarnapå positiva frånmen vara mer
sysselsättningssynpunkt. differentierade avgifter innebärMer mindre krav påav
sänkta kompensationsnivåer i försäkringen. Vill synliggöra arbetslöshetensman
kostnader finnsbättre, vidare goda skäl förlänga arbetslöshetsförsäkringensatt

för de arbetslösa inte utförsäkringså längre tillåts. bör i fallDetta såattansvar
ske med ungefär nedtrappning ersättningsbeloppen församma av som
närvarande efter månaders arbetslöshet for majoriteten14 arbetstagarna.av

kan finnasDet vinster med i högre grad idag utforma arbets-änstora att
löshetsförsäkringen och den aktiva arbetsmarknadspolitiken delar ettsom av
enhetligt stödsystem för de arbetslösa. förDetta talar arbetslöshetsför-att
säkringen kanske också bör stå för kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna. sikt bordePå kunna tänka sig aktiv roll för försäkrings-man en mer
givarna i arbetslöshetsförsäkringen, där dessa i förstället Arbetsmarknads--
verket huvudansvaret för de arbetslösa återförs till arbete och fåratt t.ex.ges-
möjligheter upphandla bestämma inriktning och omfattningenatt samt av
arbetsmarknadsutbildningen. Syftet skulle förstärka incitamenten förattvara
effektiva insatser för de arbetslösa. minst ifrågaInte arbetsmarknadsut-om
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marknadsmässig Vägningfinnas behovbildningen förefaller det ett avav mer
decentraliseratför Dettaintäkter inomkostnader system.ettmot ramen mer

monopol avskaffas ocharbetslöshetskassomasnuvarandeförutsätta detorde att
för konkurrens ocksåarbetslöshetsförsäkringobligatorisk öppnasatt en --

ske inom förfall bör dettaförsäkringsgivare. såfrån andra I ettramen av
ersättningsbelopp,avgiñssättning,förfastställt regelsystemstatsmakterna

försäkringsgivareochmellan försäkringstagarerättstvisterhandläggning etc.av
arbets-arbetsmarknadspolitiska åtgärder ochKompensationsnivåema i

det möjligtsamordnas. syftesjälvfallet Ilöshetsersättningen måste göra attatt
med full arbetstidberedskapsarbetenutsträckning användai utan attstörre

önskvärtförefaller detskall behöva uppkommalönebildningseffekternegativa
marknadslön. så fall blirIkompensationsnivån där till 85-90 %sänkaatt av
arbetslöshetsersättningen.lämplig förkompensationsgrad på 70-75 %kanske en

för deinkomstskyddetviss förbättringuteslutabehöver dock inteDetta aven
skydd bort-dåligtidag harmedelhöga inkomstermed motettsomgrupper

ersättning höjs något.taket för fullskedetta kanfallande inkomster attgenom
arbetsmarknadensindivider ochenskildasjälvfallet ståbör sedan parterDet -

arbetslöshetsförsäkring medobligatoriskkompleteravillfritt de såatt enom-
försäkringslösningar.frivilliga

ekonomisk-politiskasig alltid igrundarSlutsatsema samman-somovan -
ochunderbyggdavetenskapligtblandninghang på resonemang meraven--
relativtosäkerheten Denområden därbedömningar påsubjektiva är större.

bevekelse-försöka redovisatill klarthar syftatutförliga diskussionen att
emellertid baraSäker kanställningstaganden jag gjort.för degrunderna man

sådana utmaningarinför innebärarbetslöshetssituation stårdenpå attattvara
institutionella ochvedertagnadeifrågasätta öppnamåste våga vararamarna

ekonomisk-politiska målkon-till lösa dekan hjälpaför nytänkande att uppsom
fliktema.
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Inledning1

har utarbetats uppdrag regeringens ekonomiska kommis-Denna rapport av
sion. Syftet med analysera i vilken utsträckning investeringarärrapporten att
i transportinfrastruktur kan bidra till öka Sveriges ekonomiska tillväxt.att

den framträdande plats investeringar i transportinfrastrukturBakgrunden harär
i debatten hur Sverige kan skapa förutsättningar förfått ökad ekonomiskom en

tillväxt.
analyserar frågeställningen enbart med nationellt perspektiv förRapporten ett

beaktas i analysen inte de regionalpolitiskaDärmed implikationerögonen.
investeringar och järnvägar kan ha. Ytterligare avgränsningari vägar är att
investeringar i länstrafikanläggningar inte behandlas. hellerInte analyseras

innefattas storstadstrafiköverenskommel-effekterna de investeringar isomav
serna.

finns bilaga innehållerTill denna bilaga. granskningDennarapport en en av
de trafikverken utarbetade inriktningsplanema för investeringsperiodenav

Granskningen har uppdrag utförts1994-2003. på NUTEK OwenJanav av
vid och trafrkinstitut, kan beställas frånVTI. DenJansson NUTEKväg-statens

under Diskussion trajikverkens inriktningsplaner för investeringarnamnet av
1994-2003, NUTEK R 1993:6.

1.1 Slutsatser

övergripande slutsatser kan sammanfattas i punkter.Rapportens tre

Förhoppningarna investeringar i och järnvägar på påtagligtvägaratt ettom
skall öka den ekonomiska tillväxten överdrivna. Därför finns detsätt är ur

perspektiv nationell ekonomisk tillväxt inga självklara strukturpolitis-ett om
ka motiv till forcera fram investeringar i transportinfrastruktur.att

finns mängd samhällsekonomiska lönsamma investeringar iDet en
transportinfrastruktur. givetvis genomföras. Härigenomska förbättrasDessa
näringslivets produktionsförmåga. Effekterna dessa investeringar ärav
emellertid huvudsakligen andra direkta kostnadsminskningar för närings-än

Förutsättningarna förlivet. den långsiktiga tillväxten inom näringslivet
påverkas därför inte påtagligt sätt.ett

möjlig potential förEn ekonomisk tillväxt skapandet arbets-är störreav
marknader. Trafikverken saknar emellertid verktyg för ändamåls-påatt ett
enligt analysera dessa effekter. Sådana verktyg behöver därför utveck-sätt
las.
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1.2 uppläggningRapportens

möjligheterna effekterna den ekonomiskakap. diskuterar vi2I mätaatt
transportinfrastruktur. förhoppningarutvecklingen investeringar i Deutav stora

investeringar hänger med resultat från försökknyts till sådana attsammansom
ekonomiska effekter makronivå. studier harinvesteringamas Dessamäta mött

de inte tillförlitliga effektbeskrivningar förkraftig kritik. har visatsDet utgöratt
transportinfrastruktur.investeringar i

banverkets bedömningar olika inve-kap. analyserar vi Vägverkets och3I av
direkta effekteranalys visar investeringamassteringsprogram. Denna att

förhållande tillkostnader för små i investerings-näringslivets ärvarutransporter
persontrafrken,bedöms ha effekter för där-kostnaden. Investeringarna större

Banverkets värdering restiden för tjänstemänibland näringslivets tjänsteresor. av
hävda näringslivet kanifrågasättas. Samtidigt det svårt till-kan dock är att

tidsvinster fulltgodogöra sig dessa ut.
transportinfrastrukturens marginalproduktivitet.kap. behandlas fråganI 4 om

i form lägreTrafikverkens bedömningar visar näringslivets vinster kost-att av
med ökad investeringsbudget. hängernader för Dettaavtarvarutransporter

utgångsläget för dessa investeringsplaner, Sverigegivetvis med ärsamman
transportinfrastruktur. gäller både ochganska väl försörjt med Detta vägar

järnvägar.

produktionsfunktionerFörhoppningar och2

2.1 Inledning

investeringar järnvägar deneffekten i och efter-omedelbaraDen vägar ärav
byggnads-frågan arbetskrañ, kapital och material uppkommer underpå som

förväntas uppkomma investeringen genomförd,perioden. Andra effekter när är
reskostnader för användarna infrastruktur-förändring och samttransport-av

hållarens kostnader för drift och underhåll. Exempelvis kan näringslivets tran-
reduceras investeringen innebär kortare körsträcka,sportkostnader om en

kvalitet bl.a. ökad bärighet ellerförbättrar infrastrukturens trängsel-genom om
situationer byggs bort. Vidare kan investeringar i transportinfrastruktur öka
möjligheterna till arbetspendling. Eftersom förutsättningarna för näringslivets

också förutsättningarna förproduktion påverkas, kan företags lokaliseringsbeslut
pâverkas. Därför kan investeringar i transportinfrastruktur verka pågynnsamt
den ekonomiska utvecklingen i land eller i region.ett en

ovanstående effekter sig uttryck i trafik har det anförtsUtöver tar attsom
investeringar i transportinfrastruktur har positiva effekter inte sig tillsom ger

trafrkmässig förändringkänna i full utsträckning. kan tänkasDet attgenom
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tillgängligheteller denmöjligheten till transport ges aven resa av varor som
sig besitter värde. kan tänkasinfrastrukturen tillhandahåller i Personerett

transportinfrastrukturen möj-sådant optionsvärdeuppleva attett genom ger en
exempelvis svenska fjällvärlden. går tänka sigbesöka den Detlighet attatt

insatsfaktorer. får dock betraktasför näringslivet och dess Dessamotsvarande
gäller och järnvägar.omfattning i sammanhanget detmindre vägarnärsom av

betydelsefullt för näringslivet i vissadetta optionsvärdeflygsidan kanPå vara
exempelvis Sverigeföretagsledare idelar landet. Detta attgenom norraav

tidsutdräkt kunna företaklar fördel med kortupplever det att en resorsom en
övrigatill Stockholm eller Europa.

funnitvästländer, däribland Sverige, harflera industrialiseradeI attman
och järnvägar, andeli transportinfrastruktur,investeringarna mättvägar avsom

har varit mindre underaktiviteten, de 15-20 årenden ekonomiska änsenaste
perioden dåNedgången sammanfaller i medoch 1960-talen.1950- stort samma

sammanfallandeavtagande produktivitetsutveckling. Dennaländer upplevt en
orsakssamband mellanrelativt starktutveckling har väckt hypotesen ettom

ökad produktivitet makronivå.i transportinfrastruktur ochinvesteringar
1980-talethypotes genomföras i slutetdenna komFörsök attatt testa av

produktionsfunk-adderades till aggregeradeinfrastrukturvariablerattgenom
ekonomin i debatten denFader till detta förfarandetioner för anges vara

Aschauer detta inkluderaDavid Genom påamerikanske ekonomen sättatt
behandlar arbetskraftens och detinfrastrukturvariabler i funktionolika somen

produktion försöktebidrag till lands eller regionsprivata kapitalets ett manen
däribland transportin-olika former infrastruktur,i vilken utsträckningutröna av

finns exempel sådanatill ökad produktivitet. påfrastruktur, kan bidra Det
investeringar idet resultatet, det villstudier har säga attmotsattagettsom

förbättrad produktivitet inomresulterar i påtagligttransportinfrastruktur inte en
Ändånäringslivet samband harstudier uppvisat positivtdet deär ett somsom

i debatten.uppmärksammats

0AK°Ll införgenerell funktion med utseendetOfta förfarandet iinnebär att enman en
OAKL°I°,erhåller Oindustriprodukti0nen, KkapitaIstocken,därinfrastrukturvariabel och

vissb och visar hur mycketoch I infrastrukturkapitalet. ParametrarnaL arbetsinsatsen ena, c
förändrar produktionen.användning L respektive Iförändring i av

2 23.Journal of Monetary Economics,Capital Productive.7, David A. Aschauer,s Public
3 Capital Sweden, Ernst R.Contribution of Public Infrastructure inexempelvis Measuring theSe

3842, NBER, 992.Working Paper No.Berndt, Bengt Hansson,
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2.2 Svenska studier

kända arbetet utifrånDet svenska förhållanden den studiemest utgörs av
utföraProduktivitetsdelegationen lät denna studie, innefattarI skattningarsom

generell produktionsfunktion för tillverkningsindustrin utifrån kombi-av en en
nerad tvärsnitts- och tidsserieanalys kommunnivå, resultat attges som en
ökning vägflödeskapaciteten under vissa förutsättningar har positivav en

produktionsfönnâgainverkan tillverkningsindustrinspå studieEn överannan
svenska förhållanden produktivitet ochVägsystemet inkomster utifrånär som

tvärsnittsanalys på A-regionsnivâ beräknar produktionsfunktion fören en
tillverkningsindustrin.° två studier skiljer sig från de tidigare amerikanskaDessa
studierna de utgår från tvärsnittsdata, inte från tidsseriedata.attgenom
Syftet med använda regionalt eller lokalt avgränsade produktionsfunktioneratt

vid analysen effekterna investeringar i transportinfrastruktur är attav av man
via dessa hoppas kunna fånga investeringamas dynamiska effekter, bl.a.upp -
vad betyder förinvesteringarna investeringsviljan eventuella optionsvär-samt-
den.

Tabell redovisas den ökning produktionsförmåganI 1 för tillverknings-av
industrin enligt skattningama generella produktionsñmktioner för A-som av
regionsnivå kommunnivå kan tillskrivas väginvesteringar i form ökadresp. av
vägflödeskapacitet. Värdena i tabellen skall tolkas IO-procentigattsom en
ökning vägflödeskapaciteten inom A-region eller kommun ökar indu-av en en
strins produktionsfönnåga med 2 inom detta område. Resultaten1,2 %resp. ger
alltså väginvesteringar under vissa förutsättningar kan ha effekter påatt stora
industrins produktionsförmåga. Exempelvis Börje Johanssons studie attger en

ökning vägflödeskapaciteten inom Malmö kommun harprocents av en genom-
snittlig årlig âterbäring på investeringskostnaden126 % etter industrin harattav

Ärsig till de produktionsbetingelsema. detta enastående resultatanpassat nya
väginvestering möjligt uppnå kan fråga sig varför inteden redanattav en man

har dåligt fungerargenomförts. Så väl inte planeringsprocessen inom transport-
infrastrukturområdet

4 Infrastruktur, produktivitet och konkurrenskraft, Börje Johansson fl., Temaplan AB. Studienm.
ingår i Infrastruktur och produktivitet, Expertrapport 9 till Produktivitetsdelegationen.nr
5 tillåtenVägflödeskapacitet definieras vägbredd våglängd hastighet.som x x
5 Vägsystemet produktivitet och inkomster, Arne M Anderson, Ingvar Holmberg och Olle-
Ohlsson, Temaplan 1992
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på industriproduktionenväginveseringars effekterSkattningar1Tabell av

elasticitet medProduktionensNivåStudie
väginvesteringaravseende

AndersonA.M
Holmberg

0,20A-regionerOhlssonO.

0,12mil.Johansson KommunerBörje

och1992 och Infrastruktur, produktivitetSamhällsekonomi, TFBochKällor: Infrastruktur
ingår betänkande.Produktivitetsdelegationensbil. 9 tillkonkurrenskraft, i

produktionsfunktionsstudier2.3 Kritiken mot

produktionsfunktionsan-baseras påriktas de studierKraftig kritik har mot som
transportinfra-investeringar iförespråkare förhindrathar inteDettasatsen.

finns uppdämt behovbevis för detresultatfrån dessastruktur ettatttaatt som
transportinfrastruktur.iinvesteringarav

Bl.a. har frågeteckenflera utgångspunkter.riktats utifrånKritiken har rests
behandla infrastrukturentillfredsställandemöjligheten påangående sättettatt

kan hysa tvekanproduktionsfunktionsstudier.i Mandetpå sätt görs omsom
förhållanden kring upp-byggnadenegenskaper ochinfrastrukturens specifika av

infrastrukturkapitalet. Vägarnasförfarande därdem medger ett man aggregerar
förroller med möjlighetmängd olika aktörer i olikaförseuppgift är att en

olikaalltid så kanmedförDetta är vägvägävenvägtransporter. att en enom
uföra.uppgifterhelt skildahavägar att

försvårasstudiernas resultatkritikerna tolkningenVidare attatt avavmenar
sådant dedefinieradevariablema inteflera de använda mätersättär attettav

förklaringsfaktorer har medtagits iviktigavad vill mäta samt att ana-man
lysen.7 vägflödeskapacitet,den förra variabelnExempel på är att som genom

givnahuvudsakligen funktionvåglängden,innehållerden är naturenatt en av
den tekniskaExempel denförhållanden. påoch opåverkbara är attsenare

refererade tvärsnittsstudieni deninte beaktasutvecklingen argument ovansom
periodenindustriproduktionens förändring under 1980-kommunnivåpå över

orsakssambandet mellankritiken har tagitutgångspunkt1988. En är attannan
produktionsfönnåga inteeller regionstransportinfrastruktur och lands ärett en

7 angående väljaproduktionsfunktionsansatsen HuranvändningenFör fortsatt diskussion seaven
ESC-rapport ochOwen Jansson, kommandetransportinfrastrukturen, Janinvesteringar i

innehåll Sverigesoch slutsatser, Sören Wibe,En granskningnfrastrukturutredningen av-
Umeå 1992.Lantbruksuniversitet,
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klarlagt på makronivå. Det troligt orsakssambandet dubbelriktat,är dvs.att är
ökad ekonomisk aktivitet medför ökad investeringsnivå samtidigtatt en en som

ökad investeringsnivå verkar positivt på näringslivets produktionsfönnåga.en
finns i debattenDet samstämmighet produktionsfunktionsstudier inteatten

kan instrument för val vilka investeringarutgöra bör genomföras.ett av som
dettaFör ändamål metoden för trubbig samtidigt den bortser frånär storsom en

del effekterna investeringar i transportinfrastruktur. För vägledningattav av ge
för investeringsbeteendet krävs det samhällsekonomisk investeringskalkylen av

traditionellt slag. Produktionsfunktionsstudiemas nisch därmedär attmer
försöka fånga den effekt investeringar i transportinfrastruktur kan ha på detupp
berörda områdets förmåga attrahera investeringar. Därutöver det tänkbartatt är

med hjälp produktionsfunktioner skulle kunna fånga eventuellaatt man av
optionsvärden. Med beaktande den kritik har framförts de produk-motav som
tionsfunktionsstudier kan dock refererade studier inte till-sägasovan ge en
förlitlig bild sambandet mellan å sidan investeringar i och jäm-vägarav ena

och å sidanandra näringslivets produktionsfönnåga.vägar Härtill behöver såväl
det statistiska underlaget analysmetoden utvecklas.som

3 Trafikverkens inriktningsplaner

Trafikverken har uppdragpå regeringen analyserat alternativa investerings-av
inriktningar för perioden 1994-2003. Syftet lyfta fram trafikpolitikensär att
inneboende målkonflikter. för riksdagenDetta skall få underlag tillatt en
övergripande politisk avvägning mellan trafikpolitikens olika delmål. För att

det har vägverket utarbetat fyra alternativa inriktningar därgöra investeringsbe-
teendet i varje inriktning till viss del har förskjutits trafrkpolitiskamot resp.
delmål. Således har vägverket analyserat inriktningarna Trafiksäkerhet, Regional
balans, Miljö Efektivitet. Investeringsnivån för dessa alternativa inrikt-samt
ningar vad gäller investeringar i riksvägnätet uppgår till miljarder50 kronor.
Banverket analyserar alternativa inriktningsplaner för investeringsbudgettre en

på miljarder40 kronor: Regional balans, ilIgängIighetmiljöT och Koncentra-
Vidare analyserar banverkettion. investeringsinriktning med lägre investe-en

ringsnivå de övriga.än
det följandeI tittar vi vad inriktningarna Efektivitetnärmare Vägverket

och Koncentration Banverket bedöms ha för påverkan på näringslivets produk-
tionsbetingelser i form lägre transportkostnader och restidsvinster. Det börav
redan här de resultat vi nedan består delssägas att materialpresenterarsom av

hämtat direkt från Banverkets Vägverketsär avrapporterade inrikt-som resp.
ningsplaner, dels resultat framtagna bearbetningar trafikverkensav genom av
redovisningar och dels bedömningar från författarens sida. Avsikten medegna
följande redovisning har inte varit i varje detalj exakt beskriv-att presentera en
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ning investeringarnas effekter Visa eñektprofilen i drag.utan att storaav snarare

3.1 Vägverket

nedanstående analysI Vägverkets investeringsplaner Vi tillavgränsar attav oss
behandla investeringar i riksvägnätet. TabellI 2 redovisas hur näringslivet som

bedöms bli påverkat investeringar i riksvägnätet enligt investerings-aggregat av
Effektivitet. tabellen redovisasI också motsvarande uppdelningprogrammet av

Vägverkets bedömningar Riksvägplan 1991-2000. Investeringsbudgetama förav
de olika investeringsprogrammen 50 miljarder kronor för den förra ochär

miljarder12,5 kronor for den senare.

påTabell 2 Effekter näringslivets och Vägverkets in-transporterresor av
vesteringar i riksvägnätet, miljarder kronor i nuvärde

1991-2000Effektivitet Riksvägplan

ÖvrigaStamvägnätet riksvägnätet

Transporttidsbesparing 9,2 2,2 5,8
Restidsbesparing 1l,7+3,5 2,2+0,7 4+1,2

frånUnderlaget för denna uppdelning huvudsakligenär hämtat Vägverkets bidrag i Infrastruktur
Samhällsekonomi,och TFB-rapporten 1992:21.

påFörfattarens bedömning baserad redovisningen Rksvägpan 7997-2000i TFBegen av
på ingår1992. investeringarnas effekter fordonskostnaderna i denna bedömning.

Källa: lnriktningsdLskusson inför vägpaneringen 1994-2003, 1993vägverket och Infrastruktur
och Samhällsekonomi, TFB 1992.

Tabell framgår investeringsoffensivAv 2 enligt Vägverkets inriktnings-att en
Efektivitetplan bedöms ha direkt kostnadsreducerande effekt vägtrans-en
motsvarande drygt miljarder kronor.11 Givet denna kostnadsreduktionporter att

inte i åkerinäringen i fonn ökad lönsamhet, kan den betraktasstannar av som
reduktion näringslivets transportkostnader. Näringslivets transportkost-en av

lägrenader blir ungefärår 660 miljoner kronor Motsvarande effekt förper
investeringar enligt Riksvägplan 1991-2000 miljoner179 kronor år.är per

denna kostnadsbesparingFör för näringslivet i relation tillsätta näringsli-att
kostnader för och gods kan jämförelsevägtransport medvets görasav Varor en

5Vägverkets nuvärden har räknats till annuiteter %med hjälp 5 real kalkylränta underom av en
år.period 40 Därmed ska kostnadsbesparingarna genomsnittliga värden överom ses som

investeringarnas livslängd.
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åkeriemaslastbilstransporter. Enligt SCB uppgickintäkteråkerinäringens av
till miljarder kronor. Till detta belopptransporttjänster år 34,51990intäkter av

Volymen denna verksamheti regi.näringslivetsska läggas transporter egen
totala inrikes transportarbetet. Antar viungefär dettill 13 %kan uppskattas av

kostnader föregentrafiken uppgår näringslivetskostnadsstruktur församma
miljarder kronor år. Grovt kanstorleksordningen 40till ivägtransporter per
Efektivitets-inriktningen reducerarinvesteringar enligtdärför säga attman

med 1,6%. Om vikostnader förnäringslivets samlade vägtransporter
ytterligaremellan genomsnittliga värdenjämförelserpå dennafortsätter väg av

Uppskattningar visar för detredogörelseföljandekan göras. attett steg, genom-
transportkostnadema tillnäringslivet uppgår 4 %företaget isnittliga ca av

produktionskostnademag industristatistiken visar detgenomgångEn attav
för lejda överstigerför vilka kostnadernafåtal branscherendast transporterär ett

mineralindu-Tegel-, ochoch Mineralbrott,%. Gruvor4 Dessa cement-är annan
genomsnitt giltigthomogen dettainte verkligheten såstri. Givetvis ärär att

ivisar ändå investeringar harundantagsfall, deni vägarattänannat men
transportkostnader och konkurrenskraft.näringslivetseffektermarginella

förmår i undantags-utfall vi intehuvudsaki änDetta annatär attett numeraav
givnatransportavståndbortfall bygga är naturen.avsom

restidbesparing redovisas i tabellendenförstaDen termen som avserav
tillgodogöras under arbetstid. Därmedbedömsför tjänsteresorsparad tid som
ungefär miljarder kronor ellerarbetstid motsvarande 12skulle i princip ca
alternativ och kanske produktivkunna finnakronor årmiljoner700 merper en

tidsvinster fördenna till del småEmellertid beståranvändning. stor avsumma
alternativ användningalltid möjligt finnaintemånga trafikanter. Det är att en

Därför detta värde intilltidvinst. fårminutersför nästettett ses sompar
maxvärde.ouppnåligt

för tillinbesparad tidi tidsvinstbegreppetandraDen utgörstermen resaav
tidsvinst kan därmed måttarbetet. Storleken dennaoch från sägas utgöra ett

arbetsmarknaderna. dettautvidga Attinvesteringarnas förmågapå översättaatt
produktionsmöjligheterförbättrade låterkostnadsbesparing eller ökadevärde till

enkeltsig inte på något sätt.göras

Banverket3.2

näringslivet och dess produktionsbeting-redovisas uppdelning hurNedan aven
Även härinvesteringar påjärnvägssidan. vibedöms bli påverkadeelser görav

gods ochmellan ochåtskillnad persontransporter.transporter av varor

9 TFB 1991Transporter till vare prs, .
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Tabell 3 Effekter Banverkets inriktningsplan Koncentration 30-miljar-av resp.
derspaketet, miljarder kronor nuvärde

Koncentration 30-miljarders-
inriktningen

Effekter på godstrafiken 2,7 2,1

Minskad restidsuppoffring för tjänsteresor 30,0 21,0
Nytillkommande tjänsteresenärer 15,0 11,1

Totalt 47,7 34,2

långsiktigaKälla: Inriktningen den planeringen för jämvägsnätet, banverket 1993.av

effekter godstrañkenpå inkluderar såväl minskadePosten tågdriñkostnader
ökade godsintäkter för trafikutövarenoch tidsvinster för Detvaruägama.som

förkan ökade intäkter eller minskade kostnader förävenargumenteras att
trafikutövaren kommer tillgodo. totala kostnadsreduktionenDen förvaruägama
näringslivets investeringar enligt 30-miljardersinriktningenvarutransporter av
bedöms således uppgå till miljarder2,1 kronor. Räknas denna tillsumma om
den årliga kostnadsreduktion bedöms komma till godo fårvaruägamasom

år.värde på 110 miljoner kronor För relatera denna kostnadsbe-ett attper
sparing till näringslivets samlade kostnader för gods järnväg kantransport av

försäljning godstransporttjänsterSJ approximation. SJ årsredo-utgöra:s av en :s
visning affärsverkets1991 intäkter godstransporter år uppgick1991attger av
till knappt miljarder kronor. Således förbilligas3,7 näringslivets påtransporter
järnväg totalt med knappt 3 %. Motsvarande kostnadsreduktion för inve-sett
steringsprogrammet drygtKoncentration %. dessa kostnadsminsk-7 Sättsär
ningar i relation till näringslivets genomsnittliga transportkostnader attges
infrastrukturinvesteringar i jämvägsnätet generellt uppvisar liten påverkanen
näringslivets totala kostnadsbild. Givetvis finns det specifika branscher och
företag för vilka investeringarna har betydelse samtidigt inve-storen som
steringama har marginell effekt andra branschers kostnadsbild.yttersten
Banverkets investeringar bedöms ha effekter förutsättningarna förstörre

persontrafiken. Här uppdelning mellan befintlig och tillkommandegörs en
trafik. Tjänsteresenärema kan uppskattas till för ungefär tredjedelartvåatt svara

det bedömda värdet den totala restidsvinsten investeringsprogrammetav av som
enligt banverket frigör. Investeringarna i 30-miljardersinriktningen medför
således total kostnadsreduktion miljarder for32 kronor tjänsteresenärer.en om

Även° århär används annuitetsberäkningar, med förutsättningarna 60 och 5 % realränta.nu
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restidema for till och frånmöjligt få fram hurhar inte varitDet att resor
investeringarna.bli påverkadearbetet bedöms av

ochtrafikverkens inriktningsplaner trafikin-utvärderingden väg-I somav
uppdrag framhålls de tids-utförtstitutet, har NUTEK:sVTI, att antagna

konsistenta med de tidsvärden användspersonresandet intevärdena för är som
inbesparadbanverket värdetprognosmodell. Kritikeni banverkets är attmot av

Argumentationen något for-för högt värderat.för tågresatjänstetid är,ären
utföra visst arbete vilkethar möjlighettjänsteresenär tågetenklat, attatt en

lönekostnad. bör såledestidsvärde tjänstemannens Manfor lägretalar änett
det gäller värderingeneffektredovisning med försiktighettolka banverkets när

diskussion trafikver-investeringarna frigör. ytterligareFörde tidsvinster omav
inriktningsplaner förtill Diskussion trafikverkenshänvisaskens bedömningar av
1993.Owen Jansson, NUTEK R1994-2003, Janinvesteringar

det intebanverket tidsvärdena går heltriktigheten i deOavsett attantagnaav
kostnader för näringslivet.restidsvinster minskade Mantillgodoräkna dessa som

restidsforkortning för tjänste-vilken utsträckningställa sig frågan imåste enen
del tillfallaRimligtvis torde arbetstagaren itillfaller arbetsgivaren.resenär en

fritid.form ökadav

bedömningSammanfattande3.3

olika investeringsprogrammens effekter på närings-Tabell sammanfattas deI 4
analysmetoder f°angar dem.trañkverkenslivet såsom

kostnadsbesparing för näringslivet enligtInvesteringskostnader ochTabell 4
miljarder kronor nuvärdebearbetningar,författarens

Investerings- Kostnadsbesparing
kostnad

Gods Tj-resa Arbetsresa Summa

Riksvägplan
12,5 3,1 3,2 0,9 7,21991-2000

Vägverkets
29,5effektivitet 50,0 11,4 13,9 4,2

Banverkets
koncentration 42,9 2,7 45,0 47,7..
Banverkets

miljarder 34,230 31,0 2,1 32,1 ..
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Resultaten i Tabell underlag4 för två reflektioner. förstaDen bådeär attger
investeringar i riksvägnätet och investeringar i jämvägsnätet i uppvisarstort en
avtagande marginalproduktivitet vad gäller effekterna på näringslivets kostnader
för Detta uttalat för Vägverkets investeringsprogramärvarutransporter. änmer
vad det för banverkets. vägverket kan detta förhållandeFörär delvis förklaras

det i investeringsprogrammet Efektivitet döljer sig del olönsammaattav en
eller lönsamma projekt i planeringstänkandet sammanhängande stråksvagt om

Riksvägplan ut-gickl 1991-2000 från planerings-motorvägar. ett annatav man
tänkande och den bestod i högre grad små lönsamma investeringsobjektav men

Ävenlyfter avsnitt med klart lägre kvalitet övriga järn-än vägnätet.som upp
inriktningsplaner innehåller investeringsobjekt-paketvägens samhälls-vars

ekonomiska lönsamhet eller obefmtlig.är svag
reflektionenDen andra kan de direkta kostnadsminskningamagöras är attsom

för näringslivets och gods liten i förhållande till inve-ärtransporter av varor
steringskostnadema. Det således i huvudsak andra motiv föranlederär som
investeringar i transportinfrastruktur.

sammanlagda restidsförkortningenDen för till och från arbetet kanresa ses
mått hur investeringarna i transportinfrastruktur utvidgar arbetsmark-ettsom

nadema. Emellertid vi inte i vilken utsträckning denna ökade tillgänglighetvet
påverkar näringslivets produktionsförmåga. Sannolikt det så investeringarär att

på påtagligt reducerar restiden har möjlighet via arbets-sättett större attsom
marknaden förbättra näringslivets produktionsmöjligheter och attrahera invester-
ingar till de berörda områdena. Inte heller de direkta kostnadsbesparingar som
näringslivet upplever i form tidsvinster och lägre kostnader för varutran-av

går enkelt till Sveriges totala förmågasätt översättasporter ett att tenner av
attrahera investeringar.att

Dynamiska effekter

vi diskuteradeSom i kap. 2 uppstår såväl empiriska teoretiska problem närsom
försöker möjligheterna via investeringar iutröna och järnvägarvägarattman

öka Sveriges fönnåga dra till sig privat kapital. teoretiskaDe problemenatt
ligger i frågan huruvida transportinfrastruktur besitter positiva effekterexterna

Ävenvilka inte kan användningen eller rälsen.mätas vägengenom av om man
bortser från existensen sådana effekter någon omfattning fråganstörre ärav av
mycket komplex.
Ett vedertaget fånga volymmässig ökning detsätt privata kapitaletatt en av

och dess produktivitet till följd investeringar i och järnvägarvägar är attav
prognostisera den inducerande förändringen trafiken.av

det gällerNär investeringamas dynamiska effekter framstår det attsom
arbetskraft den kvarvarande insatsfaktom skapaär marknader för.större Enatt
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såväl höjd förvärvsfrekvensarbetsmarknadema kanlokalautvidgning de geav
möjlighet för på plats.rättregionerinom vissa rättstörre mansom

det framtida trafik-beaktar i sinaoch VägverketBanverket överprognoser
påverkari transportinfrastruktur kost-investeringartransportarbetetoch att
därigenom kanpersontransportmarknaden och trafikvolymennadsbilden på att

Även viss återkopplingdärmed finnsinvestering. detöka till följd enomav en
i prognosmodellema,till och från arbetetochmellan investeringarna gerresor

förvärvsfrekvensen. gods-eventuella effekter på Föringentingmodellerna om
investeringar i transportinfra-koppling mellanfinns det inte någontrafiken

attraktionskraftkonkurrenskraft, regionsnäringslivetsochstrukturen en
presenterade inriktnings-detta i deförsökt kompenseraharVägverket att

använda sigi det nationellaför investeringarna stamvägnätetplanerna attgenom
industrin,för bedöma effekterna påproduktionsfunktionaggregerad attav en

vägverkets inriktnings-investeringsbenägenhet.industrins Ieffekter pådäribland
inriktningsaltemativenligtiinvesteringarnadiskussion stamvägnätetattanges

tillverkningsindustrin motsvarandeproduktivitetshöjning förEfektivitet ger en
beräkningaranpassningsperiod.under Dessamiljarder år3,4 anges varaenper

utförde forJohansson fl.arbete Börjeresultaten från detbaserade på m.som
iresultat vi diskuterade avsnitt 2.2.räkningProduktivitetsdelegationens vars

tillverkningsindustrin kaneffekter påinvesteringamasuppskattningarDessa av
åtgärderna.tillförlitlig effektbeskrivningbetraktassåledes inte avsom en

marginalproduktivitetavtagandeoch4 Asfalt, räls

underbåde stomjämvägsnätetuppbyggnadentvekaningenDet är att avom
tillsammans med bilismenssvenska1800-talet och dethälftenandra vägnätetav

för Sveriges utveckling.har inneburit mycketefterkrigstidenutbredning under
kom tidigare avskildatvåuppbyggnaden dessaGenom transportsystemav

kontakteninnebar inte baraför varandra.bli tillgängliga Dettaregioner attatt
de ochutjämning priserna på råvarorocksåmänniskor ökademellan utan en av

utbyggnadenHärigenom komindustrin använde.insatsfaktorer transport-av
för samhälletutvecklingsblock i formfrigörainfrastrukturen storaatt av en

resursanvändning.effektivare
Är motsvarande effekt ytterligareåstadkommadå möjligtdet att genom

börja med analysera vägsidan.och järnvägar Låtinvesteringar i vägar attoss
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4. 1 Vägar

Statistik det allmänna utveckling visar under efterkrigs-tidenöver vägnätets att
%.ökade utbredning endast med 10 Under period ökadevägnätets samma

andelen med beläggning från knappt 6 % till drygt 70 %. Det harväg ägtsom
således kvalitetshöjning har möjliggjortDetta snabbareär vägnätet.rum en av

och näringslivetsFör har den kansketransporter. transporterresor av varor
viktigaste faktom varit bärighet ökat. har inneburitDettavägnätetsatt att
lastbilar med allt lastkapacitet har kunnat användas, vilket har medförtstörre
lägre transportkostnader. harDet också gjort det möjligt för produ-center av

produkter dra den flexibilitet i och tid lastbilen kantunga att nytta av rum som
erbjuda. Personbilsinnehavets expansion de decennierna har resulteratsenaste
i geografiskt arbetsmarknader och ökad rörlighet på arbetsmarknaden.större en
Givetvis finns det exempel väginvesteringar förkortar ellersom res-

transporttiden mellan två påtagligt och vägförbättringar ökadorter som genom
bärighet kan reducera vissa företags transportkostnader På det helaavsevärt;

får ändå det svenska färdigbyggt i den mening detvägnätettaget attanses vara
finns relativt vägförbindelsergoda mellan de flesta i Sverige. Enorter
spegelbild detta förhållande väginvesteringar i allt högre grad harär attav
kommit motiveras ökad trafiksäkerhet mindre tidsbesparingar föratt samt ettav

antal trafikanter.stort
Därmed det inte underligt omfattande investeringar i iär att t.o.m. vägnätet

de flesta fall förändringarsmå kostnaderna för näringslivets transporterger av
vilka i sin i regel endast liten andel näringslivets produktion-utgörtur en av
skostnader. det svenska riksvägnätetKort uppvisar avtag-andesagt, en
marginalproduktivitet. kan därförDet sin plats lyfta framatt attvara
ovanstående förhållande tillsammans med empiriska förstudier tio år sedan gav
slutsatser given the small of% total productionintransport cost costssom:
and the small diference between accessible andin in-accessibletransport cost

implausible that road schemes will lead significant increaseto netareas,
1981Parkinsson,GDP.in

Frågan det har skett några förändringar i vår omvärld och dessär ut-om
veckling denna slutsats förlegadgörsom

omvärldsförändringEn snabbt infinner sig i tanken ökat miljö-är ettsom
medvetande tillsammans med upptäckten miljöhot, bl.a. uttunningav nya av

Ävenozon-skiktet och växthuseffekten. dessa problem primärt inte lösesom
med infrastrukturpolitik, kan de samtidigt inte ha ökat behovetsägasen ny av

asfalt i vår En tanke dyker intemationa-natur. ärmer annan som upp om

stommen Sveriges Ingåri infrastruktur, Reinhold DåtidCastensson. i Vägar Nutid Framtid,-
Vägverket 1991.
Z Hämtat Regionalpolitik i vägpaneringen, Hans Tapper, Industrideparrementet 1985.ur
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ekonomin kräver betydande investeringar förden svenskaliseringen attav
tuffare konkurrens. möjligt investeringarsig i allt DetSverige ska klara är atten

europeiska kontinenten kan ha positiv effektdenförbättradei vägar gentemot en
blygsam om-fattning.minskar endast i Dettatransportkostnadematrots att en

svensk sida.viljeyttring frånkan uppfattas Detåtgärden storaatt som engenom
itransportkostnader emellertid detta perspektivefter lägreisprånget ärsträvan

mellan den skan-dinaviska halvön ochvattenbarriären EG-överbryggaatt
länderna.

drift- och underhåll,marginalproduktivitet impliceraravtagandeVägnätets att
har fåttfarbarheten på det svenska alltvidmakthållandetdvs. vägnätet, enav

i vägpolitiken.rolltyngre

4.2 Järnvägar

diagram kan intresse.Nedanståendedet då för järnvägen lHur ut vara avser
produktivitet och konkurrens-hämtad Infrastruktur,1Diagram är ursom-

olikaTemaplan visas hurJohansson 1991kraft, Börje transport-systemm -
Frankrike.varandra ihar ersatt

marknadsandelar frånolika har tagitDiagrammet visar hur transportsätt
transportslagen hängertidsperiod. Skiftena mellan iunder längrevarandra en

förändrar transport-slagenseller tekniktillämpningarmed teknikhop att nyany
de marknadsandelarkonkurrenskraft. Figuren visar transportsättatt tarsom

och snabbtåg,snabba flygetförväntas derespektive växa är transportsystemen,
franska snabbtåget. Både fransmännensTGVbeteckningen på det prognoser

lyfta järnvägensvisar det möjligtbedömningar påoch banverkets äratt att upp
Därmed skulle jämvägstrafrkenpersontransportsidan.konkurrera påförmåga att

bl.a. lägre miljöpåverkankan ha flera fördelar,få skjuts uppåt.kunna Dettaen
inte glömma bort kostnaderna förtillgänglighet. får dockoch ökad Manen

inriktningsplanergranskningen trafikverkenstidigare refereradedetta. denl av
trafikslagens kostnadsstrukturer.de olika Detgenomgång somavges en

järnvägens punktvid sådan genomgångframkommer är äratt svagaen
investerings- drift- och underhållskostnader.infrastrukturkostnadema, både samt

allmänna statsbudgeten.till övervägande delen via denbetalas följaktligenDessa
följer banverketsgranskningen i korthetislutsatsDen är att om mansom ges

i storleksord-statsfinansiella utfallet underskott påinriktningsplaner blir det ett
de svårigheter vi dagligenår. bakgrundningen miljarder kronor Mot4-7 avper

med beaktandebudgetunderskott håll ochmed strukturellamöter annat av
tidsvärdena,de banverkets använda börkritik har framförtsden mot avsom

Är följerökade tillgänglighet dessaställa sig frågan: denna som avman
värd denna uppoffringinvesteringar
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Diagram Olikal transportsystems betydelse i Frankrike

F Marketshare
Fl action F-

10 0.99

m
0.90

0.70
10° 0.50

0.30

10 0.10

10 0.01
1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000

Källa: Grübler, 1990

4.3 Kommentar

Ovanstående skall inte tolkas bör avstå från investeraatt staten isom att vägar
och järnvägar, det krävsutan ytterligareatt barasnarare änsom argument
förbättringar näringslivets produktionsmiljö. Sådana för inve-av argument
steringar återfinns i hushållens användande transportinfrastrukturen, vilketav
beaktades endast i liten utsträckning i Investeringar ien resonemanget ovan.
transportinfrastruktur påverkar hushållensäven möjligheter till fritidsresor,
människors hälsa 00h den miljö vi lever Vägverket fritidsresor medattanger
bil för drygt hälften persontransportarbetet det svenskasvarar vägnätet.av

investeringEn i transportinfrastruktur kan således tänkas upphov till storage
effekter på hushållens välfärd. En naturlig fråga ställa sig hur investering-att är

lönsamhet påverkas dessa effekteräven förs i analysen.arnas om
För Vägverkets inriktningsplan Efektivitet förändras bilden så deatt sam-

hällsekonomiska intäkterna ökar till drygt 100 miljarder kronor, dvs. nyttosidan
ökar med två tredjedelar.nästan Skillnaderna på intäktssidan består huvudsak-
ligen ökad trafiksäkerhet, minskade restider för fritidsresenärer och färreav
antal bullerstörda. järnvägensFör inriktningsplan Koncentration blir motsvar-
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fördubblas.intillsamhällsekonomiska intäkterna nästdeförändringande att
och ökattidsvärderingarfritidsresenäremashuvudsak ettiförklarasDetta av

för-miljövinster. Dettajämvägstrafrkföretagenhosproducentöverskott samt
huvudsakligenjärnvägsinvesteringarochväginvesteringarhållande visar att

näringslivet. Förförkostnaderminskade attfaktorerandra änmotiveras av
investeringskalkylbredsåledes äveninvesteringar krävsväljakunna rätt somen

fritidsresandet.ochmiljöntrafiksäkerheten,påeffekterbeaktar
diskussionenhittillsvarandeden att:sammanfattningEn gerav

kostnads-generellt lågauppvisarjärnvägaroch settiInvesteringar vägar
till investerings-förhållandeinäringslivetsförminskningar varutransporter

delenmotiveras tilltransportinfrastruktur störstaiInvesteringarkostnaden.
näringslivet;förkostnadsbesparingareffekterandra änav

kostnadsbildenförändrarinteoch järnvägarinvesteringar iEftersom vägar
åtgärdersannolikt dessadetdramatiskt attpå något ärnäringslivet settför
kapitalprivatattraheramöjligheterSverigesöka attden förmågaharinte att

hoppas på.opinionsamfälldi stortensom
investeringar iviaarbetsmarknaderskapandetmöjligt störreDet är att av
tillväxt.ekonomisk Härförpotentialfrigörakantransportinfrastruktur en

analysverktyg.vägledandedocksaknas
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institutionernasFöretagens,
och marknadernas roll i
Sveriges ekonomiska kris

till EkonomikommissionenRapport
av

Gunnar Eliasson

Short gains well be long termrun may
losses and therefore ofwe are wary
economic myopia.

Vaclav Klaus.

Industriens Utredningsinstitut
Box 5501

114 85 STOCKHOLM
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l Problemet

Sveriges industriella utveckling kan beskrivas flera framgångsrika och isom
vissa avseenden mycket systematiska förvandlingar produktionssystemetsav
organisation och mikrostrukturer. Sveriges ekonomi, ursprungligen baserad på
värdefulla råvarutillgångar koppar, järnmalm, skog etc. utvecklades under
efterkrigstiden till ekonomi kapacitet producera hög levnadsstan-atten vars en
dard för landets befolkning uttryckt i internationell valuta byggde på breden
kompetens hos arbetskraften. Denna förvandling ägde i företagen ochrum
förutsatte svenska företag besatt kompetensatt utnyttja de möjligheteratt som

teknologi skapade, i första hand i Europa därefter också i USA,ny samtmen
landets befolkning accepterade den stökigaatt och oförutsebara ekonomiska

miljö, full möjligheter och påfrestningar, ledsagade varje sådant för-av som
.vandlingsnummen förståFör och påverka denna dynamikatt måste analysen
först föras ned på mikrobeslutsnivån och därefter till makro i formupp av en
konsekvensanalys. Denna huvudtes de makroekonomiskauppsats är att stör-
ningar svensk ekonomisk politik under år vid upprepade tillfällensom senare
ställts inför har sin grund i felallokering ekonomins på mikro-en av resurser
nivån, särskilt vad kompetent arbetskraft; felaktig i den bemärkelsenavser att
de värden denna resursallokering förmår producera inte de inkomstermotsvarar

ekonomin, annorlundatas ut allokeringsamt attsom väsent-ur en av resurserna
ligt skulle höja ekonomins produktionskapacitet. Slutsatsen dessutomär att en
sådan omfördelning dels inte kommer önskade effekter inomattav resurser ge
den tidshorisont normala politiska beslut fattas, dels inte kommersom att vara

särskilt väl politiskt kontrollerad omvandlingsprocess.en
Vår nuvarande kris gäller Sveriges kapacitet klara denna omvandling införatt

1990-talets möjligheter och hot för i framtiden kunnaäven produceraatt de
högre värden uttryckta i internationell valuta, fortsatt hög levnadsstan-som en
dard förutsätter, och delvis redan intecknats överkonsumtion undersom genom
1970- och 1980-talen. 1990-talets omvandling gäller dock inte bara industrin.
En växande privat tjänstesektor har blivit allt viktigare komplement tillett
varuproduktionen. Likaså det idag viktigareär offentlig produktion i betyd-att
ande omfattning organiseras privatiseras eller avvecklas, skerså inomän attom,
industrin.
Världens marknader idagöversvämmas inte industrielltännu exploa-av ny,

terad teknologi. Detta de företag och de länder har kompetensengynnar attsom
till sig detta hot de företagutgör och de länderett mot saknarnya, men som

kompetens. Därmed uppstår frågan med politik kan hjälpa framsamma om man
positiv strukturomvandling. Tidigare framgångsrika omvandlingar ägdeen rum

i marknaden, hjälp direktaspontant politiskautan åtgärder. Förändringenav av
den offentliga sektorn kan däremot inte ske medvetna politiska åtgärder.utan



Bilaga 6198

denavvecklingdelvis igångkomrevolutionenindustriellaDen avgenom en
kompenseradeoch 1960-talenUnder 1950-näringslivet.kontrollenpolitiska av

tillbasindustriemas bidragbortfalletframgångsriktverkstadsföretagsvenska av
arbetskraftsåväl iOmfördelningen1980.Dahmén-Eliassonsetillväxten av

ägdefinansiellaprimärsektorema spontanthand frånförsta rumresursersom av
ipolicyregimensvenskagamlaunder denrollPolitikensmarknaden.i var

till och1950-taletfred, eller underiomvandlingenlåtahand ägaförsta att rum
medförde Eliasson-denpåfrestningarsocialadeden,knuffa påmed trotsatt

utveckladeframför allt företagenförutsatteframgången1983. Men attYsander
marknader förpå världenskonkurreraför kunnakrävdeskompetensden attsom

verkstadsprodukter.avancerade
förvandlingsnum-l960-talenochvisade under 1950-industri ettSvensk upp

snab-stmkturomvandlingenioch taktslagjapansktnästan varsomenmer av
nuvarandeSverigesförindustriländer. Somalla mementoi ettbare nästanän

transformationdennaunderstrykasdärför ettbörsituationekonomiska att av
tillviktiga råvarormonopolleverantörnogfrån näraindustri,lands aven

historisksjälvklarhet. Eninteindustrikompetensbaserad ärtillEuropa, enen
misslyckas ochallmänhetitransformationersådananämligenvisaranalys att

hurdärmed kan iakttaVad vistagnation.i ärhamnarekonomilandetsatt
och flertalnäringslivdiversifieratmycketmed ettregioner,ellerländer, ett
framför allti övrigtförutsättningarnaofta lyckas,producenterkompetenta om

depolitiken rätta.är
i Sverige,framgångindustriellaefterkrigstidensförstodkompetensDen som

kommit kon-är alltmerunderverkstadsindustrin, har attsärskilt inom senare
påstorföretaginternationellaantalmindretill ett opererarsomcentreras
iklara konkurrensenförochverkstadsprodukterför attmarknader sommogna

företag iinte deVi idagi utlandet.produktionetablerarutsträckningökad ser
dessaallt eftersomroll,gamla storföretagensdeskallkulisserna övertasom

utveck-arbetskraft inte halandetshostycks kompetensenSamtidigttacklar av.
ställer. Svensk-internationella konkurrensendenökade kravmed dei taktlats

oroade.därförpolitikeroch deras ärarna
betraktanaturligtblir detproblemetformuleringinledande attMed denna av

påkris,Sverigesmakronivän,påobalanser ett symtomnuvarandeSveriges som
blirUppgiftenmikronivån.utveckling påofördelaktig attunderliggandeen

diskuterautvecklingi dennainslagenviktigaste attidentifiera de samt var
riskernaochåtgärda situationenpolitikmedmöjlighetharstatsmakten att var

kandiskuteraromständigheter vi utgöraDemisslyckandenpolitiskaför är stora.
utvecklinginhemskförsämradhand i formi förstaproblem på två sätt, enav

iför det andraocksåkonkurrentländerutländskamed viktigajämfört men
Minperioder.med tidigarejämförtutveckling i Sverigeförsämradfonn av en

övergångspro-ned de socialamedvetetdiskussionenihorisont lång. Jagär tonar
dvs.krisens lösning,tillindirekt framanalys ledermin attblemen. Men en
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korrigering ofördelaktigade mikrostrukturema, ligger huri politisktav man
lyckas förändra de institutioner skall underlätta de sociala övergångspro-som
blemen.

går därför efterJag kort bakgrundsteckning i och ordning igenomturen- -
följande strukturproblem:

den industri för tillväxtenHur står kap. 3utser som
Allokeringsproblemet och den långa sikten kap. 4.
Betydelsen vital nyetablering och effektiv avveckling produktionav av
kap. 5.
Storföretagens dominans kap. 6.
Utlokaliseringen produktionskapacitet kap. 7.av
Kompetenskapitalets betydelse kap. 8.

sammanställer de fragmentariskaJag fakta från forskningen finns,som men
mig friheten med hjälp teori och bygga ihop bitarna tilltar att av resonemang

den helhetsbild nödvändig för några slutsatser policy skallär kunnaattsom om
dras i kap. avslutningDenna gäller frågan det marknaden ellerärom
politikerna skall rädda Sverige krisen.som ur
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sammanfattningBakgrundsteckning, och närmare2

hypotesformulering

förutsättningar skapa välfärd bygger på dess företagsindustriell ekonomisEn att
marknader. förmåga innefattar kom-världensförmåga konkurrera Dennaatt

utnyttja de möjligheter teknologi skapar. nöd-ständigt Men ettpetensen att ny
ständiga förändringar i ekonomins organisa-dessutom devändigt villkor är att

Politikens viktigastekräver också fårindustriell framgångtion äga rum.som
underlätta den omvandlingtidigare skedenuppgift under att styrtssomvar

infrastrukturer inte kommit tilloch bygga dei marknadernaendogent att som
sjukvård, arbetslöshetsförsäkring,marknaden utbildning,stånd ispontant

sida i Sverige sedanEliasson-Ysander Politikens1983.pensioner Seetc. nya
direkt utvecklingen,försökmitt har dock präglats1960-talets att styramera av

strukturomvandlingen. har i praktikentakten i Dettafördelningen ochsärskilt av
syfte mildra anpassnings-strukturomvandlingen sänkts itakten iinneburit attatt
kapacitetkonkurrenskraftig har minskat.Avvecklingen icke Enproblemen. av
andelsnabbt växande ekonominsproblem har varitdel detta att av resur-enav

särskilt den offentligakonkurrensutsatta sektorn,tagits den ickehar över avser
strukturelladel den anpassningen iinnebär alltsektorn. Detta störreatt aven

ekonomin, starkt destabili-till allt mindre delekonomin koncentrerats enen av
industrin till del tagitfi, i sigserande faktor Eliasson 1983, 290se ens. som

produktion. ocksåicke lönsam Vad tycksform utflyttninguttryck i somavav
incitamenten och nyföre-den ekonomiska miljön,negativt har varitha påverkats

kan ocksåförändringen i politiken stagnation iParallellt medtagandet. en
förändring vi talar har iutveckling observeras.svensk industris Den väsent-om

Flera industriländerefter andra världskrigets slut.avseendenliga ägt mognarum
ekonomiska problem.liknande såväl politiskahar som

Även förvandlingsnummerupplevde svensk industriunder 1980-talet närett
1970-talets kriser, pådrog svensk ekonomistorföretagen sättett annatmenur

och sysselsättnings-Storföretagen intemationaliserades snabbttidigare.än
mycket SamtidigtSverige jämfört med tidigare blygsam.ökningen i upp-var
och företagen allthemmamarknaden baserade små medelstoralevde de på en

gälla den underleverantörs-utveckling. kom särskilt svenskaDettasämre att
för 1980-talet blevBraunerhjelm 1. Slutfacitindustrin 1991 Diagramse samt

släpade industrigenomsnittetindustriutveckling från svensk botten, eftersomen
industriföretagen totalt globalt blirför vi däremot till de svenskaOECD. Ser

framgångar kan totala produktionbilden helt armorlunda. Stora Derasnoteras.
oljekriser och 1980-talet snabbare OECDs1970-talets änväxte genom-genom

leveranser frånsvensk industri tappade marknadsandelar vad gällersnitt. Medan
registreras för de svenskaSverige, kunde inte någon liknande nedgång stor-

ochföretagen globalt se Jagrén l985a 1 2.Diagrammensamt
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storföretagen inhemskDiagram 1 Lönsamheten hos de svenska globalt hossamt
industri

43 företagenstörsta
10 största företagen12

Hela industrin

1965r 19158 1971&#39; 1974&#39; 1977&#39; mao 1583 Hiss

räntabiliteten lika de ObserveraAnm: Definitionen den reala är för den realatre attav grupperna.
räntabiliteten hos den inhemska industrin inkluderar den svenska delen alla internationellaav
företag.
Källa: Albrecht, J., al., MOSES Database, lUI, Stockholm 1992, 118.et s.

Diagram 2 Kapitalets förräntning industriobligationsräntan i deutöver svenska
utländska EG delarna svenska företag 1988och de av

Å i i i-o,2 .0 20 40 60 80 100
5 antal anställdaav

Anm.: Vissa problem är naturligtvis förenade med den uppdelning vinster och kapitalav som
på.detta diagram bygger För diskussion dessa, angiven källa 243f.en av se s.

Källa: Albrecht, MOSESJ., Database, IUI, Stockholm 1992, 268.s.
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utlandsinvesteringama under 1980-talet resulteratväsentliga avseenden harI
blivitutländska anläggningarna tekniskt avancerade, produktiva ochi deatt mer

svenska. Braunerhjelm Albrecht, al.lönsamma de Se 1990 1992,än samt et
kan vi därför kraftigt ökad dominans i denInför 1990-talet268. notera ens.

litet antal internationellt rörliga storföretagsvenska industrin ettav som
för verkstadsprodukter. svenska storföretagenpå marknader Demognaopererar

internationell jämförelse framgång under 1980-taletupplevde i se Destoren en
dock inte självklartsvenska storföretagen, IUI, 1985. Det är att stor-samma

unika framgångar under 1990-talet.företag kommer Tvärt-att upprepa samma
omvandlingskrisstorföretag förmodligen på in iVissa dessaom är väg enav

någonting historisk studie skulle anledningslag,svårartat attosssom en geav
förvänta 1992.se Jagrén 1988,

dominerad storföretag kon-svensk industristrukturFramväxten av somav en
särskilt snabbväxande marknader för produkter har i intekurrerar inte mogna

den politik fördes under denobetydlig utsträckning gamlagynnats av som
regim. politik bidrog till snabb produk-svenska policymodellens Denna en

tilloch ökad industrisysselsättning, ledde också storföreta-tionstillväxt attmen
resultatet blev så bra under 1980-talet måste dockdominans ökade. Attgens

devalveringseffek-kombination industriell kompetens, ochtillskrivas turaven
kombination inte kan basera politiken för 1990-talet på. Detter, som manen

tilltilläggas storföretagens dominans och koncentrationbör dessutom att mogna
storföretags-långsamt växande marknader, i kombination medprodukter för en

ökat specialiseringen och sårbarheten hosorienterad politik, dels kan ha svensk
Eliasson 39f; Braunerhjelmindustri 1982; 1987, 1990, delsPousette-Jagrén s.

svensk produktion. slutsats kommerkan nyföretagandet inom Vårha hämmat
tillväxt balansför första bli långsiktigt uthållig kräver mellandet att att en en

storföretagen och avveckling icke konkurrenskraftignyföretagande, tillväxt i av
sammanhanget.produktion. omständigheter bör påpekas iTre

nyföretagandet ityder internationell jämförelse på svenskdet förstaFör atten
minskande under hela efterkrigstidentillverkningsindustri varit lågt sesamt

harSamtidigt för det andra det vitala nyföretagandet saknas, denkap. 5. som
effektiva produktionsenheteri tidigare fria utslagningen icke ochSverige av

mitt hållits tillbaka, först subventionerföretag sedan 1970-talets extremagenom
politisk förankring,vissa branscher varv, gruvor med god där-samttungaav

tillfälligt räddat undermålig tillverknings-efter rad devalveringar, somav en
radikal friställandekapacitet från avveckling eller omorganisation samt av

arbetskraft.
det tredje det viktigt för förståelsen industriell utveckling inteFör är attav

stirra sig blind tillverkningsindustrin och arbetarjobben. väsentlig delpå En av
förnyelse i snittet mellan tillverkningsindustrindagens industriella ochäger rum

tjänstesektom. Mellan och nyföretagandet antaletden privata 70 80 % av ny-
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inom tjänstesektom seunder 1980-talet Brauner-ägdestartade företag rum
Braunerhjelm-Carlsson 1993.hjelm 1993,

känns igen från denden delvisskallpresentationkorta ävenDenna om-
hypotes föravsnitt tolkasdiskussionen i dettaekonomisk-politiska som en-

framhåller fyra fak-hypotesföljande sidorna.prövning på de Dennanärmare
tillväxtekonomi Eliasson l992b,imekanismerfundamentalatorer ensom

nämligen:

nyföretagandel
företagförnyelse existerandeochomorganisation2 av

företagexisterandedrifteffektiv3 av
konkursinstitutionen,ochnedläggning4

klädedräkt.i någotschumpeterianskt således,temaett en ny
i de följande kapitlenkommer jagschemaför detta prövaInom attramen

stagnation:svensk industriellförklaringar tillföljande tre

storföretagande harsmåföretagande ochnyföretagande,mellanBalansenA
störts.

och kompetens.industrikapacitetavancerad svenskUtlokaliseringB av
till-arbetskraft, särskilt påkompetentmed tillgången påProblemC

verkningssidan.

mekanismemamellan de fyra olikabalanslångsiktig tillväxt kräverUthållig,
balansavvecklingdrifcseñektivitet, Dennaomorganisation,nyetablering, ovan.
mark-dynamiskadecennierna.två â Deunder deha rubbatsverkar tresenaste
i dagi Sverige fungerardessa fyra funktionerreglerarnadsmekanismer som
ochkompetens under 2storindusti har visatSvensktidigare. storänsämre upp

nyföretagandet,undermindre bra. l,börjat fungera Detoch har1 4 är3.
utveckling läggs se Eliasson 199laindustriellför långsiktiggrunden samtsom

döljasoch kanförst efter många årProblemenreferenser.angivnadär syns
och 3.framgångsrika under 2 Hypotesenstorföretagen är attlänge ärom

Sverigeindustris produktion isvenskgrundorsaken dels tilldetta tappatattär
produktionsan-flytta sina bästastorföretagen börjatdels tilltillväxttempo, utatt

landet.läggningar ur
produktionsstrukturensspeglasdenjag målarkrisdiagnos iDen upp, som
utveckling, medmycket långresultatetegenskaper på mikronivå, mättär av en

perspektiv,i historisktkort utvecklingtidsskala,ekonomersmoderna ettmen en
mycketjämförelser visargeneration. Internationellamycketinte attänmer en

tidsfaktorn kommerdärför viktigtgeneration.under Dethinner hända är atten
generation eller tvådetkan tänkaskrisanalysen.med i Det attatt tar en

i förstainnebär resultatenframgång, vilketfrån kris tillutvecklingenvända att
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hand kommer generation tillgodo, någonting detnästa mindre sannoliktgörsom
räkna med konstruktiva och långsiktigt rationella politiska lösningar.att Det är

dessutom felaktigt uttrycka problemet i aktiv fonn. Ingen manatt sätter
svensk industri tillväxtkurs igen. Man, dvs. politikerna, kan påverka förut-
sättningarna för industriell produktion i land och därmed aktivt åstadkommaett

negativ eller positiv utveckling, aldrig den kompetensersättaen men som
utvecklas i företagen. Politikens möjligheter begränsas tillspontant dess

Ävenpåverkan den ekonomiska miljön i landet. förutsättningarna aktivtom
ändras till det bättre, innebär detta därför inte industriell tillväxt självklartatt
kommer igång, framför allt inte omedelbart. Till skillnad från tidigare kanske
kompetensen bedriva avancerad produktion för de marknaderna iatt dagnya
saknas i vårt land De utlokaliseringar avancerad produktion ägtav som rum
under 1980-talet kan i betydande grad irreversibla och skapaän attvara snarare
tillväxt i Sverige kommer de bilda grund för tillväxt där de befinner sig.att nu
Makroanalysen den svenska krisen har praktiskt genomgående tagittagetav

de mikroomständigheter jag diskuterar givna. Jag vänder påexogentsom som
ordningen och betraktar krisen, den kommer till uttryck i fonn obalansersom av
på makroplanet, konsekvens problemen1 på mikronivån och 2som en av

oförmåga hos politikerna förstå betydelsen utvecklingen på mikropla-atten av
Som situationen utvecklat sig, håller makroobalansema dessutomnet. på att

försämra möjligheterna få positiv vändning till stånd på mikronivån. Tillatt en
väsentlig del handlar detta politisk oförmåga långsiktiga,göraattom en nega-

konsekvenser till akuttiva så och begripligt policyproblem idag deett att
nödvändiga åtgärderna fram. politiskatvingas Den diskonteringsfaktom kan

för hög för möjliggöra lösning Sveriges ekonomiska problem,attvara en av
skulle tillfredsställa generation. politiskaDenna oförmåga harnästa varitsom

med länge Eliasson-Björklund al. 1985, kap. och illustrerasVII detetoss av
offentligas oförmåga backa resursförbrukande åtaganden i svensk eko-att ur
nomi.
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utegentligenindustrinHur3 ser

ekonominslångtidsutredningarstatligaradIndustrin har i presenterats somen
presentation fel-grundenimotorrumekonomins ärDennatillväxtmotor. av

sig isektornoffentligadentjänstesektom ägnarprivataaktig. Såväl den som
varuproduktiondenbetydelse förproduktionutsträckning åtbetydande storav
uppmärksam-sånomenklaturstatistiskföråldrad ägnas storgrundpå av ensom
underhar dessutomindustriella fömyelsendenbetydande delhet. En senareav

tillverkningsin-mellannyföretagande i snittetsmåskaligti formtid ägt avrum
SNR-kodstatistisktdefinierasIndustrintjänsteproduktion.privatdustri och som

till-sigutsträckningbetydandeidit ägnarhör företagprincip3000. I som
ha1950storlek frånisakta krymptdefinierad, harså attIndustrin,verkning.

för1985till 25 %producentpriserlöpande atttillför % BNP30 casvarat av
ikan observerasutveckling,Tabell 1. Dennaomkring % se20ligga somnu

medekonomisk-politiskdelvållat helharindustriländer,flertalet enoro,en
denåterställaföråtgärderkravavindustrialisering och attföljddebatt om
följtavseendeni mångaSveriges kris harDiskussionenkrañen.industriella om

vilseledande.tolkningenlitenblivit for DenIndustrin har ärdebatt.denna

produktionskostnadtillBNPprocentandelverkliga storlek,Industrins1Tabell av

19901980 198519701950

4,14,113,0 5,6gruvhanteringskogsbruk,Jord-och1 samt
48,747,049,6tjänsteproduktion 45,3och relateradindustri2 -

22,424,828,0 23,73000 30,3nationalräkenskapemaenligtindustria
23,923,321,615,0relateradetjänsterb -
10,711,3 11,010,5byggverksamhetAllmännyttiga företag3 samt
12,713,9 12,314,9konsumtionstjänsterprivataDirekta4

forskning,sjukvård,infrastruktur5
15,317,213,5försäkringutbildning och -
8,56,1 8,4och liknandeOpinionspåverkan6 -

produktionskostnadertillTotal BNP7
100,0100,0100,0 100,0100,0a procent

748,9469,330,4 154,0miljarderSEKb

1990, 79,StockholmEconomy, 1U|,Based InformationTheKnowedgeG. fl,Källa: Eliasson, sm
också angivna.definitioner finnsalladär
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3.1 Vad gör i industriföretagettman

Diagram visar3 hur genomsnittligt svenskt industriföretagett inuti.utser
Direkt tillverkning, dvs. människor vid maskiner, för endast 20-25 %svarar ca

industriföretagets totala, interna lönekostnader. Lönekostnadema för till-av
verkningens förberedelser, övervakning, kvalitetskontroll 30 åäretc. större
35 %. En dominant lönekostnadspost gäller marknadsföring och produktutveck-
ling, minst 30 %. Likaså vi tjänster motsvarande drygt 20vet att % löne-av

Ävenkostnadema köps utifrån. vändning tillfälligt inträffat under deom en
två åren, harså denna tjänsteproduktionsenaste för varuproducerandeexterna

industriföretag varit den snabbast växande sektom i svensk och amerikansk
ekonomi under decennier.två Tillverkningens andel inomsnart industrin har
däremot sjunkit, vilket förklarar nedgången i industrin den definieras isom
nationalräkenskapema den minskande andelen industriarbetaresamt i den totala
sysselsättningen, särskilt outbildade arbetare.

Diagram 3 Industriföretagets inre

Lönekostnaderna svenska tillverkningsföretagi fördelade efter funktionstora

Produktutveckling mm
9,8%

Externa köp
tjänsterav

22%Interna transporter,
lagerhöllning
15-87. Marknadsföring,

administration mm
30,4%Direkt tillverkning

20-2572

Produktions-
planering Internutbildning
20-252 3%

Kontroll, övervakning
8%

Källa: Eliasson, G., Produktiviter, vinster och ekonomisk välfärd Hur sambanden ut IUI,ser-Stockholm 1991, 68.s.
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inominterndenförsta hardetdetta. För typdraskanslutsatserTvå avav
ochproduktförbättringarkompetensintensivaproduktion ägnatsföretag som

kvalitetsför-innebärökat.marknadsföring Detta attinklusiveproduktfömyelse
efterkrigstiden,undersuccessivtökatharproduktionenkopplade tilländringar
arbetskraften.särskiltinsatsfaktorer,viktigaikvalitetsinslagetocksåliksom

bildallt skevareproblemdet attDäremotproblem. är ett avinteDetta enär ett
slut-felaktigaföranlederochstatistikenframträderstorlekindustrisektoms ur
förallt viktigareblirdetalltpolitik. Vikonstig sämreoch mäter somsatser
ochprodukternasnämligenkonkurrensförmåga,framtidaindustrissvensk

kvaliteter.arbetskraftens
lättarefel kandessastatistiken. MenifelocksågällerslutsatsenandraDen

korrigeras.

industrinverkliga3.2 Den

industriproduktionentotala göri dentjänsteproduktioninslagetväxandeDet av
alltblivitindustrinochtjänsteproduktionenprivatadenmellangränsenatt

produktionsinväljer organiserahur företagenBeroende på attsuddigare.
elektronikindustrinförukvaruproduktionenmjproduktionhamnar sammatyp av

privatasektorninomellerindustrininomantingenexempletbästadetär
tjänster.

missvisningstatistiskadennaförkorrigerastatistisktförsökgjortVi har attett
förädlings-allindustrin såinomvaruproduktionen attdefinieraatt omgenom

tillkoppladtjänsteproduktionochtillverkningverksamhetvärdeskapande
ellerSverigeianvändningslutligförtill leveransframändavaruproduktionen

verkligaindustriproduktion denhurTabell visar1tilldöpsför export om
andelenharsvensk BNPandelminskaförställetIindustrin att avut. somser
svenska,%.2 förädlingsvärdet iLäggskring 50konstantpraktisktlegat taget

produktionindustriföretagssvenskatill, harutlandetidotterbolagoritetsägdamaj
till dennedanåterkommersvensk BNP. Jagandelkraftigtglobalt ökat avsom
svenskkonstateraförräckerberäkning attattobservationen. Denna grovasenare

makropro-ekonomisSvenskför liten.kanvidareinteindustri utan anses vara
svensk eko-andeloförändradhåll. Trotssökas påförstbör avblem annat en

ochinternabetydandeekonomisvenskharproduktionsvärde,totalanomis
resursförbrukningeninhemskadenvisarbalansproblem. Detta attsnarareexterna

står privatförindustryterminologin där varu-amerikanskaden1 sammanhangetiObservera
statistiskaamerikanskamanufacturing iindustri heterkallarVadtjänsteproduktion.och

publikationer.

siffror.rått framhunnitvi intehar tatidspress senareUnder den2 1985.medochGäller till som
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för hög ochär de löner betalasatt för i förhållandeärut tillstorasom de
värden uttryckta i internationell valuta arbetskraft och maskiner åstad-som
kommer. Tydligen inteär särskilt effektivt allokerade.resurserna

3.3 Tjänsteproduktion och skalekonomi

Teknikutvecklingen har under de decenniernasenaste tillverkning igynnat
mindre skala. Denna utveckling tydlig och harär dokumenterats i många studier
se Carlsson 1989, 1992b de referenser därsamt anges, viävensom om
begränsar till industrin i traditionell mening. Med den bredare definitionoss av
industrin jag föredrar använda framträderatt bild tydligare.ännu Densamma
till varuproduktionen kopplade småskaliga, privata tjänsteproduktionen har vuxit
betydligt snabbare vaiuproduktionen.än

förhållandeI till industriländema i övrigt har Sverige på denna punkt under
1980-talet hañ avvikande utveckling. Medan genomsnittlig anläggnings-en och
företagsstorlek minskade i praktiskt alla industriländer,taget fortsatte den i
Sverige stiga under 1980-talet.att En del denna genomsnittsutvecklingav
berodde på relativt andra länder minskatett småföretagande antal företag, men
detta förklarar bara del. Antalet s.k. mikroföretag i tillverkningsindustrinen med
mindre tio anställda harän under 1970- och l980-talen minskat med 80 % i
Sverige samtidigt det ökat inom EG se Braunerhjelm 1993;som Brauner-
hjelm-Carlsson 1993 .
De svenska storföretagen inom just de produktmarknader, däropererar mogna

stordrift i den totala produktionen lönsam, och de svenska företagenvar var
utomordentligt kompetenta se De svenska storföretagen, IUI 1985 detnär
gällde förena stordrift i internationellatt marknadsföring och produktutveckling
med storskalig tillverkning. Inga tecken finns på denännu svenska bildenatt
håller på sig till det internationellaatt mindremönstret skalaanpassa i till-mot
verkningen Carlsson 1992a. Samtidigt gäller flera våra stordriñsbaseradeatt av
storföretag håller på få problem.att
Till saken hör dessutom svensk tjänsteproduktionatt saknar flera de dyna-av

miska, innovativa inslag karakteriserar amerikansk industri.t.ex.som Den
avancerade elektronik- och mjukvaruindustrin med undantagär, ett stor-av
företag, blygsam Jacobsson 1993. Den biokemiska och farmaceutiska industrin
visar visserligen några mycket framgångsrika företag, industrinupp inteärmen

för industrilandstor ett avancerat Sverige, särskilt inte med tanke på densom
omfattande forskning bedrivits och den betydande användarkompetenssom som
bör finnas i svensk sjukvård Stankiewicz 1993 . finansiellaDen tjänsteindustrin
har inte heller visat den kompetens så viktig förär resursalloke-prov som
ringen i avancerad marknadsekonomi. Detta gäller fleraen europeiska länder,
särskilt de skandinaviska, där det finansiella länge hållitssystemet under så



Bilaga 6 209

statlig kontroll den kompetensutvecklingsträng att fria marknader kräversom
inte kommit till stånd. Detta antyder problem, nämligen kombinationenett att
dominant storföretagande, statsmaktens reglerarmentalitet och det skattetyngda
svenska incitamentssystemet kan ha skapat industriell miljö, hämmaten som
nyföretagande.
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konkurrensallokering ochgrunder,Tillväxtens4

introduktionförändring;handförstahandlartillväxt iEkonomisk av nyom
omorganisationproduktionskapacitet,gammalutslagningteknologi, avav

dynamik driverdennaförändrade institutioner. Hurföretagexisterande samt
pedago-enkelt Ettpå sätt.svårtmakronivån ettpå är presenteratillväxten att

tillväxtekonomiskdriver ärkrafterde attillustrerabragiskt sätt att som
43.kurvor se Diagram1960Salters.k.utnyttja

lönekostnads-industri-arbetsproduktivitet ochSalterkurvori svensk4Diagram
priserlöpande1982-1990,fördelning,

Lönekostnadanställd
MSEK

1

0.5

100806040200
totala% av

arbetskraften

1988198619841982 ----------------
1990198719851983 ---------------------

uttrycktaärkurvorna991 b. Observera3 Eliasson 1presentation attutförlig somFör semeren
deflaterade.värdeproduktiviteter. De är
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Förädlingsvärdel
anställd
MSEK

4

manar-gagn..WIN-mummâñliüwxüfmül .......L nu:åa

0 20 40 60 80 1
% totalaav
arbetskraften

Källa: Albrecht, MOSESal., Database, IUI, Stockholm 1992, 105.et s.
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Sveriges industriföretaglönekostnaden förDiagramförsta delen 4I angesav
efterrangordnas företag under årandra delen1982-1990. I sammasamma

enligt alla upptänkligaRangordningen kanarbetsproduktivitet. göras pro-
företag kanenligt företagens räntabilitet.och Ettduktivitetsmått representeras

samtliga företag.företagets storlek istapel, breddmed procent avangervarsen
lönekostnads-värdeproduktiviteten. Skillnaden mellan ochHöjden anger

dennabruttovinsten lönekrona.produktivitetsfördelningama Ju störreanger per
lönebetalningsförmågadestokorrigering för kapitalkostnad,skillnad, efter större

förändrar sig dock hela tiden i så måttojust då.har företag Företagen attett
andra förlorar.ändras. Somliga företag vinner,höjs och rangordningenkurvan

sig ständigt hotade dem liggerlägre rangordning kännermedFöretag somaven
förhela tiden riskenligger högt i kurvanmedan dehögre är utsattasomupp,

förbi dem.förbättrar sin position och gårföretagatt nya
konkurrenssituation kräverbeskrivning företagenskorrekt ävenEn attav

hotade företagen längstmed i bilden läget för deföretagnystartade samt atttas
nyetablering och utslag-förnyas ständigtbeskrivs.ned till höger Läget genom

Även mycket lång tidmakroeffekter nyetableringendirektaning. tar attavom
i detta fall lönebilden på marknadenpåverkas prisbildenvisa sig, såupp

existerande företagen måste därförnyetableringskonkurrensen.omedelbart Deav
sina produk-och ökad drifteffektivitet förbättravia omorganisationständigt
fallerhålla sin rangordning. företag ned iför kunna Detivitetstal att som

insatsfaktorer,relativ förmåga betala för särskiltrangordningen atttappar
hålladärmed sikt ytterligare förmågan sinmed kvalitet, och påarbetskraft att

medalla företag dessutom i dag räkna motsvaranderangordning. måsteNästan
nyetableringskonkurrensenindirekta effekterkonkurrens från utlandet. Dessa av

etablerade företag inteomedelbara, ochexisterande företagpå är storaom
verkligt produk-subventioner och andra Deskyddas storaarrangemang.genom
tillväxt i Salterkurvor-utslagning, eller långsamtivitetseffektema uppnås genom

skall dock samtidigtinte tillväxten måstenedre, högra del. För avtaattnas
framför allt de högproduktiva företagen övrepågå ochnyetablering vänstra

och2 investeradelen Diagram växa.av
vad konkurrenterna kan hittavarje företag känner inför påotrygghetDen som

förutsättning för växande mark-och nödvändigsjälva grunden ärutgör enen
ställs dock kompetensde krav måstenadsekonomi. kunnaFör att mot somsvara

ihågkonkurrera finnas. viktigt kommaincitament Detoch nästanär attattatt
handlar produktfömyelsekonkurrensförmåga vi talarall den samtomom
alla företag ständigt förföretag. faktumomorganisation Det är utsattaattav

positivt.hela ekonomin utvecklas Friförbättrade prestanda innebärkrav på att
Selektionsbeslutkonkurrensfaktom. på före-den viktigastenyetablering är

tillväxt.drivande kraften bakom ekonomiskblir därmed dentagsnivå
höjs, stiger makro-ökad konkurrens såvisa kraven genomgårDet att att om

Överskrids utslagningen bliviss denna kantilllväxten till gräns,gräns.upp en
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för och ekonomin destabiliseras, stagnation inträda se Eliassonstor samt
1991b. det går också visaMen subventionering hotade företag underatt att av
1970-talet, i syfte tillfälligt skydda sysselsättningen, inte bara räddadeatt
ineffektiv produktionskapacitet också sänkte tillväxten i den övriga indu-utan
strin. Orsaken arbetsmarknaden tömdes folkpå och särskilt de sub-att attvar
ventionerade höglöneindustriema höjde referenslönenivän arbetsmarknaden
Carlsson-Bergholm-Lindberg Eliasson-Lindberg198 1981. Devalveringar har
liknande effekter.

följaGenom Salterkurvoma tiden och identifiera enskilda företagsöveratt
utveckling kan studera dynamiken i denna utveckling under olika mark-man
nadsbetingelser. sådan beskrivning blirEn dock alltid Besluten ipost.ex
företagen däremotgäller framtida ante-kurvor företagen uppfattar dem,ex som
vilket i hög grad beror på hur företagen uppfattar varandras beslutssituation.
Beslutssituationen vid tillfällevarje därför för varje företag oöverblickbar.är

kan bara få någorlunda god bildDet sin närmiljö. Därför karakteriserasen av
dynamisk utveckling i minst lika hög grad affärsmisstag ñam-en av som av

gångar. Varje företag vidmåste varje beslut lägga afärsexperi-större ettupp
och kallt räkna med affären kan gå landEtt inte kan hanteraattment snett. som

denna experimentellt organiserade marknadsmiljös sociala villkor kan aldrig
uppnå snabb ekonomisk tillväxt. Det symtomatiskt dessa mekanismerär att
systematiskt reglerats bort i centralplanerade ekonomier och i de reglerade eller
nationaliserade sektorerna industriländemas ekonomier, den offentligat.ex.av
sektorn.
Ekonomisk tillväxt i experimentellt organiserad ekonomi handlar inteen om
centralt placerade politiker och deras rådgivare försöker överblickaatt att ett

landskap produktions- och affärsmöjligheter komplexitet förextrem attav av
finna den optimala ekonomisk rikedom. handlar i ställetDetvägen mot attom
skapa positiv ekonomisk miljö för affärsexperiment finna formersamt atten
lämpliga försäkringsarrangemang för få landets medborgareatt att acceptera
eden otrygghet gäller i sådan ekonomisk miljö se slutavsnittet.som en
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konkurrensensNyetableringar och konkurser5 -
roll

naturliga skäl tilldragitstorföretagen sigekonomiska analysen hardenI av
Övrigapolitiskt.både reellt, statistiskt ochuppmärksamhet. bästDestörst syns

återfinns privata tjänstesektom,de i denföretag, särskilt nästantappassom
dock i snittet mellansvensk produktion.i diskussionen Detalltid bort ärav
fömyelsen svenskprivata tjänsteproduktionenvaruproduktionen och den som av

storföretagen småföre-gäller såvälindustri under år. Dettaägt somsenarerum
tagen.

Nyetableringen5.1

normaltNystartade företag hamnar underNyetablering svårast mäta.är att
dedröjer innan nyetable-för de minsta företag Detstorleksgränsen mäter.man

statistiken bygger. kanmed i de register på vilka Deföretagen kommerrade
hos individ ellertid hobbyverksamhetunder lång gruppen avvara enen

från familjens ekonomi. Utländskadärför omöjliga skiljaindivider och att
här studierna fåi land hör hit, seföretagsetableringar vårt även ärmen

höruppföljningar, bl.a. SPK. Till saken dess-vissaSamuelsson 1977 samt av
nyetablerings-betydande delRietz 1980 visatDu attutom en avsom ---

vidare Braunerhjelminom de etablerade företagen severksamheten äger rum
lanserandettill och med, påpekades 1966,bör Jenner1993. Man av sesom

nyetablering.produkt som enav en ny
gäller nyetablerade företagminst betydelsefullt detSist inte är, oavsettmen

de företagen, de nystartademotsvarande verksamheter inomeller attstora
övervägande kortlivade. flesta nyetable-till del mycket Deverksamheterna är

inte överlever. hör dock tillmisslyckade affärsexperiment Detringar är som
få framgångargenomföras för någraalla dessa experiment måstesaken attatt

fungerandenödvändigt inslag ifram. Konkurrensskall kunna är ettsorteras en
tillväxtekonomi.

genomförtsempiriska studier nyföretagandet har såvälgrundläggandeFå av
genomförts Dahméni Sverige. viktigaste har på IUI 1950,i utlandet Desom

uppföljningar gjorts undermedan vissa kompletterandeRietz 1975, 1980,Du
från kalkylerVi dessutom på små,år, bl.a. SIND. tror veta grovasenare av oss

företagsurval Granstrand 1988, Eliasson 1991a, därsystematiska 1986, Jagrén
nystartade företagen iöversikt litteraturen återfinns deockså atten av

prestanda existerande företag spridningen igenomsnitt har sämre än attmen
relativa dock någontingprestanda desto det lägetHurstörre. ärär utser som

förutsätt-företagets ledning först Eftersomdet nystartade upptäcker post.ex
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aldrig med statistisk säkerhet kan utredas i förväg,lyckas detningarna åratt ens
f°ar tillfälle förviktigt många experiment möjligt någraså görasatt att attsom

få framgångar skall kunna registreras.
studier gjorts visar på stadigt nedåtgående trend i nyetableringarnaDe som en

sedan 1920-talet Rietz 1985, 1988, Braunerhjelmi Sverige Du Jagrén 1993
perioden låg nivå jämfört med situationen i Tyskland,på helaöver t.ex.samt en

BraunerhjelmFrankrike, Storbritannien och USA 1993, NUTEK 1991. Vad
empiriskt just nystartandet, antaletvi har svårt någonting bestämtsäga äratt om

Även statistisk bestämdhetexperiment. vi inte kan uttala med nyeta-oss omom
bleringsläget, tecknen dock så negativ politiken bör utgå ifrånär art att attav

kan föreligga. Vi däremot del vad häntbetydande problem vetett en om som
förfas, nämligen de små företag överlevt tillräckligt längei nästa attom som

i statistiken.synas

Småföretagen5.2

praktiskt samtliga industriländer småföretagen sedan två decennierI taget svarar
för växande andel den totala produktionen Braunerhjelm 1993, Sengen-en av

al. Carlsson 1992b till och med beredd talaberger 1990. äret att ettom
brott i den utveckling skala i tillverkningen pågåttstörrepermanent mot som

ekonomisedan den industriella revolutionen. Svensk har dock, jämfört med
småföretagssektor.flertalet industriländer, liten och minskande Detta ären

delvis statistisk självklarhet med tanke på storföretagens dominans ochen
tillväxt i den svenska industriproduktionen. observationema speglarMen ett
allvarligare problem. Carlsson 1992b konstaterar den andel totalBo att av

för ligger olika nivåer i olikasysselsättning småföretagen på mycketsom svarar
industriländer, andelen under anställda nedåt i alla200 vägatt varmen

därefter genomgående i Sverige vändaländer till 1970 för utom uppåt.attca
ökade andel småföretagandeCarlsson 1992b vidare denna underattnoterar

flestaår bl.a. beror sänkning sedan 1975 i de länderen av pro-senare
medelstorlek med antalet anställda. Efterduktionsanläggningamas 1980mätt är

utveckling i länder, i Sverige och möjligen idenna genomgående alla utom
genomsnittliga anläggningsstorlekenTyskland och Schweiz. har denDäremot

industriländer.med produktionsvolym fortsatt öka i de flestamätt att
förklaringar till denna utveckling refe-Carlssons och många andras seBo

dels teknologi gjort tillverkning i liteni Carlsson 1992a, b är att nyrenser
lönsam, dels mindre skala ekonomisk för den moderna indu-skala ärattmer

kvalitetsprodukter. Avvikandestrins inriktning på producera skräddarsyddaatt
svensk industri.från detta internationella återigenmönster är

få småföretag baserar sin verksamhet påVi kan här konstatera att ytterst som
i Sverige under efterkrigstiden. Reitberger-Utterbacktillverkning vuxit sig stora
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1982 konstaterade också sitt lilla urval ambitionen tillväxaatt att
storföretag tycktes saknas bland de framgångsrika, nystartade, högteknologiska
företagen. Samtidigt har betydande del de ochsmå medelstora företagenen av
kommit bli underleverantörer till de svenska verkstadsföretagen. Lyfteratt stora
vi underleverantörema från de små och medelstora företagen, visar deut senare

relativt goda prestanda i jämförelse med storföretagen Braunerhjelm 1991 .upp
Underleverantörema däremot de för sysselsättningen30 % isvarar ca av
verkstadsindustrin i dag krisbransch, delvis därför de internationellaär atten
storföretagen undan för undan flyttat inte bara sin tillverkningut, utanegen

sina underleveranser, delvis därför denna enkla tillverkning inte klararäven att
det svenska kostnadsläget, delvis därför låglönekonkurrens håller påsamt att ny

dyka inom just den tillverkning underleverantöremaatt typ ägnarupp av som
sig åt. Den svenska underleverantörsindustrin dessutom dåligt rustad förär att

uppgradering och internationalisering klara framtidaden konkurrensengenom
Braunerhjelm 1991. just denna företagDet räddatsär radtyp av som av en
devalveringar sedan slutet 1970-talet. första viktig fråga,En måsteav som
ställas, därför inte denna industri också skyddats storföretagens fram-är om av
gångar under l980-talet.

fråga gäller varför Sverige iEn dag har för avancerad industriellannan en en
ekonomi underdimensionerad elektronik och fast i mindre grad fmkemi och
läkemedelsindustri. Många, kanske de flesta, företag på dessa marknaderstörre
har skapats nyetablering och tillväxt under efterkrigstiden. detKangenom vara
låg nyetableringstakt och låga tillväxtambitioner några decennier tillbaka som
förklarar situationen i dessa sektorer i dag

5.3 Avveckling och konkurs

fungerande tillväxtekonomiI såväl nyetableringen avvecklingenären som av
Ävenproduktion hög. på nedläggningssidan inträffade under 1970-talet en

förändring jämfört med tidigare år. solidariskaDen lönepolitiken, undersom
den gamla svenska policymodellen påskyndade utslagningen dålig produk-av
tionskapacitet, byttes industripolitik syftade till bevara jobbmot attnu en som
och skydda arbetskraften arbetsmarknadens påfrestningar. Denna politikmot
blev under kriser inriktad1970-talets med subventioner rädda demot att stora
tillverkningsanläggningar synliga politiskt. politik behöverDennamestsom var
inte ha inneburit utslagningen ineffektiv produktion bland småföretagenatt av
minskat, eftersom subventioneringar enkel, kapitalintensivtvärtom,snarare av
tillverkning drev löneläget i hela ekonomin därmed förmod-se ovan ochupp
ligen förorsakade omfattande avveckling bland dessa företag änen mer som var
önskvärd.
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kan vi ekonomisk politikalla omständigheter konstatera olikaUnder att av
ineffektiv produktionskapacitet i Salterkurvomas nedre, högraslag inneburit att

under och 1980-talen i högre utsträckningdel och 1970-2 4Diagrammen än
varit normalt inte avvecklats, och inte påtvingats krav på radikaltidigaresom

och neddragning sysselsättning. innebär den svenskaomorganisation Detta attav
företagsstruktur,allokerad anläggnings- ocharbetskraften i dag överär en som

förädlingsvärden, uttryckta i internationellhar kapacitet produceralägre atten
varit fallet under alternativ, hårdhäntare marknads-valuta, skulle haän ensom

därför lägre den skulle ha varit.regim. Produktionsnivån Denär än annars
omallokering arbetskraft underkumulativa effekten denna uteblivna drygtavav

förmodligen mycket15 år är stor.

från till de bästa5.4 Resursöverföringar de sämsta

föregående avsnitt skapas de existerande före-Ekonomisk tillväxt se genom
effektiva produktion, investeringar i företag och företagens förmågarätttagens

konkurrensbetingelsemas förändring,organisera sig i takt med utslagningatt om
med effekter mycket lång sikt innovativde företag lyckas, samtav som

tillväxt därför robust och tillräckligt diversifreradnyetablering. Snabb kräver en
inte för delar produktionssystemet skall avvecklasekonomi för att stora av

199lb. Heterogeniteten upprätthålls framför alltsamtidigt Eliasson 1984,
Uthållig, tillväxt förutsätter därförnyetableringar. snabb balansgenom en

avsnittmellan nyetablering, specialiserat storföretagande nästa och avveckling
produktionskapacitet. Vi kan därför sammanfatta de makroekonomiska kon-av

sekvenserna och exitprocessen på följande sätt.entry-av
första har Carlsson al. och Carlsson visatdet 1979, 34 1980För et atts.

vi börjar på nivån företaget eller divisionen i storföretaget så uppstår minstom
totalfaktorproduktivitetens förändring resursomför-resultat50 % ettsomav av
mellan enheter. i första hand arbetskraft, allokerasdelningar dessa Resursema,

från lågpresterande till högpresterande produktionsenheter. sprid-Ju störreom
ning i prestanda desto potential. Konkurrens ochse Diagram 4, större
nedläggning spelar betydande roll för denna produktivitetstillväxt. Pro-en
duktivitetseffektema utslagningen omedelbara. ZO-årsperspektivIär ärettav
därför delen produktivitetstillväxten fråga omallokeringstörre av en om av

från till de bästa anläggningarna. det andrade För observerarsämstaresurser
Carlsson det mycket lång tid innan produktionseffekten1991 att tar av
nyinvesteringar i best practice-anläggningar makronivån någonpå når
beaktansvärd storleksordning. Nyinvesteringarna höjer visserligen de bästa
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taketprestanda och den maximalt möjliga tillväxten.anläggningarnas Men
normalt långt under detta tak, och transaktionskostnademaekonomin arbetar vid

industrisektoms prestanda till maximalt möjligaförsök snabbt trissa nivåatt upp
är stora.

Eliasson kan konstatera effekternadet tredje l991a nyetable-För att av
ringar makroplanet gäller perspektivet år och längre. På medellångpå 20 och

därför de existerande företagens framgångar, särskilt delång sikt det domi-är
nerande storföretagens, bestämmer tillväxten och sysselsättningen. Det ärsom
dock viktigt komma ihåg det förväntasäven ägaatt att mesta somom rum

års-horisonten bortdiskonterat i dagens kalkyler, kan detbortom 20 är vara
uteblivet nyföretagande början 1970-talet,konsekvenserna påi viav som nu

börjar uppleva på påtagligt negativt sätt.ett

4 någotObservera detta är helt än kapacitetsutnyttjandet.att annat
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dominansStorföretagens6

fall internationella,i mångalänge domineratsindustri harSvensk stora,av
marknader förinternationellapåhög ålder,företag mognaopererarsomav

avseenden unikväldig och i mångastorföretagprodukter. Dessa representerar en
anledning och påSverige har allindustriell kompetensmassa, värnaatt omsom

under efterkrigstideni Sverige. Storföretagen haralla lockasätt att stanna
de utländska delarnaproduktionen, samtidigtandelstadigt ökat sin som avav

har inneburit kon-kraftigare de svenska.expanderat Dettastorföretagen än en
till just storföretageni svensk industritotala kompetensmassancentration denav

företagmarknadskunnande dessateknologi ochoch den typ ursprung-somav
Även historiastorföretagenpå.byggde sin framgångligen representerar enom

för framtiden.i sig problemframgångenunika framgångar, så utgör ettav
intemationa-intet garanterad.dessa företag på Denframgång hosFortsatt är sätt

framgångar understorföretag byggde sina påflera svenskaliseringsstrategi som
har kopierats kon-storföretagen, 1985svenska IUI,1980-talet Dese nu av

underleverantörsindustri detsvenskbetydande delkurrenterna. En oavsettav -
riktninghar orienterats itillverkning eller tjänstergäller stor-samma som-
krympande antaldominansen tillytterligare förstärkervilketföretagen, ett

inter-förutom de få lyckasUnderleverantörema kommerverksamheter. som-
i takt med sina kunder.lyckas eller misslyckas Denationalisera sig att-

delsprodukterdessutom medstorföretagen arbetarsvenska typ somen av
för omfattandedels lämpar sigförsäljning i skala,sig för globallämpar stor en

för nyetable-miljö har inte varit denunderleverantörsorganisation. Denna rätta
elektronik,tjänstesektomde industrierexpansion inomring och näranya

länder, särskiltexpansionen i vissa andra USAdag förfmkemi i ståretc. som
jämfört med försvensk industriproduktion i dag,innebäroch DettaJapan. att

storskalig, specialiserad och sårbar, något IUIbetydligtsedan,20 år är sommer
Eliasson 1987,flera studier 1982;påpeka i Jagrén-Pousetteanledninghaft att

under 1980-talet innebarStorföretagens framgångarBraunerhjelm 1990.39;s.
gällerutveckling vadindustrivärlden i övrigt avvikandefickSverige motatt en

konstatera dessainriktning. Vi kan ocksåorganisation ochindustrins stor-att
företagens produktions-mindre och medelstoraprägel deföretag sinsatt

RietzGunnarockså nyföretagandet. Från Duförmodligen påinriktning, samt
i svensk industrinyetableringamainte obetydlig delvi,studier attvet aven

deverksamheter inomform nystartadeägde i1960-taletsedan storaavrum
andel minskat.anledning dennaVi har inteföretagen. tro att

tillväxt ochinriktad skapa1960-talet påindustripolitik underSvensk attvar
förklaraförhållande delvis börinom storföretagenssysselsättning ett somramar,

industri i dagsvenskinnebärföretag. DettaSverige har så många attstoraatt
vissa mark-specialiseringför första har ökat sinstorindustri detsin motgenom

sig starktdelar kan förväntadär i vissaindustriprodukter,nader för manmogna
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ökad konkurrens från industriländemasde företag. Sårbarheten har ökat.nya
andradet har utveckling storforetagandeFör ökat den intemationel-motsamma

rörligheten hos det industriella kapitalet, särskilt kompetenskapitalet se mer
Särskilt förnedan. verkstadsindustrin har det varit både naturligt och attraktivt

för förläggasäkerhets skull del expansionsinvesteringama inom EG seatt en av
Braunerhjelm 1990. det tredje beror de svenska storföretagensFör expansion
delvis kombination industriellpå kompetens och under l980-talet.turen av
Sannolikheten denna kompetens skall den for l990-taleträttaatt samt attvara

skall förhanden låg. Under alla omständigheter kan politikenärtursamma vara
inte baseras förutsättningarnapå inför l990-talet skall lika godaatt vara som
infor l980-talet. kan till och med framgångenMan under 1980-talet harsäga att
minskat sannolikheten för industriell framgång under 1990-talet.
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företagens nationellaDe svenska hemvist7 var-
finns Sveriges industri

för land måste åtskillnad mellan svensk industrinågotMer görasän annat en
och den del svensk industri från svensk botten. Svensk indu-som opererarav
stris utlandsverksamhet handlar inte längre bara från Sverige ellerexportom
slutproduktion i utländska anläggningar marknaden. Några svenskanära stor-

hunnit långt det gäller organisera sinföretag har redan globalanär att om
optimalt denna omstruktureringtillverkningsstmktur på bestämsIsätt.ett

tillverkningsanläggningamas lokalisering förväntade relativa kostnadsfördelar,av
produktionsförutsättningarna övrigt.tillgången kompetens och i Leveransema
därförinom dessa företag kommer korsa Sveriges i bägge riktning-gränseratt

form Utfalletoch i ökande grad i återexport till Sverige. verkar underavama
varit positivt för Sverige nedan.år inte ha sesenare

tidigt intemationaliseras, delvisFinansieringen kom redan resultatatt ettsom
ansträngningar komma denföretagens svenska kreditmarknadskon-att runtav
innebar storföretagen gynnades.trollen. Under år harDetta ävenatt senare

svenska företags ägarstrukturer intemationaliserats ABB, Pak-Alfa LavalTetra
enkla bilden från 1960-talets utredningar fysiskt väldefmieradosv.. Den av en

tydliga storföretag,industri med svenska opererade inom nationellt,ettsom
politiskt kontrollerbart ekonomiskt gäller därför inte sedan drygtsystem, ett

fåttdecennium. svenska ekonomin har mycket oklara statistiska konturer.Den
inkomsterproduktion och uppstår och slutligen hamnar i betydandeVar är

utsträckning statistiskt oklart. beslut bestämmer fördelningen eko-De som av
nomiska aktiviteter olika nationer i företagen,på påverkas dentas men av
politiska miljön i de olika länderna. den kris diskuteras och de poli-Om som

mål gäller storlekentiska önskar uppnå de reala inkomsternasom man av per
capita uttryckt i internationell valuta, tillkommer människorna bor isom som
Sverige och den sysselsättning hamnar i Sverige, dessamåste beslut isom
företagen beaktas. framför allt två förändringar inträffatDet under detär som

decenniet bör påpekas i detta sammanhang.senaste som
det första kan vi observera antal svenska storföretag, tidigareFör att ett som

sina dotterföretag i utlandet dragit från och produktionenexportengenom ---
svenska ii tillverkningsanläggningar, ökande utsträckning producerar inu

Sverige.utlandet och till utveckling gäller särskiltDenna EG-reexporterar
Återexportenområdet. till frånSverige svenska dotterbolag i utlandet har ökat

från i genomsnitt dotterföretagens import från11 % den svenska koncern-av
delen till % Andersson1970 42 1990 1992; Svensson 1993.

det andra kan vi observera hur tidigare överlägsenFör svensk industrikompe-
utlokaliserats i form konkurrenskraftig produktion utanför Sverigestens av

därför de ekonomiska förutsättningarna där uppfattas bättre.gränser, att vara
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omallokering kompetens inom svenska företaginterna svårDenna är attav
den förmodligen betydande omfattning.fånga statistiskt, Den skerärmen av

kompetenta arbetskraftens ökade internationella rörlighetdelvis dengenom
arbetsmarknader.företagens interna
härvidlag komma ihåg företagens, och de svenskaviktigtDet ägamasär attatt

punkt olika. vill få maximalpolitikernas mål denna avkast-Företagsägamaär
företaget globalt.kompetenskapital utvecklats inom Omning det t.ex.som
avkastning detutvecklats i Sverige bäst idet FoU-kapital sättsger omsom

därför där finns bättre tillgång på yrkesarbetare,produktion i Tyskland, t.ex. att
fabriksinvesteringama där. viktig fråga i anslutning till denna obser-Enså görs

tidigare i svensk industri hållerdärför precis USA påvation är attsomom
Sverige Eliassontillverkningskompetens i 1992a, 85tappa s.

dras denna punkt. lndustrikapitalets rörlighetklara slutsatser kan på harNågra
det första kan finansiella transaktionerkraftigt under år.ökat För översenare

tidigare varit möjligt. finan-landets i dag ske inte Densättgränser ett som
omöjligt tidigare insiella integrationen det idag igör stängaatt som resurser

ägnade sigpolitik Sverige med vikande framgång åt långtSverige, somen
kapitalrörelser mycket känsliga för avkastningsdiffe-1980-talet.på Dessa är

omvärlden.mellan Sverige ochrenser
påverkas kraftigt skatteskillnader mellan länderna,Avkastningsdifferensema av

kapital. Forskningen detta område klarasärskilt det gäller skatten pånär ger
Sverige framdeles förmodligenbesked 1992. kommerse Jorgenson attt.ex.

kapital kapitalvinst och förmögenhet,tvingas hålla skatt på ränta, somen
tillräckligtgenomsnittet i omvärlden, för kunna hålla medligger under att

finansiella kvar i landet.resurser
reala produktionskapitalet betydligtdet tredje också det rörligtFör är mer
decennium sedan. beror i första handi dag det för bara något Detta påän var

i produktionen,människobundna kunskapskapitalets ökade betydelsedet mjuka,
maskin- och anläggningskapitalet.jämfört med det tunga

industripolitikomständigheter tillsammans innebär framtidadessaBägge att
förbättra förutsättningarna för lönsam produktion,i landet måste inriktas att

för hit finansiellt kapital, dels försärskilt tillverkning i Sverige, dels lockaatt
duktiga eller for få demlocka hit investeringar och människor, attatt snarare

kvar.att stanna
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Kompetenskapitalets betydelse8

handlar heterogenai ekonomi svårtKompetenskapitalet Detär mäta.att omen
företag, ekonomiska värdeeller arbetslag inomkvaliteter hos människor vars

allokerats i produktionen.beror hur denna kompetensdessutom väsentligen
beror alltså i hög grad hurekonomiska värde för landetKompetenskapitalets av
Även kompetenskapitaletfungerar se Arbetet, 1992.arbetsmarknaden IUI, om

förstå fungerar imindre viktigt hur detdet inte destosvårtär mäta, är attatt
produktiviteten hos alla övriga,bestämmer med hävstångproduktionen. Det

produktionsfaktorer.traditionella
olika kompetens.hänsyn till Denanalys kräverDenna typeratt tas tre av

befattningshavare, särskilt i storföretagen.kompetensfaktom gäller högreförsta
företagenkostnaderna för intemutbildning idelen deDen uppmättastörsta av
tilloch kurskostnader går dennahand lärarpersonali första externaextra

marknadsföringmjuka kapitaldelar detpersonal. Men satsasstora somav
karaktär. och små företag, däremotproduktutveckling denna Storaoch är av

förhållandevis höga andelar högnivå-visar i genomsnittunderleverantörer, upp
kapital Braunerhjelmsatsningar på mjukt 1991 69personal och s.

storföretagen förmodligen mycket hög iKompetensnivån i de svenska är en
kvantitativ jämförelse i dag intejämförelse, någoninternationell äräven om

särskilt teknikerkompetensen,människobundna kompetenskapital,möjlig. Detta
kännetecknastill sig teknologi utifrån.företagets förmåga Detavgör att ta ny

rörlighet, särskilt inom de internationellasnabbt ökad internationelldock enav
företagen försöker alltid allokerainterna arbetsmarknader. Ochstorföretagens
dit där detmänniskor med kompetens, Endetta kapital, dvs gör nytta.mest

lands kan makroeffektermarginell förskjutningliten, över gränser storaett ge
befattningshavaresådant medSådana förskjutningarpå sikt. äger sätt attrum

företagens utländska delar.arbetar itillfälligt ellerkompetens permanentmer
delen Sveriges indu-negativ riktning för den svenskaförskjutning iDenna av

sänkningkan förklara del denredan inträffat ochstri har förmodligen aven av
Lundbergjämfört med importen,i svenskutbildningsinnehållet export som
ökning ii detta sammanhang denskall också1992 visar på. Det attnoteras

kunnat observeras underhögre utbildningprivata avkastningen påden som
sänkningen relativlönenoch den motsvarandedecennier itvå USA,nästan av
i Sverige för översiktarbetskraft förmodligen på gångför outbildad ävenär en
viktig fråga denArbetet, 142 ff. Enforskningen IUI, 83 är omse s.av
privata näringslivet inteutvecklingen i Sverige beror detlångsammare att

bristutbildade arbetskraften eller det råtthaft förmåga utnyttja den högtatt om
organisationarbetskraft grund utbildningssystemets ochhögt utbildad påpå av

den utbildningen.för låga incitament på rättaatt satsa
yrkesarbetare, tekniker,gäller mellanskiktetandra kompetensfaktomDen

inte särskiltden internationella rörlighetenadministrativ personal. Här är stor.
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den konkurrensutsatta sektorns förmågaMen hävda sig på världsmarknader-att
beror på dess möjligheter attrahera och behålla människor med kvalitetattna

i tillverkningen. verkarDet USAs tillverkningsindustri härvidlag för-som om
lorat i förhållande till den privata tjänstesektom det gäller rekryteringennär av
kompetens. Sverige läget oklart, motsvarande kvalitetsförsämringI är men
verkar i mån ha här Arbetet,någon se op.cit., 53 85ägt ävenrum s.

offentligaKanske har den sektorns hittills lugna och arbetsvillkor lockat.trygga
Lundberg visar också sänkningen utbildningsinnehållet1992 i Sverigesatt av

sammanfaller med 1970- och l980-talens devalveringar och kan beroexport
devalveringama förhållandevis enkel produktion med lågt kompetens-att gynnat

innehåll.
Arbetskraftens kvalitet överlag beror dessutom för det tredje på det enga-

i produktionen och det intresse för vidare kompetensutveckling degemang som
anställda visar. Efter tid handlar individsnågon delen kompetenska-större av en
pital upplärning och erfarenhet från jobbet.på mycket han eller honHur lärtom
sig på jobbet beror, förutom på incitamenten lära sig, de förkunskaperpåatt
och attityder utvecklas i skolan.som

lands ekonomi och samhällsorganisation kräver vissEtt baskompetens hosen
arbetskraften. Landets välfärd bygger alla individer fårpå del vissatt ta av en
minimal grundutbildning. individer inte får del eller inte tillgodogörDe som av,
sig, denna utbildning riskerar gradvis utslagning arbetsmarknad,på dären
ständig kompetensutveckling krävs och där grundutbildningens kvalitet denär
förkunskap förmågan till sig utbildning och erfarenhet.avgör att tasom ny
Därför grundutbildningen den viktigaste utbildningen. den fungerarUtan inteär

produktion. God grundutbildningavancerad dessutom den lönsam-anses vara
utbildningsinvesteringen för land, och dess betydelse ligger imaste ett stora

dessa hävstångseffekter. Grundutbildning skapar de färdigheter behövs försom
gå vidare till högre utbildning, för möjligheten lära vidare påatt samt att

arbetsplatserna mottagarkompetensem Eliasson litteratur-1992a, 23, samtse s.
översikten Såväl i i har alltmer omfattandepå 169 USA Sverige etts. som
material framkommit tyder på grundutbildningens kvalitet inteatt mot-som

arbetsmarknadende krav den moderna ställer. Deltagare i yrkesut-svarar som
bildning ofta kurser färdighetermåste i grundläggande läsning ochextrata som
skrivning för överhuvudtaget få delta. oklart detta berorDet påäratt attom

kvalitet sjunkit ellergrundutbildningens på arbetsmarknadens krav stigit.att
Problemet kvarstår i fallen.bägge

högre utbildningen, vanligtvis definierad den akademiskaDen utbild-som
ningen, kommer bara begränsat antal individer till del. den formellaData påett
utbildningens omfattning antydan utbildningskapitalets storlek i olikager en om
länder. varierar kraftigt;Andelen i USA har 19 befolkningen minst%t.ex. av
fyra utbildningår i college jämfört med % har motsvarande i Sverige11att
Sohlman 1992, 26; OECD 1989, 1990. Sverige intar inte den framträdandes.



Bilaga 6 225

position, det gäller utbildningskapitaletsnär storlek och kvalitet, landetssom
industriella nivå borde motivera. Japan, Kanada, Schweiz och USA har klartett
högre utbildningskapital capita. Dessa länder absolutsatsar sett änper mer
Sverige på såväl sekundär högre utbildning. jämförelseEn mellan Sverigesom
och USA Eliasson 1992a, 51 visar USA har betydligtatt störres. en
andel högkompetenta befattningshavare i arbetskraften Sverige, företrädesvisän
i den privata tjänstesektom, medan Sverige har karaktären yrkes-mer av en
arbetarekonomi. Endast länder Finland, Italien och Nederländerna hartre klart
lägre utbildningskapital capita, medan läget oklart för övriga länder.ärper
Västtyskland har lägre andel högutbildade Sverige, å andraän sidan haren men

mycket andel befolkningen än i Sverigestörre gått igenom den sekun-en av
därutbildning grundläggande för just yrkesarbetarkompetensensär vidaresom
utveckling. Denna mindre tillfredsställande utbildningsbild för Sverige stöds av
Lundberg 1992 och framträder bland de åldersgrupperäven 20-24 åryngre

skall föra svensk produktion framgångar i generation. Harmot nästasom nya
utbildningsexpansionen upphört i Sverige, medan den fortsatt i andra länder,

Ärfrågar sig Sohlman 1992, 28. det den låga privatavkastningen efter skatts.
på högre utbildning, gjort intresset för utbildning svalt i Sverigesom

dataDessa inte kristallklara besked svensk utbildningsstandard ochger om
kompetensnivå hos arbetare i svensk tillverkningsindustri. Beräkningarna denav
formella utbildningens omfattning mycket och ingentingär t.ex. sägergrova om
kvaliteten utbildningenpå i bemärkelsen hur mycket effektivare högutbildaden

i produktionen lågutbildad.är signalernaän Men ändå sådan karaktär,ären av
de inte kan ignoreras. Vi kan observera frånatt andra studier se översiktent.ex.

i Eliasson 1992a, fl,167 den väldokumenterade i haratt USA övers. oro man
grundutbildningens och sekundärutbildningens kvalitet i väsentliga avseenden
kan överföras direkt till motsvarande svenska utbildning, samtidigt vårasom
främsta konkurrentländer Japan och Västtyskland ofta framhålls mönster-som
länder i avseenden.samma
Kvar står under alla omständigheter slutsatsen, Sverige mark iatt tappat

förhållande till konkurrentländema på det område där tidigare byggde vår
konkurrenskraft, nämligen utbildningen, särskilt utbildningen yrkesarbetareav
för den avancerade Verkstadsindustri för närvarande på glid landet.är utsom ur
Samtidigt gäller faktum, i värld full teknologiett kanattsom etten av ny

land inte tillväxten på sitt kunskapskapital knappast samtidigt hasom ser om
förväntningar på framtidasin ekonomiskastora välfärd.

I3-O3588 BilagcdclI
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marknaden ellerSverigeräddar9 Vem --
politikerna

gäller minSamtidigtförståelse.pedagogik och ävenkräver attpolitikRationell
och tillväxtensorganisationekonominsbakomfaktorernaanalysbegränsade av

oöverblick-analytisktblirpolicylägetkompliceradoerhörtdynamik blir så att
ekonominsÄven begränsade inslagmodeller medrelativt enkladebart. av

blir okon-årbörjat dykamikroplanet snartorganisation på senareuppsom
ekonomiskpåverkanochbedömningardentrollerbara för externatyp somav
industriellochlinjäraför icketeorinmoderna systemhandlar Denpolitik om.

Policyanalysen måstepunkt.besked på dennaanalytiskaklaraorganisation ger
någorlundamodellerpartiellavalinsiktsfullapådärför bygga gersomav

okontrollerbaraintepåverkavillvariablerkontroll depålitlig germenmanav
just detta valligger ipolicymisstagförriskbetydandesidoeffekter. En av

litet tillmycketegentligendettalämnar översskisseratvärld jagmodell. denI
skillnad frånindustripolitik. Tillinterventionistiski formstatsmakten av

med mittkommereffekter,omedelbarainriktasunkturpolitiken,konj motsom -
samtidigtinträffasidoeffekternegativabeaktadeperspektiv attlångsiktiga -
signaler.fem viktigavi hardataavsedda effekterna. Demöjliga,med de ger

korrekta, detdedem. Omvi på är ärskadasker ingende fel,Om är agerarom
dem.inte påutvecklingekonomiskalångsiktigalandets attförfarligt agera

nyföreta-mellanbalansendet förstaförhar pekarinformation attDen
och effektivstorföretagandesidan, ochindustrins förnyelse ågande och ena

offentliga sektornsandra har Dendensysselsättning åoch störts.produktion
ekonomiska miljönoch densmåföretagandet. Skatterhakanexpansion trängt ut

nyföretagandeproduktioninitieraincitamentendämpati övrigt har att genomny
andra gällerdetföretag. Föroch medelstorai småexpansionoch att satsa

vad vibredarebetydligtför tillväxt änindustriella bas ärSveriges menaratt
dethit och i dagtjänstesektom hörprivata ärdendelenindustri. Störremed av

nyföretagandetinnovativadet ägerdelarväsentligadeli denna rum.avsom
delvistjänsteproduktionkompetensintensiv ärför dennaVillkoren typ annor-av
annorlundaskattepolitik helttraditionellSåtillverkning.förlunda t.ex.än ger

i dendominerarkapitaletmänniskobundna ändär dettjänstesektomeffekter i
i Sverigetjänstesektomprivatatillverkningsindustrin. Denhårdvarudominerade

nyföretagande. Stor-innovativtsärskiltviinte, så långtkännetecknas vet, av
industrin totalt tillfömyelsen iha begränsatdessutomdominans kanföretagens

specialiseringsomrâden. Dettastorindustrinsinomliggerteknikområden som
företag ioch medelstorade småi dag intevilångsiktigt. Menproblem är ser

ellerförrstorföretagvåranågraskallkulisserna näröverta senareavsom
vacklar.
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dessa storföretag inteProblemet för det tredje vacklar, såär även äratt om
skäl glid landet i sådanekonomiska och andra på takt dede ut attenav ur

betydande vakuum efter sig. Eftersom storföretagen dominantasålämnar ärett
perspektivet kräver tillväxt de lockasi det medellånga återupptagen atten
eller företag, inklusive utländska företag, lockastillbaka till Sverige att attnya

i Sverige.investera
investeringsaktivitetenför det fjärde orsaken till den sänkta i SverigeOm

negativahos arbetskraften, eller andra extemaliteter ibrist kompetensär
utanför industriföretagen och inom den del ekonomin detmiljön, detär av som

dominerar utbildning, skatter, politisk miljö den korri-politiska systemet som
politiken bör bedrivas.gerande

mekanismer tillväxt-och för det femte gäller samtliga fyra iSlutligen att
effekter lång sikt. också minmaskineriet jag pekat på på mycket Det ärsom ger

händelser inträffatdagens kris inte har sitt i underuppfattning att somursprung
decenniet. stagnation, arbetslöshet, valutakriserdet Det är symtomensenaste

grundläggande problem visat sig under år,etc. på symtommera som senare
under flera decennier försämrad hushållning medhar sina irötter ensom

särskilt människobundna kapital alltid hattoch detSveriges som enresurser,
betydelse för landets ekonomiska välfärd.avgörande

till återställa produktionsbetyder politik syftar svenskDetta att attsomen
ekonomiskainternationella konkurrenskraft och den svensk botten grundade

effekternabygga politiskt tålamod. positiva kommertillväxten måste på De att
följer massiva omfördelningdröja. Negativa icke önskade effekter med densom

förmodligen nödvändig, måste medvetet först.är tassomav resurser
marknadsekonomi besitter betydande kapacitet för strukturell självkorri-En

fungerande ekonomisk politik måste därför bygga dessa mark-gering. En att
omfördelning i svensknadskrañer utnyttjas, inte hejdas. Den av resurser

ekonomisknödvändig för säkerställa framtida svenskekonomi, är attsom en
i pådrivenOECD-genomsnittet kommer automatiskt gång,välfärd sättaöver att

offentliga sektorns i ekonominmarknaden, allteftersom den engagemangav
konkurrenter dyker svenska företagsallteftersomned samttrappas uppnya

inte tillfällig, kraftigomstrukturering kanmarknader. Denna äga utanrum en
kommerarbetslösheten. kraftiga höjning arbetslöshetenhöjning Dennaav av

politiskt socialförsäkringssystemet konstruerasinte inteatt accepteras om om
finansieras, det på rimligt handsådant det kan 2l sättsätt ett tarett att om

Eliassondem blir arbetslösa 1992a.som
dessutomtillfälligt höga arbetslösheten kommer påDen att permanentas en

socialförsäkringssystemets villkor inte får sådan utformninghög nivå attenom
tvingar arbetskraften tillbaka till arbete. ligger idet både stimulerar och Det

möjligt kraftig förändring relativlönemasakens detta inte ärnatur att utan en av
sådant kompetens och värderas kraf-i Sverige, på sättett att engagemang upp

tigt.
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kan ordna tillväxtenrubrikens fråga rakt. Marknaden på sikt,påMen ärsvaret
anpassningsproblemen.de omedelbara sociala nuvarandeinte lösa Detmen

kompetens, organisatorisk effektivitetsocialförsäkringssystemet saknar både och
det växande sociala försäkringsproblem kommerlösa attatt somresurser

lösa strukturkrisen eller skjuta den framförinträffa vi försökeroavsett oss.
socialförsäkringssystemet organiseras efterDärför måste även om mer

principer.marknadsmässiga

i industri, i svenska utlandsproducerade2 anställda i Sverige svenskTabell Antal
produktionsföretag 1960-1990. Antal ochi deras utländskakoncerner och procent

1960 1965 1970 1974 1978 1986 1990Sysselsatta

arbetskraftenl Totala
4043 4209 4385 4577tusental 3586 3742 3913

Industrin totalt i2
777270Sverige 880260 938915 921780 929200 874230 727521

multinationella3 Svenska
företag, de svenska

395990 431750 420460 375020moderbolagen 325980-
i industrin4 3 % av

46 48 48i Sverige 35 43-
utländska5 Svenskägda

produktionsföretag 105510 147290 182090 221110 227150 259820
industrin6 5 i % av

24i Sverige 12 16 20 26 33
7 Industrins andel av

sysselsättningtotal
Sverige procenti

inhemsk industri 25,1 23,6 23,0 20,8 17,7 15,924,5-
företag totalt 29,0 28,2 28,5 26,2 23,7svenska 27,5-
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Tabell 3 1965, 1978 1986och svarade de 10 största svenska, multinationella
företagen för procent:

1965 1978 1986

Svensk 23 27 29varuexport
Svenska företags utlandssysselsättning 80 72 76
Industrins sysselsättning i Sverige 13 21 25
Inklusive också indirekt sysselsättning
hos underleverantörer 28ca- -
Industrins totala oU-investeringarF 42 45 61

Källa: Swedenborg, B., Johansson-Grahn, G., Kinnwall, M., Den svenska industrins utlandsin-
vesterngar 1960-1986, IUI, Stockholm 1988.
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Utgångspunkten för denna Sveriges politiska partier står inför sinäruppsats att
eller, så vill, uppgift sedansvåraste andra världskriget. Nation-störstaom man

ekonomiska läge sådant under några få år måste i grundenär attens man
reformera socialt omfattas med kärlek breda befolk-ett system, storsom av
ningsgrupper och stöds starka intresseorganisationer. Välfärdsstaten måsteav
byggas och dess kostnader till landets ekonomiska och tillanpassasom resurser
den skattebörda svenska folket vill och kan bära.

Ävenutgångspunkt politiska partier känsliga för opinioner.En är ärattannan
intederas handlande opinionsyttringar, finns det i demokratistyrs avom en en

naturlig tendens hos partierna försöka minimera förlustrisker visavi väljareatt
sympatisörer förändringaroch opinionsmässigt motstånd. Likasånär möter

plockaförsöker givetvis hem de vinster positiva förändringar kanattman som
väntas ge.

pågående förändringsarbetet i motvindDet -

harUnder det året flera beslut fattats och förslag förelagts riksdagensenaste
inriktats minska offentligade utgifterna områden vilka innefattasattsom

i begreppet välfardsstaten. Fönnânsnivâema i sjukförsäkringen har sänkts och
överföring sjukförsäkringens kostnadsansvar till arbetsmarknadens parteren av

Ävenhar i princip beslutats. andra former bidrag och stöd minskas, fört.ex.av
tandvård och läkemedel. Gränsen för ålderspension skall successivt höjas.

har skattestopp och indragna statsbidrag underKommunerna hårdsattsgenom
minska sina utgifter.attpress

budgetproposition föreslås ytterligareI 1993 års åtgärder i riktning. Desamma .ersättningen vid arbetsskada och arbetslöshet, liksom studiemedlen. För-avser
månema vid delpension föreslås sänkt och åldersgränsen höjs.

inte platsen någon samhällsekonomiskDetta utvärdering dessagöraär att av
förändringar. räcker med konstatera inteDet de nått längre budget-änatt att att
underskottet för 199394 regeringen uppskattas till miljarder kronor170av ca
och därav drygt miljarder skulle100 strukturell karaktär, dvs. detatt vara av

ikommer kvarstå läge då Sveriges ekonomi har god tillväxt ochävenatt ett ett
högt resursutnyttjande. kanDet också uttryckas så denna del underskottetatt av
inte kan bringas världen sådana förändringar i regelsystemänannatur genom
och bidrag, minskar utgifter.statenssom

ansluter det till syfteDäremot de starka motreaktioneruppsatsens att notera
både beslutade och föreslagna åtgärder väckt hos allmänhet och intresse-som

gruppsföreträdare. ingalunda förvåna.Det invändningamaMenär ägnat att
skiljer sig, genomgående,ganska väsentlig punkt från de opinionsstormaren

under 1980-talet långt blygsammare försök till nedskärningar demöttesom av
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statsfinanserförneka Sverigestycks denna gångkostnaderna. Fåsociala att
nödvändiga.motåtgärderkris ochsig ibefinner äratt

föränd-Enligt angripslinjer. dentvåföljer därför iMotståndet stort sett ena
nödvändiga nedskärningarna påfördelar deorättvisa:deför ettringarna äratt

defel tidpunkt, eftersomde vidden andra skerEnligtorättfärdigt ytter-sätt.
Därmedsvenska marknaden.efterfrågan denredandämparligare svagen

statsfmans-denoch näringsliv;sysselsättningkrisen förinte bara ävenförvärras
ökade utgifterstatsinkomster ochminskadegrundfördjupas påkriseniella av

socialbidrag.ocharbetslöshetför bl.a.
socialagrundas påkanreaktioner inte baradessatilläggasbör attDet att

innehöll ocksåfrån hösten 1992s.k. krispaketenminskas. Deförmåner
verket tordestorlek. självadominerande Ibetydande,skattehöjningar t.o.m.av

efterfrågeläget ieffekten påmärkbaradenskattehöjningama,det som gervara
flertalet fallutgifterna isocialaMinskningen de ärunder 1993.landet av

framåt.ochhuvudeffekt från 1994-1995medtidsperiod,längreutdragna över en
allmän sänk-resultera idevalveringen kronankraftigalär denDessutom enav

ökad inflation.realinkomstema vianing av
vreden ochväcka dendet tycksemellertidAnmärkningsvärt störstaär att som

Även det pånedskämingama.socialadepolitiskaskapa den ärstörsta omoron
följdprisstegringama tillochskattehöjningamagoda grunder kan antas, att av
levnads-flesta människorsingreppet i deför detdevalveringen störstasvarar

påoch moraliska aspekternatill de socialadebatten koncentreratsstandard, har
arbetslösa ochersättningen tillSänkningenvälfärdsstaten.förändringarna i av

margi-kaninkomsten.allmänhet % Deti 10sjuka motsvarar synas vara enav
derasförsämringfatalbeskrivs ändånell förändring närmast avensommen

indragningen tvåreaktion harliknandelevnadsvillkor. En mött semester-av
bostadssubven-minskadekring deuppståndelsen har uppståttdagar. Den största

allmäntoch fastighetsbolagensrealräntorkombinationen högadärtionema, av
boendekost-tryck uppåt påstarkthöjda skatter skapatekonomidåliga samt ett

antal hushåll.förnadema ett stort

på rättvisaKravet

politiskaangående dendra slutsatseräventyrligt försökaalltidDet är att
urskilja de faktorersärskilt svårtOch detbland medborgarna.stämningen är att

för-karaktäriseras såstämning i skede,skapar denna storaett avsomsom
rubbningama i väl-inte bara införmänniskorna ställsenskildaändringar. De

för arbets-fördunklas farhågomaframtidfunktionssätt.fárdsstatens Deras av
för sinsamhälle med dåliglevnadsstandard ioch sänktlöshet ett prognos

förändringaroch allaråder allmänutveckling. Om detekonomiska oro omen
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tolkas negativa, det inte underligt. hellerär Inte politiken, eller i varjeattsom
fall de ansvariga politiska partierna, belastas mednärmast skuld och misstro.

under dessa förutsättningarMen tycker jag migäven ändå kunna urskilja ett
visst reaktionsmönster, jag dessutom känner igen från tidigare skeden isom
svensk politik.
Om exempelvis höjning eller inkomstskatten väcker mindreen av momsen

politiskt motstånd sänkning fönnånema i arbetsskadeförsäkringenän haren av
det mycket enkel orsak. Under förutsättning huvud kanöveratt tageten man
finna för finanspolitisk åtstramning det lättare motiveraargument är atten en
momshöjning med den drabbar alla och höjd inkomstskatt med denatt att-
drabbar de starka åtgärd bara drabbar människorän med kroniskaen som-

Åtstramningensjukdomar, orsakade arbetsskada. riktas då motav en grupp, vars
ekonomiska och sociala villkor redan får andras. Därmedsämreantas änvara
har politiken riktat sin udd de svaga i samhället medan de starka slippermot
undan. Samma kan naturligtvis föras minskade förmåner vidresonemang om
sjukdom och arbetslöshet, sänkning pensioner och hyresbidrag. sjuka,De deav
arbetslösa, de gamla, låginkomsttagama alla kan inordnas under begreppet-
samhällets eller utsatta.svaga

kanNu det invändas den tidens åtstramningspolitik faktiskt varitatt senaste
försök fördela bördoma någorlunda jämnt, i varje fall i denett meningenatt
också de fårstarka med och betala. harMomsen höjts, liksomatt ben-vara

sinskatten och fastighetsskatten i någon mån inkomstskatten. Mensamt att
döma reaktionerna, både bland allmänheten fleraoch i riksdagens partier,av av
har det inte hjälpt. Protesterna den ekonomiska politikens orättvisor blir alltmot
högljuddare. Och i riksdagen har företrädare för både opposition och regerings-
partier börjat leta efter alternativ till sociala nedskärningar i form skatterav nya
eller höjningar gamla, vilka fördela bördoma rättvist.av anses mera

går hämta flera, delvisDet motsägande hypoteser dessa iakttagelser.att Enur
svenska folkets känsla för rättvisa väl utvecklad.är skulle kunnaDetatt är

betyda förändringar, i form sociala nedskärningar, skulle kunnaäven fåatt av
allmänt stöd de bara konstruerades så, uppfattadesde rättvisa.attom som

mindre optimistiskEn hypotes Sverige har ovanligt välut-är att ettannan,
vecklat organiserade intressen, slåss varje förändringnät kanmotav som som

missgynna den Rättvis blir förändring bara denantas egna gruppen. en om
skonar själv, oberoende hur den drabbar andra. Eftersom allanästanen av
offentliga utgifter på det sociala området berör varje individ i någon form eller
i något skede livet, blir det i så fall inte många nedskärningar godtas.av som
Det naturligtvis möjligt spela olika intressegrupperär varandraatt ut mot -
barnfamiljer pensionärer, hyresgäster villaägare, 60-talister 40-mot mot mot
talister detMen leder inte till det allmänna stöd för förändringar kanosv. som
krävas för tillräckligt breda politiska uppgörelser.
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moralVerklighetsuppfattning och

sambandocksåeller harrättvis ettförändringHuruvida accepteras somen
vad elleruppfattningenfalli dettaverklighetsuppfattning,människorsmed om

löneinkom-meddrabbar allanedskärningproblemen. Enorsakat somsomvem
deuppfattningenden allmänna är attgodtaskunnamöjligenskullester om

medanlöneökningar,alltförorsakatsproblemensamhällsekonomiska storaav
lättsinnigaexempelvis,beror pådefolkvrede att,utlöser attde anserom

valutaspekulanterinternationellaellerderasförskingratbankdirektörer attpengar
ochÄnnu det de svaganaturligtvisdet ärblirvalutareserven. värre omtömt

valutaspekulantemasochmisstagbankdirektöremasbetalaskallutsatta som
vinster.

verklighetsuppfatt-frammanalättganskadethävdas attärkanDet attnog
fall finnsvarjeskuldbördan. Itilldelasannannågoninnebärningar, attsom
tvetydigställningstagandemoralisktalltidsammanhangdet i dessa nästan ett av

karaktär.svårtyddåtminstoneeller
offentligadeUppfattningenofrånkomlig.händelser attallaislutsatsEn är

med-försvinnakaninslag, attonödigamängd utanutgifterna har stor somen
Visserligenverkligheten.förankrad idåligtpåverkas,levnadsvillkor ärborgarnas
värdetföreställningmedborgarnasbevisahävda ochdet att avgår t.o.m. omatt

svårare,fast detgår det,Och visst är attfel.delför derasutgifter ärolika egen
byggsvälfärdssystemvissasikt,längrevälfärd ökar påindividernasvisa att om

i diskus-återfinnsSådanaförsvinner.eller argumentreducerasoch t.o.m.om
tillgodoseinriktat sig pågradalltför högi attintehuruvidasionen statenom

förändringarvid dekollektiva. Mendebekostnadbehov påindividuella somav
mångaoundvikligtdetstatsñnansiella krisen attärdenhävakrävs för attnu

påtagligt försämras,ochdirektsituationsocialaochlevnadsvillkorindividers
löftenpolitiskaoch deharindividernaförväntningartill dei relationsärskilt

kännasvisserligen inteförsämringen annatbehöverfallmångaställts Iut.som
risktagandepartiernaspolitiskainte deminskardetsikt. Menkortän -

perspektivet.kortsiktigaalltid i detval finnsnästa
upphörtutgiftemaonödigade attuppfattningenintebetyderDetta att om

har,och denpartiervissafortfarandeodlasproblem. Denpolitiskt avettvara
poli-Byråkratin, högaväljarna.blandspridningerfarenhet,minenligt storen

vanligedenområdendetillhörkostnaderinvandringenstikerlöner, etc som
veder-åtgärdertill dealternativberhänvisa tillbrukarväljaren när omman
deterinra ärhennehonom. Attpåverkar attdedärförbörande förkastar, att om

hjälpa.brukar intemiljarderochmiljonerskillnad på
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En kulturchock

Det finns således rad omständigheter försvårar politisken som en process
inriktad på den förändringar måstetyp genomföras. SverigeI harav som nu
politik, både programmatiskt och praktiskt, under 50 år bestått eko-snart av
nomiska framsteg, ökad trygghet, fler rättigheter, höjd levnadsstandard. Visst
har välfärdsstatens roll i denna utveckling ifrågasatts eller fömekats. Ment.o.m.

välfärdsstaten har i allmänhet beskrivits trade offangreppen som en -medborgarna har förespeglats konkreta vinster i utbyte avstår frånmot att man
vissa fönnåner. Denna gång finns inte någon sådan bytesaffär erbjudaatt -inga skattesänkningar, inte mängd jobb, inga rejäla höjningar real-en nya av
lönerna på ganska lång sikt.änannat-

kanDet ifrågasättas huruvida dett.o.m. riktigt trovärdigtär ändåatt, som nu
sker, utlova snabbt förbättrad offentlig service resultat deen ett attsom av
offentliga utgifterna förskjuts från sociala förmåner transfereringar till ökade
insatser för vård- och omsorgstjänster.t.ex. För skall uppstå föratt utrymme
sådana krävs troligen nedskuma transfereringar och ekonomisk tillväxt etten av
format, inte sig realistiskt. kanDet såledester bli fråga nedskärningarsom om
och besparingar försäm ngar hela linjen,över någon trade offutan-- -

kunde motivera deml.välj att accepterasom a
För det politiska måste denna situation liknassystemet vid kulturchocken -helt förhållningssätt till politikett kan blinytt nödvändigt, både från partiernas

och från väljarnas sidaaEn fråga väl värd diskutera vad dettaatt ärsom synes
förhållningssätt skulle kunna innebära och hur det skall kunna emås.nya
förstaEn förutsättning för skall kunnaatt det finnsstarta är attprocessen en

verklighetsuppfattning, delas tillräckligt många aktörer i det politiskasom av
helst också antalsystemet vanliga väljare. Givetvisett ingår den bild--

politikerna har sin roll i denna verklighetsuppfattning. Såvitt jag förstårav egen
inser överlag bland de politiska partierna arbetet med saneringenattman av
statsfinansema måste sträckas antal år. Alldelesöver bortsettut frånett de
politiska riskerna det varken ekonomisktär klokt eller tekniskt möjligt att
eliminera det s.k. strukturella budgetunderskottet på mycket kort tid. Det
kommer flera år och således sträcka sigatt ta minst två mandatperioder.över
Däremot åtskilliga bedömare, däribland jag själv, besluten inte kananser att

särskilt länge. förtroendetvänta Om för regeringens och riksdagens förmåga att

I regeringens ingårfinansplan i besparingsprogrammet antagande den offentligaett attom
verksamheten den offentliga konsumtionen påskall bedrivas nivå,realt oförändrad dvs. inteen
växa alls, åren.under de närmaste 4-5 Utrymmet för förbättringar tycks i alla händelser inte vara
stort.
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stabilisera ekonomin skall återställas, borde långsiktigt bindande beslut, harsom
rimliga utsikter skapa budgetbalans, fattas redan i år.att

inte heller likgiltigt vilka partier fattarDet besluten. ochI med deär attsom
i allt väsentligt skall genomföras efter 1994 års val, måste garantier finnas för

regering eller regeringskonstellation fullföljer besluten. varje fallIäven nästaatt
sig uteslutet förtroendetdet för Sveriges ekonomi återvänder centralater att om

delar den ekonomiska politiken blir den stridsfrågan i valet 1994.storaav
Slutsatsen således de beslut välfärdspolitikens förändringar lägetär att om som

kräver borde, eller fattasmåste, riksdagsmajoritet med partier påsnarare av en
båda sidor den s.k.blockgränsen i svensk politik. fråga då vilkaNästa ärom
svårigheter måste övervinnas och vilka hinder måste avlägsnas för attsom som

skall nå fram till sådan bred uppgörelse den ekonomiska politiken.man en om

Krispaketen följaväg atten--

kan tyckas redan finns i deDet uppgörelser mellan den borger-svaretsom om
liga regeringen och socialdemokratin träffades hösten 1992. godaDe ärsom
exempel på de ömsesidiga eftergifter och kompromisser krävs. Men nästasom
omgång kommer i flera avseenden skärpa kraven inte bara kompromiss-påatt
vilja på vilja till politiskt risktagande.ävenutan
Krisuppgörelsema hösten kunde för det första1992 uppfattas tradesom en

off mycket påtagligt slag: obehagliga ting höjda skatter och sämreav som
förmåner måste för folket skulle slippa ruinerande högaaccepteras att räntor.

såsom tidigare utvecklats, blirMen det mycket svårare snabbt och påtagligtatt
konkretisera vad bytesaffären denna gång gäller.

det andra måste uppgörelseFör mycket djupare i välfärdssystemet.en ny
Ävendel höstens krispaketEn skattehöjningar. sådana måstestor av var om

tillgripas i fortsättningen, finns det ändå ingen rimlig bedömningäven som
den allra delen budgetsaneringen måste ske påsäger än störstaannat att av

utgiftssidan. sin budgetpropositionI uppskattar regeringen sparbetinget för
del till miljarder,45 utspritt år. har allmänt4 Det uppfattatsöverstatens som

kraftig underskattning vad behöver för eliminera det struk-göras atten av som
turella underskottet.

förefaller högstDet också troligt bred uppgörelse måste innehållaatt en ny,
bra mycket finanspolitikens långsiktiga inriktning. För uppnå vadän attmer

skulle kunna kallas politisk balans måste den långsiktiga åtstramningensom
kombineras med åtgärder kort sikt stimulerar investeringar, produktionsom
och sysselsättning. Så formulerar sig i varje fall socialdemokraternas talesmän,

tanken på krisuppgörelser förs fram. Därtill denär ävenuppmuntrasnya av
starka opinionsyttringar främst från fackligt håll.
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för denna diskutera i vilken utsträckningfaller detDet uppsats attutom ramen
hitta effektiva stimulansåtgärder inte försvårar den långsiktigamöjligtär att som

minskastatsfmansema. åtgärder kan arbetslösheten harsaneringen Menav som
positiv effekt på den allmänna opinionens inställning tillotvivelaktigt starkten

kan off nödvändig,ekonomiska politiken. den tradeden Det ärvara som om
politiska uppgörelser.tillräcklig, förinteän

Uppgörelse med övertygelse

tillräckligt antali ledningen för partier pålåtMen stortanta att ettmanoss nu
verklighetsbedömningblockgränsen ungefär den jagsidor görömse somom

sikt elimineras, detstrukturella budgetunderskottet på måstegjort här: det attatt
välfärdsstatens omfattningkrympning ochtill del måste skestor genom en av

politisk uppgörelse, håller sikt. Vad behövs fördet kräver bredatt somen
skall kunna i handlingdessa insikter också omsättasatt

under skilda premisser.Partierna kan till verket två Den är attena
inställd folkmening.föras i huvudsak fientligtkrispolitiken måste mot en

folkgrupper, uppfattarmotstånd frånBesparingama kommer möta storaatt som
onödiga. naturliga reaktionen hos varje partiorättvisa ochellerdem Densom

förlusterna för del ochförsöka minimera helstkommer då attatt egenvara -
utsikterna för dennaparti. Eftersom taktik skallplacera dem hos något attannat

alternativet försöker åstadkommaför alla små, endalyckas är är attparter man
potentiella förlusterna och, får deuppgörelse fördelar de anta,manen som

möjligt mellan partierna.rättvist Dettalångsiktiga vinsterna så är natur-som
varje kompromiss. det här fallet kaninnebörden med I detligtvis den avsedda

eftergifter ensidigt riktas deemellertid visa sig kravet ganska måsteatt mot
sig ha förlora nedskärningar transfereringama.partier, mest attanser avsom

kan det bli klent med samförståndsviljan det politiska risktagandetOch då -
blir för stort.

folket, fall betydande delar det,andra premissen eller i varjeDen är att av
krispolitiken inte nödvändig också riktig,baramåste ärövertygas utanattom

politik inte kan ellerkanske rättvis. Partierna utgår således frånt.0.m. att ens-
folkmeningen. för demokrati högst naturlig inställ-får föras Det ärmot en--

fallmin tolkning folkstämningen riktig handlar det i dettaning. Men ärom av
sig för folkviljan opinion stöder deninte böja skapautanatt att somenom

vill föra. Folk deras verklighetsupp-politik måste övertygas attman om egen
delvis fel, deras föreställning vad rättvist kanfattning helt eller ärär att om som

anspråk skall för dembehöva ändras, deras på vad måstegöraatt staten
minskas.

möjlig givetvisdenna huvud skall bli krävsFör överatt ansats taget att
partierna eller åtminstone deras ledande har stark övertygelsepersoner en--



Bilaga 7 243

dygd nöd-medinte bararäcker görasjälva har Detde atträtt.att en avom
för nåförutsättningarnauppenbartdetSamtidigt attvändigheten. är att en

ingårpartierfinns.sådan övertygelse Devida bättreuppgörelse är somom en
för vinna,klimat.psykologiskt Detidå äruppgörelsen arbetar atti ett annat

eftergifter och sinasinasina förslag,utarbetar görinte förlora, mansom
och syftenpolitikens målenighetenförutsätterdetkompromisser. Men att om

Bantningenjagdennivåhögreförs änavsevärt avovan.angavenupp
framkallatpolitiskt problem,enbartdå inte längreutgifteroffentliga ettär av

försvagning.allmänna Denekonominssvenskaoch denstatsfinansemade usla
ekonomi,för starkareoffensivkallasskulle kunnaled i någotblir ett enensom

blirskattemedel, ocksåanvändningbättreochsysselsättningfull somaven
statsfinan-på delösningarmed alternativajämförtvarje fallrättvis imera -

siella problemen.
lyckaschansernaoriginell uppfattningsärskiltnågon atttorde inte attDet vara

ledningen förockså ifinns säkertvad Denpå gör.är större tror manmanom
ellerpå någotvillfrågan överpartier. Menpolitiska ärvåra tromanom --

övertygad, finnssjälvpå. Och ärhittar någothuvud ävenatt trotaget manom
blirpartietdetdom änväljarnasalltid risken överatt annan manenegna

hoppats på.
förändringar.omställningar ochsnabbaverkligheten kräverekonomiskaDen
resultatentid. Ochopinionsbildning ärupplysningsarbete ochpolitiskt tarMen

besluts-då detvalresultat, ochi äravläsaosäkra och svåra änannatatt ur-
förmåhändasynpunkt sent.

demokratinpolitiskadel denviktig ärerinrassåledesDet måste att avom en
Även övertygelseparti med starkväljarnaskonkurrenspartiernas röster. ettom

behövasynpunkt kansamhällsnyttansenda riktigadenpolitikdess äratt urom
väljarna.stöd bland Ipartietspolitik också ettdennaövertygas att gagnarom

kan detta slagsgenomförasåtgärder måste över-omvälvandeochläge då svåra
upphör.konkurrensen Detpartipolitiskadenuppståbaratroligentygelse om
ömsesidigtbetydande måttpartierna ochförtroende mellankräver ett stort av

med vilkaalla partierocksåantagligenkräverdethänsynstagande. Men att man
skullelikvärdigt Detuppgörelsen ochiingårsig konkurrera etttar ansvar.anser
politikkring densamlingnationellbrukar kallasord kräva detandramed som

till väljarna.medgår utman
de nöd-kommit till slutsatsenliknandeutifrån attNågra har, resonemang,

Med dettasamlingsregering.genomföraskanbaravändiga förändringarna enav
moderaterpartier fråninnehåller allaåtminstoneregeringtorde somenmenas

besluts-egentligen inteförstår,såvitt jagTankensocialdemokrater. atttill är,
med enparti-varje jämförtregering isådaniblikraften behöver störst enen -

skullesamlingsregeringmedmajoritet. Utanmedregering poängen varaenegen
frampartierna bara harfattas sådana,måste motbeslut attde är attatt sesom
ingick ialla ansvarigaväljarstöd.minskat Omrisk förochnegativa reaktioner
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regering skulle förlustriskema fördelas jämnare och frestelsen minskasamma
utnyttja andras förluster för vinning.att egen
och för sig det inteväl givet förluster och vinster fördelasI jämnareär att

därförmellan partier, de ingår i regering. Tanken stöds knappastatt samma av
erfarenheterna från de borgerliga koalitionsregeringama. samtidigtMensenaste

det antagligen orealistiskt sig eller flera oppositionspartierär väntaatt att ett
skall medverka i svåra och långsiktigt bindande uppgörelser utdelning iutan
form det inflytande och den prestige regeringsställning ändå Politikav som ger.
handlar inte bara också makt.utanom ansvar om

flera skäl det således knappast troligtAv ombyggnaden välfärdsstatenär att av
kan ske parlamentariska konsekvenser. varje fall har företrädareI förutan
åtminstone riksdagspartier börjat tala behovet regeringskon-ett par om av nya
stellationer överbryggar den s.k. blockgränsen, antingen före eller eftersom

val.1994 års

Behovet beslutav

inte förvånad läsaren vid det här lagetJag börjar tycka framställningenär attom
full överdrifter i fråga både omfattningen de förändringarär av om av som

krävs, brådskan genomföra dem och de politiska problem de upphov till.att ger
ganska rimlig invändningEn det tagit minst år bygga50 denär att att upp

svenska välfirdsstaten. Därför det befängt dess bantning ellerär att tro att
Ävenombyggnad kan ske i enda beslut. det eller50ärett stort t.0.m.om

100 miljarder måste skäras bort, skall det ske antal år, kanskeöver ettsom
hela 1990-talet i anspråk. En successiv omprövning de olika välfårdssyste-ta av

finns det således för.tid Och tid krävs för finna genomtänkta lösningarattmen
och för medborgarna skall kunna dem och sig till deatt acceptera anpassa
försämringar, kanske blirändå oundvikliga. Dessutom medvetsom vem-
säkerhet bantningen behöver bli så Sverigessägs ekonomi kanatt stor som nu
tillfriskna mycket snabbare politiker och ekonomer har haftDe fel förr,än tror.
nämligen.

tycks ocksåDenna den den borgerliga koalitionsregeringenansats vara som
för. vill riksdagenMan skall fastställa medelfristig plan förstannat att en

nedtagningen det strukturella budgetunderskottet. Planens innehållenda ärav
storleken de årliga beloppen för sparbetinget, ligger på inte alltförav som en
avskräckande hög nivå. enda konkretaDe förslagen gäller det budget-närmaste
året. Att detta skulle innebära de politiska partierna måste anläggaatt en
principiellt på välfärdsstatens funktion och uppgifter förnekasannan syn av
regeringen, i synnerhet dess socialminister. Välfårdspolitiken skall iävenav
fortsättningen generell och bygga på principen med-att staten garanterarvara
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inkomstbortfalls-olika försäkringssystemeni deinkomsttrygghetborgamas
principen.

hantera. har jagemellertid fått flera problem EttregeringenDärmed har att
orättvis. ochpolitiken djuptanklagelser för Inämligenbeskrivit tidigare, äratt
ersättningennedskärningarkonkreta förslagentyngdpunkten i demed äratt av

dessadet hävdamed arbetsskador gåroch sjukatill de arbetslösa attatt grupper,
Visserligen aviserasbördan åtstramningen.helalider, får bäraredan avsom

indexregleringen s.k. värde-innebäråtgärd,generellockså att avsommeraen
orsakas kronansprisstegringinnefatta deninte skallsäkra förmåner som av

led i dentillfällig och ingår inteåtgärd baradennadepriciering. Men ettär som
genomföra.återstår denstatsfmansema. Dessutomsaneringenlångsiktiga attav

visavi den offentliga sektornpolitikregeringensproblemEtt är attannat ges
de transfererings-fall det gällerkaraktär, idefensivutpräglat när storavarten

valfrihets-välfårdssystemför och bättreoffensivDen ett nyttsystemen. -
förvand-harregeringsförklaringen hösten 1991utropades irevolutionen som-

statsfmansiell kollaps åtminstoneför hållagnetigt sparandetilllats attett en
troligt, hela idénför intemöjligt,avstånd.armlängds Det säga attattär att om

genomtänktvalfrihet illautgifter med ökadoffentligaväsentligt lägreförena var
konsekvenspolitiskinte någonmedborgarnabegynnelsen.från Men sernuom

det berofaktiskt kanutgiftsnedskärningarrättfärdighet i desocial görs,och som
måstestrategi alls,någonde inte bygger påpå änannat attatt pengar sparas.

kommunala sek-i denvalfrihetsrevolutionenskulle kunnaDetsamma sägas om
valfrihet medfall tvingaskrisen i mångaekonomiskaden ersättatorn, som av

service.sämre
påtagligt tycks haemellertid förtroendetallvarligaste problemetDet är att

statsfmansiella krisen ochdenavvärjaregeringens förmågaförminskat att -
finansielltillväxt ochin i periodlotsa landetdevalveringen,därmed, trots av ny

verk-regeringoch för sig varjedrabbar iMinskat förtroendestabilitet. som av
politikfrån den gåttdrastiska avvikelserochtill snabbaligheten tvingas man

val.efter 1988 års Mensocialdemokratiska regeringendentill val på se t.ex.
läget.torde ha förvärratlanseratstrategiñnanspolitiskaden man nu

regeringens långsiktigasig sålunda tvivlahållFrån många säger attman
detta otillräckligaintefinns också förtill.räcker Orosparplaner att ens
svaghetsteckenvarje fall detgenomföras.kan I attettses somsparprogram
hur det politiskaskall innehålla ochantyda vad detinte kunnatregeringen ens

förredan de förstaskall mobiliseras. Omför genomförandestödet dess stegen
förskall det då bli möjligtmotstånd, hurså starkt199394budgetåret möter
all-det betecknasden synpunkten måstegå vidarenågon regering Uratt som

tycksfrnanspolitikens inriktninghöstenenigheten från 1992varligt att nuom
uppgörelser,sigsocialdemokratinupplösas. Ompå motsätterväg att nyavara

långsiktig saneringspolitik Ochalls förunderlagfinns det då något även omen
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regeringensoppositionen skulle godta räknestycke, konkret innehåll,utan vet
framtiden.vi knappast mer om

idessa problem uppstått och för sig inte förvåna.Att Varjeär ägnat att
regering skulle dem under nuvarande förutsättningar. Storleken och kom-möta
plexiteten i de förändringar krävs strategivalet svårt, särskilt i detgörsom

läge råder.oklara parlamentariska som

välfárdsstatenHotet mot

ändå erfarenheterna från tidigare försök åstadkomma föränd-Låt attoss se om
ringar det slag här diskuteras kan något värde för hanteringenav som vara av

dagens problem. mitt skall förstås jagFör måste då försträttattav resonemang
min tolkning orsakerna till den svenska välfärdsstatens innehåll ochattavge

omfattning allvar började ifrågasättas under 1980-taletpå inte bara i ord utan-
också i politisk handling.

krisSveriges statsfinansiella startade någon gång under 1970-talets första
hälñ. Grundorsaken trendbrott i den ekonomiska tillväxten inteatt ettvar

trendbrott i tillväxten de offentliga utgiñema.följdes Trotsävenett attavav
produktionsökningen sysselsatt föll fortsattetakten i påtagligt utbyggnadenper

välfárdsstaten i takt på 1950- ochväxtesom om resursernaav samma som
kraftigl960-talet. slöts höjning skattetrycket. borgerligaGapet Degenom en av

hälñregeringarna försökte under 1970-talets andra dämpa stegringen skatte-av
trycket förmådde inte bryta utgiñstrenden. den första industrikrisenNärmen

ekonominblev akut i slutet 1970-talet och hela stagnerade dök budget-av
underskott alarmerande storlek för första gången.av upp

nådde statligabörjan 1980-talet det budgetunderskottet 13 brutto-I % avav
nationalprodukten; den offentliga sektorn hade finansiellt sparandeunderskottett
motsvarande Devalveringen med försök6 % BNP. 16 % år 1982 ett attav var

i den ekonomiska tillväxten för undgåhöja takten att
utgiñsnedskämingar. Ytligt såg det lyckas. kombinationEnsett ut attstora av

viss uppbromsning takten i den offentliga utgiftsexpan-bättre tillväxt, en av
faktiskt halverades jämfört 1970-talet framförsionen med och, allt,som en

kraftig ökning det nominella skatteunderlaget vässad med viss ytterligareav en
ledde till försvannhöjning skattekvoten budgetunderskottatt statens motav

slutet årtiondet.av
åtminstone skäl denna framgång skenbar. ekonomiskatvå DenMen av var

främst kraftigtillväxten byggde på ökning sysselsättningen därtill främsten av
delen näringslivet i den offentligai den icke konkurrensutsatta och sektorn.av

produktionsökningen sysselsatt, dvs. produktiviteten,Takten i ökade inteper
hälft. de förbättradebörjade under 1980-talets andra Ochutan stagnera stats-
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inflation drevallt starkareföljdgradi högfmansema att uppav enenvar
skatteunderlaget.

orsaker inte särskiltoch dessutvecklingenbeskrivningdag dennaI är av
medan denopinionsbildare.andra Menochbland ekonomerkontroversiell

grundläggande problemSverigeslångtifrån allmäninsiktenpågick att varvar
ekonomiska tillväxten. Tyvärrför denlångsiktig krisfortfarande är troroch en

omnfattad i dag.allmäntsärskiltdeninte ännujag äratt
offentliga utgift-denuteblev brytaförsökenbetyder intesagda attDet attnu

i utgiftsök-Taktenhelt framgång.deinte hellersexpansionen utanatt var-
betydande utsträckning1980-talet. Iantal år påunderblev lägreningen ett

antalet reformerutbyggnad minskade;välfärdsstatenstakten iberodde det på att
ocksådet finnskostnadskrävande.innehåll mindre Menoch deras ettfärrevar

realtåtminstonenominellt ellerskarsutgifter direktfall där sett.antal ner,
sigavtecknaremellertid detintressantasammanhang etti detta är attDet

politiskt möjligautgiñsnedskämingar blevvilketenligttydligtganska mönster
förvånande,visade det sig, fögaförstadetgenomföra. Föromöjligaeller att

konsekvenserutgiñsminskningaråstadkommalångt lättare att uppen-varsvara
aktiviteter ellerexisterandedirektde slogsiktförst påbarades när motän

investeringar elleroffentligadrasåledeshandladeförmåner. Det att nerom
investeringskvoten sjönkoffentligarealkapital. Denbefintligtunderhåll somav

och 1990.mellankraftigt 1970bekant
åtgärdengrad påframgång i högmöjligheten tillhängdeandradetFör om

Minst chanssystemförändrande.ellersystembevarandebeskrivaskunde som
för socialde-blev inte barasystemskifteOrdetkategorin.denhade senare -

Och detförändringar.i stridtill drasignal systemmokrater ut motatten-
välfárdsstaten.avsågs varsom

systemskiftetillFörsök

faktiskt innan ordetvilketbörjadedet hur detberodde påmånnågonI var
budgetkrisensynligaförstaUnder denstridsförklaring.systemskifte blev en

skärariksdagsmajoritetenborgerliga1980-talet beslöt den atti början nerav
sjukförsäk-återinfördes iKarensdagarområden.socialainom fyraförmånema

sänktes,delpensionen1970-talet infördaunderfönnånsnivån i denringen,
inflationsskyddetvärdesäkringenochminskadestill de arbetslösaersättningen

begränsades.allmänna pensionemadeav
regeringarnade borgerligade endaförvisso inteåtgärdernahärDe somvar

kontroversiella iSärskiltutgifter.minskavidtog för1976-1982 statensatt
bidrag tillförsök begränsasocialdemokratin derastillförhållandet att statensvar

pånedskärningarnaarbetsmarknadspolitiken.i Menoch insatsernakommunerna
misslyckande. Social-opinionsmässigaderasområdet blevsocialadet stora
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demokratin gick till attack under baneret social nedrustning. Och det råder
ingen tvekan den negativa reaktionen från medborgarna mycketattom var
utbredd, bland regeringens sympatisörer. inte alltförEn vågadäven teoriegna

socialade nedskärningarna på avgörande bidrog till socialdemokra-är sättatt ett
tins i val1982 års vårt främsta vallöfte allt skulle återställasattseger var-
till det gamla.

hade i förRegeringen och sig de ekonomiska på sin sida detargumenten -
skenande budgetunderskottet. underkändes ingalundaDe socialdemokraternaav

vi utfäste i höjastället regeringspartiemaMen hamnade iattoss momsen.-
uppenbart argumentationsmässigt underläge, de skulle förklara varförett när

saneringen statsfinansema skulle betalas just de sjuka, de arbetslösa ochav av
de gamla och inte alla medborgare, den socialdemokratiska linjen.av som var

begick dessutom misstaget hävdaMan nedskärningarna nödvändigaatt att var
för svenska folket levde sina tillgångar. tyckteDet svenska folket,överatt när
det sönderföll i individer, inte alls det gjorde. Och det fanns någraatt om som
gjorde det, fick deväl betala.

slags reaktionDetta exempel på den moraluppfattning jag tidigareär ett
diskuterade: någon bär skulden-syndromet. Det skulle återkommaannan
åtskilliga gånger under 1980-talet åtstramningar diskuterades,när närt.ex.
kreditexpansionen ledde till åtskilliga bokstavligt talat levde sinaatt över
tillgångar. Då fick finansvalpama och aktiespekulantema symbolisera Markna-
dens överdåd och exploatering det arbetande folket. Såvitt jag förstår leverav

fortfarandesyndrom i många människors uppfattning vad och vilkasamma om
orsakat dagens kris. handlarMen det bankdirektörer och valutaspe-som nu om

kulanter.
svaghetenDen i de borgerliga besluten i början 1980-talet destora attav var

allmänt tolkades systemförändring inledningen till systemskifteettsom en -
den i något sammanhang, ideologisk ellerutan att sattes gavs en ens-

rationell förklaring, hade Och det inteänannat att staten ont attom pengar.
räckte under 1980-talet finns det fler exempel på. Antagligen räcker det inte

helleri dag
den socialdemokratiskaFör regering, tillträdde år 1982, blev löftet attsom

inte välfärdsstatens sociala förmåner påtaglig begränsning denröra en av
ekonomisk-politiska handlingsfriheten. SocialdepartementetRunt detsatte upp

skyddsmur inte fick rubbas. Och efter några år ansåg många detatten som

2 Den enda ideologiskt baserade kritiken under 1970-talet välfärdsstaten levererademot
moderata samlingspartiet. Men dess huvudtema del de sociala transfereringarnaatt storen av-rundgångbara skattepengar inte den borgerliga koalititionsregeringentogsvar en av upp av-

Sålunda åstadkommaattacken väl någonnär in. försökte inte trade offsattes bytaman -sänkta bidrag sänkta skatter. Budgetunderskottets utveckling förhindrade uppenbarligenmot
sådana operationer.
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motiverade reformer, fortsattekonomiska läget utbyggnad. Detsnarare nya en
manifest budgetkris drev framdröja till innan den förstaskulle år 1990, en ny

nämnvärd storlek, nämligen sänkningen sjuk-förändringen någotav av
gjordes inte kompenseraförsök ändå pensionärernapenningen. Det attsom -

devalvering slutade bekant med regeringeneffekten 1982 årsför attsomav -
tillfick slå reträtt.

Spara och gneta

området fredat för förändringar i meningen ned-det socialaMen även varom
gjordes utgiftemakrävde usla finanser något åt på andraskärningar, statens att

första område de omfattande subventionema tillområden. Det som angreps var
devalveringen och dess förmodade effekter på konkurrens-näringslivet. Här gav

ekonomiskt politiskt, förlönsamhet betydande såvälkraft och ett utrymme, som
sådant finns knappast efter 1992 års devalvering.besparingar. Något utrymme

tilläts expandera förde offentliga investeringarna, initialtVid sidan attsomav
offentliga konsumtionen,alltmer svältkost, återstod den dvs.sedan påsättas

produktion tjänster till medborgarna.och kommunernasstatens av
den borgerliga regeringstiden innovationområde hade underPå detta en av

åstadkommits. princip samtliga statliga myndigheter hade ålagtsbetydelse I ett
s.k. huvudförslaget eller, populärt,rationaliseringskrav på % detårligt 2 mera

effektivare organisation, admini-osthyveln. medHypotesen att man nyavar
datateknik skulle kunna producera ständigtlösningar ochstrativa utan attmer

personalresurser. Helt konsekvent kunde principen inte tillämpas;tillföras ökade
instrument förpolitiska motiv fanns för vissapraktiska och Menavsteg. som
faktornoffentliga sektorns efterfrågan på den knappa arbets-begränsa denatt

devalveringen, viktigt rationaliseringskravet bibe-kraft det, särskilt efter attvar
försökte också tillämpa vid beräkningenhölls. Liknande avresonemang man

kommunal verksamhet.bidrag till olika slagstatens av
bestämde sig således för fortsätta medsocialdemokratiska regeringenDen att

insåg det med tiden skulle bli allt svårare enbartosthyveln. denMen att att
rationellt uppbyggd och effektivt arbet-med detta instrument åstadkomma en

antal projekt, syftadeande offentlig sektor. Därför startade våren 1983 ett som
förändringar. antal verksamhetsområden skulletill strukturella Ett prövasstörre

för de svarade dagens behov eller de kundefrån grunden att motse om om ges
mindre resurskrävande inriktning eller måhända helt enkelt avskaffas.en ny,

kom emellertidambitiöst upplagda förändringsarbete ganskaDetta snart att
lida allvarlig inbyggd svaghet. utgick från höjd produktivitetDet attav en
skulle naturligt mål för alla deltog i så inte fallet,Att ärettvara som processen.

kanske lättast tillämpas företag i marknadsekono-inses påresonemanget ettom
misk sådant företag målet vinst tillräcklig exempelvis förkonkurrens. För ärett
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långsiktiga överlevnadutveckling. det målet kan nås särskiltföretagets Om utan
och anställda nöjda. blir höjdhög produktivitet, både Däremot produk-är ägare

effektiv konkurrent dykertivitet nödvändig den dag hotaren mera upp som
överlevnad. offentligavinst och därmed den sektorn fannsföretagets 1 i-

sådana hot. höja produktiviteten kunde därmed inteallmänhet inga Strävan att
neddragna anslag eller administrativa ingreppstimulansnågon änges annan av

minskning antalet oavgjorda ärenden,slag, krav kortaret.ex.annat av
handläggningstider. effekt förutsatte dockbehandlings- eller För deatt ge senare

form återigen,sanktioner eller hot sanktioner i minskade anslag.ofta av,om
försök formulera mål för den offentliga verksamhetenVisserligen gjordes att

incitament för ökad effektivitet. rad slagord lanserades:skulle skapa Ensom
valfrihet, serviceanda. Tanken naturligtvis, sådanabrukarinflytande, målattvar,

och förvaltningar under tillgodoseskulle myndigheter störresätta attpress
önskemål och behov jobba inte baramedborgamaskonsumentemas att mer-

ibland uttrycktes. problemet med dennaockså bättre, det Menutan ansatssom
löften skulle fåville tolka den fler synnerhetmånga Iattatt omsom mer.var

valfrihet skapade mycken frustration, både bland producentertalet ochom
det skulle infrias samtidigt skolor och sjukhuskonsumenter, stängdes,när som

postkontor försvann.järnvägar lades ochner
feletdag råder ganska utbredd enighet med delI att storomnog en en av

förändringsarbete det skyggade för ingrepp i den offentliga1980-talets attvar
sådana ting konkurrens och andra ekonomiskasektorns struktur, så att som

eller åtminstone komplettera budgetprocesserstyrmedel fick och admini-ersätta
styrning. och för sig har det ganska snabbt visat sig intestrativ hellerI att

sådana reformer problemfria det gäller upplösa konflikten mellanär när att
minimera kostnader och förmågan infria de krav och förvänt-strävan attatt

har den offentliga sektorn.ningar medborgarna på
ingreppavgörande skälet till det slaget uteblev inteDet viatt attav var

skullesaknade tillgång till instrument ha gjort dem möjliga. detUtansom var
i regering och parti väl förankrad övertygelse välfärdsstaten måsteattomen -

förbättrasoch kunde utvecklas och med andra metoder den kapitalistiskaän-
marknadsekonomins. denna övertygelse ingick inte sällan hushållning medI att

flit och produktivt arbete kunde frammanas vädja tillattresurser, genom
idealitet och samhällsmoral.

blev emellertid det arbete, syftat till förändringKonsekvenserna ochatt som
förnyelse, alltmer uppfattades enbart trist gnetande och sparandeett utansom

mål. tydligt besked svaghetema i både opinionsbildningnågot Ett ochannat om
arbetets praktiska resultat det rådde allmän uppfattningär att att statenen om

minskade bidrag allvarligt försämrade kommunernas service till med-genom
borgarna allt medan antalet anställda i den kommunala sektorn från till1981-

med1989 180 000.växte
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motståndet ochföga förvånande det politiskasåledesDet växteär att att-
hittats i formalternativ. Lyckligtvis har sådana ocksåbörjade leta efter avman

marknadsorienterade och förför offentlig verksamhet,strukturer utsattamernya
offensiva skall lyckasavgörande för dennakonkurrens. Men äransatsmerom

framkallarfinns risk förtill medlen. Detmålen attatt man sammaanpassas
1980-talet. det övergripandemotsättningar Omfrustration ochslags som

välja kräver det, bokstavligtför medborgarnafrihetmålet störresägs attvara
ekonomisk mångfaldalternativ eller, medöverflödtolkat, visst tenn,ett enav

förena med ambitionenkan visa sig svårtutbudet.i Det att att spara pengar,
målsättningen offentlig tjänste-frnansplan uttrycktaden i 1993 års attt.ex.

resursförbrukning,1990-talet inte alls får öka sinunderproduktion resten av
ingenting ändrats: ökad produktivitetavseende har nämligenkostainte I ettmer.

färreochåstadkoms inte presterargnetar, attutan att mer.man sparar

för förändringinstrumentRiksdagen som

intresseorganisationemas inflytande denoffentliga debatten harden överI
foga till denuppmärksamhet. har fögaJagpolitiska ägnats attstorprocessen

dedet ganska självklara lika svåraframkommitbild ärän attannat somsom
lika värdefulla borde de bunds-till förändringarmotståndare vara somsom --

politisk förändringsprocess.iförvanter en
redovisa erfarenhet organiseradedetkanDäremot värt att en annan avvara

skäl betecknasriksdag kan förvisso inteLedamöterna i Sverigesintressen. utan
både skyldiga och för-för sina partier och därmedgoda representantersom
partier för.samhällsanda dessa står Menfatta beslut i denmögna att som

också skiktasarbetsformer sådana partirepresentantemariksdagens är tyvärr att
partigränsema fördem till företrädareled, vilket lätti övergörett annat --

i fasta utskotten, vilka med någraBeslutsmakten finns despecifika intressen.
både inre ochavgränsade sakområden.för klart Förundantag ansvaretgetts

tydligt bevakningen sker jord-det således mycketpåtryckare äryttre avvar
m.fl.socialförsäkringens gruppintres-bostadsbyggandets,utbildningens,brukets,

sen.
för statsfrnanser och samhälls-det övergripandeutskottDet ansvaretgettssom

övrigainga formella befogenheterfinansutskottet, harekonomi, dvs. gentemot
utskott.

ordning den svenskabetydelsefulla konsekvensen dennaDen är attmest av
till statsbudgeten,ställning i sammanhang såriksdagen aldrig behöver attettta

mellan olika utgiftsområden,bundna till dess avvägningledamöter sedandess är
Visserligen tänkes detta sketill budgetens samlade storlek.mindreännu genom

det finns rik flora exempel påställningstaganden. Menpartigruppernas en av
under utskottsbehandlingen vilket inteställningstaganden förvandlasdessaatt
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alltid oftast betytt förändringarna de intressen företrädsatt gynnatmen mer som
i utskotten de statsfinansiella och samhällsekonomiska mål uppställtsän som av
regering ocheller partigrupper.
Givetvis har detta och andra problem i konstitutionvår uppmärksammats och

förslag organisation för riksdagsarbetet har förts fram. Underom en annan
rådande förutsättningar finns det enligt min mening bara sättett att garantera att
välfärdsstaten kan reformeras med riksdagens stöd Sverige far regeringatt en-

majoritet.med betryggande parlamentarisk

års1990 skattereform

händelse den föregående framställningenden skapat intrycketI svenskatt
politik under 1980-talet helt saknade inslag förändring och förnyelse, bör detav

åtskilligtmåhända erinras ändå skedde: näringspolitiken fick ochatt ett nyttom
innehåll, marknader avreglerades, helbättre del byråkrati försvann ochen

Sveriges förhållande till den Europeiska Gemenskapen började till, förrättas att
exempel. dessa händelser fallernågra Men för minta utom uppsats,ramen som

behandlar välfärdsstaten, dessutom begränsad till det sociala området.
finns emellertid inte kan förbigås,Det nämligen 1990 årsett evenemang som

skattereform. otvivelaktigt exempelDen på systemförändring, därtillär ett en
i central, i allmänhet starkt kontroversiell politisk fråga. Skattereformenen var
dessutom resultatet blocköverskridande uppgörelse.av en
Avsikten inte skriva dess historia. det finns någraMen iär att moment

reformens tillblivelse, har betydande intresse för diskussionen föränd-som av
ringars politiska problem möjligheter.och

sådant för förstaEtt gången praktisktmoment att övertog ettvar man grepp
skattesystemet- beskattningen företagsvinster,hela löner, kapital ochtaget av

konsumtion. Dittills hade de olika inkomstslagen och skattereglema ochutretts
förhandlats med mycket blygsamma resultat. Undantaget 1982separat var-
års skattereform, förhandlades fram socialdemokraterna, folkpartiet ochsom av
centerpartiet. omfattade åtminstone inkomstslag,Den två förvärvs- och kapital-
inkomster. Genom skärpa kapitalbeskattningen minskade ränteavdrag kundeatt
fördelningspolitiskt skapas för progressionsänkt och lägre marginal-utrymme
skatter.
Även inom det socialdemokratiska partiet hade insikten börjat växa attom

höga marginalskatter skadliga ofrånkomlig konsekvenstyvärrvar en av en-
progressiv inkomstskatt. kunde ändå inteMen det borgerligaaccepteraman
kravet, så länge det enbart gällde sänkta marginalskatter skattesänkningen-
bara för de välbärgade.

blevLäget den kunde kombineras med åtgärder visadenärett annat attsom
på andra skärpte beskattningen för denna kategori.vägarman
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denna tanke tillämpadDet i skala och fler områdenstörre övervar som
utgjorde den politiska basen för 1990 års skattereform. denna hadeMen ändå
varit omöjlig inte betydande möda hade lagts analysera effektemaattom ner

det existerande skattesystemet i rad politiskt relevanta avseenden. Detenav var
först på övertygande kunde visa rättvisan i starktnär sättett attman progres-
siva skatter till del illusion och höga vinst- och kapitalskatter istor attvar en
själva verket betalades löntagare och egendomslösa, tillräckligt politisktav som

för reformstöd uppstod. hårda kritikenDen det gamla hadesystemeten av
också viktig konsekvens. Sedan de i förhandlingarna deltagande parti-en annan

bundit sig för denna verklighetsbeskrivning, sedan det gamla rivits, hadeerna
de bara gå: byggaväg att att ett nytt.en

intryck kan återges i allmännaDessa ordalag. För svår och politisktattmer en
riskfylld refomi skall kunna genomföras måste det finnas starkt tryckett yttre
i form verklighetens krav handling.på det krävsMen också stark inreav en
förvissning det i den meningen det faktiskt degör är rättatt attom man gynnar

företräder. Sedan det fördel denna förvissning delasärgrupper man en om av
framförväljarna. allt socialdemokratin haftAtt problem sinaövertygaatt sym-

patisörer välsignelsen med både 1982 och års skatterefonn1990 ärom uppen-
bart. Betänklighetema hos detta parti sig in i svåra refonnprojektatt nu ge nya

naturligtvis,ökar det blir socialdemokraterna får bära den tyngstaom som
bevisbördan och de riskerna det gäller reforrnemas betyd-största närta- -
else för rättvisa och samhällsmoral.

någraFörändringars politiska möjligheter hypoteser-

denna bakgrund går det konkretMot härleda de förut-sättatt ett mer-
sättningar skulle behöva föreligga för de politiska partierna skulle kunnaattsom
samlas kring uppgiñ det slag jag inledningsvis beskrev Det ären en av som
naturligtvis alltför anspråksfullt antyda jag skulle dennaatt att veta svaret
fråga. jag dristar mig framföraMen några synpunkter.att

vill lära historienOm finns det från de årtiondena troligensenasteman av
bara precedensfall åberopa. Och det skattereform.1990 års Bådeärett att sättet

genomföra den och dess politiska relevans skiljer sig visserligen i väsentligaatt
fråndelar den uppgiñ här diskuteras. På två skatterefonnenssättsom var

förutsättningar bättre. För det första hade den förberedaskunnat och diskuteras
under längre tid. Ett betydande mått hade, visserligen underen av consensus

vånda på håll, byggts angående det existerande skatteystemetsömsestor upp
brister. det andraFör det fråga skatteomläggning allttrotsvar om en som
innehöll rejäl trade off. Orättvisa kunde bytas rättvisa,system moten mer
skadliga skatter mindre skadliga. Och de flesta skattebetalaremot gentemot var
det möjligt hävda reformen gick eller mindre jämnt på kort sikt,att att mer upp



Bilaga 7254

delängre sikt via berömdabetydande vinster påalladen bordemedan ge
hållfasthetför reformens framtidaviktig frågadynamiska effekterna. En är

dessa påståenden.därmed partierna, godtarochhuruvida väljarna,dock
välfärdsstaten ingen dessareformeringenharmittEnligt sätt att avavse

Någon tydlig, iskapa enighet kort.Tiden förförutsättningar. äratt pengar
fall kort sikt.inte, i varje påoff finnsmätbar trade

genomfördes under mycket kortskattereformenskillnadEn är att enannan
samtidigt. skapade givetvis tek-trädde ikraft Detförändringarnaflestatid, de

erfarenheterna allaför misstag.och risker Menkomplikationerniska tur-av--
drogskattereform, år,genomförandet 1982 års överunder ut tresomaverna

nödvändig. bantningpolitiskt Enbedömdessnabb handlingsådana att varavar
skäl baraekonomiska och praktiskabådedäremotvälfärdsstaten kan avav

tidigare ställer dettatidsperiod. jagSomunder längregenomföras antytt,en
refonnen.uppgörelsepolitiskakrav på denmycket speciella tryggarsom

vägledning förskattereformen skulle kunnadåVad detär ge som en nysom
lösadet möjligt svårtden visaruppgörelsepolitisk Jo, är att ettattstor

och där de medverkandepolitisk striddet länge råttsamhällsproblem, omsom
splittras,socialdemokratindetta fallbetydande risker. Ipartierna atttar -

avgjorde sakenövriga borgerligheten. Detisoleras från denfolkpartiet att som
värderingari utgångspunkter,Skillnadervågade helhetsgrepp.ta ettattvar man

fråneftergifter ochöverbrygga;därmed möjligaintressen blevoch avstegatt
andra,nått sina mål iförsvaras medståndpunkter kundetidigare väsent-att man

ligare avseenden.
avgörande frågan liknandesåledes denbetraktelsesättMed detta är ettom

kostnadermellan välfärdsstatensbättre balansskaparhelhetsgrepp kan tas som
handlar det då först ochEnligt min meningekonomiskaoch nationens resurser.

byggtsdvs. det skyddsnätförmånssystemet,socialafrämst det uppsom avom
försäkringar eller bidrag.s.k. Jagavgifter finansieradeskatter ochantal medett

den dennedskärningarnaosystematiskade än änhar svårt att tro att ena,av
växande politiskt motståndförrnånsnivån kan fortsättaandra utan ett som

detVarje den tillämpasoanvändbar. gångmetodenganska ärgörsnart en ny
bra motivering kannågondrabbasoch utsattsvag utan attgrupp som -

istårvarför just denlämnas tur.gruppen
sociala förmånernedskämingskall inte tolkas varje ärDetta att avsom

Sålunda förefaller detstöd.inte kan vinna allmäntoförsvarbar, denpolitiskt att
viss för-i sjukförsäkringenkarensdagarinförandet möttst.ex. avavsom om

sjukskriva sig. Likasåmissbruk kanuppenbartståelse rättenvärn attmot avsom
frånvarovid sjukdom ochanföras för förmånerrationella attargument annan

arbetsinkomsten viss självrisklika högafrån jobbet inte skall envara som -
sig rimlig för många.ter nog

diskuteras. Olika budsåvitt jag förstår, måsteinte dettadetMen är som,
statsfinansiella situationen. obero-i den Menvisserligen allvaretföreligger om
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strukturella budgetunderskottet måste eliminerasdet som medende av om
eller utgiftsnedskämingar ellerantingen skattehöjningar 70, 100 150utgör

inses lätt det problem inte löses med enbartmiljarder kronor, äratt ett som
utgifter. Exklusive statsskuldräntor beräknasmarginella förändringar statensav

till drygt miljarder. kan således handla199394 uppgå 400 Detde budgetåret
fjärdedel.minska utgifterna med uppemotatt enom

ändamålet med denna inte rekommendationerSyftet och är attuppsats avge
i de förändringar sker eller kommer ske den svenskainnehållet att avsomom

det mig tillåtet konstatera regeringar ochvälfärdsstaten. Däremot är att att -
oppositionspartier- den ekonomiska verkligheten drivs från ståndpunktsom av

uppfattas vinnaståndpunkt i måste har svårttill något reträtt attsom som en
förtroende och därmed också svårt nå de avsedda resultaten medväljarnas att

taktisk synpunkt borde det således mycket vinna,sin politik. Redan attvaraur
före verkligheten och kan visa har rimlig kontrollhinner överatt manom man

för möjligheterna Sverige sin ekonomiska kris kanutvecklingen. Och att ta ur
avgörande.i detta stycketilltron vara
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Inledning1

for konkurrensläget i svensk ekonomiredogöraSyftet med denna ärrapport att
EES-avtalet, den konkur-konkurrensen påverkasoch bedöma huratt av nya

offentlig upphandling. diskuterasden lagen Dessutomrenslagen och nya om
eller mindre friaekonomiska incitament och konkurrens påreformer med mer

offentliga sektorn.marknader i den
ekonomi kännetecknas brist-delen svenskMycket tyder på störreatt avav

högre övrigadetta har resulterat i priser ikonkurrens ochande avsevärt änatt
uppmärksammar slags åtgärder för förbättraOECD-länder. Rapporten tre att

och kostnader öka konsumenter-och därigenom sänka priserkonkurrensen samt
handels-det första gäller det åtgärder undanröjervalmöjligheter. För somnas

den ökade ekonomiska integrationenetableringshinder. Vinstemaoch genomav
ökad internationelltroligen ökad konkurrensEES-avtalet än avmera avges

befrämjarandra gäller det åtgärder konkurrens iarbetsfördelning. detFör som
offentlig upphandling,Hit hör den lagenoffentliga sektorn.den mennya om

offentliga sektorn. Hittills har de offentliga tjänsternadenockså reformer av -
hälsovård barn- och äldreomsorg produceratssjuk- ochutbildning, samtsom -
offentliga monopol och med andra, ofta måli praktikenvad är vagamersomav

lönsamhet. håll inom kommuner, landsting ochekonomisk På många statenän
med höga kostnader och dålig anpassning tilllösa problemförsöker numan

med hjälp ekonomiska incitament och konkurrens.användarnas krav av
dock inte tillräckliga för åstadkommaåtgärder kanDessa väntas attvara

alla delar ekonomin. finns också starktförbättrad konkurrens inom Det ettav
åtgärder, nämligen direkta interventioner förtredje slagbehov attett avav

konkurrensbegränsningar. kan den konkurrenslagenskadliga Härhindra nya
spela viktig roll.komma att en

ekonomiska principerna för hur konkurrenslag bör utformas ochDe en
mindre väl kända. börjar därför i kap. medtillämpas Rapporten 2är en- -

principer vägledande för konkurrenspoliti-redogörelse for några börsom vara
för delar den lagstiftningen och EES-avtaletkap. redogörs deken. 3I av nya av

kap. bred överblickhar betydelse for konkurrensen. I 4 överstörst ges ensom
detaljerad redogörelse för vissakonkurrensläget i svensk ekonomi. En mer

privata sektorn i kap. bedöms effekterna detsektorer i den Dessutom avges
och EES-avtalet. kap. diskuteras refonnema i den offentligaregelverket I 6nya

Sammanfattande slutsatser återfinns i kap.sektorn.
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Några på2 principiella utformningensynpunkter
och användningen konkurrenspolitikav

uppfattningvanlig marknader i avsaknad konkurrenspolitiskaEn reglerär att av
har icke önskvärda fördelningseffekter företagen på konsumen-attgenom gynna

bekostnad eller storföretag bekostnadpå småföretag.ternas attgenom gynna av
vanlig uppfattning konkurrensbegränsningarEn skadliga främstär ärattannan
de snedvrider resursallokeringen, dvs. de försämrar den sarnhälls-att attgenom

ekonomiska effektiviteten.
grundläggande ekonomisk princip ekonomisk-politiskaEn medel skaär att

möjligt.verka så direkt vill påverka inkomstfördelningenOm t.ex.som man
sker detta lämpligast med inkomstskatter och -subventionen Konkurrenspolitik

alltför trubbigt instrument för inkomstfördelningen. Istället börär ett att styra
konkurrenspolitik liksom handelspolitik inriktas befrämjapå samhällseko-att
nomisk effektivitet, dvs. maximerapå kakans storlekatt än att styrasnarare
dess fördelning.

Ekonomisk teori marknaders funktionssätt, den s.k. teorin för industriellom
organisation, riktlinjer för hur konkurrenspolitik syftar till attger en som
befrämja samhällsekonomisk effektivitet bör utformas. fundamentalEn lärdom

denna teori förmedlar det identifierasvårt generella regler förär äratt attsom
vilka marknadsaktiviteter skadliga för den samhällekonomiskaärtyper av som
effektiviteten. varje företeelse i vissNästan situation skadligärsom en en
konkurrensbegränsning kan ha samhällekonomiskt effekter undergynnsamma
andra, fullt plausibla omständigheter. finns inte hellerDet något entydigt
positivt samband mellan konkurrensgrad och samhällsekonomisk effektivitet.
Det klassiska exemplet patenträttigheter tidsbegränsade monopol.är som ger

för effektivitetenDessa ökar lång siktpå innovatörer kan till-att attges av
godogöra sig del det innovation tillförvärde ekonomin. Ett annaten av en
exempel horisontella företagssammanslagningar leder till företagsekono-är som
miska effektivitetsvinster. Om dessa kostnadsbesparingar tillräckligt kanär stora
sammanslagningama samhällsekonomisk vinst priserna stiger ochävenge en om
konkurrensen minskar.

teorin visar de specifikaTrots på omständighetemas betydelse för huratt
olika konkurrensbegränsande företeelser skall bedömas, råder det tämligen stor
samstämmighet följande allmänna principer:om
l Horisontella konkurrensbegränsningar mellan företag i regel ondo,är av
speciellt det gäller prisöverenskommelser. En central roll för konkurrens-när
politiken förhindra horisontella överenskommelser mellan företagär att som
syftar till hålla priser, eller med viss reservation delaatt attuppe upp
marknader. gäller såväl explicitaDetta överenskommelser, sådana ärsom som
resultat samförstånd tacit collusion.tystav
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företagssammanslagningar effekter,Horisontella har oklara bl.a.2 mer
därför de kan leda till lägre produktionskostnader. Företagssarnmanslagningaratt

de lederskall inte nödvändigtvis betraktas skadliga, till ökad kon-atttrotssom
speciellt inte de inblandade företagen har liten sammanlagdcentration, när en

Vid värderingen påstådda framtida effektivitetsvinster finnsmarknadsandel. avq
i beaktande rad empiriska studier pekardock anledning påatt ta att atten

i utsträckning uteblir vid företagssammanslagningar.effektivitetsvinster stor
konkurrensbegränsningar, bruttopriser ochVertikala exklusiva3 som

såväl negativa positiva effekter. finnsâterförsäljaravtal, kan ha ingenDetsom
priori betrakta vertikala konkurrensbegränsningaranledning att a som

samhällsekonomiskt icke önskvärda. eftersom det finns situationer där deMen
varje fall granskas i detalj förklart skadliga krävs skall kunnaär att att man

bedöma effektema.
Teorin pekar således konkurrenspolitik mycket restriktiv vadärmot en som

horisontellt samarbete, återhållsam vad gäller generellagäller ärmen som
konkurrensbegränsningar. innebärförbud vertikala konkurrenspoli-Detta attmot

nödvändighet inslag diskretion,tiken med måste ha starka med möjligheterav
till selektiva ingrepp från de konkurrensövervakande myndigheterna. En
renodlat diskretionär konkurrenspolitik dock rad problem i praktiken.möter en

dessa problem bör politiken så långt möjligt kodifieras i klaraFör mötaatt som
regler för lagtolkningen. kan innebära explicita regler förDetta t.ex. att ges
under vilka förutsättningar viss kontrakt otillåtet, hur företagsärtypen av
marknadsandelar beräknas, vad dominerande ställning, Ettutgör etc.som exem-
pel på kodifiering den i amerikansk konkurrensrätt förekommande Horizon-är
tal Guidelines Department of Justice and Federal Trade Commission,Merger

vilket uppsättning riktlinjer för identifiera företagsförvärv1992, är atten som
förefaller lagstridiga och kräver granskning. sådan kodi-Ennärmaresomvara

fullständigtfiering kan dock inte eliminera det diskretionära förfarandet. Det
kommer alltid krävas i de enskilda fallen beaktar de specifikaattatt man

inteförhållanden går uttrycka i generella regler.attsom
problem finns då med diskretionär politikVilka fundamentaltEtten

problem för all konkurrenspolitik identifiera konkurrensbegränsningarär att som
kräverskadliga. myndigheterna har detaljerad kunskap ekono-Dettaär att om

mins nuvarande och framtida struktur, tillgängligkunskap sällan iärsom
konkurrensmyndighetema besitta tillräcklig kompe-praktiken. måsteDessutom

för ekonomisk analys. kodifiering löser inte detta informationsproblem,Entens
för det till utformandet riktlinjerna för lagens tillämpning. Detöverutan av.

ställer dock mindre krav på information för implementera viss beslutadatt en
politik.

problem med diskretionär konkurrenspolitik dessEtt utövningärannat atten
innebära osäkerhet för företagenkan spelreglerna. sådan osäkerhet kanEnom
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för godtycke, vilket kanockså lätt leda till normupplösning bland före-tas
politiken kan kodifieras, desto mindre blir dennaJu osäkerhet.tagare. mer

diskretionär politik förmodligen för företagEtt ochstörre utrymmeger
de konkurrensövervakandepolitiker påverka myndigheternas agerande.att

kodifieringen slags för hurEftersom politiken skallett utövas,ger nonn
myndighetsbeslut avviker frånkommer iögonfallandeattsom normen vara mer

skulle i avsaknad kodifieringen.vad besluten bör minskaDettaän vara av
myndigheterna i enskildamöjligheterna för beslut låta sig påverkas olikaatt av

intressen. bör minska möjligheten till korruption konkurrens-Det även av
övervakande myndigheter. Kodifieringen bör försvåra s.k. regulatoryäven

dvs. de konkurrensövervakande myndigheterna sitt syfteatt attCapture, ser som
etablerade företags intressen istället för samhällsekonomisk effektivitet.försvara

Kodifieringen bidrar till politiska ingrepp i konkurrenspolitikenäven göraatt
iögonfallande och därmed politiskt kostsammare. På sättsammamer som man

Riksbankenofta betonar värdet oberoende kortsiktiga politiskaärattav av
påtryckningar, bör de konkurrensövervakande myndigheterna stå fria från
politikers inflytande. Utvärderingen de konkurrensövervakande myndig-av

dock väsentligtheternas verksamhet svårare vad gäller för Riks-är än som
svårigheternabanken grund bedöma vad samhällsekonomisktärattav som

i olika situationer. kodiñeringkorrekta beslut konkurrenspolitikenEn av
underlättar sådan utvärdering.en

Slutligen, politiken kodiñeras blir det lättare för utomstående hurnär att se
mellan olika partsintressenavvägningen Därmed blir det lättare bedömagörs. att

konkurrenspolitiken befrämjar samhällsekonomisk effektivitet eller ärom
för särintressen.utformad att gynna
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Det regelverket3 nya

Konkurrensförhållandena i Sverige kommer påverkasatt uppsätt-treav nya
ningar lagar och avtal: den redan beslutade konkurrenslagen, träder inya som
kraft den juli EES-avtalet, framtid i skrivande1 1993, stund osäker,ärvars

offentlig upphandling nyligen antagitslag riksdagen ochsamt en ny om som av
i kraft samtidigt EES-avtalet.träda Här huvuddragenpresenterassom avses som

förändringar.i dessa

3.1 Den konkurrenslagennya

hittillsvarande lagstiftningen har huvudsakligen byggt på missbruksprin-Den en
cip; ingripanden kan ske i enskilda fall då skadliga konkurrensbegränsningar
kan påvisas. Missbruksprincipen sig uttryck i generalklausul stadgartar en som

konkurrensmyndighetema kan ingripa konkurrensbegränsningatt mot ärsom
skadlig, vilket innebär den skall påverka prisbildningen, hämma effektivite-att

inom näringslivet eller försvåra eller hindra näringsutövning ochten attannans
effekterdessa negativa otillbörliga allmän synpunkt. Missbruksprincipenär ur

kompletteras med två explicita förbud: bruttoprisförbudet och anbudskartellför-
budet.

också konkurrensmyndighetema möjlighetLagen ingripa före-att motger
tagsförvärv leder till eller förstärker dominerande ställning ochsom en som
medför sådan skadlig verkan i generalklausulen. Ingripandet skall isom avses
första hand ske förhandling. eventuellt förbud företagsförvärvEtt motgenom
skall fastställas regeringen. Tillämpningen lagstiftningen har varit mycketav av
återhållsam, främst dominanskravet har mycket högt; företagatt satts ettgenom

dominerande ställning det kanhar behöva nämnvärdutan att taom agera
tillhänsyn existerande eller potentiella konkurrenters reaktioner. Enligt praxis

har duopolställning inte varit betrakta dominerande i dettat.ex. atten som
avseende.

konkurrenslagen innebär betydande förändringDen svensk kon-nya en av
kurrensrätt. tidigare lagstiftningens tonvikt missbruksprincipDen på vikaen ger
för förbudsinriktad lagstiftning med EES-avtaletsEG:s och konkurrens-en mer
regler förebilder. konkurrenslagensDen två centrala paragrafer, vilkasom nya

ordagranna översättningar Rom-fördragets och§ 85 86, för-§är närmast av
bjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag missbruksamt av
dominerande ställning. Hittillsvarande för förvärvskontroll behålls,system men

annorlunda och skärpt innebörd.ges en
Förbudet konkurrensbegränsande samarbete riktar sig företagmot mot som
avtalhar eller överenskommelse syftar till eller resulterar iannan som en

märkbart begränsad konkurrens. Förbudet gäller såväl avtal mellan företag i
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avtaldistributionsled horisontella avtal mellanellerproduktions- somsamma
exempel förbjudetvertikala avtal. påolika led Lagenföretag i anger sam-
utbudsbegränsningar,produktions- ochsamarbete priser,bl.a.arbete, upp-om

handelspartners.diskriminerar mellanoch villkormarknaderdelningar somav
Ävensamarbetet skall förbjudet.bindande förbehöver inteAvtalen att varavara

förbjudna. Undantag fråncirkapris-listor, kanrekommendationer, t.ex. vara
eller i formenskilda undantag,antingen i formbeviljas,förbudet kan avav
till Konkurrens-beviljas efter anmälanEnskilda undantag kangruppundantag.

konkurrens-de negativapositiva effekteravtalet harverket övervägersomom
beviljas för kategorier avtalGruppundantag kanefTektema.begränsande av som

gruppundantag ochfinns åtta sådanapositiva effekter. EGsådana Inomhaanses
svensk konkurrensrätt.gälla också i Dess-de kommadöma skaallt attattav

för detalj-gruppundantagnärvarande förordningförbereds förutom omen
handelskedjor.

beteendenställning gällerdominerandemissbrukFörbudet mot somav
förbjudet ha domi-inteeller konsumenter.andra företag Detdrabbar är att en

ställningutnyttja sådan påotillåtetställning; detnerande ärär ettatt ensom
försäljnings-oskäliga inköps- elleri lagenExempelskadligt ärsätt. som anges

marknader och diskrimineringproduktionen ellerbegränsningarpriser, av enav
möjlighet bevilja undan-Någonleveransvägran.handelspartner, attt.ex. genom

finns inte.tag
förvärvskontrollen.konkurrenslagen gäller Dennacentrala delen itredjeDen

med vissa ändringar. minimi-konkurrenslagen, Endet gamlafrånövertas men
företagen harde inblandadeendast förvärv därinförs sågräns att samman-en

kontrollen.omfattasmiljarder kronor Enomsättning överstiger 4lagd avsom
Konkurrensverket införs.förvärv till Förvärvs-anmäla sådanaskyldighet att

lägre, delsdominanskravetdelskontrollen skärps sätts attatt genomgenom
det räckeri tidigare lag, medbehöver påvisasverkan inteskadlig attutansom

Slutligenkonkurrensen.ställningen väsentligt hämmardominerandeden görs
ingripande skall kunnaflexibelförvärvskontrollen göras motatt ettgenommer

företag.endast del ettaven
effek-betydelsefull för konkurrenslagensutformningSanktionssystemets är

eller fängelsestraffmedföra bötes- ochnuvarande lag kan överträdelsertivitet. I
Medvid vite. denförbud eller åläggandenkan utfärdamyndigheterna nya

påföljder.renodlat ekonomiskasker omsvängningkonkurrenslagen mot meren
vid överträdelserkonkurrensskadeavgiftådömasSålunda skall företag kunna en

Konkurrensskadeavgiñenoaktsamhet.uppsåtligen ellerförbuden skett avsomav
årsomsättning. Vidare kanföretagetsmaximalt uppgå till %kan 10 ettav

överträdelser förbud. väsentligmed Envite åläggas upphöraföretag vid att av
påföljder;civilrättsligaden också medgerkonkurrenslagennyhet i den är attnya

ogiltiga och företagförbudkonkurrenslagensavtal omfattas är somavsom
samarbete och missbrukkonkurrensbegränsandebrutit förbuden motmot av
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dominerande ställning kan bli skadeståndskyldigt förfördeladegentemot parter.
sig konkurrenslagen i ljuset de principielladen synpunkterHur ter nya av

förbjuderanfördes i kap. 2 antal företeelser och kanLagen iettsom per se
bort från diskretionär konkurrenspolitik.så måtto lagenMenett stegses som en

huvudsak konsistent med de allmänna principerändå i skisserades iär som
första riktar sig vissa de förbudenkap. det horisontella2. För motav nya

överenskommelser, vilka ha övervägande negativa konse-nämntssom anses
det andra lagen möjligheterna tillkvenser. undantag frånFör är ettgenom
i utsträckning de facto diskretionär.flertal förbud tillåterDenstor t.ex.

effektivitetsöverväganden både i samband med vertikala konkurrensbegräns-
ningar och företagsförvärv.

lagstiftningen innebär ytterligare förändring kan kommaDen attnya en som
betydelsevisa sig praktisk och i överensstämmelse medärstorav somvara
lagstiftningenekonomisk teori. den gamla låg bevisbördan skada förI om

konkurrensövervakande myndigheten.konkurrensen hos den lagenDen nya
gynnsammaför förfaringssätt har samhällsekonomisktlägger bevisbördan att ett

ansökerkonsekvenser på den undantaget från förbud. bör i sigDettaettsom om
skärpning konkurrenspolitiken.innebära tilltalande teoretiskDeten av ur

för fram information läggssynvinkel på denär att ansvaret att ta part som
infonnerad, nämligennormalt bättre de privata aktörerna.är

3.2 EES-avtalet

omfattandeEES-avtalet mycket och rad områden. Enär spänner över väsent-en
lig del EES-avtalet Rom-fördragets förbud tullar, kvoterär att mot samtav

med verkan inom till gälla handelnåtgärder EG utsträcks mellanattsamma
och handeln inom vad gäller jordbruksprodukter.EG EFTA,EFTA samt utom

praktiken innebär detta ingen förändring jämfört med tidigare frihandelsavtal.I
undantaget det svenska förbudetenda skrot avskaffas.Det är att mot export av

mycket viktig följd EES-avtalet dock tekniska handelshinderEn är attav
avskaffas. Tekniska handelshinder nationella bestämmelser produktersär om
tillverkning, utformning, beskaffenhet och marknadsföring tillkommitsom av

hälso- och miljöskäl och diskriminerandesäkerhets-, verkar med avseendesom
ursprungsland. Tekniska handelshinder har jämte etableringshinderpå - -

möjliggjort marknadsuppdelning med betydande prisskillnader mellan länderna
i många fall.

EES-avtalet del varuområden omfattas eller så småningomanger en som
kommer omfattas generellt utformade och krav säkerhetpåatt av gemensamma
och miljöhänsyn. uppfyller kraven tillverkasOm kan den och försäljasen vara
i hela EES-området. flesta de angivna varuområdena saknarDe emellertidav

bestämmelser i form direktiv från EG-kommissionen.ännu gemensamma av
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Istället omfattas de äldre och detaljerade direktiv. ofta dispositivaDessa ärav
på högre nationella krav kan ställasså på tillverkas inomsätt att varor som
landet. den mån nationella krav finns kvar far de dock i fortsättningenI som
inte hindra import från andra länder uppfyller de äldre direktiven.av varor som

Över gäller principhuvud varje får tillverkas i någottaget attsom vara som
fritt införasland inom EES-området skall få till övriga länder, mötasutan att

någon åtgärd eller bestämmelse med diskriminerande verkan Cassis deav
Dijon-principen. Vissa undantag kan medges, nämligen motivet hänsynärom
till allmän moral, allmän ordning, allmän säkerhet, skydd för människors och
djurs liv och hälsa eller bevarande, skydd nationella skatterväxters av av
konstnärlig, historiskt eller arkeologiskt värde, skydd industriell ellerav
kommersiell äganderätt, effektiv skattekontroll, handelssed,god statlig resurs-
besparing, konsumentskydd, skydd för kulturellt skapande skydd för miljösamt
och arbetsmiljö. Undantagen har dock tillämpats mycket restriktivt EG-av
domstolen.

EES-avtalet innebär också marknaden för provning och kontrollatt av varor
omfattas EG-direktiv avregleras. Hittills har i de flesta ländersom av varu-

provning och kontroll varit statligt eller privat monopol. fortsättningenI kanett
provning och kontroll reglerade utföras varje godkänd provnings-av varor av
och kontrollanstalt, privat eller statlig. Sverige kommer godkännandeI av
kontrollanstalter utfärdas särskild myndighet, Styrelsen för tekniskatt av en

godkändaackreditering. godkänd kontrollanstalt iVaror någotärsom av en
får cirkulera fritt iEES-land EES-området.

den provning och godkännande förekommerMerparten ärav av varor som
dock inte föreskriven i lag, har tillkommit på grund användarnas kravutan av
eller önskemål. Sådan provning och godkännande kan handelshinder ochutgöra

förbjuden i EES-avtalet. organisation för frivillig provningEn ochinteär
certifiering har därför bildats på EG-kommissionens initiativ och skall verka för
ömsesidigt godtagande inom EES-området.

visst intresse för konkurrensen den svenska marknaden handels-Av är att
förbjudna handelshinder.monopol de VinSprit harAB monopolär utgörom

på import och vin och sprit monopol delen parti-störreexport samtav av
handeln med vin, sprit och starköl. Monopolrättighetema klara handels-utgör
begränsningar, eftersom VinSprit naturligtvis begränsar sitt sortiment. Huru-
vida Systembolaget, har monopol detaljhandeln, också verkarpå handels-som
hindrande oklart. Apoteksbolaget har skyldighet enligt lag till-är attmera
handahålla alla registrerade läkemedel, har ändå i kraft sin monopol-men av
ställning möjlighet leverantörer från marknaden,utestängaatt t.ex. attgenom

hantera förpackningarandra sådana medvägra än överensstämmeratt som
Apoteksbolagets standard.egen

Sammanfattningsvis kan konstateras EES-avtalet konkurrensbefrämj-äratt
ande minska eller eliminera både tariffára och icke-tariffära handels-attgenom
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etableringshinder,minska bl.a.mellan medlemsstaternahinder attsamt genom
för arbetskraft.och fri rörlighetkapitalrörelserfriagenom

offentlig upphandling3.3 Ny lag om

EFTA-länder åtagit sig införaSverige och övrigainnebärEES-avtalet attatt
upphandling. lagoffentlig EnreglerEG:sregler motsvarar ny omomsom
träder i kraft samtidigt medantagits riksdagen ochupphandling haroffentlig av

den nuvarande statligatidigast den juli 1993.EES-avtalet, dvs. 1 Den ersätter
rekommendationer för kommunal upphandlingoch deupphandlingsförordningen

Kommunförbundet.utarbetats avsom
lagförslaget betydandeordning innebärförhållande till nuvarandel en

tvingande lag-omfattasförsta kommer kommunernaskärpning. detFör att av
sig till Kommunförbundetsvisserligen anslutitkommuner harregler. flestaDe

andra omfattasinte varit bindande. detdessa har Förrekommendationer, men
frånhar hittills varit undantagnakommunala bolagen.de statliga och Deäven

det tredje skall alla anbud vissrekommendationer. Förlagregler över enresp.
bestämt det fjärdeinom hela EES-området på Föroffentliggörasstorlek sätt. är

icke-diskriminering,säkerställa offentlighet,procedurbestämmelser skade som
bestämmel-och detaljerade tidigare svenskalångtgåendeöppenhet, änosv. mer

upphandling i domstolmöjlighet under pågåendefemte införsdetFör attenser.
domstol kunnatill. det sjätte skallupphandlingen gått Förfå rättprövat om

skadestånd.utdöma
desamma för den nuvarande.för den lagen Upp-Principema är somnya

kontroll ochaffärsmässighet, konkurrens, öppenhet,ska grundas pâhandlingen
Nämnden förmyndighetstillsyn inrättas myndighet,insyn. För utövaatt en ny

upphandlingomfattas lagenupphandling. områdenoffentlig De är avsom av
telekommuni-tjänster, energi,anläggningsarbeten,bygg- och transporter,varor,

och avlopp.kationer samt vatten-
offentligatillämplig endastoffentlig upphandlinglagen närDen äromnya

stiftelser upphandlarderas bolag,kommunerna,staten, m.m. varororgan --
omfattas dockVerksamhet i regifrån juridiskoch tjänster egenperson.annan

upphandlingslagen.inte av
totala upphand-upphandling omfattande.offentliga sektorns DenDen är

miljarderentreprenader uppskattas tilltjänster och 1989 255lingen av varor,
miljarder deungefär miljarder på kommunerna, påkronor. detta föll 5075Av

landstingen och miljarderbolagen, miljarder på 100kommunala 30 staten
inkl. försvaret.

omfattande tvingande regler harupphandlingen idag relativtTrots är utanatt
i Näringsdepartemen-Konkurrenskommittén ochdet föreslagits, bl.a. senastav
obligatorisk för vissaupphandling skallpromemoria 1992: 121,Ds görasatttets



Bilaga268 8

angivna verksamheter inköpens omfattning överstiger olika tröskelvärden.när
föreslåsområden mestadels sådana tidigareDe varit föremål förärsom som

upphandling, byggnads- och anläggningsarbeten, lokalstädning ochextern t.ex.
färdtjänst. föreslagna obligatorietDet torde medföra tillskottett av upp-
handlingsvolymen på miljarder kronor.50-70

NäringsdepartementetsI promemoria dock flera skäl för vissanges en
försiktighet i införandet obligatorisk upphandling. pekar bl.a.Man på attav
kommunerna behöver förbättra sin upphandlingskompetens, den kommunalaatt
redovisningen överlag mycket bristfällig det gäller fördela kostnadernaär när att
och den tenderar underprissätta egenproduktion det privataatt att samt att
utbudet kan begränsat lokalapå många marknader. Promemorian föreslårvara
därför stegvis utbyggnad obligatoriet och fortlöpande utvärdering.aven en

föreslås upphandlingen skall kunna föremålDessutom bli för prövning iatt
domstol och otillbörliga upphandlingsförfaranden skall kunna förbjudas.att

föreslås inga sanktioner.Dock
föreslagna åtgärderna upphandlingsområdetDe på i princip konkurrens-är

befrämjande och torde kunna bidra till effektiv resursallokering inomen mer
offentlig sektor såväl mellan offentliga och privata producenter. Nöd-som
vändiga förutsättningar dock offentliga myndigheter besitter erforderligär att
upphandlingskompetens kostnadsredovisningen för offentliga produ-samt att

har den kvalitet krävs för rättvisande jämförelser med privatacenter som
producenter. allt döma finns det avsevärdaAv brister i många kostnads-att
redovisningssystem i den offentliga sektorn.
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Översikt Sverigeikonkurrensläget4 av

konkurrens pågradenidentifiera ochdefiniera,entydigt mätasvårtDet är att av
indikatorer påmindre godamed ellernöja sigmåstemarknader. Manolika mer

konkurrensläget iöversiktavsnittdettakonkurrens.bristande I gör aven
prisjämförelser,internationellaindikatorergrundval export-Sverige på somav

regi-integrationvertikalkoncentration,horisontell samtimportandelar,och
offentliga sektornssamverkan.horisontell Denöverenskommelserstrerade om

olikasektornoffentligaeftersom den sättindikator,ytterligarestorlek är en
pekar påöversikttjänsteproduktionen. Vårdel attmonopoliserat stor aven
konkurrens.påtagligt bristandekännetecknasdelarekonomi tillsvensk stora av

prisjämförelserInternationella4.1

OECD-länder,andraihögreligga ävenSverige tycksPrisnivån i änavsevärt
framgårinkomstnivån. Somrelativaskillnader i dentillhänsynnär tas av

inom EG. DetSverigeprodukter högre iflertaletpriset på än1Diagram är
andrabostads- ochliksomlivsmedel,tjänster ochprivatagäller särskilt

tjänster.offentliga sektornsdensubventionerexkl. allalokaltjänster samt
tyder påoffentliga tjänsterochprivatarelativprisema på atthögaDe

Sverige, ochirelativttjänstesektomprivata atti denkonkurrensen är svag
prisskillnademadelrelativt låg. Enoffentliga sektorndeneffektiviteten i är av

mycketförhållandevisanvändertjänstesektomresultatdockkan attett avvara
i Sverige.förhållandevis höga lönerdenna hararbetskraft ochokvaliñcerad att

bruttopriser och inteprisjämförelsemaifelkälla liggerEn att avserannan
byggnadsinvesteringarhögt pris påförädlingsvärde. Ettsektorspriset på resp.

självabyggmateriel, och inte påpriser påhögaresultatkan ettt.ex. avvara
felkälla kandennavisatför harundersökning USAbyggandet. En att vara

betydande.
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Diagram l Prisskillnader mellan Sverige och EG 1990.
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Nor: Den prisnivåprocentuella skillnaden i för olika mellan Sverige och vägt EG-varugrupper ett
genomsnitt.
Källor: OECD, Purchasing Power Parities and Real Expenditures.

4.2 Export- och importandelar

Tabell visar1 och importandelar för olikaexport- sektorer. finnsDet högen
grad överensstämmelse mellan den bild relativprisemaav av som ges av
Diagram 1 och graden utsatthet för internationell konkurrens, så denav som

och importandelama.mäts export- De privata tjänster producerasav som av
och partihandeln, hotell, banker forsäkringsföretagochrestauranger,gross- samt

byggsektorn, och utmärks höga relativpriser, saknar praktisktsom av taget
internationell konkurrens. Detta gäller också delen livsmedelsindu-större av
strin, liksom naturligtvis den offentliga sektorn.
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olika sektorerInternationaliseringsgrad i1Tabell

ExportensAndel ImportensAndel avav
andelandelimportenBNP avav
inhemskinhemsk
produktionkonsumtion

41398631sektorerKonkurrensutsatta
538140mineralbrottochGruvor

Tillverkningsindustri utom
konkurrensskyddad livs-

49467321medelsindustri
211345Samfärdsel

ochUppdragsverksamhet
141655maskinuthymingsrörelse

Hemmamarknadsorienterade
l2546sektorer

skogsbrukjakt,Jordbruk,
41633fiskeoch

livs-Konkurrensskyddad
4511medelsindustri
210vattenverk 3ochEl-, värme-gas-,
0007Byggnadsindustri

ochhotellVaruhandel,
22111restaurangrörelse
3402televerkochPost

törsäluingsverksamhetochBank
000fastighetsförvaltning 15samt
1104tjänsterAndra

00023sektorOffentlig

9Turism

sektordennaPå dataproblem kangrundkonkurrensutsatt.l sägassjöfart kanEndast avvara
redovisasdock separat.

Statistiska1970-1990,på NationalräkenskaperbaseradeberäkningarOECDsKälla:
9 101.10 SMmeddelanden N

utlands-fördendvs.K-sektom,Tabell 1iklassificeringenEnligt svarar
försiktigdockbörManBNP.för 30 %sektorn,konkurrens varautsatta avca

medproblemfrånfriskrivasekonomin kan30 %slutsatsendramed attatt av
utsträckningberättigad i denslutsatskonkurrens. Denna ärbristande som

fullständigtmarknadsvensk ärarbetar påK-sektominomföretagen somen
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integrerad med åtminstone delar världsmarknaden och världsmarknadenav om
utmärks väl fungerande konkurrens. sådanaI fall spelar det mindre rollav om
försäljningen i Sverige sker fåtal företag, eftersomett destoragenom
disciplineras den internationella konkurrensen.av
Så dock inte fallet förär många och branscher i K-sektom. Marknadervaror

kan nämligen flera skäl segmenterade, i bemärkelsen det gårav attvara att
upprätthålla varaktiga prisdifferenser mellan marknaderna vadär större änsom

motiveras transportkostnader. Sådan segmentering kan resultatetsom av vara av
offentliga regleringar, tariffara och icke-tariffära handelshinder. Bland desom

återfinns alla de olikheter i produktregler diskrimineringen isenare samt
offentlig upphandling EES-avtalet försöker övervinna. Segmenteringen kansom
också skapas företagen själva vidtar åtgärder för försvåraatt handelattgenom
mellan nationella marknader.

marknadenAtt innebär konsumenternasegmenteras på viss marknadatt en
eller mindre avskärmas från andra marknader. Företagen kan då i sinmer

prissättning och marknadsföring utnyttja skillnader mellan marknader i t.ex.
inkomstnivåer. betyderDetta i sin importandelen intetur gradenatt anger av
internationell konkurrens, eftersom företagen utnyttjar segmenteringen kansom

såväl inhemska producenter utländskavara exportörer.som
Följande exempel illustrerar segmentering i praktiken. Den västeuropeiska

marknaden för segmenteradär regelrätt kartell.cement Det mycketärgenom en
svårt för svensk kund vill importera från den västeuropeiskacementen som
kontinenten finna villig och viceatt exportör Denna segmenteringen versa.-

det möjligt förgör svensk producent kräva 550-650 krcement atten tonav per
för skall användas i Sverige,cement medan priset bara 250-300 krärsom per

används utanförton Europa, i båda fallencementen levererad fritt Halmstad.om
Ett exempel den svenska bilmarknaden,ärannat vilken segmenterad frånär

bilmarknadema i andra europeiska länder exklusiva återförsäljaravtal,genom
det besvärligt och osäkertgör för privatpersoner utnyttja prisskillnadersom att

mellan länderna. Dessutom den avgasregler reglersegmenteras samtav om
obligatorisk provning och registrering. Importandelen visserligen högär
ca 60 %, den offentliga och privata marknadssegmenteringen denmen gör att
internationella konkurrensen inte verkar till fullo. teckenEtt på detta är att
prisskillnadema sådana detär skulle löna sig föratt svensk konsument atten
köpa bil i Danmark och importera denna till Sverige. På grunden av segmen-
teringen försvåras och fördyras denna transaktion avsevärt.
Slutsatsen det viktigtär konkurrenspolitikenatt är inte för givetatt tar att

konkurrensproblem saknas i K-sektom. Framför allt bör den inriktas att
undanröja möjligheterna för företag den svenska marknadenatt frånsegmentera
världsmarknaden. Det kan följden sådan segmenteringantas att ofta blirav en
högre priser på den svenska marknaden än annars.
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börMan också uppmärksamma graden utlandskonkurrens varieraratt av
mellan de branscher i Tabellavsevärt 1 hänförts till K-sektom. Dettasom

exemplifieras med sektorerna Samfárdsel Uppdragsverksamhet ochsamt
maskinuthymingsrörelse förts till K-sektom. dessaI sektorer finns delarsom

inte alls konkurrensutsatta, till följd offentligaär regleringar, transport-som av
kostnader På förhåller det sig med byggmaterielindustrin,sättm.m. samma som
ligger i tillverkningsindustrin. Större delen byggmaterielmarknaden ärav
avskärmad från utländsk konkurrens olika skäl som framgår avsnitt 5.2.av av
En genomgång K-sektom torde därförnärmare visa väsentligt mindreatt änav
30 % BNP produceras marknaderpå verkligen integrerade med helaärav som
eller delar världsmarknaden.av

likaledesDet vanlig uppfattningär del S-sektom verkar underatt storen en
stark konkurrens, avsaknaden utländsk konkurrens. Anledningentrots skulleav

framför allt den privata tjänstesektom uppvisar litenatt horisontellvara
koncentration eftersom den karakteriseras småskalig produktion. iDetta ärav
mycket felaktig uppfattning. Horisontell samverkan nämligen mycketären
vanlig i S-sektom, särskilt i tjänstesektom. Några exempel hårklippning,är
fotvård, kemtvätt, bilreparationer, el-, isolerings- och VVS-arbeten, transporter,
plåtslageri, glasmästeri, blomsterhandel och dagligvaruhandel.

4.3 Horisontell koncentration

En vanlig indikator på bristande konkurrens företagskoncentrationen, deär t.ex.
fyra företagens andel produktionen,största konsumtionen eller sysselsätt-av
ningen. finns fleraDet skäl försiktig vid användandet sådana mått.att vara av

skälEtt den potentiella konkurrensen inteär in-Om ochatt utträde intemäts.
förknippat med några kostnader kanär marknaderstörre med mycket fåäven

företag fungera väl. Ett problem med koncentrationsmått ligger iannat att
definiera den relevanta marknaden. Som beror dennanämnts avgränsningovan
bl.a. graden segmentering. problemDetta speciellt akut för branscherärav
i K-sektom. påpekatsSom det inte till nackdel för konkurrensenär på denovan
svenska bilmarknaden företagtvå för hela den svenska produktionenatt svarar

samtidigt den svenska marknaden helt integrerad med åtminstoneär denom
västeuropeiska. däremotOm avgasregler och andra regler mark-segmenterar
naderna får koncentrationen och marknadsandelama betydelse. Med dessa
reservationer i minne kan vi konstatera svensk tillverkningsindustriatt är
mycket koncentrerad i internationell jämförelse. Detta gäller inte minst fören
vissa kvantitativt betydelsefulla branscher i S-sektom, byggbranschen,som
livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln, energiproduktionen och -distributionen,
delar transportsektorn och telekommunikationema.av
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samverkan4.4 Horisontell

hos Konkurrensverket finns för närvarande 250kartellregistret 1I överens-ca
formerhorisontell samverkan. Prissamarbete i olika vanligast,kommelser ärom

prislistor, rabattsystem och kalkyleringsregler.i formt.ex. gemensammaav
slag. beräknas omfattaöverenskommelsema detta De 10 tillCa 30 % är avav
tjänster.totala försäljningen ochden13 % av varorav

samverkan, omfattandevanlig form horisontell 25 % regi-En ca avavannan
marknadsuppdelning, i form kvotering, områdesupp-gällerstreringarna, av

beräknasproduktspecialisering. Sådana överenskommelser beröraellerdelning
och tjänster. Både prissamarbete ochförsäljningentill %5 7 av varorav

i livsmedelssektom, byggsektorn, handeln ochmarknadsuppdelning vanligtär
transportsektorn.

icke konkurrensavtalhorisontell samverkan gäller mestadelsAndra former av
exklusivavtal exklusiv återför-konkurrera ochförbud för tidigare ägare att

produktsortimentet. förrakopplad till begränsningar Desäljarrätt ofta ärav
i livsmedelssektom och handeln.tillverkningsindustrin, devanliga i senare

samverkan4.5 Vertikal

konkurrensen, framföralltha negativa effekterVertikal integration kan
nyetablering. Vertikal integration kan också haden kan försvåraattgenom
effekter. kan bidra tillsamhällsekonomiska Denpositiva attt.ex. spara resurser

jämförtihop med stålverk, till lägre priser medvalsverk byggssom när om
tillverkningskedja monopoliserat och till minskaför sig ivarje led atten vore

detaljhandlaresdetaljhandelsledet annonseringrider-problem i somfree när en
säljerkonkurrenter vara.sammasomgynnar

vertikal integration med negativa konkurrens-exempel påfinns mångaDet
lantbrukarägdaekonomi. Lantbrukama ocheffekter i svenskbegränsande

dagligvaruhandelndel livsmedelskedjan.kontrollerar Inomkooperativ stor aven
olika byggföretagintegrerad med partihandeln på Storadetaljhandeln sätt.är

betydande fastighetsbestånd.byggmateriel och Inomtillverkareäger ettav
produktion och distribution.vanligt med integreradenergisektorn detär

tillverkare och samtidigtvitvarumarknaden,dominerarElectrolux, ärsom
detaljist.

företag i olika sektorerbör konglomeratdetta sammanhangI nämnas att -
vanligt i Sverige i andrakontrolleras änägare är meraav sammasom -

1980-talet kontrollhade i mittenOECD-länder. konglomeratenDe störstatre av
i desysselsättningen, omsättningen och tillgångarna 27023 störstaöver av

kontroll tillbidrar ägande och avtrubbaaktiebolagen. Sannolikt attgemensamt
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för konkurrensen skadlig kollegialkonkurrensen och skapa anda i näringsli-en
vet.

4.6 Offentliga monopol

offentliga sektorn landstingen, kommunerna och vissa offentligtDen staten,-
ägda företag för % och sysselsättningen.29 BNP 33 %svarar ca av ca av-

delen den offentliga sektorn producerar inte kollektivaStörre i egentligav varor
och tjänster i princip skulle kunna producerasmening, i denutan varor som

Hit hörprivata sektorn under konkurrens. utbildning och vård, till-t.ex. som
for 16 % BNP.sammans svarar ca av

offentliga sektorn karaktäriseras eller mindre definitionDen mer per av
bristande konkurrens, eftersom den på olika monopoliserat betydande delsätt en

Monopolet grundastjänsteproduktionen. privilegiet finansiera tjän-attav
etableringshindermedelst beskattning, på i handeln med sprit ocht.ex.sterna

vin läkemedel på diskriminering privata producenter. Skattefman-samt samt av
sieringen tjänsterna kan erbjudas till så låga priser eller avgifter ingetgör att att

lämnas för privata konkurrenter. Privata producenter diskri-eller litet utrymme
lägre subventionering och vid offentligmineras dessutom upphandling.genom

vissa egenproducerade tjänster har landstingen och kommunernaFör staten,
under i begränsad utsträckning givit privataår producenter lagligsenare
ocheller praktisk möjlighet konkurrera offentliga.med gällerDetatt t.ex.
telekommunikationer, spärbunden persontrafik, sjukvård, obligatorisk skolut-
bildning finns dock ingaoch barnomsorg. generella regler tvingar denDet som
offentliga sektorn producera specificerade tjänster under konkurrens. Sådanaatt
regler har, tidigare, föreslagits i promemoria från Närings-nämntssom en

vilken för remissbehandlas.departementet Ds 1992:121, närvarande

Sammanfattning4.7

finns rad indikationer bristande konkurrenspå inom delenDet störreen av
ekonomi. del den privata sektornsvensk Den i praktiken integreradärav som

med världsmarknaden och därför på avgörande för internationellsätt ärett utsatt
tillkonkurrens uppgår inte 20-25 ekonomin.% denIän restenmer av av

privata sektorn, andel ekonomin förekommer allehanda45-50 %,ärvars av
privata överenskommelser och offentliga regleringar begränsar konkurren-som

Till detta kommer den offentliga sektorn, andel %, praktiskt30ärattsen. vars
verkar konkurrens.taget utan
del de indikatorer pekar på bristande konkurrensEn i den privataav som

sektorn sammanfattas i Tabell
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2Tabell

Livsmedelssektom

Köttvaror

Konserver och

Mineralull

h kx C m..

VVS- och VA
VVS-installation

El-installation

Energi
Oljeprodukter
Naturgas
Elkraft
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Aluminiumburkar
T
Well

pappersindustriochMassa-
Pappersmassa o00o

0och joumalpapper O O OTidnings- O

Konsumentvaror
Kläder

Läkemedel

M
läromedelT

Elektriska h
reservdelarPersonbilar och

tioner

Privata tjänster
Industriell tvätteriverksamhet 00-
Hotell -
Begravningar O o-
Reparationer vitaav varor -
Reparationer hemelektronikservice av -
Underhåll datorutrustning 0o0av -

relevant-

Källa: Konkurrensen i Sverige, SOU 1991:28.
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understrykas de konkurrensbegränsningar fångasmåste dessaDet att som av
indikatorer sådana myndigheter och företag inte sig ha anledningär ansettsom

svårmätbara konkurrensbegränsningardölja. rad tillkommer. finnsEn Detatt
skäl hemliga överenskommelser priser, marknadsuppdelning,t.ex. att tro att om

vanligt förekommande i näringslivet och kommuner och landstingäretc., att
inte sällan andra hänsyn i sin upphandling pris och prestanda.änstyrs av

belyses i detalj konkurrensförhållandenakapitel och konsekven-I nästa mer
delardet regelverket i några utvalda näringslivet. offentligaDenserna av nya av

isektorn behandlas kap.närmare
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5 Det regelverkets betydelse förnya
konkurrensförhållandena någrai utvalda
sektorer

Nedan följer antal exempel på marknadsstruktur och konkurrensbegräns-ett
ningar inom några olika delar näringslivet. varje branschFör vigörav en
bedömning hur det regelverket och avregleringama kan förväntasav nya
påverka konkurrensförhållandena. Valet sektorer har i utsträckningstor styrtsav

tillgängligt material, främst SPK:s kartläggning för Konkurrenskommittenav av
konkurrensförhâllandena i antal branscher SOU 1991:28 Konkurrens-ett samt
verkets Effekter EES-avtalet konkurrensen i Sverige. Flera deav av
sektorer normalt behäftade med allvarliga eñektivitetsproblemsom anses vara

inkluderade. Problemen dock inte unika för de utvaldaär sektorerna,är som
omfattar 16 BNP.ca av

5.1 Livsmedelsindustrin

Konkurrenssituationen inom livsmedelsindustrin präglas dels jordbruks-av
regleringama, dels betydande koncentration i industri- och handelsleden.av en
Företagskoncentrationen sig på vissa områden monopol, främstnärmar genom
lantbrukskooperationens starka ställning. Lantbrukskooperationen har monopol
på mejerimarknaden och mycket dominerande marknadsställning inomen
köttvaru- särskilt slakt och styckning, kvarn- och bageriomrâdena. På
köttvarumarknaden, exempelvis, lantbrukskooperationen sinär domi-genom
nerande ställning inom slakt och styckning huvudleverantör till många sinaav
konkurrenter inom stycknings-, chark- .och förädlingsled. Vid sidansenare av
lantbrukskooperationen finns fåtal andra företagsgrupper kon-ett större som
sumentkooperationen och Procordia. företagskoncentrationenFörutom kärme-
tecknas delar livsmedelsindustrin horisontell och vertikalstora samverkanav av

olika slag. mejeri, slaktInom och spannmål bedrivs horisontell samverkanav
de ekonomiska föreningarna inom lantbrukskooperationenatt regionaltärgenom

uppdelade i marknadsområden inte konkurrerar med varandra. Dessutomsom
förekommer vertikal samverkan mellan föreningarna och de anslutna jord-
brukarna de har leveransplikt och de förra mottagningsplikt.attgenom senare
Även inom handelsledet företagskoncentrationen stark.är Det domineras av

Ävende blocken Ica, ochKF Dagab. i handelsledet förekommertre betyd-en
ande horisontell samverkan. Detaljhandelsbutikema knutna till sitt grossist-är
block hembudsregler och finansieringt.ex. marknads-genom av gemensamma
föringsaktiviteter. Inom de blocken förekommer långt driven horisontelltre en
samverkan rekommenderade cirkapriser och annonsering. Dengenom gemensam
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etableringshinder eftersomi sig innebärakoncentrationen tordelångt gångna ett
omfattandesannolikttorde uppfatta detkonkurrenterpotentiella ettatt mersom

etablerade blocken, uppbackadefrån deaggressivautlösainträde kan responser
etableringshinder skall läggasTill dessafinansiell styrka.aven föraktligicke

butiks-ofta inneburit knapphet påplanmonopoletkommunaladet nyaensom
blocken framförde etableradeoña haoch kommunernalägen gynnatatt synes

nyetableringar.tillförsök

regelverketdetEfekter nyaav

EFTA-ländema intejordbruksprodukter, eftersomomfattar inteEES-avtalet
förädladeberörsjordbrukspolitik. Däremottill EG:sansluts gemensamma

Sverige och EGoch dessutom harutsträckninglivsmedelsprodukter i viss
avgiftsfria kvoterömsesidiga tull- ochinnebärbilateralt avtaltecknat ett som

tullsänkningar.ensidiga svenskavissalivsmedelsprodukterdelför samten
gränsskyddet i nämnvärdsvenska någonpåverkar detEES-avtalet inteEftersom

för konkurrenssitua-begränsade konsekvenserhautsträckning kommer det att
produktområden kan avtalethandel. vissalivsmedelsindustri och Påtionen inom

det bilateraladelsökad importkonkurrens,medföra någotförväntas genomen
EES-avtalet innebärdelsavgiñssänkningar,jordbruksavtalets tull- och attgenom
livsmedelstillsatserlivsmedelskontroll ochproduktstandarder,reglerEG:satt om

produkter tidigarekan leda tillsvenska regler.nuvarande Det attersätter som
därför de inteattraktiva importera t.ex.inte varitvarit tillåtna ellerinte attatt

inhemskaproduktkategori varormarknadsföras inomkunnat nusomsamma
kan importeras.

bestämmelserkompletterades medkonkurrenslagen 1991nuvarandeDen
förbjödsordbruksområdet. Enligt dessakonkurrensbegränsningar på jriktade mot

vidfinansiering underskottuppdelning marknader export.samt gemensam avav
förfarandentanken dessai den lagen,regler försvinner ärDessa attnya men
konkurrens-avtal med märkbartförbudetfalla under det allmännaskall mot

uppluckringmöjligen leda tilleffekter. regler kanbegränsande Dessa en av
och dess vertikalamarknadsuppdelningregionalalantbrukskooperationens

leveransplikt. den lagenmottagningsplikt och Iformbindningar i nyaav
rekommenderadei formprissamarbete,troligen horisontelltkommer t.ex. av

konkurrensbegränsade avtal.otillåtet Detbetraktascirkapriser, äratt som
horisontellagälla det omfattandekommeremellertid osäkert detta attom

handelsblocken. Med tanke på dedeinom ochprissamarbetet ett trevart av
komma betraktaskan detta samarbetevertikala bindningamastarka att som

torde också ökainblandadestarka intressenkoncemintemt. De ärsom
gruppundan-omfattasprissamarbetet kan kommasannolikheten för att ettatt av

tag.
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Byggindustrin5.2

byggentreprenadmarknaden består fåtal företagsvenska ochDen ett stora ettav
Ävensmåföretag. byggmaterialindustrin starkt koncentrerad.antal Förärstort

fyra företagen tillsammansbyggmaterial har de marknadsandelmånga största en
flera delbranscher dessutom det totala antalethögre 80 %. Inom ärär änsom

fyra, exempelvis för mineralull och byggskivor.företag mindre Enän cement,
företagskoncentration underlättar för etablerade företag utnyttjalångt gången att
faktorer för försvåra inträde företag. exempel tordestrukturella Ettatt av nya

domineras med marknadsandelcementindustrin Cementa påsom av envara
Cementproduktion kännetecknasmarknaden täcks import.94 %. Resten av av

investeringar irreversibla, vilket etablerat företaginitiala är ettstora, som gerav
konkurrensfördel. flertalet västeuropeiska länder har de etableradeavsevärd Ien

produktionskapacitet överstiger mark-cementproducentema dessutom en som
möjligheterna uppträdanadsefterfrågan, vilket ytterligare ökar aggressivtatt mot

nyetablering. förekommer såväl horisontell vertikal inte-försök till Det som
byggindustrin. exempelvis, ingår i Euroc-koncemengration inom Cementa,

betongföretag använder i sin produktion.också flera Ettäger cementsomsom
verksamhet omfattar tillverkning golv, inred-exempel Stora,ärannat vars av

dörrar, sågade trägrossiströrelse och byggmateriel-ningssnickerier, trävaror samt
i form prislistorHorisontell samverkan vanligagrossister. ärav gemensamma

på marknaderna för golv, färger och lacker, måleri,inom flera områden, t.ex.
byggmaterielhandeln.och inomVVS samt

regelverketEfekter det nyaav

för byggindustrin torde ligga iEES-avtalets främsta betydelse EG:s bygg-att
produktstandarder kommer hela EES-området.och gälla deFörattnormer

produkter där svenska produktstandarder och byggregler utgjort importhinderett
till ökad importkonkurrens. Eftersom transportkostnademakan det leda ären

byggmaterial kan de avregleringar denavsevärda för många mark-Inresom
medför transportområdet också främja importmöjlighetema på bygg-naden på

regler för offentlig upphandling regler förområdet. Nya samt gemensamma
kan också underlätta för utländska byggentreprenörer kon-byggområdet att
svenska svenska projekt. Bestämmelserna värdlandetskurrera med attom om
skall gälla för projekt längre varaktighet månaderkollektivavtal kanän treav

med andra kvarstående handelshinder dock begränsa konkurrens-tillsammans
för utländskamöjligheterna entreprenörer.

konkurrenslagen torde framför allt byggindustrinpåverkaDen attnya genom
den omfattande horisontella samverkan i form prissamarbete före-av som

delbranscher i princip bli förbjuden.kommer i många kommer Eftersom detatt
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för Konkurrensverket eller regeringen bevilja undantag förfinns möjlighet att
huravtal eller avtal, det dock svårt mycketenskilda är att vetagrupper av av

till slut verkligen blir otillåtet och i praktikenprissamarbetedagens som
uppenbar för nuvarande byggkonjunktur medupphöra. Riskenkommer är attatt

för branschen kan leda regering och Konkur-lönsamhetsproblemvidhängande
beviljandet undantag från förbudettill attityd irensverk generös av omen

samverkan. det tveksamt i vad mån denkonkurrensbegränsande Däremot är nya
den horisontella och vertikala integratio-konkurrenslagen något hotutgör mot

integration leder till förfarandenbyggindustrin. den mån dennainom I somnen
dominerande ställning lagen möjlig-missbrukkan betraktas ger ensom avsom

möjligen tillskärpta förvärvslagstiñningen kan leda visshet ingripa. Denatt en
allt koncentration.uppbromsning utvecklingen störremotav

och privata tjänster5.3 Konsumentvaror

dagligvaror exkl. livsmedel sällanköps-definierasKonsumentvaror samtsom
och bilar. vissa dessaexempelvis hushållskapitalvaror För avvaror som

avsevärd importkonkurrens, medan andra,kläder, finnsprodukter, t.ex.t.ex. en
tjänster, i saknar konkurrens frånläromedel och många privata stort sett

utlandet.
Personbilsmarknaden, såväl bilförsäljning tillhandahållandet relateradesom av

reparationer och reservdelar, kännetecknas antaltjänster service, ett stortavsom
konkurrensbegränsningar. importen finns tekniska handelshinder för-För som

eller parallellimport bilar. betydande konkurrens-svårar direkt- En annanav
exklusivavtal medbilimportöremas och generalagentemas s.k.begränsning är

återförsäljare och verkstäder. före-marknadsdelning för auktoriserade Det
vertikal prissamverkan generalagentema rekommende-kommer också attgenom

prissamverkancirkapriser för bilar och reservdelar. Horisontellnyarar
via kommer listpriserförekommer återförsäljarna MRF överensatt omgenom

begagnade bilar.för inköp och försäljning av
Vertikal prissamverkan i form leverantören rekommenderadeatt angerav

Återförsäljarerelativt vanligt för konsumentvaror.cirkapriser tycks vara
detfölja sådana rekommendationer gällerförefaller benägna närattmer

exempelvis inom varuområdena kläder, skor, kosmetika ochmärkesvaror, l
iförekommer bekant företag inte följerguldsmedsvaror. Det attsom som
jrekommendationernafår leveransproblem.

horisontell prissamverkan förekommer för flera konsumentvaror ochAven är
också vanlig inom tjänstesektom, oña prislistor utgivna bransch-genom av en

prissamverkanförening. Exempel branscher med horisontell jämhandeln,på är
låssmeder, frisörer, reparationer hemelektronik, urmakare och glasögon.av
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regelverketEffekter detav nya

EES-avtalet har begränsade effekter på marknaderna för flertalet konsument-
och tjänster. Möjligen kan EES-avtalets regler etableringsfrihet ochvaror om

fri för kapital underlättarörlighet etablerandet utländska tjänsteföretag, t.ex.av
utländska bevakningsföretag. På personbilsmarknaden kan EES-avtalets bestäm-
melser tekniska regler underlätta direkt- eller parallellimport.om gemensamma

har EG-kommissionen utfärdat s.k.Däremot gruppundantag tillåterett som
och exklusiva återförsäljaravtal förselektiva bilar, vilket torde leda till att

vertikala konkurrensbegränsningar ocksåsådana kommer tillåtas enligt denatt
konkurrenslagensvenska om EG:s gruppundantag förlängs dennärnya nuvar-

giltighetstiden gårande 1995.ut
konkurrenslagen torde innebära del den vertikala ochDen attnya en av

framför allt horisontella prissamverkan förekommer konsument-mångasom
och tjänstemarknader blir lagstridig. Enligt den konkurrenslagen skavaru- nya

visa förfarandedet räcka med märkbart begränsar konkurrensen,att ettatt
med nuvarande lag Näringsfrihetsombudsmannenmedan måste visa för-att

farandet har skadlig verkan. Eftersom hel del den vertikala och horisontel-en av
samverkan förekommer idag ligger mellanpå vad tillåtetgränsen ärsom som

och otillåtet, och i flera fall varit uppmärksammad Näringsfrihetsom-av
det anledning förmodabudsmannen, finns den lagen kan leda tillatt att nya en

frånskärpt attityd konkurrensmyndighetema. Till detta kommer horisontellatt
prissamverkan med påtagligt oblida inom konkurrensrätt.EG:sögonses

5.4 Lastbilstransporter

Godstrañken med lastbilar 3,5 1990 miljarder35än ton omsattemer ca
kronor. detta svarade den s.k. inrikes fjärrtrafikenAv långväga och regel--
bundna inom landet för miljarder.10transporter -
Fjäntrafiken domineras helt fyra företag: Bilspedition, Bilgodsför-ASG,av

medling och Fraktama. två förstnämnda harDe 90 % marknaden. Företagenav
förrnedlingsföretag, köper tjänster enskilda åkerier. enskildaDeär som av

åkeriema har skyldighet frakta allt förmedlat gods, har i gengäldatt men
vissa linjer ellerpå områden. och Bilspedition tillämparASGensamrätt samma

Åkeriemaoch använder sig kalkylunderlag. förhandlar åtaxesystem av samma
sin sida med de båda företagen via förhandlingskarteller. Kartellema använder

utarbetade och enhetliga kalkyleringsprinciper.gemensamt
de lokala marknadernaPå har lastbilscentraler och fristående åkerier 60 %
40 % omsättningen. Lastbilscentralema föreningar, förmedlarärresp. av som

uppdrag till sina medlemmar och sköter administration och prissättning.
får inteMedlemmarna konkurrera med sin förenings utbud. Utanför storstads-
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marknader,lokaladominerande på sinaofta heltlastbilscentralemaområdena är
med varandra.regel inteikonkurreraroch de

Åkeriförbundeti Svenskakonkurrensbegränsning bestårytterligare attEn -
medlistorflera länåkeriema iförbranschorganisation utär gersom -

inom län.för lastbilstransporterpriserrekommenderade resp.

iEES-avtaletEffekter av

lastbils-förinhemska marknadendenförändring påmedför ingenEES-avtalet
bedrivaregistreringutländsklastbilar medtillåtet förinte attDet ärtransporter.

cabotagetills.k. cabotage. RättEES-land,ellerSverigeinrikestrafik i annat
grundfrågan har påEES-avtalet,iingåtänktursprungligen att avmenvar

framtiden.skjutitsoenighet
svenska mark-denkonkurrensbegränsningama påstarkadetanke påMed

skulle blipositiva effekter. Detskulle fåsig cabotagekannaden vänta attman
eftersomSverige,trafikbedrivaåkerierutländskaförlönsamt attmera

utbud fråntill ökatledaskullebättre.utnyttjas Dettakunde ettlastbilarna
marknader ilokalafjärrtrafik och på gränsom-inrikesåkerier påutländska

priser.väsentligt lägreleda tillsannoliktskullekonkurrensenökaderådena. Den
ochcabotageuppgörelse inom EGavvaktaintebeslutsvensktEtt att omen

fördel förbetydandetillskulle därförSverigecabotage itillåtaensidigt vara
för hushållen.i sista handochlastbilstransporterköparna av

bilateralalastbilstrañken regleratsgränsöverskridandedenHittills har genom
Medtrafik kvoterats.gränsöverskridandebedrivavilkaavtal, enligt rätten att

och lägrekonkurrenstill ökadvilket bör ledakvotsystemet,EES-avtalet slopas
marknaden.delpriser på denna av
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6 Offentlig sektor

Man kan inte förbigå den offentliga sektorn vid genomgång konkurrens-en av
läget i svensk ekonomi. Större delen den offentliga sektorns produktionav
består myndighetsutövning ellerän kollektivaannat och tjänsterav somvaror
försvar och rättsväsen, nämligen tjänster i princip skulle kunna till-som
handahållas privata producenter på marknad med fri konkurrens. Detav en
gäller framförallt sjuk- och hälsovård ca 9 % BNP, skola och högreav
utbildning ca 7 % BNP barn- och äldreomsorg casamt 4 % BNP. Förav av
dessa tjänster har den offentliga sektorn praktiskt monopol.taget

finnsDet anledning sig offentligavänta liksomatt privataatt monopol leder
till relativt höga kostnader och till kraftig begränsning antalet alternativen av

står till konsumentemasanvändamas förfogande.som
En anledning till de offentliga monopolen inomatt utbildning, sjukvård, bam-

och äldreomsorg har behållits, de alltmer uppenbara ochtrots växande kost-
naderna, fördelningspolitisk.är Endast offentliga monopol har kunnaansetts

alla medborgaregarantera utbildning,att vård, Detges samma omsorg, osv.
finns dock starka skäl fördelningspolitiskaatt tro att mål kan uppnåssamma
med privat produktion, alla medborgare betalningsmöjligheterom ges samma
genom skolpeng, vårdpeng, osv. och dessutom lika behandling ställs som
villkor för de privata producentema skaatt med skattemedelersättas för utförda
tjänster.
Att offentlig tjänsteproduktionutsätta för konkurrens med säkerhetär största

det bästa och kanske enda komma tillrättasättet med de kostnaderatt monopolet
medför. Viljan använda konkurrensatt medel för sänka kostnaderett attsom
och öka valfriheten har också ökat betydligt i kommuner, landsting och riksdag.
Dels möjligheter föröppnas konkurrens den offentligainom sektorn t.ex.
mellan kommunala skolor och mellan landstingsägda sjukhus, dels öppnas
möjligheter för konkurrens mellan den offentliga och privata sektorn.
Varje för tjänsteproduktion undersystem konkurrens har naturligtvis -förutom de fördelar konkurrensen kan också nackdelar. delEnsom ge -

nackdelar väl kända från början.är Andra nackdelar kommer uppenbarasatt
under gång. Eftersom det omöjligt i förvägär exakt hurresans att veta ett

kommer fungera i praktikensystem och vilkaatt vinster det kan jämfört medge
det gamla, det viktigt undvikaär storskaliga experimentatt det slag varitav som
vanliga i Sverige på rad olika områden förändringarnär genomförts för helaen
landet samtidigt. Därigenom minskas risken för misstag med skadeverk-stora
ningar och får bättre möjligheter jämföra olika alternativ.attman
En aktuell illustration regeringens planerär på riksomfattande hus-ett

läkarsystem. Husläkarsystemet har kända nackdelar enligt internationella
erfarenheter: det kan minska patienternas valfrihett.ex. och leda till lägreen
kvalitet i vården. Olika ersättningssystem till husläkama har i sin kändatur
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ochöverbehandlingtenderarprestationsbaseradenackdelar: attsystemrent ge
registrerad patient kanersättningmedmedankostnader,högre systemett per

ersättnings-husläkare och andraAndraunderbehandling.leda till änsystem
pekar deterfarenheter påInternationellaoch nackdelar.sina för-har attsystem

valfrihet inom sjukvårdenochmed konkurrensvisstfinnsinte systemett som
föreskrivatill intestarkt skälandra Dettaentydigt bättre är attettsystem.är en

lösningar.olikaolika landstinglåtaför hela landet,lösning prövaenda utan att
del generellapekaempiriska grunder kanochteoretiskaPå både enman

generelltoffentliga sektorn.konkurrens i den Ettanvändningenmedproblem av
Konkurrensoch landsting.inom kommunerredovisningssystemenproblem är

offentliga ochmellanoffentliga sektorndensåväl inomlika villkorpå som
landstingsägda enheternakommunala ochdeförutsätterproducenterprivata att

Konkurrensver-enligtkostnader.beräkna sina Dettaoch korrektsärskilja ärkan
bilaga till Konkurren-enligtregel för närvarandeundantagket än ensnarare

1992:191.remisssverkets Ds
värderafall ochi mångaproblem svårighetensammanhängande mätaär attEtt

svårighet,knappast någondel fall bereder dettaproduktionsresultatet. I t.ex.en
ochsvårigheternatvätterier. andra fallellerrenhållning Igäller är storadetnär

sjuk-uppträder inommätproblemSärskilt svåraoöverstigliga.kanske t.o.m.
ochvården omsorgen.

mellan denbindningarnaturliga skäl finnsdetproblemytterligareEtt är att av
ochbeställare tjänstlandstingsförvaltningenellerkommun- ärdel av ensomav

Riskenmed privata producenter.beställningen ärdel konkurrerarden omsom
kommunalaför detupphandlingsunderlaget skräddarsysuppenbar gatu-attt.ex.

renhållningsbolaget.ellerkontoret
offentligadeförutsätterfungerande konkurrensproblemfjärde attEtt är att en

kon-konsekvensernaincitament ochändamålsenligaproducentema att avges
framgångsrikdetta betydaklartext kanresultat Ikurrensens attaccepteras. en

möjligheterskolanpersonalen ochbelönarskola något attkommunal sätt ger
skolaframgångsrikmindreönskar, ochskolledningen såexpandera att enom

ned. Vi vill påstå dennatvingas läggaoch kanminskadefår attt.o.m.resurser
imycket litetuppmärksammatsdynamikkonkurrensensproblem medtyp av

kvalificerade analyseni denochdiskussionenden allmänna även avmer
skolan.sjukvården ochkonkurrenslösningar inom t.ex.

ytterligareredan påpekatsutpekatsproblemgenerella ärDe somsom --
offentligainom denmed konkurrensmångfald i försökentillåtaförargument att

förocksåstorskaliga lösningar. Deundvikaoch är attsektorn argumentatt
försökenutvärderingfortlöpandeförtillräckligaavsätta avenresurser
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Den andel den offentliga sektorn och BNPstora grundskolan,av av som
gymnasiet och högskolan sjuk- och hälsovården har motiverarsamt en mera
detaljerad diskussion, kan konkretisera några de problem desom av som
offentliga monopolen medför och olika lösningar med konkurrens ochatt
ekonomiska incitament många håll.prövasnu

6.1 Grund- och gymnasieskolan

Kostnaderna för grund-, gymnasie- och högskolan drygt %7 BNPmotsvarar av
och fjärdedel den offentliga sektorn. Av dessa 7 % högskolan fören av svarar
mindre procentenhet.län

jämförelseI med andra OECD-länder har den svenska grundskolan den högsta
Årkostnaden elev och den högsta lärartätheten. 1987 gick det i Sverige 10per

elever på lärare. I Norge motsvarande siffra i16, Västtyskland i18,en var
Frankrike i Storbritannien19, och20 i Japan 22. Från början 1960-talet tillav
mitten 1980-talet tredubblades kostnaden elev i grundskolan. anled-Enav per
ning den ökade lärartätheten, också kraftigt ökade kostnader för ickevar men

Årundervisande personal i skolan och för central administration. 1963 gick det
i Stockholm elever287 varje administratör i grundskolan;t.ex. 1989 var

siffran 124.
Trots den relativt höga resursinsatsen elev visar svenska grundskole-sett per

elever vid internationella jämförelser allmänt medelmåttiga resultat. Resul-sett
har absolut förbättrats under 30-årsperiod,taten relativt andra ländersett en men

har de svenska eleverna halkat efter.
Det svenska utbildningsväsendet har kännetecknats mycket långt gåendeav en

planering på nationell nivå och fullständigt offentligt monopol.nästanett
Läroplanema har i detalj fastställts riksdagen. Ca 0,5 % grundskolansav av
elever har gått i privata skolor. Systemet har med andra ord uppvisat extremen
likfonnighet.
Likformigheten har givit hög grad regional och social utjämningen av av

utbildningsresultaten, högre i något OECD-land. Enän diskutabelannat mera
effekt varje förändringär matematikundervisningensatt systemet, t.ex.av
utformning, läxläsningens omfattning eller införande hemspråksundervisning,av
har fått samtidigt fullständigtoch genomslag, och det praktisktett att taget
saknats jämförelseobjekt inom landets gränser.
Med mindre detaljerade krav på undervisningens innehåll och utformning och

på skolans organisation, och med konkurrens mellan olika skolor offentliga-
privata hade med all sannolikhet den svenska grundskolan i dag varitsom -
effektiv och dessutom elever och föräldrar valfrihet mellan olikagettmera

alternativ.

[mig
a,
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genomfördesfriskolors.k.iför eleverskolpengmed genomsomDet system
för privatafinansieringshindereffektivtundanröjthar1992riksdagsbeslut ett

nyetablering.omfattandetillredan lettharochgymnasieskolor,ochgrund- en
ielevgenomsnittskostnaden%med 85 perskolorPrivata ersätts avnu

förväntaskanskolorprivatamedmotiverasnivån attlägreDenhemkommunen.
blirpraktikenadministration. Ioch förelevvårdförkostnaderlägreha

12 årkostnadsnivån 1grundasdeneftersom%,85lägreersättningen än
tidigare.

skolor. DetprivataochkommunalamellankonkurrensskaparSkolpengen
konkurreraskolorkommunenslåtaför kommunernatvång attingetdockfinns

ändåharkommunStockholmsskolor.kommunersmed andraochvarandramed
ochskolanförkostnadernasänkasyfteiskolpeng,kommunal atts.k.genomfört

införsstudentpengmeddetparallell systemvalfrihet. En är somökadskapa
institutionernakommer attdettaMedunder 1993. systemuniversitetenvid

ochstudenterinskrivnaantalettillförhållandeundervisningsmedel itilldelas
avlagdaantalet poäng.

hälsovårdenochSjuk-6.2

totaladetoch någotBNP%för 9sjukvården avoch meraHälso- avcasvarar
de hardvs.sjukvårdshuvudmän,s.k.Landstingen ärsysselsatta.antalet

sjukvården. Genomfinansieraförbeskattningsrättoch har atthuvudanvaret
producentervilkalandstingen avgöroch somfinansieringsprivilegiet attgenom

sjukvår-praktikenilandstingenskattemedel bestämmersubventionerasfår av
vårddagarantalet6 %Endastorganisation.ochinriktingomfattning, avdens ca

ochoch kommuner,landstingandraproduceras änvårdhemochsjukhuspå av
privata entreprenörer.1992drevsvårdcentraler860landstingens10endast avav

50-talytterligarelämnalandstingen ettplanerar attårendeUnder närmaste
öppenvårdenkan1992:13. Dessutomentreprenad SPK Rvårdcentraler

husläkamadekonkurrensytterligare attför somnyakomma genomutsättasatt
privata.blirutsträckningi visslandstingenupphandlas avnu

förutredssjukvårdenorganisationsaltemativ förochfmansierings-Olika
uppnåMåletkommitté. är atttillsattparlamentarisktnärvarande enav

kanetableringsfrihet. Det noterasinförasuccessivtochkostnadseffektivitet att
1992november sägerden 30regeringentilliKonkurrensverket rapportatt en

påeffekterersättningssystemetsgrad beaktartillräckligiintekommitténatt
blikommerinte attbefararKonkurrensverket systemetattkonkurrensen.

konkurrensneutralt.
utred-landstingeninompågårutredningsarbetetcentralamed detParallellt
Flerafinansiering.ochorganisationförändringarmedförsökochningar av
blirpolitikernasåstyrningenpolitiska attdenförändraförsöker meralandsting
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patienternas företrädare och mindre vårdapparatens. led iEtt denna strävan är
särskilja fmansierings- och producentrollema.att del landstingEn föröppnar

konkurrens privatisering ochextern anbudstävlan. Stockholms länsgenom
landsting kanske det landsting kommit längstär dennapå Landstingetväg.som

i juni 1992 konkurrensprogram med måletantog ett 1994 ytterligareatt senast
minst 20 % verksamheten skall för konkurrens anbuds-utsattav vara genom
tävlan eller andra åtgärder. Andra landsting inriktar sig på skapa konkurrensatt
mellan sina vårdproducenter vårdcentraler och sjukhus låtaegna attgenom
patienterna fritt få välja vårdproducent eller låta vårdcentraler,attgenom
sjukvårdsnämnder eller sjukvårdsområden bli beställare sjukvård hos kon-av
kurrerande sjukhus inom landstinget.
Resultatenheter inom sjukhusen vanligare metodär konkurrensän öppenen
sänka kostnaderna. Enligt undersökningatt Landstingsförbundet hade 51en av
88 studerade sjukhus 1991-1992 låtit medicinsk service t.ex. laboratorietjän-av

blister resultatenheter till någon del och i någon form. Utvecklingen inom
medicinska och kirurgiska specialiteter har inte kommit lika långt på grund av
besvärliga och incitamentsproblem.mät-

6.3 Privatisering naturliga monopolav

Även andra medel konkurrens diskuterasän och för åstadkommaprövas att
ökad effektivitet och tillgodoseende konsumenternas önskemål. Ett exempelav

privatisering offentligt ägdaär tillgångar. de flestaI fall privatisering-av avser
företag i branscher där det knappast finns motiv för offentlig kontrollarna
direkt ägande. Exempel Procordia, ASSI och SSAB.är Privatiseringengenom

kan leda till ökad effektivitettvärtom väntas de tidigare statsägdaattgenom
företagen får hårdare budgetrestriktioner och professionellare ägare.

några fallI gäller dock privatiseringen verksamheter där det finns skäl för
offentligt kontroll. Ett sådant s.k. naturligaär monopol, vilka uppträder i
branscher där stordriñsfcirdelama så det kostnadseffektivtär läggastora äratt att
hela produktionen i enda företag. En fri och oreglerad privatett marknad
tenderar leda till alltför liten produktion, till alltför högaatt priser och
kostnader,- eller till inga företag alls vågar etablera sig påatt grund risken förav
överetablering. Sådana problem kan lösas antingen offentligt ägande,genom
eller privat ägande kombinerat med offentlig kontroll och reglering. Dengenom
förra lösningen den traditionellt europeiska,är medan den denärsenare
traditionellt amerikanska.
Aktuella svenska exempel vissa delar tele-är och elproduktionen. I denav

allmänna debatten privatisering de naturliga monopolen har effektivitets-om av
vinster förknippas med privat ägande betonats starkt. Det anmärknings-ärsom

litet eller inget intresse harvärt fråganatt ägnats privatisering börom en

10 13-0358Bilagcdcll
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och reglering, eftersomoffentlig kontroll allakombineras med nästant.ex.
medtelebolag också har myndigheterprivatiserade pris-länder harsom

privatiseringenuppmärksammade Britishuppgifter. Vid denreglerande av
prisregleringssystem, price-capkompletterandevikt vidTelecom lades stor ett

regulation.
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Slutsatser7

indikationer bristande konkurrens i svensk ekonomi:finns flera påDet storen
med monopoliserat tjänsteutbud, S-sektor med påtagligaoffentlig sektor storen

horisontell samverkan K-sektor med många branscherochinslag ären somav
och ibland segmenterade från internationella marknader.koncentreradestarkt

dessa konkurrensbrister till avsevärda samhällsekonomiskaSannolikt leder
kostnader.

rad konkurrensfrämjande åtgärder. viktigasteEES-avtalet inrymmer Dessen
försvårar segmentering marknaderdet avvecklaeffekt är attatt av genom
och tekniska handelshinder. lagen offentligetableringshinder Den nya om

samtidigt EES-avtalet.upphandling planeras träda i kraft dockDet ärsom
Därför bör träda kraft möjligt, hänsyndetta sker. lagen iosäkert när snarast utan

lagenEES-avtalets viktig förutsättning för ska ha avseddaEntill attstatus.
myndigheterna har upphandlingskompetens och överträdelsereffekter är attatt

sanktioner.leder till kännbara bryta slentrianmässigtbestämmelser För attav
kan det finnas anledning kräva anbud infordras frånköparbeteende att att

vid offentlig upphandling viss storlek.utländska producenter av
potentiellt verkningsfullt instrument.konkurrenslagen Den harDen är ettnya

explicita förbuden olika former horisontellstyrka i de samverkan.mot aven
för diskretion från myndigheternas sida, vilket ärLagen stort utrymmeger en

tillämpningen i fråga företagsförvärv och vertikalafördel eñersom om
konkurrensbegränsningar kräver övervägande specifika förhåll-noggrant av

berörda branscherna. Möjligheten till diskretion innebär samtidigtandena i de
tillämpningen kommer partsintressen.fara för att att styras aven

minska detta och andra problem med diskretionär konkurrenspolitikFör att en
kodifreras långt möjligt ledtillämpning så i detta kanEttdessbör är. attvara

med amerikanska Horizontal Guidelinesutarbeta dokument i enlighet Merger
för konkurrensmyndighetema tillämpar lagen. Sådanadetalj redogör hureratsom

i allmänhet inte bindande för myndigheterna, de bidrarriktlinjer kan menvara
regulatoryminska osäkerhet och problem med bl.a.till capture.an
regel kraftfullt motarbetas.Horisontell samverkan mellan företag bör Detsom

samhällekonomiskt önskvärdinnebära samverkan allt intekan äratt trotssom
dock det pris måste betalas för ökadtill stånd. Dettakommer är som en

konkurrens.
andra former ekonomiskaFörsöken med inslag konkurrens ochstörre av av

offentlig sektor torde generellt befrämja kostnadseffektivitetincitament i sett
valfrihet för medborgarna. dock viktigt ha i åtanke allaökad Detoch är att att
resursallokering för- nackdelar och det i förvägför har såväl ärattsystem som

bedöma vilket bäst inom visst område. detsvårt Avettatt system som passar
bör undvika storskaliga experiment husläkarsystemet, ochskälet t.ex.man som
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istället mångfald i försöken med också viktigtDetuppmuntra ärsystem. attnya
för utvärdera olika lösningar.avsätts attresurser

vital och effektiv konkurrensEn förutsätter vidare verksamheter kanatt
expandera de fungerar bra och avvecklas de inte eñerfrågas. Dennanärom
konkurrensens dynamik betonas ofta i andra sammanhang central aspektsom en

marknadsekonomin. konsekvenser förDess verksamheter skola ochav som
sjukvård har dock hittills fått alltför liten uppmärksamhet. Likaså har en annan
förutsättning för fungerande konkurrens på den offentliga sektorns område
negligerats, nämligen rättvisande kostnadsredovisning.en
Privatisering offentligt ägda företag kan förväntas leda till ökad effektivitetav

hårdare budgetrestriktioner och professionella företagsägare. Förgenom mer
verksamheter med inslag naturliga monopol finns dock behov offentligettav av
kontroll i någon form. Det väsentligt i samband med privatiserings-är att man
förslag uppmärksamhet problemet med utforma sådan kontroll,ägnar att en
vilket skebör med beaktande den omfattande ekonomiska forskningen påav
området.
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Inledning1

denna studieövergripande syftet med beskriva och analysera deDet är att
godgrundläggande problemen med skapa kvalitet inom det svenska utbild-att

ningsväsendet och yrkesträningen på arbetsplatsen. Utgångspunkten för analysen
omfattning, inriktning kvalitetutbildningssystemets och avgörande förärär att
kapitalpå mänskligt utvecklas och tillgången på välutbildadhur tillgången att

betydelse för industrilands ekonomiska utveckling.arbetskraft, har stor ett
förändringUtbildningsväsendet i Sverige genomgår just omfattande frånnu en

centralstyming till decentralisering. Sverige på intet unikt, följerHär sättär utan
då viktigt analysera vad förändringarnainternationell trend. Det är atten

jämförelser inom OECD-ländema framför allt inomminst vid ochinnebär inte
länderna. studien kommer också kostnader ställas effek-de nordiska I att mot

vad vi utbildningens kvalitet och dess resultat.tivitet och vet om

Barnomsorgen

fungerande barnomsorg idag förutsättning för det svenska samhälletEn är atten
fungera. Under de åren har omfattande utvecklingskall kunna 30senaste en

År den offentligaomfattade barnomsorgen i Sverige totaltskett. 1960 vartca
Årlågstadiebam.förskolebarn och hade % alla15:de 35:te 1992 49vart ca av

daghem, familje-förskolebarn eller 388 000 bam plats i deltidsdaggrupp eller
och tredje barn på låg- och mellanstadiet eller barn platsdaghem 588.000vart

eller familjedaghem Swedish Ministry of Education andi fritidshem Scien-
Daghemmens liksom fritidshemmens antal har ökat,ce,1992:40, SCB,1992a.

familjedaghemmens antal har Heldagsomsorgen harmedan ökat,stagnerat.
Årdeltidsgruppverksamhet däremot minskat i betydelse.medan 1985 satte

år barn fr.o.m. månaders ålder fram tillriksdagen mål 1991 alla 18attupp som
skulle ha plats i den offentliga barnomsorgen, föräldrarnaskolstarten såen om

finansiella skäl kunde kommuner inte genomföraönskade. många dettaAv
Från kan alla sexåringar delta i förskoleverksamhet.1975 Det ärprogram.

förobligatoriskt kommunerna anordna sådan undervisning, medan deltagandeatt
inte obligatorisk. Under de åren har antalet förskolebarn medär senaste annat
hemspråk svenska ökat med omkring och till12 % uppgårän ännu mer

Ambitionema för barnomsorgen har varit höga. Avsikten inte30 000. enbartär
ha tillsyn barnen då föräldrarna förvärvsarbetar barnenävenatt utan attav ge

erfarenhetervidgade kunskaper och och medverka till barnen får god ochatt en
utvecklande uppväxtmiljö.
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Barnomsorgens kostnader

höga ambitionerna barnomsorgens område harDe på också inneburit verk-att
blivit mycket kostnadskrävande. genomsnittligsamheten En daghemsplats i ett

normalt daghem kostade kr. offentligt1992 85 000 Den anordnade barn-ca
i Sverige kostar idag miljarder i18 kronor drift år.överomsorgen per

Daghemsverksamheten kostar miljarder och familjedaghemmen12 4 miljar-ca
der. Till övervägande del finansieras verksamheten90 % via socialaca- -
avgifter eller skatter.

för studie kostnader för offentliga tjänster iInom Norden harramen en av
Statskontoret 1986 jämfört dansk, finsk, norsk och svensk barnomsorg.
Resultaten visade svensk barnomsorg kostade vad den gjorde i deänatt mer

nordiska länderna. Mål och måluppfyllelseandra analyseras och jämförs i
skillnaden resurstilldelningVidare beskrivs i och organisation ochrapporten.

lösningars betydelse förbedömning olika kvaliteten i verksamheten. Engörs av
daghemsplats kostade ungefär dubbelt mycketsvensk så dansk, finsksom en en

till de högreeller norsk. Förklaringen kostnaderna i Sverigeatten var man
socialahade: högre löneläge inkl. arbetskraftskostnader bland de anställda,
lokaler,högre personaltäthet, högre teknisk utrustningsstandardstörre samt

fann de finskahögre matstandard. Studien danska, och norska daghemmenatt
ochutnyttjade sina bättre variation i organisationenstörregenomresurser en

kunde de hålla verksamheten i bamgruppema samlad. Skillnader deimer
och måluppfyllelsenpedagogiska målen ringa likartad. Vid jämförelservar var

faktiskmellan öppethållande och barn fann utnyttjandegra-närvaro attav man
iden klart lägre i Sverige de övriga nordiska länderna. Studienänvar ger

förbättrad resurshushållning,förslag på förbättrat lokalutnyttjande, ökade
och förgruppstorlekar för de barnen barn har korta närvarotiderstörre samtsom

den tekniska utrustningsstandarden. Som räkneexempel visaröversyn av man
vi hade lokalyta de andra nordiskai länderna skulleatt sammaom som

000-20 000 platser kunna finansieras och vi hade10 nya om samma grupp-
för de äldrestorlekar barnen i Finland, dvs. barn för de barn25 ärsom som

närvarande mindre timmar20 vecka och 20 barn för de bamän ärper som
närvarande högst timmar29 vecka skulle platser16 000 kunna till-per nya

Studienkomma. visar, det finns möjligheter få deatt att ut mer av resurser som
disponeras. bättre anpassning till behoven samtidigtEn får störresom man en
mångfald och variation i organisation och struktur skulle kunna bestånds-vara
delar i sådan utveckling.en
Svenska kommunförbundet bedriver tillsammans med Norrtälje och Täby

kommuner försöksprojekt med kvalitet, anpassning, konkurrens och alter-ett
nativ inom barnomsorgen kommunförbundet,Svenska l992a. viktigasteDen

idelen försöket innebär flertal olika former daghemsavdelningaratt ett av
erbjuds, vilket innebär föräldrarna kan välja mellan avdelningar med olikaatt
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föräldramedverkan, inriktning och storlek.måltider, lokaler,öppethållande,
avdelningar emellan. Inkomstbaserad barn-skiljer sig också olikaAvgifterna

familjens bruttoinkomst vid heltids-avgift %med 7omsorgstaxa aven
syskonrabatter har varit viktigvid deltidsplaceringoch %placering 4 samt en
genomsnittlig daghemsplatstidigare kostade istyrfaktor. Som nämnts etten

föräldrarna betalade kr.OOO kr, 10 000normalt daghem 1992 85 varav caca
kr. avdelning medbetalade alltså 000 Föroch kommun, 75Samhället, stat en

föräldrarnakostnaden kr år, medanöppethållande 65 000kortare pervar
blev kostnaden kr, dvs.samhället 60 OOO 15 000betalade endast 000 kr. För5
Samhället alltsånormalavdelningen.jämfört medkr lägre störresatsar resurser
möjlighet välja avdelning medbehov eller inte harharpå dem större att ensom

den flexibla planeringen,Enligt innebaröppethållande.kortare rapporten mer
Norrtälje kommuns skattefinansierade kostnaderresultatrelaterad, attsom var

i genomsnitt avdelning.eller med 180 000 krminskade med 38 % per
i landet har börjat, ibolagisering barnomsorgenPrivatisering och menav

daghemPersonalkooperativ, föräldrakooperativ ochomfattning.blygsam samt
alternativen. Daghem ochsvenska kyrkan någradrivnafritidshem är avav

Montessori eller Waldorf, harpedagogisk inriktning,medfritidshem t.ex.annan
stiftelse. likhetfall ideell förening ellerföretagsformen i dessa 1ökat och är

privata tillfritidshemmen finansieras dekommunala daghemmen ochmed de
tycksstatliga medel. privata alternativenkommunala och Demed85 % varaca

uttala sig de privatasin planering, det svårtflexibla i ännu är att ommenmer
likvärdig kvalitet. debatten talas emellertidpriserna vid Ialternativen kan pressa

eller omfånget verksamhetenkvalitetenprisbesparingar på 20 % utan att avom
Boethius, 27.12.1992.Rothstein, DNdrabbas

fruktsamhetstal de flestavisat högreSverige har under de åren änsenaste
År och tendensenföddes barn i landetländer i 1992 124 000andra Västeuropa.

kvinnor i åldrarna år föder flertio varit 30-40har under de åren attsenaste
svenska kvinnornas höga för-föder färre.medan kvinnor under 30 Debarn,

förskolåldern kvinnorkvinnor med barn i och 89 %värvsintensitet, %83 avav
Behovet daghemligga bakom denna tendens.i skolåldem, kanmed barn av

ökar. Samtidigtframtiden i och med barnkullarnainte minska ikommer attatt
godastrukturer skapats under de årenviktigt rigiditeten i dedetär att som

minskas och flexibiliteten ikostnaderna på så kanochkan lösas sättattupp
visat utvecklingen under bamaårenBloom 1964 harökas. Somsystemet

personlighetsmässigaför den intellektuella ochbetydelsemycket ut-stor
daghemmen inte endastdärför viktvecklingen i ålder. Det är ärattavvuxen

miljön stimulerande och utvecklande.för barnförvaringsplatser ärattutan
möjligheter minska kostnadernadet finns godaSlutsatsen är att utan attatt

kvaliteten försämras.
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Grundskolan

flera länderOECD-länder nio år. Ii de flestaomfattarobligatoriska skolanDen
delstater harde flesta tyskaBelgien ochutökats.emellertid skolplikten etthar

heltidsundervisning.inte går iför eleverochår 12obligatorium på 10 som
StorbritannienHollandobligatorisk skola ochtioårigFrankrike har samt enen

ålder ochallmänhet vid årsbörjar iobligatoriska skolgångenelvaårig. Den sex
år ochAntalet skoldagar16-årsåldem.ellertillsig fram 15-stäcker per

vardagar dåmellan 174-178Sverige harvarierar också.längdskoldagamas
skoldagar,OECD-länder har flerflestamedan depågår,undervisning t.ex.
påverkar ocksåHolland och 243. Detta200 JapanEngland 194,Frankrike 185,
Medan svenskaolikaiundervisningstimmar år ämnen.hur många per som ges

i årskursmatematikitimmar årmedeltal på 96hade ämnetelever ett per
belgiska undervisnings-och 140skottska elever 148elever 129,hade franska

Enligt betänkande1985:5.Utbildningsdepartementet, Ds Uårtimmar avper
undervisningtimmarselever få 370föreslås svenskaläroplanskommittén 1992
gemomsnittinnebär igår i årskurs 6-9. Dettafyra årunder dei matematik man

jämförelser mellanfann vid1991Husén Keevestimmar år.92,5 per
minskat under-industrilanddet endaSverige198384197071 och att somvar

tidpunkten.vid dennaturorienterandevisningstiden för ämnen senaste
och hadeUSAHolland, Italien, UngernFinland, Japan,England,Australien,
l4-åringar.naturorienterande förundervisningstiden isamtliga ökat ämnen
dyraste skola.hade världensbland de länder1980-taletunderSverige somvar

1980-talet hela 9 % BNPi börjanSverige1990Enligt OECD avsatte avav
OECD-ländema.andel ivanligmedan drygt 5 %utbildning,till är en mer

och 9,6 %BNPsatsade Sverige 1988 5,7 %1992 stats-Enligt OECD avav
ochDanmark, Finlandjämförelse finnerutbildning. Somutgiftema på attman

ochutbildning 11,6,6,6 % BNPsatsade 6,9, 6,8årNorge resp. avsamma
mellanstadiet har i Sverigeochstatsutgiftema. Låg-%12,417,1 avresp.

jämfört medutbildningskostnadema, %36,8andelinternationellt sett stor aven
förFinland och Norge.för 28,0Danmark, 26,2för25,0 %

kvalitet mellankostnader ochskillander ihar studeratStatskontoret 1991
Totalkostnaden elevSverige.Finland, ochDanmark, Norgeigrundskolor per

andra nordiska län-jämfört med dehögremellan och 28 %Sverige 23ivar
skillnaderjämförelser på grunddet svårtStudien visarderna. är göraattatt av

pensioner.avgiñer och Ilönekostnadstillägg för socialaimellan länderna
medhavdaelevernaingen skollunchDanmark och äterNorge utanserveras

hälsovård i andra nordiskaelevernashuvudman förintesmörrebröd. Skolan är
hemspråks-undervisning,medandel eleverocksåSverige harländer. störreen

och demellan de sven-skaskillnadernaförklara %beräknas 2--3vilket av
till sådanahänsynkostnader. Omländernas totalaövriga togman
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skillnader låg kostnaderna i Finland och Norge 18 12 under% de svenska,resp.
medan Danmarks låg något högre Sveriges.än

internationellaFörutom jämförelser har tillgång till nationella dataäven
Svenska kommunförbundet, Skolöverstyrelsen, Statistiska Centralbyrån, 1991
där kan jämförelser mellan kommuner.göra De resultat publiceradesman som
för år 1990 visade genomsnittskostnaden for grundskolan för olika kommun-att

såg följandeutpå vis:typer

Bruttokostnadelev Kr
Storstäder 44 436
Förortskommuner 43 218
Större städer 43 851
Medelstora städer 43 604
Bruksorter 46 193
Normalkommuner 44 017
Glesbygdskommuner 50 296
Landsbygdkommuner 42 585
Genomsnitt 18144

kommun hadeDen den högsta kostnaden Storuman med 67 133 krsom var
elev, medan den kommun hade den lägsta kostnaden Ekerö medper som var

kr, dvs.37 364 skillnad på kr40 000 elev. båda fallenI ingår lokalkost-en per
nader.
Utbildningens kostnader i de flesta länder framför allt lönerutgör till de

anställda. mått dåEtt intressant relationen antal eleverär heltids-ärsom per
anställd lärare. Enligt OECD 1992 hade Sverige år 1988 låg- och mellan-
stadiet eller det lägsta11,1 antalet elever lärare bland samtliga OECD-länderper

denna siffra. högstadietPå denna siffra 10,9 och dennarapporteratsom var
Österrike,nivå hade Italien och Danmark lägre siffror. Antalet elever lärareper

kan naturligtvis variera i olika kommuner. Utvecklingen i Stockholm från 1963
till har1989 redovisats F ägerlind 1991. Samtidigt elevantalet i stadensav. som

Årgrundskolor minskat med 40 har% antalet lärare ökat. 1963 då grundskolan
Årinfördes fanns det elever18 lärare. 1989 det 9 elever lärareca per var per

siffra avtal minskade till fram till8,7 1991.en som genom nya
detAtt genomsnittliga antalet elever lärare lågt i Sverige jämfört medärper

andra länder innebär inte klasstorleken alltid liten. Lärarnas undervisnings-att är
skyldighet, uppdelning för laborationer specialundervisning inverkar påsamt
antalet elever lärare. Marklund 1962 studerade elevkunskaper i relation tillper
klassens storlek och homogenitet. fannHan inga signifikanta samband. I en
litteraturgenomgång studier relationen mellan klasstorlek och kunskap-av av
resultat i såväl svenska antal internationella studier fann Marklundettsom
1989 elevernas studieresultat inte märkbart påverkades klassensatt storlek.av

1l
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påvisas tydliga samband mellaneffektiva skolorstudierheller iInte omsenare
1992. Låga svenska elev-elevresultat Reynolds Cuttance,ochklasstorlek

mycketspecialundervisning sker i småpå visslärare berorsiñioma attper
fall detta nödvändigt, medanoch elev. vissaibland lärare I ärenengrupper,

detväl kunde ske i något Dåfall mycketundervisning i andra större grupper.
administrativfrågan oftahemspråksundervisninggäller är art.av

för lärarlönekostnadema irektoremahöstterminen har1991Fr.o.m. ansvaret
inneburit skolenhetema harStockholm har dettabudgetramar. Isina lokala att

vid tjänsteavgångarspecialpedagogiskadeframför alltvakanshållit resurserna
statsbidragssystemskolor, 1992a. EttStockholmssjukskrivningaroch nytt

skolväsendettill drifteninnebär statsbidragetvilketjuli 1991infördes 1 att av
stöd. 1993 kommersamlat finansiellt Fr.o.m.utbetals äveni kommunen ettsom

samlatupphöra.statsbidrag Despecialdestinerade ersättsdessa ettatt av
skatteutjämnings-inkl. s.k.kommunal verksamhetstatsbidrag för allgenerellt

statsbidraget tillsammansbesluta hurkommer dåVarje kommunbidrag. att om
kommun måste läggainnebärskall användas.kommunalskatten Dettamed att en

till olika skolor.fördelaresursmodell för att resursernaenupp
valfrihet för föräldrar ochmedhar199192Under läsåret störreett system

följer vissainförts. dettaoch inriktning Ivälja skolaelever systematt resurser,
Svenska kommun-eller han väljertill den skola honelevenden sk skolpengen,

väljaför föräldrar och elevervalfrihetenSamtidigt,förbundet, 1992b. attsom
skolor fåttinförts, har friståendeskolpengeninriktning kommitochskola samt

finansieringUtbildningens påmöjligheter Miron, 1993.ekonomiskastörre
skolaelev, skolbidrag perelevbidrag, pergrundskolenivå bygger på samt

elevbidraget lärar-delenStörreskolgemensamma utgörsövriga avresurser. av
dellärarlöner missgynnas.organisation och höga Enmed dyrSkolorlöner. stor
förSkolorna skall på sålokalhyra.skolbidraget störresättutgör ansvargesav

medsig inte hushållalönade detdet tidigarelokalkostnadema. I attsystemet
likaflesta skolor användeinnebar devilket ävenlokaler, stort utrymmeatt om

varithar ocksåMånga kommunerminskade Fägerlind, 1991.elevantalet spar-
och lärare tvingadevilket innebär eleverreparationer,med är attattsamma

skulle Vissaarbetare i Sverigemycket få andramiljöerarbeta i acceptera.som
administrationSkolskjutsar ochelevvård,kostnader för samt per-gemensam

centralt i detutgifter betalassonalsociala även systemet.nya

Gymnasieskolan

gymnasieskolan. Undervidare till 1980-varje åldersgrupp går90 %Nära av
universitetsinriktade linjernavalde deandelen ungdomarminskadetalet som

yrkesinriktade linjerna ökademedan detill 1986,från % 1975 22 %29 pro-
trend finnerEducation and Science, 1992:109. DennaMinistry ofportionellt
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i flera OECD-länder i Japan där de teoretiskt inriktadeutom linjerna underman
period ökat från till59 % 70 % åldersgruppen. Bland de nordiskasamma av

länderna har Sverige haft den yrkesinriktade gymnasieskolan.mest Vid en
jämförelse mellan Australien, England, Finland, Holland, Italien, Japan, Sverige,
Ungern och hadeUSA samtliga länder England och Sverige ökat tidenutom för
naturorienterade mellan 197071 ochämnen 198384 för elever specialise-som
rade sig på dessa gälldeDetta emellertidämnen. inte för T-linjen där framför
allt tiden för fysikundervisning utökats Husén Keeves, 1991.
Läsåret 199394 omstruktureras all gymnasieundervisning i Sverige till 16

olika nationella treårsprogram, två universitetsförberedandeär medanrentvarav
de återstående kommer yrkesinriktade, allmänatt kompetens förvara men ge
högskolan. Samtliga linjer kommer ha kärna föratt allaämnenen gemensam av

inriktning. Svenska, engelska, samhällskunskap,oavsett matematik, naturkun-
skap, religionskunskap, idrott och hälsa estetisk verksamhet kommersamt att
ingå. Framtidens gymnasieskola inte detaljregleradär och kommuner och skolor
har möjligheter fritt planera undervisningensstora uppläggning.att Inom ramen
för de yrkesinriktade kommer minst 15 % utbildningenprogrammen attav ges
på arbetsplatser. Hur och detta ska ske bestämsnär på varje skola. Förutom de
16 nationella kommer kommunerna erbjuda möjligheter förattprogrammen
elever utforma sitt däratt kombinerar kurser fråneget olikaprogram, man
nationella Regeringen har föreslagit vid sidanäven den treårigaattprogram. av
gymnasieskolan treårig lärlingsutbildning anordnad arbetsgivarna skallen av
förekomma. De deltar i denna form utbildning skulle också få utbild-som av
ning i svenska, engelska, samhällskunskap och matematik i gymnasieskolan.
Under perioden 197576-199091 har den genomsnittliga kostnaden elevper

i gymnasieskolan ökat från 47 280 till 62 010 kr. Gymnasieskolans totala
driftskostnader ökade under tidsperiod från 10 390 till 18 110 miljonersamma
kronor 1990 års priser eller ökning med 74 % Riksdagens revisorersen
förslag 199293:RR4. Statsbidraget ökade inte i utsträckning undersamma
denna period. Det framför allt de praktisktär inriktade gymnasieutbildningama

kostar mycket. Landstingsförbundet 1992 har sammanställt kostnader försom
de landstingskommunala gymnasieutbildningama inom vård, jordbruk, skogs-
bruk och trädgårdsnäringama. Kostnaderna för 40 veckors läsår blir: vård
52 720 kr, jordbruk 226 480 kr, trädgårdsbruk 194 000 kr och skogsbruk
195 840 kr. Betydande skillnader i kostnader för utbildningslinje före-samma
ligger mellan olika utbildningsanordnare. Detta gäller mellan kommuner.även
Liksom på grundskolan har flera kommuner varit med reparationersparsamma

skolor, vilket fått till flöjd arbetsmiljön för ungdomar och lärareatt dålig.av är
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gymnasieskolans resultatGrundskolans och

vad vi desskostnader,jämförelsevis högaskolan harsvenskaden vetOm om
internationella jämförelserdelsbygga påsammanhang kanresultat dessaI man

kunskaper, färdigheterSkolanutvärderingar.nationellafråndels resultatpå ger
internationella studierhumankapital.individs Deförvärdeattityderoch enav

inomdeskolresultatjämförandeinformation görsärmest somomgersom
Association for theInternationalprojekt,internationelltför stortettramen

199091Under läsåretförkortat IEA.Educational Achievement,ofEvaluation
Resultatenländer.14-åringar i 35bland ochläsundersökning 9-genomfördes en

kan ocksåjämförelserdeltagit ochländer görasför derepresentativaär som
godamycketsvenska eleverTabell och fick1 2framgårländer. Sommellan av

endast9-åringama hadeBlandElley, 1992.l4-årsåldemsåväl iresultat 9- som
och blandsvenska elevernagenomsnittsresultat debättreFinland och USA än

Spridningenresultat.bättreoch Frankrike något ärFinlandhade14-åringama
mellan skolorvariansenmedanmellan elever ärförhållandevisi Sverige stor

År genomfördes inom IEA1992. 1970Postlethwaite Ross,litenmycket en
hade destudieoch i dennaoch lll-åringarblandläsundersökning 10-liknande

14-åringamamedanbland länderläsresultaten 14bästade10-åringamasvenska
Taube 1993 har1975.Thomdike, 1973; Hansson,platssjundekom på

såväl 1991.för 1970med hjälpläskunskaperjämfört texter somav samma
och 1991. Honårskurs åtta 1970och år iårskurs 14år i10Eleverna trevar

hellertillfällena.vid de två Inteskillnader i läsresultatsignifikantafann inga
mättillfällenavid de tvåpojkarnaresultat mellanskillnader ifinnakunde hon

svenskaalltså påStudierna tydertillfälle.vidflickorna atteller mellan samma
förändringardramatiskaingaläsresultatinternationellt godaelever har attsamt
harelevernaniooch 1991, annatmellan 1970 ettskett procenttrots att avca

natio-med denvälinternationella resultatensvenska. stämmerhemspråk Deän
pekar på godaSkolverket, 1992Holmberg, 1992;utvärderingennella som

svenska elever.läsning blandikunskaper
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Tabell 1 frånResultat läsundersökning bland 9-åringar

Land mfM

Finland 569 3,4 70
USA 547 2,8 74
Sverige 539 2,8 94
Frankrike 53 1 4,0 74
Italien 529 4,3 80

ZeelandNya 528 3,3 86
Norge 524 2,6 91
Island 518 0,0 85
Hong Kong 517 3,9 71
Singapore 5 15 1,0 72
Schweiz 51 1 2,7 83
Irland 509 3,6 79
Belgien Fr 507 3,2 77
Grekland 504 3,7 75
Spanien 504 2,5 78
Tyskland V 503 3,0 84
Kanada BC 500 3,0 80

ÖTyskland 499 4,3 84
Ungern 499 3,1 78
Slovenien 498 2,6 78
Nederländerna 485 3,6 73
Cypern 481 2,3 77
Portugal 478 3,6 74
Danmark 475 3,5 l l l
TrinidadTobago 45 l 3 ,4 79
Indonesien 394 3,0 59
Venezuela 383 3,4 74

Anm.: M medelvärde, mf medelfel, standardavvikelse.s
Källa: Elley 1992.
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14-åringarblandläsundersökningfrånResultatTabell 2

mfMLand s

2,5 65560Finland
4,3 68549Frankrike
2,5 80546Sverige

925,6545ZeelandNya
3,3 73536Ungern
0,0 78536Island

743 ,2536Schweiz
,7 643535KongHong

4,8 85535USA
661,1534Singapore

2,3 63532Slovenien
Ö 733,5526Tyskland

2,1 77525Danmark
603,1523Portugal

3,0 81522Kanada BC
4,4 78522VTyskland
2,3 7165 lNorge

733,4515Italien
4,9 76145Nederländerna
5,2 815 l 1Irland
2,9 65509Grekland

732,2497Cypern
2,5 65490Spanien

784,9481Belgien Fr
1,7 87479Trinidad Tobago
6,2 79Thailand 477

653,9430Filippinerna
6113417Venezuela , 65Nigeria -401

Zimbabwe° ,8 603372
2,0 43330Botswana

%.80underSkolornas svarsprocent var
%.2 80underSkolornasOtillräcklig data. svarsprocent var

3 80 %.underSkolornas svarsprocent var
standardawikelse.medelfel,mfmedelvärde,MAnm.: s

1992.ElleyKälla:

matematik i tolvÅr iIEA-undersökningenförstadengenomfördes1964
internationelladeavgångsklass. Igymnasietsoch ibland l3-åringarländer

Finland ochvid sidanresultat13-åringarsvenskahadejämförelsema sämst av
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USA Husén, 1967, medan gymnasiets avgångsklass visade medelgoda resultat.
En internationell matematikundersökning genomfördes år 1980. inter-Deny
nationella resultaten Travers och Westbury, 1989 Robitaille och Garden,samt
1989 visade de svenska matematikkunskapernaatt så oförändradegottvar som
både i grundskolan och gymnasiet. Då de preliminära resultaten visade att
matematikresultaten från grundskolan bland de sämstai de industrialiseradevar
länderna tillsattes sakkunniga utbildningsdepartementet fören grupp attav
analysera vad orsaken till de dåliga resultaten. Ljung belyste1987 desom var
blivande grundskolläramas kunskaper i matematik räkneprovatt ettgenom ge
med uppgifter kan hänföras till grundskolans kurs till lärarkandidater påsom
låg- och mellanstadielärarlinjema vid samtliga lärarutbildningsanstalter15 i
landet. Lärare med olika studiebakgrund tvåårig social linje, folkhögskolat.ex.
och treårig humanistisk linje hade låga genomsnittsprestationer. Lågstadiekandi-
datema hade lägre resultat mellanstadiekandidatema.än De sakkunniga presen-
terade förslag till åtgärder för förbättra matematikundervisningenatt Utbild-
ningsdepartementet, Ds U 1986:5. Fortbildning grundskolans lärare samtav
högre krav betyg i matematik vid antagning till lärarutbildning ettvar par av
förslagen genomfördes. Eftersom kunskaperna på gymnasienivåsom senare var
goda på ochN- T-linje lade de sakkunniga mindre vikt vid vad skullesom

där.göras
Resultaten från den nationella utvärderingen kunskaper och färdigheter iav

matematik i årskurserna och2 visar5 enligt Ljung och Pettersson 1990 att
olikhetema i resultat mellan klasser Dels genomsnittsskillnademastora.var var
mellan klasserna förvånansvärt dels uppvisade klasserna skillnaderstora, stora
i sina kunskapsprofiler. I nationella utvärdering fann Ljung 1990samma att
praktiskt alla barn i årskurs 5 ansågtaget matematik viktigtatt är ämneett samt

57 barnen% tyckte matematikatt viktigtatt är ett ämne.av
Enligt skolinspektörsrapporter från Stockholms grundskolor förefaller

matematiken undantag. vissaämne låg-ett I och mellanstadieskolorsattvara
på många håll fina försökgörs matematikämnet tillgöra någotatt änannat

enbart manipulation siffror. de flestaI dessa skolor, liksom allmänt påav av
högstadiet, emellertid matematiklektionemautgörs individuell räkningtystav
och mycket lite undervisning. Eleverna motståndgör och uppvisarstort en
kompakt oförståelse krav ställs de skallnär använda sina kunskaperatt till att
lösa problemuppgifter, framförs muntligen eller beskrivna iär Mate-text.som
matisk förståelse saknas och undervisas i allför ringa grad Stockholmsom
skolor l992b. Preliminära data från utvärderingar på högstadiet tyder på att
de eleverna i utsträckning undervisas istor matematik läraresvagare av som
inte har behörighet undervisa i detta Blandatt matematikläramaämne. på hög-
stadiet omkring 30 obehöriga.är %
Även i naturorienterande har internationella jämförandeämnen studier genom-

förts dels 1970 och dels 1983 IEA-projektet. De svenska resultaten från deav
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båda undersökningtillfällena finns sammanfattade i Husén 1973 och Riis m.fl.
1988. studienDen visade, eleverna samtliga nivåer 1983 hadeattsenare
förbättrat sina kunskaper i naturorienterande jämfört med 1970.ämnen Den

kunskapsökningen mellan de två undersökningstillfällenastörsta återfanns i
årskurs ökning förelåg såväl N- T-linje, där såväl demen som svaga som
de duktiga hade ökat sina resultat, vilket kan ha med andelengöraatt att som
valde dessa linjer mindre. På samtliga nivåer hade flickorna ökat sinavar
resultat och knappat det försprång pojkarna visade 1970. viktig slutsatsEn

de studiebegåvade eleverna inte missgynnats i den svenskaatt gymnasie-var
skolan, intresset för naturorienterande högre hos pojkarnaatt ämnen änmen var
hos flickorna, vilket kan bero på undervisningen i dessa bättreatt ämnen passar
för pojkar för flickor.än

deDå svenska resultaten i internationellt sammanhang visade detsattes ett
sig i andra industrialiserade länder hade elevernaäven förbättrat sinaatt resultat
mellan och1970 1983. Tio länder deltog både 1970 och 1983 och 10-åringama
Ökade sina resultat i samtliga länder Diagram 1. Japan, hade mycket godasom
resultat hade också1970 utmärkta resultat medan1983, Finland, hade1970som

resultat Sverige klättrade nivåsämre Japansän Keeves Schleicher,upp
jortonåringama1991. hadeF också förbättrat sina resultat i samtliga länder

USA Diagram 2. och HollandUngern hade förbättrat sinautom resultat mest,
medan hadeJapan goda resultat jämfört medännu andra industriländer. De
urusla resultaten i kan bl.a.USA ha samband med brist på behörigastoren
lärare i de naturorienterande På gymnasienivå visade Singaporeämnena. och
Hong godaKong resultat 1983. länder,Dessa inte deltog i 1970,som proven
hade bättre resultat denna nivå vad Japan kundet.o.m. visaän Syd-upp.
korea, Hongkong och Singapore har också fått mycket goda resultat i en annan
komparativ undersökning kunskaper i naturorienterande ämnen,av som gemom-
förts 1991 och publicerats ETS 1992.av
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19831970 ochIO-åringar,förnaturorienterade ämneniResultat1Diagram

Baskunskap 983970 11
470470

JapanFinland464

446Sverige447Japan
låälånWåi

1628A413Sverige 415us sen
Fli°2 ° England404WA 40e

399Ungern

383Holland
England382

370370
360..360
350.350
340...340

8

1991.Schleicher,Källa: Keeves

19831970 ochl4-åringar,förnaturorienterade ämneniResultat2Diagram

nlvåAvancerad 983970 11 630.130
621Ungern

597Japan

uâââäfe-åâ
Holland573

EiáäâålAustralien552 5AustralienUSA 538
53Finland mThai536Sverige

England53
Italien 31
Holland521

USA513
504Thailand

1991.Schleicher,KeevesKälla:
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de två undersökningarI har genomförts i naturorienterande harämnensom
spridningen i medelresultat mellan skolor varit liten. Finland, ochNorge Japan
visade emellertid homogena resultat IEA, Med de1988. förändringar,än mer

just håller på genomföras i Sverige, kan vi förväntaatt störresom nu oss
skillnader i resultat mellan skolor. internationellEn studie kunskaper iny av
matematik och naturorienterande förbereds och denna kommerämnen attnu
genomföras i mitten 1990-talet.av

revisorerRiksdagens 199293 uppdrogRR4 Axelsson 1992 låtaatt
till gymnasieskolan, dvs. lärare vid universitet och högskoloravnämare samt

cheferarbetsledare operativ nivå inom arbetslivet, besvara enkät bl.a.en om
ungdomarnas allmänna kunskaper då de kommer från gymnasieskolan. Resul-

visar de båda ansåg gymnasieskolans eleveravnämargruppema hartaten att att
framställningsfönnåga.god muntlig Arbetslivsgruppen ansåg ungdomarnaatt är

duktiga läsa och förstå instruktioner i arbetet. högskolanLärarna på ansågatt
ungdomarna har vissa svårigheter inhämta mängder litteratur. Bådaatt störreatt

ungdomarnasansåg skrivförmåga uttryck för klara brister. Dåattgrupperna ger
det gäller språkkunskaper uttryckte båda kunskaperna i engelskaattgrupperna

goda, medan kunskaperna i övriga främmande språk undermåliga.var var
Enhälligt svarade de båda det finns klara brister i gymnasieung-attgrupperna
domamas matematiska färdigheter inom såväl högskola arbetsliv.som
Revisorerna konstaterar antalet lektorer har minskat under gymnasieskolansatt

riksdagens20 år, upprepade önskemål ökad andel forskarutbildadetrots om en
lärare. övrigt konstateras,I 92 % gymnasieskolans lärare behöriga ochatt ärav
har lärarutbildning.
Sammanfattningsvis kan svensk skola har goda resultat i läsningsäga, attman

och engelska, medelgoda resultat i naturorienterande och genomgåendeämnen
dåliga resultat i matematik. finns problemDet med den skriftliga framställ-
ningen och klara brister i tyska, franska och spanska. finns också risk förDet

fåvi kommer skillnader i resultat mellan skolor Miron,större 1993.att att

Vuxenutbildningen

Cirka hälften alla i Sverige deltar i någon form organiseradav vuxna av
vuxenutbildning. Ca individer1 500 000 deltar i studiecirklar anordnade av
olika bildningsförbund. folkhögskolorI deltar elever17 500 i långa kurser
medan kortkursdeltagandet uppgår till omkring 217 000. det offentligaInom
skolväsendet finns grundläggande utbildning för kommunal vuxenut-vuxna,
bildning komvux, innefattar gymnasieutbildning och påbyggnadsutbild-som
ningar särskoleutbildning särvux för mentalt handikappadesamt vuxna, som
inte kan delta i gundläggande utbildning eller komvux. Under de årensenaste
har antalet deltagit i arbetsmarkandsutbildning ökat från 87 353personer som
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budgetåret198990, 746 året 199091 och 187 863 199192.budgetåret 111
i utbildning,höstterminen 1992 deltog 162 161 sådan vilketUnder personer

ökaantalet för budgetåret beräknasinnebär avsevärt.att
emellertid framför allt personalutbildningen har ökat underDet är som senare

former vuxenutbildning.den överträffar alla andra Var tredjeår så att av
erhöll form utbildningden svenska arbetsmarknaden någonyrkesverksam på av

första halvåret 1990. miljoner deltogbetald arbetgivaren Nära 1,5 personerav
utbildningsdagar ökade personalutbildningen medantalet 69 %och mätt som

SCB,1992b. framgåroch 1990 Som Diagram 3mellan åren 1987 av var
deltog i personalutbildning betydligt lägremedlemmarandelen LO:s somav

tjänstemannaorganisationema. utbildningstiden förjämfört med Däremot var
förmedlemmar deltog i genomsnitt väl så lång andradem LO:s som somav

för kompetensutvecklingvanligaste ämnesområdena och studie-Degrupper.
arbetliv, ekonomi och datakurser. skillnader i personalutbild-dagar Storavar

mellan olika näringsgrenar. Tjänstenäringningens omfattning uppmättes samt
dubbelt andel sinaförsäkring hade båda så sysselsattabank- och än stormer av

personalutbildning näringama jordbruk och byggnadsverksamhet. Handel,i som
egenföretagare hade också låga andelar. Offentligahotell samtrestaurang
och kommunerna hade högre deltagande privataarbetsgivare, främst änstaten

Personalutbildning bedrevs framför allt företagsintemarbetsgivare. som
Omkring det företaget medanutbildning. 72 % arrangöruppgav egna som

levererade maskiner den vanligasteföretagannat nästt.ex.som nya var
utbildades och420 000Drygtarrangören. arrangör nästanexternpersoner av

fick utbildning på högskola eller universitet. framför alltDet40 000 ärpersoner
industriernaförhållandevis lönsamma personal-de och påsatsarstora som

har det blivit markant nedgång i antalet sysselsattautbildning. Sedan 1990 en
Bland dem har arbete har emellertid omfattningen personal-i landet. som av

minskat. beräkna kostnaden för personalutbildningenutbildningen inte Att i
uppskattade den totala kostnaden förSverige svårt. LO 1989 personal-är att

utbildning inom allmän och privat sektor uppgick till miljarder kronor.20
arbetgivarföreningEnligt Svensk högre och belöper sig till 30är summan

miljarder, bör jämföras med de miljarder Sverige65 sat-summa somen som
formella utbildningensade på den år.samma
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Diagram 3 Antal sysselsatta deltagit i personalutbildning första halvåret 1990som
inom hela arbetsmarknaden. Redovisning utbildningslängd för facklig huvud-av
organisation och tidigare utbildning; procent.
De vanligaste förämnena personalutbildning redovisade efter storleksordning;
procent.

Ulbildningslöngd
50 .............................................................................................................................................................endast

studiedagar
50 ..................................................................................................................................................längre ön genomsnitt för hela

vecka1 arbetsmarknaden
49 ...................................................................................................................................... ..

3a ........................................... .. ..............................................................................
Övrigaämnen

u x20 . ......... .....................,..... . ..............................................................................
Dalakurser

10 ..,...... ....,........... ... .................................... .tköñbñünköiüöf ...........
och handel

Arbetslivo g mHagLO rco Saco Obl c
äru9 b skola

Fack Tidigare utbildningorg
Baslal 1781 1203 250 1289 2154 1056
sysselsatta IOOO-tall

Källa: SCB, 1992b.

Kompetensutredningen SOU 1991:56 framhöll arbetslivets förnyelseatt är
viktig i Sverige inför 2000-talet. Bättre baskunskaper, förbättrade kunskaper i
de europeiska huvudspråken engelska, franska och tyska, bred yrkeskompetens,
social kompetens ökad andel högt utbildade inom industrinsamt någraen var

de förslag fördes fram. Arbetare i traditionell tillverkning, framför alltav som
inom arbetsintensiv industri, har ofta allför liten beredskap för förändraden en
arbetsmarknad. Brister i baskunskaper i språk, matematik och datakunskap kan
för dem de hindren för anpassning tillstörsta de ökade kraven på arbets-vara
marknaden. sitt slutbetänkandeI framför kompetensutredningen SOU 1992:7

det finns allmänt intresseatt det skerett både förnyelseatt ochav en en
förändring effektivare och kunskapsberoendemot produktionsprocesser imer
hela arbetslivet och antal konkreta förslag kan främjaett kompetens-ges som
utveckling på regional och lokal nivå. Tuijnman och der 1992Kamp harvan
diskuterat det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen komparativtettur
perspektiv med utgångspunkt från teorier, forskning och policy. Leion 1992
framhåller föränderlig varje företagsatt omvärld blivit, dess harmer större
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anknytning mellan den enskilde och företaget blivit. Ombehovet fasten manav
verksamhet i stabil miljö organisationen lärainte planera för måstekan en en

kunnande alla dess medarbetare varje dagsig de erfarenheter och detvia som
företag de anställda.sig. sådant det svårt bytasamlar I är utett att

arbetsorganisationutveckling arbetares kompetens,Systematisk somav en
belöningssystem motiverar arbetarna sigstöder denna attettsamt som engagera

arbetsgivareföreningen dessa tankarSvenska harviktiga komponenter. använtär
för kompetensutveckling SAF, 1992.i ett program

arbetskraftens kompetens i internationell belysninganalys den svenskaI en av
internationellt inte utmärker sig specielltSohlman 1992 Sverige närattanser

ligger ungeförpersonalutbildning. Sverige pådet gäller Hon attanser samma
Holland, Kanada, Schweiz, Storbritannien ochnivå Frankrike, Japan,som

vuxenutbildningen i Sverige inte mycketVästtyskland. såHon ärattmenar
mindre omfattning skol- och univer-kan kompensera för dendenstörre att av

arbetsmarknaden. Ekonomiska åtgär-sitetsutbildade finner den svenskaman
ändrade regler föröka intresset för utbildning kan bl.a.der för att vara:

individerna incitament utbildning skaffainkomstbeskattning attger genomsom
möjligheter för företagen skrivasig ytterligare inkomster, större att av
andra investeringar, lågräntepolitikinvesteringar såväl i människor typersom av

investeringar frihandels- och konkurrenspolitik,i kompetens samtsom gynnar
företagen ständigt förbättra och sig.kan skapa tryck attett anpassasom

Internationellt finner olika modeller för arbetsmarknadsutbildning. Iman
varje firma med eller fler anställdaFrankrike finns det lag på 10 måsteatt
till personalutbildning Bishop,lönekostnaden 1993a. Större1,4 %avsätta av

omfattande personalskolor där mindre industrierindustrier har tämligen även
Österrike,för utbildning. Tyskland och där harkan hyra personal I ettman

denna organisation användas för personalutveckling.lärlingssystem kan även
modellen livslång anställning, tillvaratagandet erfarenheterjapanska medDen av

iakttagande under tillverkningsprocessen seniorlöner Koike, 1987och ärsamt
intresse för industriledare världen över.stortav

utbildningenDen högre

utbildningjämför den del utbildningsbudgeten går till högreOm man av som
länder finner Belgien, Frankrike, Italien, Spanien och Sverigei olika attman

Kanadaavdelar sin budget till detta ändamål, medan14-16 % avsätterca av
Högskoleutredningen har ingåendeoch Holland 29 % OECD, 1992.37 %

resursanvändningen i högskolan Exempel frånstuderat SOU 1992:44. togs
universitet och framgår Tabell tilldelningen i kronorLunds 3 persom av var

kostnader199192 mycket olika för olika utbildningar. Läkarlinjensstudent år
daghemsplats kostadekr student nådde inte riktigt till vad80 390 per upp en
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85 kr, och jurist fick000 kosta kr.13 190 elev påEn grundskollärarlinjenen
kostade 39 kr, medan010 siffra för student i biologi 51 190 kr.samma en var
Utredning visar också, det finns mycket skillnader i undervisningstäthetatt stora
både mellan utbildningar inom olika sektorer och mellan utbildningar inom

sektor. statligaDe vårdutbildningama hade fyra gånger såänt.ex.samma mer
mycket undervisning de historisk-filosofiska utbildningarna. Vid jäm-som
förelser mellan länder finner tandläkarutbildning och läkarutbildningatt ärman
de dyraste utbildningarna världen relationerna i kostnader mellanöver, men
olika utbildningar växlar mellan länder.typer av

Tabell 3 Tilldelade årsstudieplats 199192resurser per

Utbildning Tilldelningstud till Procentuell inst.-
tilldelning

sektors- instutions- sektorsnivå
nivå nivå

Läkarlinjen 80 390 65 040 81
Biologi 51 190 44 360 87
Maskinteknik 42 570 32 270 83

5563Grundskollärarlinjen 39 010 21 410
Engelska 20 360 15 120 74
Företagsekonomi 15 450 11 840 77
Historia 14 040 10 430 74
Juristlinjen 13 190 ll 270 85

55 % den procentuellaär andelen med ingårhänsyn till praktikkostnader itagen att
frånsektoranslaget. praktikkostnaderna bort sektorsanslaget blir institutionsandelen 63rensas

%Káila:SOU 1992:44.

flestaMedan de OECD-länder fört expansiv politik inom den högre ut-en
bildningen har Sverige varit mycket restriktiv. och medI andelen studerandeatt

och äldre25 år förhållandevis hög och hållit sigär omkringär 37 % harsom
Sverige internationellt mycket liten andel 19-24-åringar i högre utbild-en av

Årning. 1988 hade Danmark Finland31,3, 26,4, Norge 26,0 och Sverige 14,8
sina 19-24-åringar i högre utbildning Ministry of Education and Science,av

1992. Andelen högskoleutbildade inom den svenska industrin mindreär än
andelen i andra länder. Enligt TCO 1991 hade Sverige i slutet på 1980-talet
endast högskoleutbildade,4,9 % medan Storbritannien hade 10,4 %, USA
18,1 % och Japan 11,7 % med denna utbildning i industrin. Enligttyp av
Lundberg 1992 ökade andelen den svenska arbetskraften med etter-av en
gymnasial utbildning två år under perioden 1971-85 varefterän stag-mer en
nation har skett. IVA 1992a, 1992b hävdar, Sverige skall uppnåatt om en
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med hög kunskapsnivå krävsverksamhetinom industrintillväxtönskad enav
tillarbetsmarkanden fram år 2010. Förcivilingenjörer påantaletfördubbling av

Sverige under den 10-års-examinationen idetta måste närmasteuppnåatt
teknisktfördubbling antaletkrävsöka med 50 %. Dessutomperioden aven

tillsekelskiftet. Antalet sökandeomkringarbetsmarknadenforskarutbildade på
universitet och högskolor minsk-gymnasieskolan och vidiutbildningartekniska

År förberedande därmedel för år1990-talet. 1992ade i början ettgavsav
naturvetenskapligainriktningkompetens medskulle vidareelever250l motges

lärarutbildningar medinträde tillför vinnautbild-ningar,tekniskaoch även att
företrädeKvinnliga sökandeeller matematik.naturvetenskapinriktning på gavs

första terminen varithar denEnligt uppgift från KTHutbildningar.för dessa
strategi för forskningdiskuterar behovetOhlsson 1992framgångsrik. av en

Högutbildadprestationer.svenska industrinsförbättra denutveck-ling föroch att
infrastruktur stödmiljö ochriskkapitalarbetskraft, viss samttyp som gerenav

högutvecklad industri-samtidigt förföretagsamhet behövsochkreativitet att
skall kunna öka.produktion

ökade läsåret198990 ochhögskolan läsåret 47 275nybörjare iAntalet var
tilldenna siffra öka199293 kommerläsåret199192 till 54 498. För att ca

med antaletjämförde antalet grundexarninanybörjare. af Trolle 199060 000
grundexamenfann 5781960-198586. 12under tiden Han25-åringar att tog

af Trolle25-åringarna.innebär de 102 000vilket 12,3 %det året, avsenare
uppsvällda Högskola endastmedanmärkningsvärt vi vårdetfinner enormtatt

198586 dåfárdigutbildade år år 1965,dubbelt så mångafå framlyckades som
färre af Trolle, 1990 193. Ettakademisk ålder långtungdomar iantalet s.var

hälften de inskrivnamedhögskola dragitssvenskproblem änär att avmersom
exempel nedgång fannpåintresserade avlägga Somvaritinte att examen.av

universitet antaletStockholms 1992Samhällsvetenskapliga fakulteten, att
frånuniversitetet minskade med 18 %grundutbildningen vidinomexamina

198990.198788 tillläsåret
Även utbildningen i Sverige haftden högreforskarutbildningen harinom

högst år föredoktorsavhandlingar 1969,licentiat- ochproblem. Antalet var
sjönk antalet med omkringUnder 1970-taletordning.tillövergången en ny

fortfarandeantalet liggerdet skett höjning,1980-talet harUnder45 %. menen
skiljer sigforskarutbildningenGenomströmningen ilägre 1969. avsevärtän

genomsnittliga tiden förmedicinsk fakultet denfakulteter. Påmellan är
videfter grundexamen. doktorsexamenfyra år Endoktorsexamen knappt sam-

humanistisk fakultet omkringvidhällsvetenskaplig fakultet kräver år ochca sex
mellan fakulteter,enbartVetenskapsakademien, 1990. Intesju Kungl.år men
produktivitet mellanskillnader ifakulteter finnerockså inom storaman

institutionsmiljöndelsvilket dels kan beroinstitutioner, ämnets art
universitet,Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms 1992.
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avkastning sigUtbildningens Lönar utbildning-

ökning i inkomsten individ erhåller efter ytterligareDen studier kallassom en
utbildningspremien Henrekson, Fägerlind1993. 1975 studerade utbildnings-
tidens och utbildningsnivåns relativa betydelse för inkomstutvecklingen hos en

födda i slutet 1920-talet. Utbildningens nivå kom betydamän attgrupp av mer
antal utbildning för yrkesstatus och inkomst framårs till 40-årsåldem. Förän

utbildningsnivå fick emellertidpå de begåvade, medmättmestgrupper samma
10-årsåldem,i högre medelinkomster. Tuijnman 1989 studeradegrupptest

betydelsen yrkesrelaterad vuxenutbildning för och fann denattav samma grupp
utbildningensformella betydelse efter 40-årsåldem, medan vuxenutbild-avtog
betydelse ökade fram tillningens 56 års ålder. Gustafsson visade1986 hur

intemräntan eller avkastningen på den högre utbildningen minskade i Sverige
under tiden 1970-1981, medan kom fram tillJonsson 1991 avkastningenatt

underpå högre utbildning 1980-talet varit lägre i Sverige i flera andraän
industriländer. SACO 1992 visar utbildningspremien i Sverige äratt extremt
låg och del akademikergrupper har lägre livslön med treårigänatt en grupper
gymnasieutbildning. Enligt Henrekson 1993 blev utbildningspremien i Sverige
internationellt underlåg 1970- och 1980-talet och det minskade intresset försett
utbildning vilketunder 1980-talet, tyder på efterfrågan utbildningpå äratt
känslig för den industriella avkastningen. Edin och Holmlund 1993 visar
emellertid, utbildningspremien för akademiker har stigit under 1980-taletsatt
andra hälft, vilket kan bero detpå relativa utbudet högutbildade fallitatt av
under dessa år.

Sammanfattning och slutsatser

Utbildningssystemets omfattning, inriktning och kvalitet avgörande för hurär
tillgången mänskligt kapital utvecklas i land och välutbildad arbets-ett en

betydelse industrilandskraft har för produktivitet och ekonomiskastor ett
utveckling enligt humankapitalteorin Schultz, 1963; Becker, 1964. Nationer,

kan utveckla och bibehålla utbildning forskning nivåoch på likaärsom en som
andra nationers, har också möjlighethög stärka sin ekonomi. Kunska-attsom

roll betonas och samhället grundutbildning till alla. delas iDenpens ger upp
baskunskaper nödvändiga i demokratiskt industrialiserat samhälle ochett mer
specifika kunskaper.

gäller förVad nationer gäller för företag. talarDär allmänävensom man om
och företagsspecifik skolning och kunskap Becker, 1962. föränderligI en
miljö blir den företagsspecifika kunskapen, medarbetarna samlar på sig,som
mycket värdefull Leion,1992. De har den företagsspeci-störstapersoner, som
fika kunskapen avskedas i nedgångstider och de kvar i ekono-ogärna stannar
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tider Becker, 1992. detta sammanhang det också viktigtmiskt goda I är att
attityder, lojalitet tillföretagsspecifika värderingar och kan skapanämna som

företaget.
kapitalet har haft kritiker det finns skäldet mänskliga många ochTeorin om

teori. ohejdad utbyggnad for-för naiv tilltro till denna detEnatt varna en av
kan, förutom mycket höga kostnader for samhället och indi-mella skolväsendet

överutbildning Rumberger Levin, Bishop,viden, resultera i Tsang, 1991;
1993b

utbildningssystemets omfattning,slutsatser kan dra det svenskaVilka omman
kvalitet från den sammanfattning presenteratsinriktning och som ovan

cirka hälften alla förskolebarn. VerksamhetentäckerBamomsorgen av
utsträckning stimulerande och utvecklande för barnen.iär stor

god kvalitet.Genomgående har barnomsorgen
År genomsnittlig daghemsplats kr.kostade 85 0001992 en

organisationen det minska kostnadernaflexibilitet i gårGenom större att
kvaliteten äventyras.attutan

väl utbyggd och likvärdig utbildning helaGrundskolan överär ger
landet.

antalet elever lärare i årskursernaInternationellt har Sverige det lägsta per
1-6.

krävs omgående reparationer skollokaler.många kommunerI av
finnsbaskunskaper i läsning tillfredsställande, medan detElevernas är

gäller nivån för den skriftliga framställningen.viss tveksamhet vad
i matematik låga i svensk grundskola vid inter-Grundkunskapema är

nationella jämförelser. Eftersom genomsittsskillnadema mellan klasser
lärarfortbildningmed klasslärare förvånansvärt krävs iär stora mer

högstadietmatematik. Då lärare undervisar i matematik påmånga som
utbildning kombinerad lärarfort-behöriga krävs utökad medinte är

bildning.
finns franska ochi engelska goda, medan det brister iKunskaperna är

tyska.
utnyttjas varje åldersgrupp och välGymnasieskolan 90 % ärnäraav av

utbyggd i landet. Antalet lektorer har minskat under gymnasieskolans
gymnasieskolans lärare behöriga.första år medan20 92 % ärav

Även gymnasieskolors lokaler dåligmånga har arbetsmiljö ochen
kräver reparationer.

alltför liten andel gymnasieskolans linjer direkt universitets-En ärav
förberedande.

föreligger klara brister i gymnasieungdomamas kunskaper iDet mate-
med dåliga förkunskaper från grundskolan.matik och detta har samband

Brister finns också i ungdomarnas förmåga till skriñlig framställning.
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Gymnasieskolan däremot ungdomarna god förmåga läsa och för-attger
stå skriftliga instruktioner och de blir också bra på muntlig fram-
ställning.
Kunskaperna i engelska goda hos gymnasieelevema,är medan kunska-

i övriga främmande språk ofta undennåliga.ärperna
Vuxenutbildningen har i Sverige gammal tradition inte minst inomen
folkrörelserna. Folkbibliotek, folkhögskolor och studiecirklar har gett
demokratisk skolning varit mycket betydelse för samhället.storsom av

lågutbildadeFör spelar komvux och arbetsmarknadsutbildningen storen
roll i tider ekonomisk kris. Personalutbildningen överträffar allaav
andra former vuxenutbildning i omfång. arbetslivetsFör förnyelse iav
Sverige bättre baskunskaper viktiga. företagenär För den före-är även
tagsspecifika kunskapen viktig. skerTyvärr satsningen intemutbild-
ning mycket ojämnt inom industrin de företagenatt stora satsargenom
mycket medan de små och medelstora företagen mindre. Dettasatsar
kan innebära, de små företagen blir mindre konkurrenskraftiga.att
Personalutbildningens omfattning i Sverige ligger nivåsamma som
i andra industrialiserade länder och kan inte kompensera för den mindre
omfattning skol- och universitetsutbild-ade finner på denav man
svenska arbetsmarknaden.

högre utbildningenDen i Sverige mycket underdimensionerad jämförtär
med liknande utbildning i andra OECD-länder. Systemet har inneburit

alltför liten andel ungdomsgrupp fått högre utbildningatt ochen av en
Ävenantalet forskarutbildade haratt till kost-stagnerat. om man ser

naderna går mindre andel till den högre utbildningen i Sverige iänen
många andra länder. En andel högskoleutbildade krävsstörre för att
Sverige skall få produktivitetsutveckling.en gynnsam

individerFör skall efterfråga formell utbildning och kompe-att annan
tensuppbyggnad krävs sådan investering lönar sig. detI svenskaatt en

har ofta fått och krävande arbetsuppgiftersystemet man mer ansvar mer
utbildat sig. Däremot har utbildningen mycket litengettom man

utdelning lönemässigt.

litteraturenDen för komparativa studier utbildningens roll i samhälletnyare av
Marshall Tucker 1992 Block 1990t.ex. användbar för planeringärsamt

utbildning inomsåväl det formella inom arbetslivet.systemetav som
Genom flexibel personalorganisation det fullt möjligtär att göraen mer

besparingar inom skolväsendet på 10-15 allt%, inom för oförändradramen en
kunskaps- och färdighetsnivå. finnsDet andra medier för kunskapsfömedling än
direktundervisning lärare. Det möjligt elevernaär t.o.m. att syste-av genom
matisk använding medier och självständigt arbete kan nå högre kun-av nya
skapsresultat. Sådana förändringar i skolan kräver utbildnings-typannan av
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företerädare fördiskussioner mellankonstruktivafortbildningplanering, samt
svensk utbildning skalllärarorganisationer. Omindustri ochkommun,stat,

hålls höga. Svenskaviktigt lärarlönemainternationellt detsighävdakunna är att
redan internationellt lågagymnasieskolan haroch ihögstadietlärare på sett

från läraryrketi flyktlåga lärarlönerhögkonjunktur resulterarlöner. I en
till lägrei sin kan ledavilketHalls, 1992,TuijnmanHusen, tur en

lärarkåren.inomkompetens
integreringMålsättningen medi Sverige.lågtelever lärareAntalet är avper

till viss nivå kräverbaskunskaper för allakravhandikappade elever samt en
utnyttjandeeffektivtredankräverspeciallärare. Kommunerna ett avmernu

fackligalärarnasbekämpasundervisningsgruppersamtliga lärare. Större av
för samband mellanforskningsresultat stödfåorganisationer, ettäven gerom

alltförsvensk miljö skulleelevprestationer.storlek och Iundervisningsgruppens
vilket i sin kanmedföra for lärare,kunnaundervisningsgrupper turstressstora

lärarflykt.orsaka
färdigheterna i matematikkunskaperna ochfrågaSverige viktigför ärEn att

förutsättning föri utbildningssystemet. Dettasamtliga nivåer ärförbättras en
skall höjas.tekniska kompetensenså viktigaför Sverigedenatt

för inomsynnerlig vikt lönsamhetarbetsmarknadsutbildningEftersom är av
olika modeller för dennastudierkomparativaproduktion börindustri och typav

fack ochFöreträdare för industri,utsträckning.iutbildning störregörasav
studier tillsammans.dennabör planeraforskning typ av

bättredet viktigtutbildningen utökasden högresamband med är attI att
grund- forskarnivå.låg såväl påproduktiviteten varitvarförförstå som

låg böroch examensfrekvensenbortfallet varittill utrönas.Orsakerna stortatt
deutbildning börkapitalet och pådet mänskligautvecklaAtt satsa vara en av

Sverige.planering för bättrelångsiktigstrategiema förbästa etten
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Penningpolitiken efter den 19

november
allmänna principer och--

internationella lärdomar

tillRapport Ekonomikommissionen

av

GenbergHans

The Graduate Institute of International Studies
de132 Rue Lausanne

postaleCase 36

CH-1211 GENEVE

villJag tacka för kommentarer från Hochreiter,E. J Roth, och från.-P. deltagare i forsk-
nings seminariet i internationell ekonomi vid the Graduate Institute of International
Studies i Geneve. De synpunkter uttrycks i detta mina och delasärsom papper egna
inte nödvändigtvis dessa Denna framställning skrevs först på engelska, ochav personer.
jag vill tacka Rikard Forslid för översättningen till svenska. Thomas Helbling hjälpte
på effektivt till med framställa figurerna.sättett att
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1 Introduktion

Den 19 november 1992 Riksbanken sina försök bibehålla fastattgav upp en
växelkurs. Den svenska kronan har sedan dess fallit med bortåt 20 % på de
internationella valutamarknadema. möjligEn politik avseende växelkursen hade
kunnat låta marknaden bestämma kronans värde, varefteratt återgåttvara man
till fast växelkurs. Detta inte vad beslutats. ställetär I har kronan tillåtitsen som

fortsätta flyta, åtminstone under längre övergångsperiod.att innebäratt Dettaen
kapitel i Sveriges penningpolitiska historia.ett En strategi för vilkanytt målny

och vilken roll Riksbanken skall ha måste utarbetas. Dessutom måste det fastslås
hur Riksbanken skall i praktiken, för den bäst skall fylla sin roll.attagera nya

framställningDenna kan förhoppningsvis bidraga något till denna be-
slutsprocess. Det i kap. 2 diskutera de generellagörs principerna förattgenom
penningpolitiken, i kap. 3 igenom erfarenheterna frånsamt någraattgenom
andra länder efter prisstabilitet understrävat regim flytandesom en av
växelkurs. Eftersom det inte uteslutet Sverige återgår till fastär växelkursatt en

Österrike,i framtiden kap. 4ägnas på ganska framgångsriktett sättsom
åstadkommit prisstabilitet låsa sin valuta till D-marken.attgenom
Slutligen i kap. dras slutsatser5 för Sveriges penningpolitik utifrån dennya

föregående analysen och de intematinella erfarenheterna.
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penningpolitikenförprinciperAllmänna2

indikatorerMål, ochinstrument2.1

alltid vissaland harpenningpolitiken iförmyndigheter ettDe ansvararsom
penningpolitiskaanvända deuppnåförsökermål.slutliga Dessa attgenomman

användsmålenuppnålättareförfogande.sitt Förhar till attinstrument man
föranvändsvilkaindikatorer,ekonomiskamål attintermediäraibland samt

den intebehövs.penningpolitisk åtgärd För ärspecifiknågonbedöma somom
kanske kräva någonbegreppkan dessabedrivspenningpolitikeninitierad i hur

suddig.emellan ofta någotdemdistinktioneneftersom ärminstinteförklaring,
stårvi variabler,penningpolitikens instrumentvi talarNär sommenarom

försäljningköp ellerkankontroll. DessaRiksbankensunderdirekt avvara
bestämmanderäntebärandeförsäljningköp ellervaluta, statspapper,utländsk av
bestämmandeRiksbanken,de lånarbetalarbankerna närden ränta avsomav
Riksbankenvalutautländskköpabankerna kanvilkenenligtkursden avav

utvecklar sigekonominhurdessa. Förkombination avgöraeller någon attav
ekonomis-Riksbankenstuderarinstrument,visstskall användadenhur ettsamt

lönebildningen,inflationen,arbetslösheten,sådanaExempel påindikatorer. ärka
i banksystemet.och likviditetenbytesbalansenochbetalnings-

vidmål.uppnå vissa Ianvänds förinstrumentenpenningpolitiska attDe
förbetydelsegenuinharstorheterdessaiformulerasmening termer ensomav

för penning-Riksbankensigförväntaexempel kanTillekonomin. att enman
synvinkel. Förekonomisk göralandets intresse etti attpolitik är ursom

i någonexplicitimplicit ellerdet översättasoperativt måstemålsådant
sysselsättning,högkombinationvanligen någonstorhet,observerbar av

storheterkalla dessaVi kommerstabil växelkurs.prisstabilitet och atten
betydelsesjälva har någoni sigintedet storheter,Sedan finnsmål.slutliga som

kallas vanligendet.uppnå Dessahjälpa tillkanmålet,för attsommen
den bredamål vilkade band inomexempelspecielltEtt ärintermediära

bandTyskland.i Dessafluktuerafårdefinitionen M3penningmängdens
centralbanken.tyskaregelbundet denavannonseras

mål intermediärtslutligt ochovanstående mellanframgår framställning skillnadenSåsom ärav
målslutligtså stabil växelkurs attkanmål Till exempel ettsjälvklar. ansersällan om manvaraen

ocksåemellertidväxelkurs kanförsvårar stabilinternationell handel. Eni växelkursenfluktuationer
bådeuppnå prisstabilitetkanmål prisstabilitet. Likaledes,förintermediärtbetraktas attettsom

uppnå ochmål sysselsättningfullförintermediäraväxelkurs betraktas attstabiloch somen
tillväxt.
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2.2 Implementering penningpolitiken: Diskretionär politikav
reglerversus

Till mitten 1970-talet ansågs korrekt penningpolitik bestå Riksbankenattav en
övervakade sina ekonomiska indikatorer och på grundval dessa kontinuerligtav
anpassade sina instrument för uppnå de uppställda målen. Målen bestodatt
oftast kombination prisstabilitet och stabil sysselsättning. Riksbankenav en av
skulle inte bindas restriktionernågra fri föra diskretionärutan attav vara en
politik.
Erfarenheterna från denna metod föra penningpolitik, vissa teoretiskaatt samt

resultat, gjorde många ekonomer och beslutsfattare började ifrågasättaatt sättet
på vilket penningpolitiken bedrevs. Idén penningpolitiken kanatt permanent
påverka sysselsättning och produktion vika för åsikten den, i bästa fall,attgav
kan ha effekt de kortsiktigapå fluktuationema i dessa och andra realaen
storheter. På medellång och lång sikt kunde penningpolitiken endast påverka
nominella storheter inflationensåsom och den nominella växelkursen.

penningpolitikenDessutom, hade kortsiktig effekt på sysselsättningen,även om
kunde den likaväl destabiliserande stabiliserande. Anledningen tillvara som
detta fördröjningen, mellan behovet penningpolitisk åtgärdatt attvar av en
identifierades och effekten denna åtgärd, lång. Slutsatsen blevantogsav vara

penningpolitikens primära mål bör prisstabilitet, detta böratt attvara ses som
medelsiktigt till långsiktigt mål, penningpolitisk regelett samt att är atten

föredra framför diskretionär politik. monetaristiska förslagetDet kontrolleraatt
tillväxten i penningmängden, definierad lämpligt grundades dettapåsätt,

låsa växelkursenEtt valutan i land med lågsynsätt. annat att mot ettvar
inflation.
Huruvida centralbank skall få föra diskretionär politik eller denrenten en om

bör följa regel fortfarande omdebatterat. element i debattenEtt harär nytten
tillförts inflytelserik teoretisk artikel Kydland och Prescottgenom en av
1977.2 Applicerad problemetpå utforma förstrategi penningpolitikenatt en
kan deras kortfattat beskrivas enligt följande. många skäl,Av blandargument
dem fråntrycket den politiska kommer centralbanken från tid tillprocessen,

frestas använda penningpolitiken till stimulera ekonominatt attannan genom
efterfråganöka Eftersom de privata inser denna frestelseatt agenterna att

existerar, kommer de skydda sig från de prisökningar denna politik medför,att
inkorporera de förväntade prisökningama i lönekontrakt och andraattgenom

långsiktiga kontrakt. På grund detta kommer den expansiva penningpolitikenav

2Se Persson Tabellini1990och för omfattande översikt litteraturen kring detta.en av
3Ett vanligt uttalande i samband med den expansiva politiken riskenär för inflation är minimalatt

låga efterfrågan låga Iåneökningarnapga.:i den i ekonomin, ii de inbyggda i dagens
lönekontrakt, iii den starka valutan reducerar importerad inflation. välj ensom
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effekter.reala Sammaingainflation önskathögremedföraendast änatt men
centralbanken hade avståttuppnåttsinflation skullemindremedresultat ommen

önskade central-denna ickeundvikaekonomin. Ettstimulerafrån sätt attatt
följaålägga denhändercentralbankensbindabankspolitik att attär att genom

förannonserad tillväxtpenningpolitiska instrument. Enavseende dessregelen
detta.exempel på Ettväxelkursfastellerpenningmängden annati voreen
politiska påtryck-immuncentralbankenförsökaalternativ göra motattvore

politiskadensjälvständighetvissdenningar gentemotatt engegenom
enda mål.prisstabilitet till dessgöraattsamtprocessen,

de kan saknalösningarbåda dessamedproblem ärpotentiellt attEtt
sådan politikefterförsta tidenunder denspeciellttrovärdighet, att en an-

central-situationersigmöjligt tänkatvivel när ettDet attär utannonserats.
ekonomin. Uppenbarasysselsättningen iförbanksingripande gynnsamtvore

Frestelsen förfinansiella kriser.ochenergiprischockerexempel är externa
företagEftersombörsituationeri dessainterveneracentralbanken stor.att vara

dencentralbanken,inte litarmöjligt dedet närinser detta,och hushåll är att
medregelbaseras påpolitik kommerframtidadesstillkännager attatt en

med antiin-fördelarnablirmål. Konsekvensenendaprisstabilitet att ensom
centralbanken etableratmärkbara efter detblirstrategi endast ettflationistisk att

regel.följa sinrykte attom
Även angåendebland ekonomersamstämmighetinte kan tala omom man

förstai litteraturen.dominerar Densynpunkterdet tvåfrågor, finnsdessa som
inte enda målkanskehuvudmål menskall hapenningpolitikenär att somsom

skallcentralbankensoch den andrahålla inflationen statuterär attatt genere,
målsättningar kandesspåtryckningar, såpolitiskaståoberoendeden attemotatt

uppnås.
samstämmighetenpraktisktskallcentralbankenAngående hur ärrentoperera

intermediära mål,etableraönskvärda idetrörande samtmindre. Frågor att
regelellerdiskretionärtpolitik skall förascentralbankenshuruvida styras av en

omdiskuterade bland ekonomer.fortfarandeär

finanspolitikenpenning- ochmellanKonsistens2.3

inte bara påpenningpolitik berorantiinflationistiskhosTrovärdigheten en
politiken i övrigtekonomiskahur denagerande,riksbankens ävenutan ser

statligainte deHuvudproblemetfinanspolitiken.viktigSpeciellt ärärut.
inflationen, eftersomoch därmed påefterfrågandirekta effekter påutgifternas

tillräckligt restriktiv penning-neutraliserasalltid kandessa effekter genom en
potentiellti form höga Ettleder till kostnaderdetta räntor.politik, även avom

statsskulden.budgetunderskottens effekter på Enallvarligt problem storärmera
föra in-centralbankenstatsskuldväxandeoch sätter att en merapress
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politik den skulle ha gjort. skäl till detta det kanflationistisk Ettän är attannars
låna från den privata sektorn för finansiera budget-bli allt dyrare attatt

statsskulden denna situation kan det sig alltunderskotten Iväxer.när te mera
finansiera budgetunderskotten lån direkt från centralbankenattraktivt att genom

sedelpressama. Ytterligare skäl till politik med prisstabilitetdvs. via ett att en
mindre trovärdig med statsskuld, in-mål kan verka ärstor atten ensom

politik ganska effektivt reducera statsskuldens realaflationistisk sättett attvore
frestande för centralbanken. långsiktigt hållbarvärde, vilket kan Envara

därför essentiell för trovärdigheten hos varje penningpolitikfinanspolitik medär
prisstabilitet mål.som

Penningpolitik med fast växelkurs2.4

kan fast växelkursEnligt tidigare definierad terminologi antingen etten vara
intermediärtmål i sig själv eller inteimediärt mål. Såsom mål tjänar denett

till begränsa den inhemska inflationen till nivånfasta växelkursen i denatt
valutor den knuten till. båda fallen skall fast växelkursvaluta eller de Iär en
bindande regel för penningpolitiken, eftersom den bortbetraktas allatarsom en

politikfföra diskretionär innebär ocksåmöjligheter Detta central-att atten
banken avstå från alla potentiella mål förutom fast växelkurs.måste Baraen

centralbanken har andra mål kan leda till spekulativamisstanken attackeratt
mål i konflikt medvalutan, dessa står varandra.mot om

operativt penningpolitiken under fast växelkurs enkel sköta.Rent är atten
Centralbanken skall i förhållande till utbud och efterfrågan påräntanstyra
valutamarknaden. Tillfälliga variationer i betalningsbalansen skall lätt kunna

Ävenförändringar i valutareserven. intermediära mål i formmötas av om av
penningmängd, kreditgivning och obehövligaför bör dessaränta ärnormer

de konsistenta med fast växelkurs.variabler övervakas så ocksåDetär äratt en
viktigt finanspolitiken medellång sikt står i konflikt med fastpåatt en

och bestående budgetunderskott skulle leda tillväxelkurs. Stora realen
appreciering landets valuta, försämring bytesbalansen och ökandeav en av

skuldsättning. tillsammans med centralbankenDetta attextern pressen
finansiera ökande statsskulden via sedelpressama skulle tillden leda att
förtroendet för fasta växelkursen urholkades och skulle kunnaden utlösa en

valutanspekulativ attack mot

ihågDetta är speciellt viktigt komma när det gäller länder Sverige med fri internationellatt som
påkapitalrörlighet, penningpolitiken blireftersom helt verkninglös även kort sikt under dessa

förhållanden.
5Utvecklingen i Sverige och Italien i höstas verkar väl in i detta mönster.passa
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Penningpolitik med flytande växelkurs2.5

växelkurs lägger inte i sig själv restriktionerflytande några penning-En
Därför essentiellt centralbanken etablerar förpolitiken. det mål penning-är att

regler för skallpolitiken, fastlägger hur den bedrivas. allmännaDesamt
för penningpolitisk strategi därförprinciperna i kap. 2 måste tillämpas. I nästa

kapitel beskrivs penningpolitiken i länder i olika avseenden liknartre som
Sverige.
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Erfarenheterväxelkurser:flytandePrisstabilitet under3

från KanadaSchweiz, Zeeland ochNya

Även beaktande penning-karakteristika måste ispeciellalands närtasettom
bidra till beslutspro-andra länder kunnabör lärdomar frånutformas,politiken

beskriva Schweiz,kommer Nyaanda vi häri dennaDet attär somcessen.
länderflytande växelkurs. harerfarenheter DessaKanadasZeelands och enav

ekonomier väl integrerade iSverige, småde, liksomeftersom ärvalts är som
har dessa länder,kapitalmarknadema.och Dessutomde internationella varu-

övergripande mål förprisstabilitetuttryckligen tagitSverige,liksom som
diskuterasexempel kommerSchweiz detpenningpolitiken. är att mestsom

politikerfarenheten dennahar den längstaeftersom detutförligt, typav av

Schweiz3.1

penningpolitiska strategi har beskrivitscentralbankens SCBschweiziskaDen
monetarism.7 började flyta har prisstabilitetSedan francenpragmatisksom en

kortvarigt undantag,har, med någotmålet.varit det uttalade Man använt
intennediärt mål. Mellandefinierad lämpligtpenningmängden, sätt, som

Under devariabel fokuserade på.tillväxten i denM11973 och 1978 manvar
tillämpades förannonserade målinfonnellt. Däreftergjordes dettaförsta två åren

penningpolitik under derestriktivföljaför tillväxten. Genom extremtatt en
lyckades SCBflytande växelkurs, se 1,första Diagramtvå åren pressa nerav

fr.o.m. slutettill mindre 2 % 1975omkring % 1973,inflationen från 10 än av
i under ochi princip ingen tillväxt M1 1973politik innebartill 1978. Denna

forannonserade målen under 1975-1977.sig dehöll1974, näraattsamt man
schweizerfrancen med omkring 30 %apprecieradetidUnder motsamma

2.realtoch ungefär 25 % se Diagram DetnominellaD-mark i ärtermer

5 den schweiziska1973, och prisstabilitet har varitflutit sedanSchweizer francen har
Även påmål längstaCanadahar denuttryckliga under hela perioden.centralbankens pappretom

1988 tveklöst kandet endast sedan sägaflytande växelkurs, ärerfarenheten attsom manav
målet haft flytande växelkursBank of Canada. Nya Zeeland harvarit det enda förprisstabilitet en

och1989 explicit inflations1986, endast sedansedan det är annonseratsnormsom enmen
följts.
7 1985.Se och BéguelinRich
Även° bakom apprecieringenpenningpolitiken otvivelaktigt viktig faktorrestriktivaden var enom

uppståttockså ojämviktapprecieringen korrektion tidigareförmodligenfrancen, somen avav var
i sin medverkade60-talet tidiga 70-talet. Apprecieringendelen och detunder den turavsenare

påsin inverkan importpriserna.till minska inflationenatt genom
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uppenbart under denna tid tillämpade tillväxttakten i penningmängden,att man
och inte växelkursen, prisstabilitet.intennediärt mål försom

Diagram 1 Penningmängden intermediärt mål i Schweizsom

Procentuell tillväxt förMI penningpolitikeni mellan 1975 och 1978norm-

VerkIig

1575 I 19ed 1á8á i Hgéor V 1 i995197ö

Procentuell tillväxt den basen föri penningpolitiken sedanmonetära 1980norm-

30

Verklig
20

10-

V

-10 1é7ö 1575 iéed 1á85 3990 19é5

9 inflationen i Schweiz Ävenföll under denna period mycket snabbare än i Tyskland. den
ekonomiska aktiviteten minskade Schweiz,i vilket antyder under vilkenattmer processen
förtroendet för den anti-inflationistiska politiken upprättades kostnader.utanvar
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schweizerfrancD-markVäxelkurs2Diagram
för realskala: index100 DEM Högernominell växelkurs CHFskala: iVänster per

konsumentpriserväxelkurs
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mycket kraftigtpenningmängdenfaktiskadenframgårIUr Diagram att
dettaAnledningen tillmålet för 1978.annonserade ut-detöversteg var
kraftigtschweizerfrancenapprecieradeväxelkursen. 1978vecklingen motav
apprecieradeSchweizerfrancenvalutor.de flestasjönkdollarn, motsom

förframgår AvD-marken Diagramemellertid också attmot orosom av
sinSCBskada exportsektomappreciering skullesnabba övergavovanligtdenna

växelkursen.inriktad påpenningpolitikförregel till förmånpenningmängds en
önskanmyndigheternasuttrycktesinriktning attDenna omgenomnya

backadesVäxelkursnonnensig 0.80 CHF.höllD-marken över upp av en
sedanreagerade omedelbart. Närvalutamarknadenochpenningpolitik,expansiv

första halvan 1980,hela ochunder 1979apprecierade CHFD-marken mot av
bordevilketuttrycka sin åsiktföranleddsig SCB ånyokände att varaom som
försvarbarCHFDEMhävdade 0.95växelkursen. SCBkorrektaden att envar

uttryckts sedanväxelkursen harexplicit föringenTrotsgräns. attövre norm
sedanvarierat mellan 0.80-0.95CHFDEMväxelkursenepisod, hardenna

dess. vilken utsträckningivi skallfrågaintressant ärEn ta upp senaresom

Uppenbarligenbandet 0.80-0.85.° i det smalareFrån 1986 sig växelkursen1982 till rörde
upprätthålla.SCB önskadeansåg bandmarknaden detta ettatt somvar
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den relativt stabila växelkursen mellan CHF och DEM konsekvens detär en av
band, förklaradeSCB acceptabelt 1978-1979.som
SCB återgick till använda penningmängden för penningpolitikenatt som norm

1980, tekniska skäl övergick ifrån tillMl tillväxtenattmen av man annonsera
basen.i den Efter initial period fluktuationermonetära mellan denen av

faktiska tillväxten i den basen och den annonserademonetära blevnormen
Årvariationema undersmå 1980-talet till 1988. 1988 noterades igen storen

avvikelse ifrån denna gång andra hållet.normen,
Anledningen till avvikelsen också annorlunda. börjanI 1988 inträffadevar av

två viktiga förändringar i Schweiz finansiella elektroniskt clearingsystem; ett
i funktion, och reglerna angående bankernas kassakrav modifiera-system sattes

des. insåg ganska klart båda förändringarnaMan skulle minska banksyste-att
efterfrågan den basen, det oklart hur effektenmonetäramets storav men var

skulle bli. efterhand står detI klart underskattade hur mycketatt man
Ävenefterfrågan skulle sjunka. den negativa tillväxten i den basenmonetära

representerade expansiv penningpolitik. Då den schweiziska sjönk iräntanen
förhållande till den tyska deprecierade francen och inflationen ökade från en

till1987 %5 1991 Diagram 3.procent

Diagram 3 Inflation Schweitz procentuell förändring konsumentprisindexav
jämfört månad föregåendemed årsamma

14-

12-

10-

-2
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991

Observera den oversho0ting i penningmängden inträffade 1978att inte tilläts hasom en
påeffekt återgickpenningmängden. Diagram 1 visar SCBpermanent till den gamlaatt normen

låta långsammarepenningmängden växa än för 1980 och 1981.att Det är möjliggenom normen
frånvarodenna base drift har bidragit till forma SCB:satt rykte centralbank,attav som en som
prisnivån.bryr sig om
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övergivits 1988målintermediärtbasenha denstrategin monetäraOm att som
bedömareFleraistället attfalli såskulle använtsvad anser,och 1989,

intermediärthañSCBprisstabilitet,högreuppnåkunnatSchweiz somomen
räntedifferensenellerD-marken motväxelkursenstabilisera motmål att

Ettbasenden motargu-bibehålla monetärafårställetiTyskland som norm.att
basendenefterfrågan monetäraminskadeden var enatt avment vore

penningpolitiken.förstrateginpåverkabordeinteengångsföreteelse som
helstfallvilketi görasstrategin börpenningpolitiskai denFörändringar som
uppnås. Omskallregelbindandeföljamedfördelarnasällan attmycket enom

dettaskulle närmast utmellanrummed kortaförändras somsestrategin
intlationsförväntningar.högreförriskinnebärvilketpolitik,diskretionär en

delsfortsatt,baseni dentillväxten monetäralågadenhar som enpraktikenI
blivitpenningefterfråganfallet idels förinflationen,eliminera attpolitik att

annonserade SCB1992decemberUnderberäknat.långvarigt enänmera
basendeninnebär monetärabasen, attdenför monetäramedellång somnorm

dess värdetillpåtillväxtårlig procentadderaberäknaskan att enengenom
under 1988inträffadeförändringardedettabakom ärLogiken att1989. som
skallbasen växavarefter den monetära1989,till slutetavklaradeskall avvara
storleknuvarandebasens ärdenEftersom monetäratidigareenligt mönster.

innebär dennamedellångadenvärdeunder detväsentligt normen,anges avsom
tillväxt.framtidasnabbganskamålsättning en

riktigtdethuruvida attSchweizidebattlivligpågåtthar varDet omen
bas. Detta1989 års monetäraistrateginmedellångaden termeruttrycka av

påberorbaseni denminskningen monetäraytterligaredenriktigtbeslut är om
i ställetfalldetta ärOmpåefterfråganiminskningtillfällig avpengar.en

erfarenhettidigarepåbaseratinflationistisk, vilketstrateginärnaturpermanent
skulledettapåpekatsharden. Detavvika från attkommerSCBinnebär attatt

trovärdighet.centralbankensschweiziskadenallvarligt hot motkunna utgöra ett
penning-förlärdomaråtminstoneantydererfarenheterna treschweiziskaDe

utvecklingpenningmängdensanvändandetförsta sompolitiken. Den är att av
institutionellaflexibilitet. Omvisst måttmedskemål måsteintermediärt ett av

blikan detmarknadernafinansiellai deskift skerstrukturellaellerförändringar
penningmängdensförplanenförannonseradedenavvika frånnödvändigt att

använda1988. Nyttan ettefteroch attgjorde 1978SCBtillväxt, avsom
nödvändigtbliverkarofta det atthurnaturligtvismål berorintermediärt

det.frånavvika
heltinteSchweiz kanekonomiilärdom öppenandra manEn är att somen
tillpenningpolitik. kanDetbedriverväxelkursenrörelserna i närignorera man

penningmängdentillalternativattraktivtväxelkursenhävdas ärmed ettoch att
förändringarannonseradedet konstaterasSlutligen kanmål. attintermediärtsom

penning-förtillräckligtverkarinte attinstitutionellade varaarrangemangenav
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politiken skall trovärdig. Centralbanken måste uppnå trovärdighetvara på
gammaldags förtjäna den.sätt attgenom

3.2 Nya Zeeland

Efter ha genomgått flertalatt varianterett växelkursbaserad regel förav
penningpolitiken, låsning valuta, låsningmot korg valutor,moten en av
crawling-peg baserad på inflationsskillnader, övergick Nya Zeeland 1985 till

med flytande växelkurs.ett system Detta skedde samtidigt brett paketettsom
ekonomiska reformer introducerades, däribland avskaffandeav pris- ochav

löneregleringar, införande skattesystem, liberaliseringnytt internationellaav av
och kapitalflöden för minskasamt budgetunderskottetettvaru- att ochprogram

inflationen. Diagrammen visar4-7 några åtgärdernas omfattning, dessav samt
effekter inflation, och växelkurs.ränta Reforrnemas omfattning det svårtgör

den relativa betydelsenavgöraatt dess olika komponenter, speciellt eftersomav
betraktar kort tidsperiod. Dessutom måste utvecklingen ekonomin ien Nyaav

Zeeland i relation till den internationella utvecklingen. Detses emellertidär
anmärkningsvärt inflationen uttryckt i konsumentprisindexatt sjönk från 15 %
1985 till 1,5 % 1992, och budgetunderskottet försäljningatt statligaav
tillgångar borträknat sjönk från 6 %över BNP 198485 till omkring 2 %av
198889.
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Diagram 4 Budgetunderskott Nya Zeeland i BNP; inkluderatprocent ochav
exkluderat försäljning statlig egendomav
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Diagram 5 Inflation Nya Zeeland procentuell förändring konsumentprisindexav
jämfört med kvartal föregående årsamma
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Efter det Nya Zeeland tillövergått flytandeatt växelkurs blev penning-en
politikens uppgift reducera inflationen. Detta mål gjordesatt explicit till det
enda målet för centralbanken i samband med omfattande refonnatt dessen av

1989.genomfördes konkretstatuter Mer centralbanken ålagdär etableraatt
och för inflationen, använda sina instrument församt attannonsera normer att
uppnå Man använder sig emellertid inte fonnellt, inormen. görsom man
Schweiz, intermediära mål. I stället används mängd indikatorerav överen
ekonomin och hur expansiv penningpolitiken för bedömaär, skallatt om man

eller lätta penningpolitiken.strama enskiltDen viktigaste indikatom ej
normen tvivel handelsvägt indexär främmandeutan valutorett den Nyamotav
Zeeländska dollarn, både derasäven nivåräntor och yieldkurvans lutning,om
undersökningar inflationsförväntningama, penningmängdens och kredit-av
givningens tillväxt och andra indikatorer i beaktande.tas
Utifrån inflationens utveckling se Diagram 5 tycks centralbankens strategi

fungera väl. Men redan påpekats det svårt bedömaär effekternaattsom av
penningpolitiken i sig själv den finanspolitiken,extremt ochpga. gynnsamma
det faktum den politiken endast daterasatt några få år tillbaka. Specielltnya
svårt det betydelsenär avgöra centralbankenatt givitsatt måttett stortav av
oberoende i de oberoendeDetta kommerstatutema. den dag detatt testasnya
uppstår konflikt angående penningpolitiken mellan centralbanken och deen
politiska beslutsfattarna, eller eller strukturell chockstor drabbarextern-om en
ekonomin. Kommer då den tillsynes diskretionära penningpolitiken att vara
tillräcklig för bibehålla prisstabilitet, eller kommeratt det behövasatt
intermediära mål för ytterligare disciplinera centralbankenatt
Svaret på på denna fråga beror till del på hur robusta centralbankensstor

vilket bankensstatuter är, trovärdighet.avgör En indikation räntansges av
utveckling efter det de infördes 1989.att Diagramstatutema visar6nya att
inget hände initialt. börjadeRäntan först sjunka årän Enettmer senare.
tolkning detta det inte denär centralbankslagenatt i sig självav var nya som
imponerade på finansmarknaden, det endast trovärdighetutan baseradatt påvar
tidigare agerande hade betydelse. En mindre uppmuntrande tolkningsom annan

räntefalletär 1991 inte berodde så mycketatt de minskade inflationsför-
väntningama denpå kraftigt minskade ekonomiska aktiviteten detta år.som
Återigen behövs längre period erfarenhet den regimenmonetäraen av av nya
innan några säkra kansvar ges.

2 Se Lindenius 1992 för precis beskrivning de genomfördaen förändringarna.mera av
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Kanada3.3

växelkurs,3 detflytande ärerfarenhetlångKanada harTrots att aven
periodUnder dennahär.intresse1980-talet ärfrån slutetperioden som avav

centralbankenskanadensiskadenuttalatpå sättprisstabilitetblev ett mera
redan 1988gjordechefenmål. centralbanksnuvarandeDenfrämsta

centralbankenannonseradefebruari 1991iinnebörd, ochdennameduttalanden
förmålskulleinflationenformellt ettfinansdepartementet attoch vara

falla tillskulleinflationenmålsättningenexplicita attpenningpolitiken. Den var
tvåoch till1994mitten%till 2,51992,till slutetbasisårligpå%3 avav

för någonförstrategidennaEftersom är att1995.till slutet nyprocent av
tvåfokusera påendast kortvi härskallskall kunnautvärdering göras,definitiv

penning-bedrivercentralbankenkanadensiskadenhurdet förstaaspekter. För
effekterpolitikensandra denför detochsinuppnåförpolitiken att nyanorm,

Enligtsig i den långaavspeglarde räntan.såinflationsförväntningamapå som
centralbanken inteanvänder sig1991och Polozoch Duguay1992OECD

penningpolitik. Somsinförmålsättningintermediärformellnågonav
användasskall görspenningpolitiska instrumentendeför hurvägledning

penningmängdenekonomin,iutgiftemanominellatotalaför deprediktioner
ochindikatorerekonomiska räntadiverseoch fördefinitionerolikaenligt som

prediktionerintervaller. Dessa görsmed kortaavläsasvilka kanväxelkurs,
devärden påsedaninflationsnormen. Närbestämdadenförutsättningunder av

varefterprediktionema,medjämföres detillgängligablirindikatoremaolika
kanadensiskaskall justeras. Denpenningpolitikenhuruvidafattasbeslut om

penningpolitikenregel förlättförståeligingenalltsåharcentralbanken vars
sektornprivatadensektorn. Om ärprivatadenövervakaskanuppfyllande av

intekanskemål, detendapenningpolitikens ärprisstabilitet ärövertygad attom
politikenssidan,å andramyndigheterna. Om,övervakakunnaviktigtså att

förvilketpådiskretionärakan dettotal, sättetintetrovärdighet är man
ikostsamochsvåraredesinflations termerpenningpolitik göra meraprocessen

arbetslöshet.transitoriskav
inflationsförvänt-uppskattninglångaden utgörmån räntandenI aven

fullt för-harinteprivata sektornden ännu8antyder Diagramningarna, att
medel-ochlångprisstabilitet påuppnåmöjlighetcentralbankenstroende för att

låst 1962 ochmellantill USD1962,1950 ochmellan3 frittdollarn flötcanadensiskaDen var
flutit.sedan desshar1970, och

noll-inflationsutvärderingarinnehåller ochanalyser1990York1990 och avLipsey
målsättningen Kanada.för
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lång sikt. långaDen har inte minskaträntan så mycket skulle förväntatsom man
målet trovärdigt.prisstabilitet varit fulltom om

Diagram 8 Ränta på månaderstre statsskuldväxlar långaoch statsobligationer i
Kanada procent årper

Statsskuldväxel

áng statsobligation

I 16813l I i I 1589- I19$I0 15521l vl199l2

Slutligen det anmärkningsvärtär den penningpolitiken,att medstrama
prisstabilitet mål, tycks ha lett till kraftig appreciering den kanaden-som en av
siska dollarn den amerikanska Diagramgentemot 10. Medan detta otvivel-
aktigt hjälpt Kanada uppnå lägre inflation USA, haratt denän resulterandeen
reala apprecieringen lett till svårigheter för sektorn i Kanada.export

5 långaEn tolkning den höga räntan är den reflekterar förväntadeannan att ökningarav i
oförmåganstatsskulden beroende kontrollera budgetunderskotten Diagramatt 9.
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4 Prisstabilitet fastmed växelkurs: Den österrikiska
succén

Med tanke de svårigheter de nordiska länderna haft med använda fastatt en
växelkurs intermediärt mål för prisstabilitet, det viktigtär att noterasom att

Österrike.denna politik varit framgångsrik i landDetta liksom deär ett som
nordiska länderna stått utanför EMS, och därför hatt sin penning-som egen
politiska strategi liksom Sverige, och Finland.Norge

Österrikes erfarenheter.Flera viktiga lärdomar kan dras från Den första är
framgångsrik kontroll inflationen, via fast växelkurs, kräveratt över atten en

konsensus råder mellan de politiska beslutsfattarna prisstabilitet detatt ärom
enda målet för penningpolitiken. konsensusDenna måste också innefatta den
privata sektorn. måste stå klartDet växelkursen inte används eller kommeratt

användas för förbättra konkurrenskrañen i någon speciellatt sektoratt av
ekonomin. vilketEtt på den österrikiska centralbankensätt försökte signalera
detta till den privata sektorn 1980 byta från låsa växelkursenatt att motvar en
korg valutor till låsa den D-marken låginflationsvaluta.enatt Attmotav
signalera naturligtvis inte tillräckligt. fickMan använda penning-ävenvar
politiken till den korta så den fasta växelkursen försvarades.räntanatt styra att
Enligt Hochreiter och Winckler op.cit. det två år etableratog över att
förtroende för den politiken. andraDe och tredje lärdomarna från denya
österrikiska erfarenheterna verkar därför det tid etableraatt tar attvara
förtroende slutsatsen vi känner igen från diskussionen Schweiz ochsom av
Nya Zeeland, och det kan lämpligt låsa växelkursen tillatt attvara mera en

mål.valuta korg för dettauppnåän atten
Slutligen antyder de österrikiska erfarenheterna finanspolitiken måsteatt vara

konsistent med målet prisstabilitet. Sedan mitten 1980-talet har budget-om av
Österrikeunderskotten i stadigt minskat. medellångaDen strategin för finans-

politiken har varit förbättra effektiviteten och flexibiliteten i ekonominatt

s Se Hochreiter och Winckler 1992, Hochreiter och Knöbl 1991 och Hochreiter och Törnqvist
innehåller Österrikes1990 för detaljer. Genberg 1990 jämförelse Schweizmella ochmera en

sätt föra penning- och växelkurspolitik under 1970-att och 1980-talen. l det görspappret ett
försök upptäcka motiven bakom de olika metoderna föra politik,att och bestämma tillatt att
vilken grad den makroekonomiska bådautvecklingen påverkatsi de länderna valetav av
växelkurs regim.
7 påDetta i måstesin innebär lönerna arbetsmarknaderna Såvältur att tillräckligt flexibla.vara
de måsterelativa de absoluta lönerna bibehållasnabbt sig tör ekonominssom attanpassa
konkurrenskraft.
1 Logiken bakom den låsningslutsatsen är till korg i allmänhetatt motiveras medsenare en en

detta till viss del isolerar den frånatt sektor, frånär för konkurrens utlandet,utsatten som
Måletfluktuationer låsningi tredje lands valuta. såledesmed uppnåkorg är delvismoten atten

mål än prisstabilitet. målDenna svåraremultiplaett annat kan göra dettyp etableraattav
trovärdighet för den antiinflationistiska politiken.
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försökareformer,strukturella upprätt-och änskatterefonner attsnararegenom
efterfrågan.aggregeradestimulera densysselsättningfullhålla attgenom
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för Sverige5 Lärdomar

lärdomar för Riksbankens strategi kontrollera inflationenVilka kan dras frånatt
de internationella erfarenheterna. inflationen dömaAv har alla de fyra länderatt

hittills klarat sig ganska bra,vi studerat de sig olika metoderäven använtom av
penningpolitik. föreslåföra Snarare riksbanken följer dessaänatt att att en av

avseenden, skall vi därförmetoder i alla försöka identifiera några generella
riktlinjer borde följas.som

målintermediärt5.1 Växelkursen som

viktigt beslut, måste hur måletEtt uppnå prisstabilitet iärtagas, attsom
skall överföras penningpolitiken.praktiken på land har etablerat formellInget en

för penningpolitiken iinflationsnorm den meningen de penningpolitiskaatt
instrumenten automatiskt justeras i förhållande till något mått inflationen.på Av

undersökta länderna med flytandede växelkurs det bara Schweizärtre som
explicitkommer i närheten och genomskinlig regel. har åstad-Dettaenav

kommits använda den basen intennediärt mål. Denmonetäraattgenom som
schweiziska centralbanken har emellertid avvikit substantiellt från vidnormen

tillfällen, och den haråtminstone två nyligen explicit fastlagt den detatt ser
intermediära målet för den basen medelfristigt intemonetära ettsom men
omedelbart mål.

Sveriges fall skulle jag föreslå växelkursenI användes guide föratt som
ungefärpenningpolitiken på schweizama penningmäng-sätt använtsamma som

den. finns åtminstone två skäl till detta. det första uppfattarDet För jag
viktig tidig indikatorväxelkursen för prisförändringar, inte bara försom en

handlas internationellt, också för prisnivån generellt.utanvaror som mera
Förhållandet mellan rörelser i växelkursen inflationenoch naturligtvis inteär

det kan inte användas för kortsiktig fine-tuning,perfekt, och men som en
vägledning det användbart.medelsiktig det andra behöver RiksbankenFörär

skaffa sig erfarenhet hur de penningpolitiska instrumenten påverkarav
inflationen i den miljön med flytande växelkurs. Medan den detta måstegörnya

följas. etableraklar politik för växelkursen välkändAtt ochären en norm en
användbar strategi i detta sammanhang.

växelkursen används intennediärt mål, bör dettaOm pågöras sättsom samma
och tyskarschweizare använder sina penningpolitiska mål. villDet säga attsom

de penningpolitiska instrumenten bör normalt justeras så växelkursen hålleratt
sig innanför det, för medelsiktig prisstabilitet, definierade bandet för växelkur-

incident skulle inträffa växelkursenOm någon så tvingas näraatt gränsensen.
för defierade bandet, skall Riksbankendet emellertid inte känna sig tvingad att
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för låtasigkan bestämmakostnadernabandetinomhålla kursen attutanoavsett
medproblemenkan dedettabandet. På störstaväxelkursen sätt ett avpassera

förväntningartenderarsådantundvikas. Ifast växelkurs systemett om enen
växelkursenuppstå gångdefinierade bandetdetförändring iförestående att var
spekulativamassivaorsakarförväntningarbandet.för Dessasig gränsennärmar

försvaralängre kanRiksbanken intemedförakanriktning,iflöden attsomen
spekulationmöjlighetdennaband kommerfast envägsväxelkursen. Utan ett av
skulle alltsåflödenaspekulativaexistera, och deinte längreRiksbanken attmot

nödvändigtvis uppstå.inte

Trovärdighet5.2

Är för växelkursenbaseradpenningpolitik påtroligtintedet då att nonnenen
händelserhöstenstrovärdighet i ljusetvinnafå svårtkommer attatt av

detantyderbehandlade länderna,avsnitttidigarefrån de i attErfarenheterna,
undertrovärdighetsproblemetklaraenkeltinte finns något sätt att processenav

möjligtverkar detpolitik följs,vilkendesinflation. attOavsett varasomav
strategi tillämpatspenningpolitiskefter detförsttrovärdighetetablera att en

viss tid.under en
ocksåpenningpolitikeninte baraavgörandedetverkar utanDärför att

Till exempel,stabil.hålla prisnivånmåletförs medfinanspolitiken att om man
förtroende försektornsden privatautveckling, verkarutifrånskall döma räntans

deha minskatsmål,med prisstabilitetKanada,penningpolitiken i att avsom
ökningsubstantiellpekarvilkabudgetunderskotten,förväntade aven

finanspolitiskade penning- ochessentielltdärförstatsskulden. Det är att
målsättning,medpolitikkonsistentförmyndigheterna om ensammaen

trovärdig.politik skallantiinflationistisk vara
reformer,lika viktigtsamförståndsådantmisstänker ärJag att ett somsom

Institutionella förändringaroberoende.centralbankentillsyftar göraatt mera
finnskonsensus detberoende vilkentrovärdighetsproblem pålidakan också av

politiskaoberoendecentralbankenförändringar. Attdessa göra avmeraom
föraursäkt föranvändsdet intebarabra, attpåtryckningar är ensomommen

prisstabilitet.medkonsistentfinanspolitik ärsom

på enskild valutakorg ellerbaserad5.3 Växelkursnorm

Österrikes behandlats härvilkaBelgien,Holland ochexempel samt även
ocksåfast växelkurspolitik medmöjligt föravälmycketvisar det attäratt en

för allastrateginFörutsättningenkapitalrörelser.internationella ärmed fria att
fastmed de restriktionerkonsistentinstrumentmakroekonomiska är ensom
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växelkurs innebär. Såsom diskuterats i sektion det bättre,IV, förär uppnåatt
genomskinlighet och därför trovärdighet,större låsa växelkursenstörre tillatten

enskild valuta till korg vilkenECU, kanän för spekulativautsättasen en som
attacker vilken politik förs i landet fråga.i korgEnoavsett bestårsom som av
valutor flyter visavi varandra lider inte denna trovärdighetspro-typsom av av
blem i utsträckning.samma
Om Sverige slutligen skulle återgå till fast växelkurs, innebär dettaen

växelkursen bör låsas till enskild valuta D-markenatt ellerresonemang en en
europeisk valuta vid det laget eller till lättförståelig korggemensam en som

hälften D-mark och hälften dollar eller tredjedel vardera D-mark, dollaren av
och Av skäl skulle jag föreslå intermediär målsättning för denyen. samma en
flytande växelkursen enligt ovanstående, med preferens förmen en norm
baserad endast D-marken.

5.4 Ha inte för påförväntningar regimstora med flytandeen
växelkurs

Slutligen det viktigt vilka förväntningarär kanpoängtera och inteatt kanman
ha på flytande växelkurs. vanligasteDen uppfattningen flytandeär atten en
växelkurs innebär penningpolitisk frihet. Men detstörre måste tilläggas atten
denna frihet endast har något värde den används Erfarenhetenrätt sätt.om
visar penningpolitiken kan till för ekonomin den föratt användsnyttavara om

uppnå prisstabilitet. Erfarenheten visar också katastroferatt inträffaratt om
penningpolitiken också förväntas finansiera finanspolitiska fulluppnåexcesser,
sysselsättning, förbättra konkurrenskraften i exportsektom, uppnå inkomstutjäm-
ning och så vidare. politikDenna leder på lång sikt till for hög inflation så att
âtstramningspaket den ofta i vissa utvecklingsländer måstetypav man ser
genomföras, något det flesta länder helst skulle klara sig förutan.som
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1 Inledning

Varför lands ekonomi viktig förklaringsfaktorEnväxer naturligtvisett är en
tiden ökad användning de primära produktionsfaktoremaöver arbetskraft ochav

kapital Redan på 1950-talet stod det klart det utnyttjaatt attgenom en
aggregerad produktionsfunktion relaterade användningen arbetskraft ochsom av
kapital till nationalprodukten inte möjligt uttömmande förklara denattvar
ekonomiska tillväxten i efterUSA industrialismens genombrott Kuznets 1952.
Kuznets visade1971 förhållande gäller övrigaatt ävensenare samma avan-
cerade industriländer.

delDen den ekonomiska tillväxten inte kan förklaras ökade insatserav som av
kapital och arbetskraft lämnades till början oförklarad, dvs. betraktadesav en

Solow 1957 kallade den för teknisk utveckling och Nelson ochsom exogen.
Phelps för1966 residualen. En beteckning total faktorproduktivitetärannan

bilagaTFP, vilken jag kommer använda i dennaatt
börjanFr.o.m. 1960-talet finns det omfattande forskning med syfte attav en

hitta förklaringar till TFP-utvecklingen. De hypoteser formulerats ochsom
har betonat åtminstone fem olika faktorer:testats

i arbetskraftens kvalitet, representerad dess humankapital Schultz 1960;av
det fysiska kapitalets kvalitet, oftast dess årgång Solowrepresenterat av
1960;

iii ackumulation bas teknisk kunskap forskning ochav en av genom
utveckling Nelson och Phelps 1966; Griliches 1973;

iv innovationer det organisatoriska omrâdet, vilka kan framdrivnavara av
relativ knapphet olika faktortillgångar Hayami och Ruttan 1971;

v institutionella faktorer i vilken grad entreprenörskapet kanaliserasstyrsom
till produktiva verksamheter Baumol 1990; Murphy, Shleifer och Vishny
1991

För enkelhets naturtillgångarskull brukar i regel Iand inkluderas i produktionsfaktorn kapital.
2 Denna beräknas vägt genomsnitt kapitalets ochett arbetskraftens produktivitet.som av
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humankapitaletsharekonomisk tillväxtforskningårensallradeI senaste om
i dennaanalysenden faktorocksåsärskilt betonas. Detkommit ärroll att som

forsknings-de viktigastekartläggasyftetspecifiktinriktas på. Mer är attbilaga
iochtillväxten,betydelse förhumankapitalbildningens attavseenderesultaten

allmänhet ochhumankapitalbildning ifördrivkrafternaanalyseraandra stegett
under deSverigevarit ihumankapitalackumulationtillincitamentenhur av

decennierna.senaste
fördelningskonflikterbehandlar deintejagavgränsningmedveten är attEn

ojämntmyckethumankapitalbildningen bliruppståkan komma att omsom
förutsättning fördock betonavill attindivider. Jagmellan attfördelad enen

produktivitets-ochtillväxt-förväntadedeskallhumankapitalbildningökad ge
starkauppkommerdetskevinte blir såfördelningdess atteffekterna är att

samhälletförkostsammablirspänningarsociala som
karakteristikkortavsnittföljande. 2enligt Idisponerad görsBilagan avär en

indi-varföranalyserasDäreftertillväxtproblem.ochproduktivitets-Sveriges
detbeslut.ekonomiskt lkanhumankapitalsittöka ettbeslutviders att somses

avseende human-forskningsresultatöversiktavsnittet överfjärde görs nyareen
tillväxt.produktivitetsutveckling ochförbetydelsekapitalets

in-studierfleraresultat frånavsnittennästföljandetvå presenterasdeI som
vadkonkurrentländerviktigaefterha släpatförefallerSverigedikerar attatt

jag analyseraravsnitt därtvåDärefter följerkompetensuppbyggnad.gäller
skolsystemetformellt ibådekompetensuppbyggnad Sverige,ifördrivkrafterna
institutionelladeanalyserasavsnitt 9arbetslivet. Iiinformelltoch ute

överflyttningareffektivanågorlundaståndfå tillförförutsättningarna att av
sistaekonomin. deti Isektorerexpanderandetillstagnerandehumankapital från

viktigadra någraförsökerochsammanfattningkortjagavsnittet gör en
humankapital-individuellfördrivkrafternahurdiskuterasalltFramförslutsatser.

produktivitetstillväx-svenskaför denförändras,varaktigtmåsteuppbyggnad att
industriländers.övrigamedjämförbarbliskallåterigenten

på inriktade litteraturenempirisktdenbaserar mig3 huvudsakjag iavgränsning ärEn attannan
s.k. endogenaexplicit denjag inteexempelvis behandlarbetydelse,humankapitaletsom

1988 och Romerviktig roll. Lucasharhumankapitalbildningen oftadär justtillväxtteorin en
område.påtvâ artiklar dettabanbrytande1990 är



Bilaga 11 353

2 En kort karakteristik Sverigesav

produktivitetsproblem

Som framgår Tabell 1 det uppenbartär den svenska tillväxtenur att varit
långsam jämfört med genomsnittet för övriga industriländer under de senaste
decennierna. Tillväxttakten i harBNP varit lägre i deavsevärt än två län-
dergruppema. Skillnaden har också ökat efter mitten 1980-talet.av

ÅrligTabell 1 procentuell tillväxt i BNP 1970-93.

1970-93 970-77l 1978-86 1987-93

Sverige 1,5 1,7 2,1 0,2
OECD 2,9 3,5 2,5 2,5
OECD Europa 2,3 2,5 2,0 2,5

Anm: 1992-93 OECD:sär prognos.
Källa: OECD Economic Outlook, december 1992.

Den låga svenska tillväxten kan dock knappast förklaras lågt arbets-ettav
utbud. sysselsättningen har ökat mycket kraftigt under 1980-talet både mätt som
antal individer och antalet arbetade timmar. Det bara Kanada ochsom USAvar

hade lika stark utveckling för sysselsättningensom under 1980-talet.en
Investeringarna kraftigt i Sverige understeg andra hälften 1980-talet ochav

närmade sig återigen nivån i början 1970-talet. Sveriges investeringsandelav
nådde i slutet 1980-talet åter i nivå med genomsnitt jämförbaraav ettupp av
länder. Detta bekräftas också Bergman och Hansson 1992. Deav attmenar

måste tillbakagå till 1960-talet eller till den första hälftenman l970-talet förav
hitta år med högaatt takt i kapitalbildningen undersamma årensom

1986-1990. Jakobsson och Jagrén 1993 kan heller inte belägga industriin-att
vesteringama i Sverige utvecklats i konkurrentländema.änsvagare
Slutsatsen den här presenterade tillväxtstatistiken klar: Sverigesav är svaga

tillväxt under 1970- och l980-talen kan knappast förklaras alltför långsamav en
tillväxt i användningen arbetskraft och endast till mindre delav alltförav en
långsam kapitalbildning, den beror i första handutan på produktivitets-en svag
utveckling. Det enda internationellt jämförbara produktivitetsmått fort-som
löpande publiceras tillväxten iär BNP sysselsatt i hela ekonomin, möjligenper
kan också BNP capita produktivitetsmått.ett I Tabellper 2ses som samman-

LJZL-Lnvu:n l
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1970.4 SomsedanmåtttvådessaavseendeutvecklingrelativaSverigesfattas
tydlig.produktivitetshänseendeieftersläpningensvenskadenvi ärser

capitaBNPochsysselsatti BNPÅrlig pertillväxtprocentuell per2Tabell
ländereuropeiskasmåochOECD EuropaOECD,Sverige,1970-91 i

capitaBNPsysselsattBNP perper
1970-911970-91

1,41,1Sverige
2,11,9OECD
2,02,0EuropaOECD

uppgiñingen2,0ländereuropeiskaSmå

genomsnittetnågot snabbare änminskadesannoliktårsarbetstidensvenskadenP.g.a.Anm: att bildofördelaktigöverdrivet1970-taletförutvecklingen enkan ge1970-taletunderländeri övriga rättvisandevaritskulle pro-ettvilket merarbetad timme,produktionenitillväxten perav genomsnittligadå den1980-taletÅ underomvändadenbildensidan ärduktivitetsmått. andra
fördatainga1977 finnsFöreländer.andraflestatill deiSverigei motsatsökadeårsarbetstiden

genomsnittovägdahariställetolikade aggregaten.inomsysselsattBNPutvecklingen perav
år.för dessaanvänts NationalOECDochsysselsattBNP1992 fördecemberOutlook, perEconomicOECDKälla:

capita.BNP1993 förvol perMain Aggregates,Accounts,

indus-olikaiTFP-utvecklingendatajämförbara överintepublicerarOECD
inäringslivetiTFP-utvecklingen ettjämföraförsökerstudietriländer. En som
visarländer14studie199lb. DerasLundbergoch avHanssonländerantal är

dåbörTabell Det3.långsammycketvaritSverigeiTFP-tillväxtenatt
lågsärskiltvarittillväxtensvenskadå den1985,efterårenobserveras att
ochBergmanvisatsmed. Somfinnsinteindustriländer,andra avmedjämfört

sedansjunkitkontinuerligtnäringslivetiTFP-tillväxtenhar1992Hansson
beräkningar,enligt derasden,harTabell 4framgårSombörjan.1960-talets av
hälftenandraalltsedanmycket långsamvarit avperspektivlängrei ettsett

1970-talet.5

större aggregatgörslämpligentillväxtjämförelser motvarförtillmotiveringaromfattandeMer
1992b.Henreksonifinnsperioderlängreoch överländerav funk-ekonominsintresseradärdet,l1992a är avframgår Henrekson man5 omSom av produktivitetstillväxtenjämförameningsfulltmindre attländer,andrationsförmåga medjämfört

industrisektornsperioder närundermissledandesärskiltoftablirsådan jämförelseEnindustrin.i
krympande.varitekonominandel av
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Tabell 3 Genomsnittlig beräknad procentuell tillväxt i total faktorproduktivitet
TFP i näringslivet i 14 OECD länder 1970-85

Land TF P-tillväxt

Japan 3,29
Australien 2,54
Belgien 2,53
Italien 1,95
Kanada 1,77
Frankrike l ,72
USA 1,66
Finland l ,65
Danmark ,521
Västtyskland 1 l
Nederländerna 0,89
Norge 0,74
Storbritannien 0,67
Sverige 61

Källa: Hansson och Lundberg 1991b.

Tabell 4 Procentuell tillväxt i total faktorproduktivitet i näringslivet 1961-90

1961-90 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90
2,6 4,6 4,4 3,0 1,5 1,5 0,6

Anm: Resultaten i Tabell och 4 är direkt jämförbara olika aggregeringsgrad, skillnaderp.g.a.
i skattningsmetoder och i beräkningen kapitalstockar etc.av
Källa: Bergman och Hansson 1992.

För kunna förklara varför TFP-tillväxtenatt den tekniska utvecklingen
fortgått i så varierande takt i olika länder och inte minst varför den blivit så-
låg i Sverige under de decennierna det fruktbartsenaste fokuseraär att-
skillnader i individuella beslut tillämpa och utveckla teknikatt nyany
produktionsmetoder. Både för kunna tillämpa och utvecklaatt teknik krävsny
kompetens, kompetens i hög grad förvärvas enskilda individer. Densom typav

kompetens enskilda individer förvärvat brukar kallas humankapital.av som I
avsnitt analyserasnästa humankapitaluppbyggnad ekonomiskt beslut.ettsom



Bilaga 1 I356

humankapital ettiInvesteringar3 som

beslut°ekonomiskt

Värdet påförvärvat.honhanförmågorde enhumankapital ärindivids somEn
arbetsin-framtidaallanuvärdetdefinierashumankapital kan avindivids som

ochintäktermedbådeförenadhumankapital ärUppbyggnadenkomster. av
investerings-individuelltanalyseraskan ettdenvilketkostnader, gör somatt

skol-eventuelladelskostnadenbestårskolutbildninggällerdet avbeslut. När
intemistegår attindivideninkomstdenallt genomframför omavgifter, avmen

främstIntäkterna utgörspågår.utbildningentid avdenunderförvärvsarbeta
utbildningen,ökadedenmöjliggörs meninkomsterframtidaiökningen avsom

ochlivskvalitetökadsåsomintäktericke-pekuniäraocksåfallmångai av
framtidadiskonteradedemellanSkillnadenarbetsuppgifter.meningsfullare

utbildningsin-förlustenellervinstenkostnaderna utgör avochintäkterna
tillhumankapitaliinvesteraindividoptimalt för att uppDetvesteringen. är en
ochintäkternamellanskillnadennuvärdetdiskonteradedetdärnivåden av

maximeras.kostnaderna
studieårviderhållerindivid extraettinkomsteniökningDen ensom

studieåretdetinvesteringskostnad extradenpåavkastningen sommotsvarar
skulledenvadtillförhållandeii lönenökningenprocentuellaDenåsamkar.
bl.a.omständigheter,vissaUnderutbildningspremien.kallasstudiervarit utan

underinkomstenuteblivnadensigutbilda ärkostnad förendaindividens attom
förskattföre attinternräntantolkasutbildningspremienkanstudietiden, som
dessafonnaliseringvissintresserad avläsare ärsig.utbilda Den enavsom

Appendixtillhänvisastankegångar
centraltblirIivslönen etthumankapitalansatsen är attimplikationviktigEn av

deförvärvandetförkostnadernatillmåste avhänsynEftersom tasbegrepp.
jämföramissvisandeoftablir det attlönesättningenvidkunskapernanödvändiga
begrepp.adekvatblirLivslönenindivider. ettmellan merårsvisa lönernade

nödvändigdeteftersomtillväxtperspektiv, ärdetta enblirviktigt ettSärskilt ur
humankapitalinvesteringar.tillindividerförmå storaförförutsättning att

individensbeskrivaskan överhumankapitalinvesteringarslagenolikaDe av
för-ochbarnuppfostranbarnomsorg,läggslivscykel. De nersomresurser

årnioåtminstoneföljerDärefterstadiet.första avdetskoleundervisning är
sedan human-följerperiodyrkesaktivaindividensUnderskolutbildning.formell

1974.Mincer1964 ochBecker1961,1960,Schultzär6 referenserGrundläggande
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kapitalinvesteringar mängd olika slag: arbetsmarknadsutbildning,av en vidare-
utbildning på jobbet, färdigheter förvärvas under arbetetnya och vid bytesom

arbetsplats eller yrke Under individens helaav liv pågår dessutomosv. fort-
gående investeringar i den hälsan och andra aktiviteter nödvändigaegna för det

livsuppehället.egna
En del lönen intestor ersättningär för på jobbetav att visst antalettvara

timmar bör istället tolkasutan avkastning på individens humankapital;som
arbetsgivarenutöver köperatt vår tid köper han också de tjänster som pro-

duceras med det humankapital varje individ upp.7byggtsom

7Det svårtär med exakthet beräknaatt hur andel Iönesummanstor utgörsav avkastningsom avpå humankapital. Mankiw, Romer och Weil 1992 bedömer någonstansandelen liggeratt mellan50 och 70 procent.
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humankapitaletsforskningVad4 säger omnyare
tillväxtenförbetydelse

utvecklingen:ekonomiskai denrollerfleraharHumankapitalet

arbetskraftochkapitalmedtillsammansproduktionsfaktordet är somen-
tjänster;ochproduktionenanvänds i varorav

ekonomisktillorsakavgörandedvs.innovationer,tillkälladet är enen-
tillväxt;

sigtillförmågahumankapital har att tastörretillgångmedland storett-
länder;andraiutvecklatsteknologi som

deblir högreproduktivitetindividseffekt; somomdet har extern enen-
humankapital.harmedsamarbetar stortetthan

produktionsfaktorhumankapital börför gesstödstarkt egenEtt att ensomses
1992. DeWeilochMankiw, Romeroch1991bl.a. Barroforskning avav ny

måttfinnerochländerantal ettattmycketförtillväxtdata stortfrån omutgår ett
insats-förklaringsfaktor utöverinkluderaslandihumankapitaletpå ensomresp.

varför mångaoförklarligtlängredet intearbetskraftkapital och ärerna av
kapitalstocklågaderastillväxttakt,låg att perhaft trotsländerfattiga en

i rikarehögreblevinvesteringar änpåavkastningenmedförabordesysselsatt att
länder.

humankapitalmängdentydermycketdet att perverketsjälva ärI som
olikaiinkomstnivångenomsnittligamed densambandstarkarecapita har ett

satsningar påStora1984.Mincercapitakapitalfysisktmängdenländer än per
ökadformiavkastninglågdärförriskerarkapitalbildning att avfysisk ge

utbildningsinvesteringar.ökadeåtföljsocksåde inteekonomisk tillväxt avom
vilketmarginalprodukt,kapitaletsfysiskadethöjerhumankapitaletökningEn av
ökadkapitalbildning harsåPå sättfysiskökadtillstimulerar ensini tur

ekonomiskapå deneffektindirektochdirektbådehumankapitalbildning enen
ökad efter-tillkapitalbildningfysiskökadlederPå sätttillväxten. ensamma

arbetskraftutbildad är ettförutsättningunderhumankapital, attpåfrågan
arbetskraftoutbildadvadkapitalfysiskttill änkomplementstarkare

litteraturen.översiktidettastöd förytterligare339-340 av8 1984, enPsacharopoulos gers. påbegränsad effektharallmänhetkapitalbildning iockså fysisk enbelägg för attHan citerar
utbildningsinvesteringar.åtföljs ökadeden intetillväxten avom
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Bergström och Panas 1992 hittar mycket robustett sådant samband för
Sverige. Medan ökad fysisk kapitalbildning minskar efterfråganen på outbildad
arbetskraft, så ökar det efterfrågan på utbildad arbetskraft.
Humankapital knutetär till viss individ och dennenär upphören att vara

yrkesaktiv kan heller inte hans humankapital användas insats isom pro-
duktionen. Om individen däremot har producerat någon form innovation t.ex.av

vetenskaplig lag, ellerett dataprogram,en patent ett kan detta framdelesäven
ingå insatsfaktor i produktionen. Ur dettasom en perspektiv blir humankapital

viktig insatsfaktor i utvecklingenen bas teknisk kunskapav en av genom
forskning och utveckling. Det föreligger idag hel del empirisk forskningen som
visar dettaäven viktigtatt förär den ekonomiska tillväxten. Se Verspagen
1991 och Fagerberg 1992 för översikt.en
Enligt den s.k. upphinnarhypotesen, utmärkt sammanfattad Abramovitzav

1986, det möjligtär för länder i utgångsläget befinner sig på lägresom en
produktivitetsnivå jämfört med antal andraett länder påbörjaatt en upp-
hinnarprocess adopteraatt avancerad produktionsteknologigenom frånen mer
de utvecklade länderna. Som konsekvensmer bör förväntaen attoss
teknologiskt mindre utvecklade länder skall snabbareväxa de teknologisktän
ledande länderna. Dock skall det betonas detta i upphinnarlitteraturenatt
betraktas möjlighet inte nödvändigtvissom går ien uppfyllelse.som Ett annat
nödvändigt villkor för upphinnarfaktomatt skall verka tillräckligär graden av
samhällelig förmåga, dvs. det fattigare landet måste tillräckligtvara
sofistikerat för kunna till sigatt denta avancerade teknologin. Som visasmer
i Hansson och Henrekson 1992 förefaller det så lands humankapi-att ettvara
talnivå är avgörande faktor för hur väl land lyckasen draett teknologinytta av

utvecklats i länderandrasom
Vad gäller den effekten beräknarexterna Lucas 1990 ökningatt en av

omgivningens humankapital med 10 % ökar den enskildes produktivitet med
3,6 %. Bishop 1991 kommer till liknande slutsatser vid omfattandeen
genomgång studier där skattat ökade kunskapers effekterav på individensman
produktivitet. En nyligen genomförd studie Rauchannan är 1991. Han
använder tvärsnittsdata avseende genomsnittligt antal utbildningsår för olika
metropolitan i USA och finner den effektenattareas externa netto ett extraav
års utbildning höjer TFP i området med 2,8 %.
En effekttyp ökad humankapitalbildningexternannan av inteav direktsom

har medatt göra produktiviteten i produktionen ändå viktigär i väl-ett
fardsperspektiv: bättre informerade och ansvarsfulla medborgare, bättremer
kommunikationsförmåga, högre hälsostandard De effekternaexterna lederosv.
till det samhällsekonomiskaatt värdet humankapitalinvesteringar blir högreav

detän privatekonomiska värdet.

9En viktig faktor är hur välannan integrerat landet är i världsekonomin.
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till-forbetydelsehumankapitaluppbyggnadensuppskattaförsökerOm man
rikafattigasåvältydligtmycket närsambandetpositiva somdetblirväxten

utveckladedestuderarbara mestundersökningen. Omiinkluderasländer man
besvärligttill dettaAnledningen är ettklar.likabildeninteblirländerna

andelskolan,iantalet årmedhumankapital mätsiinvesteringarnamätproblem:
utbildningsresultat,intedettautbildning är ettetc.,BNP satsas mensomav

skolanår itillbringa mångamöjligtfulltDet attutbildningsinsats. ärdet är en
mycket.särskiltsigläraattutan

utbildnings-finnsidag mätamöjligheter attderedovisar1991Bishop som
krävsVad ärhumankapitalinvesteringama.realiseradede somdvs.resultat,

relevantaitrenderna test-datajämförbaratidenochinternationellt över om
teoretiskaallmännakällor:från tvåtillgängligafinnsdennaresultat. Data typav
och frånvämpliktstjänstgöringtillinskrivningenvidkunskapsprov gessom
tillgäng-dataSådanaWAIS. ärochWISCför IQ-testenstandardiseringsstudier

bland dessa.Sverigeinteingårvästländer, tyvärrtioförliga

i IQ.tillväxt1960-84 ochtimmearbetsproduktivitetiTillväxt1 perDiagram

örarbetsprodukiiviiei i ZiTillväxt per

Japag

5.

Beige Frankrike
9Nederländerna oTyskland0

Norge
°Siorbritanien

° Australien
° KanadaUSA

OO

åiéååå1
efterkrigstidenunderdecenniumÖkning i perav

1991.BishopKälla:
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går inte finna något samband iDet de tio länderna mellan ökningen i detatt
genomsnittliga antalet skolår och ökningen i IQ, vilket innebär ökningatt en av
det genomsnittliga antalet skolår bristfällig indikator framstegenpå iär en
verkliga prestationer. Detta betyder dock inte det inte föreligger någotatt
samband mellan utbildningsresultat och produktivitet. I Diagram jämförs1
tillväxten i arbetsproduktivitet och tillväxten i under periodenIQ 1960-1984 i
de tio länderna. vi finns detSom positivt samband mellan produktivitets-ettser
ökning utbildningsresultat,och dvs. utvecklingen humankapitalet. Bishopav
drar slutsatsen höjning de allmänna teoretiska prestationerna haratt en av

effektergenomgripande på konkurrensförmåga och produktivitetsökning. För
ytterligare belägg för utbildningens kvalitet och inte bara kvantitetenatt är av
vikt för produktivitet och tillväxt, Psacharopoulos och1984 Card ochse
Krueger 1992.

visarVad dessa resultat på vikten betona individens efterfrågan påär attav
utbildning hög kvalitet; ställa utbildningsplatser olika slag till för-attav av
fogande bara första nödvändigt inte de drivkrañemaär ett rättasteg, men om
föreligger för individerna tillgodogöra sig utbildningen blir den faktiskaatt
humankapitalinvesteringen mindre förväntat.än
Sammanfattningsvis kan vi i detta avsnitt konstatera modem forskningatt ger

starka belägg för humankapitalbildningen flertal kanaleratt ett ärgenom av
avgörande betydelse landsför ekonomiska tillväxt; de länder lyckas välett som
med bygga sin humankapitalstock jämfört med andra länder tenderaratt attupp
ha snabbare ekonomisk tillväxt och produktivitetsutveckling. harHur dåen
Sverige klarat sig i detta avseende under tid frågaDenna skall jagsenare
försöka besvara i de två följande avsnitten.
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konkurrenskraft humankapitalintensiviSvensk5

produktion

snabbare i omvärlden böroch realkapitalsitt human-land bygger änOm ett upp
mednäringsgrenari näringsstrukturenförskjutningförvänta sig ettmotenman
Sverigestudier indikerarfärskasysselsatt. Treförädlingsvärdehögt attper

avseende.omvärlden i dettamark gentemottappat
industristruktur under 1980-visar svenskLundberg 1991aochHansson att

med lågtspecialisering på produkterväxanderiktningutvecklats italet mot en
realkapitalhuman- ochmed låg insatssysselsatt, dvs.förädlingsvärde peravper

denutvecklingenUnder perioden 1975-1981sysselsatt. motsatta.var
ekonomins komparativaden svenskadrar slutsatsenoch LundbergHansson att

produktionhumankapitalintensivi synnerhetrealkapitalintensiv ochfördelar på
ställning land medSverigesvilket innebärförsvagas,har tenderat ettattatt som
mänskligt kapital tenderatrealt ochjämförelse god tillgång påinternationellien

fysisktinvesteringarna i human- ochdärför1980-talet,urholkas under attatt
teknologi intekommersiellt användbarutvecklingenkapital såväl av nysom

utveckling i omvärlden.motsvarandemedhålla jämnaförmått steg
producerad enhethumankapitalhur åtgångenstuderarLundberg 1992 perav

importSveriges respektiveförädlingsvärde förändrats ikrper 1 000 export
human-snabb ökning sittland haftperioden 1969-1989. Iunder ett avensom

förskjutashandelspartners kommermed sinakapital jämfört motexporten att
utbildad personal och importentillverkning kräver högtoch tjänster varsvaror
kunskapsinnehåll.lågtoch tjänster medförskjutas ettmotatt varor

högskoleutbildadåtgångenrelativ ökningskeddeUnder 1970-talet avaven
för åtgångenmedan utvecklingenförhållande till importen,ipersonal i exporten

importen. slutetlikartad för och Ipersonalgymnasieutbildad exporten avvarav
gymnasie- högskoleut-såvältrendbrott: åtgångenskedde1970-talet ett somav

detochimporten i 1989ökade snabbare ibildad personal än exporten var
1960-taletvad det vari slutethögrekunskapsinnehållet i importenrelativa än av

utbildningskategorier.studeradeför samtliga

° mycketi produktion kräverkomparativa fördelarbelägg för SverigeYtterligare att tappat som
FoU-intensivimportöverskotten växte för1992. Han visarOhlssonhumankapital attges av

kunskapsintensivkallarstagnerade i vad hanexportöverskottenindustri samtidigt annansom
1992.Hörnlundindustri. Se även
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Detta betyder inte kunskapsinnehållet i absolut minskatatt underexporten sett
1980-talet. harDäremot ökningen varit långsammare hos de ochän varor
tjänster vi importerar. Se Diagramsom

Diagram åtgång2 Genomsnittlig högskoleutbildad arbetskraft i ochexportenav
importen, 1969-89. Sysselsatta milj. kr produktionper

0,20-

0,19-

0,18-

0.17.

åjsn
DAG

0,15.

0,14
1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

Källa: Lundberg 1992.

Denna utveckling skulle möjligen kunna bero på grund olyckligaatt av
omständigheter haft dålig tillgång till teknik och innovationer, studieny men en

Swedenborg 1991 tyder det inte där problemet ligger.att är Honav
studerar skillnader i produktivitet och produktivitetstillväxt mellan de inhemska
och utländska delarna svenska industrikoncemer. de flestaI europeiskaav
länder låg de svenska dotterbolagens arbetsproduktivitet 1965 70 %ca av

Årnivån i Sverige. 1986 hade produktivitetsnivån i de europeiska dotterbolagen
stigit till ungefärligen den svenska nivån.

ökningDenna kan inte förklaras olika snabb teknisk utveckling, eftersomav
den teknologi industrikoncemen förfogar bör tillgänglig inom helaöver vara
företaget. En svensk multinationell koncern med tillverkning i antalett stort
länder kan förväntas ha högst förädlingsvärde sysselsatt i de länder däratt per
det finns relativt human- och realkapital. Att arbetsproduktivitetengott ökatom
i de utländska dotterbolagen jämfört med det svenska moderbolaget tyder på att
Sverige successivt förlorat komparativa fördelar i human- och realkapitalintensiv
produktion.
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Swedenborgs ekonometriska analys viktigasteden förklaringen tillattanger
i de utländskaproduktiviteten dotterbolagen stiger jämfört med svenskadetatt
allmänna produktivitetstillväxtenmoderbolaget den i det land där dotterbola-är

verkar. hög produktivitetstillväxt i beror ju,land vi redanMenget etten som
snabb tillväxt human- realkapitaletkonstaterat, på och capita. Svenskaen av per
sig höja kapitalintensitetenkoncerner och utnyttjandetattanpassar genom av

kvalificerad arbetskrañ i produktionen.mer
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på imått humankapitaletNågra direkta6

ländermed andrajämförtSverige

konkurrensförmågaSverigeskunde vi konstateraavsnittföregående attI
minskat.förefaller ha Dettakunskapsinnehållmed högtprodukter attavseende

Är medbild konsistentdennadå1980-talet.undertydligtsärskilt mervar
humankapitalupp-ochhumankapitalstockensvenskadenjämförelserdirekta av

nedan visarochabellerna 6avancerade länder 5Tandrajämfört medbygnaden
jämförtutbildningsnivårelativt högpåstås hakanknappastSverige settatt en

jämförelseländemade fåkonkurrentländer. Trotsviktigastemed våra ger
medjämförtutbildningsnivånsvenskabild dengodganskamaterialet aven

övriga ländernade fyraberäkningarEnligt SIND:skonkurrentländema. svarar
mellantekno-svensk hög- ochkonkurrensden%för 60i tabellerna över somav

världsmarknaden.påindustrilogisk möter

1987gymnasiumminstarbetskraften medAndelTabell 5 av

JapanStorbritan. USAVästtyskl.Sverige

70,883,643,877,555,9Totalt
67,979,442,573,1Industrin 49,9

1991.och VictorssonLandellKälla:

1987högskoleexamenmedarbetskraften6 AndelTabell av

JapanStorbritan. USAVästtyskl.Sverige

14,523,417,06,311,1Totalt
11,718,110,42,74,9Industrin

1991.och VictorssonKälla: Landell

gymnasiekompetenssaknadeindustrisvenskanställda inomdeHälften av
matematik inteengelska ochsvenska,ibaskunskapemainnebärvilket1987, att

i övrigabetydligt högreandelenStorbritannienhöga. Förutom ärsärskiltär
allt konkurrens-framförbredden drabbarpålåg kompetensjämförelseländer. En
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kraften för låg- och mellanteknologisk industri. Dessa industrier 85 %utgör ca
industrisektom och vårt särklassigt viktigaste konkurrentland Tyskland,ärav

där andelen gymnasieutbildade inom industrin högre.är avsevärt
Vid jämförelse antalet högskoleutbildade inom industrin ligger Sverigeen av

också ofördelaktigt till. Av svenska industriföretags anställda hade endast knappt
% universitetsbakgrund5 år 1987, vilket klart lägre i USA, Storbritannienär än

och Japan. SIND beräknar den högteknologiska industrin i Sverigeatt endast
för förädlingsvärdet15 % i industrisektom. Denna andel bör ökasvarar av

betydligt i framtiden, eftersom förutsättningarna där bäst få högtär att ett
förädlingsvärde anställd. i högteknologiskMen industri högskoleutbildadärper

konkurrensen.personal viktig faktor för klara liggerHär vi klart efteratten
USA, Japan, och Storbritannien våra huvudkonkurrenterär på detsom
högteknologiska omrâdet. Av de viktigaste konkurrentländema det endastär
Tyskland har lägre andel högskoleutbildade Sverige.änsom en

nyligenI utkommen studie jämför Sohlman 1992 den svenska arbets-en
kraftens kompetensnivå och -tillväxt med motsvarande förhållanden i elva

industriländer.avancerade Tyvärr måste konstatera det allmäntatt settman
svårt helt rättvisande jämförelser:är det föreliggergöraatt ofta definitions-

problem, olika år har undersökningarna refererasanvänts, till fulltärsom
utjämförbara, utbildningen delvis förlagd till olika åldrar iär olika länder etc.

blirDet därför mindre meningsfullt i detalj redovisa olika slags utbildnings-att
statistik. Istället det samlad bedömning fleraär statistikkällor kanen av som
tänkas rimlig bild den svenska positionen. dockSe Tabell för7 ettge en av
försök till sammanfattande bild. Generellt kan Sverigesett säga atten man
ligger i mitten vad gäller utbildning. I i de flesta avseenden ligger följandetopp
fem länder: Kanada,Japan, USA, Schweiz och Västtyskland. Totalt sett
bedömer Sohlman s. 36 Sverige utbildningsmässigt ligger på sjunde platsatt
bland de tolv länderna. kanDetta dock knappast förklaras Sverigeattav

liten andel på utbildning. framgårsammantaget Somsatsar en av resurserna av
Fägerlind 1991 och OECD 1992 hör Sverige till de länder användersom

andel till utbildning.BNPstörst Däremot den andel går till högreärav som
utbildning förhållandevis låg.

Nyare forskning stöd för hypotesen teknik kräver ökad utbildning,att änger ny attsnarare
kunskapen är inbyggd i tekniken och jobben efter hand blir allt enklare. Se Mincer 1991 och
Bergström och Panas 1992.
12Utöver ingårländerna i Tabell 5 och 6 Italien, Nederländerna, Finland, Kanada, Belgien,
Schweiz och Frankrike.
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år20 ochländer,1988 i elvautbildningBefolkningensTabell 7
procentandelaräldre

Eftergymnasialeñergymna-gymnasial HögstHögstLand
utbildning år2utbildningsialutbildning i år1

åri 2

115335Japan
125533Kanada
135929Schweiz
195823USA
56432Västtyskland

114446Sverige
162560Storbritannien
131968Belgien

44254Nederländerna
101674Finland
52274Italien

olikaiindelatsliteländerna harelva treDe grovt grupperFrankrike saknas.Uppgifter förAnm:
länderna inomNågot rangordnautbildningsnivå. försökgenomsnittliga attbefolkningensm.a.p.

gjorts.harvarje grupp
1992.1989 och SohlmanOutlookOECDEmploymentKälla:

utbildningsmässigtavseendeni de flestaSverige är ettkanSåledes sägas att
industriländema.avancerademed dejämförelseland vid mestmedelmåttigt en

förtjänarsärskilttendenser attnegativanågraframkommerDock som
uppmärksammas:

bland delägstutbildningenpostgymnasialadenandellågi extremt aven -
utbild-akademiskaSverigeijämföraskan utgörsländernio avsom -

ningar;
forskarutbildning, härtillvidareårskull gårandellågmycket av enen

jämföras;kanländerelvabland deplatssistapåviligger näst som
under 1980-gåttutbildning hari högreexaminationsfrekvensvenseniii ner

talet;
för denintekompenserarpersonalutbildninggällervadpositionSverigesiv
liggerSohlmanenligtskolutbildningen,omfattningenmedelmåttiga av

länderandraradnivåungefärpåtroligenSverige ensomsamma
57;s.

3 1992.OECDSe även
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v det finns knappast några belägg för vuxenutbildningen och omfatt-att
ningen informell utbildning i form självstyit lärande och on-the-jobav av

skulle itraining Sverige i andra länder.större änvara



Bilaga 11 369

7 Incitamenten till formell utbildning

deAv två föregående avsnitten framgår dels Sverige tid iatt tappatsenare
konkurrenskraft i humankapitalintensiv produktion, dels utbildningsnivân vidatt

jämförelse med andra avancerade industriländer endast medelmåttig. Dettaären
Sverige de ländertrots att är påett utbildning isatsar mestav som resurser

förhållande till BNP. Enligt humankapitalteorin bestäms individernas invester-
ingar i och användning humankapital dess avkastning. hypotesEn skulleav av
därför kunna incitamenten till humankapitalbildning varitatt ivara svaga
Sverige jämfört med andra länder och detta hämmat kompetensuppbygg-att
naden och därmed också bidragit till den produktivitetsutvecklingen.svaga

Tabell hämtadI från Psacharopoulos 1985, sammanfattas antalett stort
studier där skattat avkastningen utbildning med statistiska metoder seman
vidare Appendix Avkastningen på utbildning högre i fattigare länderär än
i rika och den allra högst för grundläggande utbildning.är industriländemaI 15
stycken ligger avkastningen utbildningpå grundskolenivå iutöver genomsnitt

%.på 12 delenStörre de studier Psacharopoulos sammanfattarav avser
1960- och 1970-talen. En sammanställning avseende studier underärny senare
utarbetande och kommer föreligga under våren 1993. Vi därföratt inte medvet

säkerhet hur avkastningenstörre på utbildning utvecklades i genomsnitt i andra
industriländer under 1980-talet. Enligt muntliga uppgifter från Psacharopoulos
kommer den pågående sammanställningen knappast visa utbildnings-att att
premien sjunkit i avancerade länder jämförtnämnvärt med vad redovisassom
i Tabell genomsnittligaDen avkastningen i studier fram mittent.o.m. av
1980-talet 12,4 % för gymnasieutbildning ochär 12,3 för% postgymnasial
utbildning. Vad gäller USA vi utbildningspremien ökade mycketvet kraftigtatt
under 1980-talet efter ha sjunkit under 1970-talet Murphy ochatt Welch 1989.
Särskilt gällde detta avkastningen på universitetsutbildning där skillnaden mellan
den genomsnittliga lönen för universitets- och gymnasieutbildade ökade från
48 % år 1979 till 70 % år 1986. Utbildningspremiema ökade också för andra
utbildningsnivåer, inte lika mycket.än En mycket försiktig strategi blirom att
revidera siffrorna i Tabell 8 något för få rättvisande bild 1980-attner en av

Det är i detta sammanhang värt uppmärksamma den icke-pekuniäraatt avkastningenatt är
svår kvantifiera, pådennaatt inte varierarantar att systematiskt sätt mellanmen om ett länder
så räcker det jämföra den pekuniära avkastningen.att
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uppgifterna frånmuntligaoch deför USAresultatenframgårtalet, avsommen
nödvändigt.dettaförvälmycket ärkanPsacharopoulos attargumenteraman

intern-i regelsammanfattningPsacharopoulosbetonasskall härDet att avser
vilkaAppendixmetod I,med Mincers seskattadeUtbildningspremiemaräntor.

industriländer.förgenomsnitt 9 %iliggerredovisas separat,

ländertyperregioner ochpå utbildning i olikaavkastningGenomsnittligTabell 8
procent

HögskolaGymnasiumGrundskolalandRegiontyp av

322645Afrika
81153 1Asien

232332Latinamerika
131317u-länderRikare
1212Industriländer -

1985.PsacharopoulosKälla:

tvåtidpunkter enligtolikaSverige vidstorlek iUtbildningspremiens9Tabell
procentstudier

1984198119741968Studie

3,93,54,37,81986aBjörklund
4,211991Fomwall
2,01

levnadsnivåundersökningar HUS-databasen.från ellerSOFl:santingenDatamaterialet härrörAnm:
eller1950individer födda1950. :Avserföreindivider föddaTAvser senare.

minskatellerhar den ökatSverige ochutbildningspremien ihög dåHur är
utbildnings-studiertvåresultaten frånsammanfattasTabell 9tiden Iöver av

tillhänsynStudierna1980-talet.till mittenframSverige tarpremien i av
anmärkningsvärda.Resultatenoch kön.arbetslivserfarenhet, ålder äriskillnader

kraftigt från slutetföllutbildningspremientydligtdetförstadetFör är att av
detförefaller ha halverats. För1980-talet; dentill slutet1960-talet fram av

framgårSverige vadlägre iväsentligtutbildningspremien änandra är avsom
länder. bedömningförsiktigjämförbara Enandraförgjortsde studier som

föll1980-taletochi Sverige under 1970-utbildningspremienhandenvid attger

på behövaländer skulleutbildning i olika5 avkastningenjämförarättvisande kunnaFör heltatt
i formmån subventioneraspå utbildningenkostnaderna för staten, t.ex.i vaduppgifter avav

låga, skolavgifter.ellerstudiebidrag eller inga,
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till betydligt lägre nivå genomsnittet i andra industriländer.än Fomwallsen
studie kastar dessutom ytterligare ljus tendensen till minskad avkastningöver en
på utbildning tiden. individer föddaFör efteröver 1950 utbildningspremienär
bara hälften vad den för dem födda före 1950. härär Deär presenteradeav som
siffrorna avkastningen investeringarpå i formell utbildning underattanger
1970- och 1980-talet blev mycket låg i Sverige i såväl historisk in-som
ternationell jämförelse.

skattningar avseendeNya år Edin1991 och Holmlund 1992, 1993 tyderav
på viss uppgång i utbildningspremien under de allra åren. Skatt-senasteen
ningama gjorda på något annorlunda deär redovisade.ett sätt än ovan
Ökningen i lönen skattas längre linjärt med avseende på antalet utbildningsår

effekten på lönen varje utbildningsår relateras till hur mångautan årsav
utbildning individen har. För få uppfattning förändringen iatt en om av-
kastningen utbildning förepå skatt mellan och1984 1991 sammanfattas
resultaten för åren 1984, 1986, 1988 och 1991 i Tabell Siñroma10. i tabellen
skall tolkas ökningen i lönen utbildningsår jämfört med lägrenärmastsom per
utbildningsnivå. Exempelvis innebär siffran avseende för5,1 1991 den med tolv
års utbildning varje utbildningsår vid treårig gymnasieutbildning höjeratt en
lönen med jämfört med individ5 % bara har grundskola. Förutomen som en
nedgång i utbildningspremien för treårig gymnasieutbildning jämfört meden
grundskola, vi utbildningspremien ökat med i storleksordningenattser
0,5-1,0 mellan% 1988 och 1991. Om vi går tillbaka till förefaller1984 det
varit något uppgång i utbildningspremien för postgymnasialastörre studier.en

samlad bedömningEn utbildningspremiens utveckling sedan slutetav av
1960-talet visar kraftigpå nedgång särskilt under 1970-talet och bottenatten
nåddes någon gång under första hälften l980-talet. Därefter kan vissav en
ökning noteras.

Tabell 10 Utbildningspremier Sverigei 1984, 1986, 1988 1991 procentoch

Utbildningslängd 1984 1986 1988 1991

Relativt högst år9
år12 5,4 4,4 5,6 5,1

15 år 5,2 5,6 5,6 5,8
16 år 5,1 5,3 5,5 5,9

Relativt högst 12 år
15 år 5,0 6,7 5,6 6,4
16 år 4,9 5,9 5,4 6,4

Källa: Edin och Holmlund 1993.
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för akademikerintemränteberäkningarocksåHolmlund redovisarEdin och
utbildning.postgymnasial Dessafyraåriggymnasium ochtreårigtmed en

före skatti Tabell 11. Intemräntan ärefter skatt återgesochföreberäkningar
beräkningarTabelluppgifterna i Dessajämförbart meddet mått är mestsom
utbildnings-utbildningavkastningenbildungefär somavsammager

1970-talet, nådddeunderutbildning föll brantlönsamheten påpremierna: en
särskilt efter skatt.stigit,sedan1980-talet och harhalvanunder förstabotten av

medolönsamtdet1980-talet blev postgym-halvanförsta extremtUnder av
vilketpositiv,och jämntintemräntangenomsnittligaden nättstudier;nasiala var
Beräk-avkastning.negativhadeutbildningarantalinnebär stortatt ett en

studiemedel.tillinte hänsyndockningarna tar

procent1968-91utbildning, mänför högre11 InternräntorTabell

Efter skattÅr skattFöre

11,915,71968
3,66,91974
0,54,31981
1,73,91984
3,35,31986
2,74,71988
4,56,01991

1993.HolmlundEdin ochKälla:

tillmed hänsynintemräntanHolmlund beräknatochEdin tagenhar1991För
ochlöneökningarårligaantagande %under 4ochoch skatterstudiemedel om
Vidblir då så hög 9 %.beräknade intemräntaninflation. Denprocents somtre
dettautbildning ihögreavkastningensåledesförefallerberäkningardessa

vadutbildning ha ökatpostgymnasial änavsevärtfyraårigfall sommeren
till dettaviktigt skälutbildningspremier. Ettjämförelsevidframkommer aven

studiemedels-införandet detochinkomstskattensänkningenär att nyaavav
liggereftersom de åreffekt;kraftig närmastfick1989systemet somen

studiemedelocheffektharintemräntekalkylibeslutstidpunkten störsten
studie-höjningledde 1989 årsunder studietideninkomstbetraktas stora avsom

intemräntan.ökningbetydandetillmedelsbeloppet aven
förkänsligaresultatenberäkningarsådana ärmedproblem är attEtt

studiemedlen. Ex-återbetalningenkostnaden förangåendeantaganden av
samtligaförgenomsnittliga intemräntanden1992beräknade SACOempelvis

s 1992.FredrikssonSe vidare
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SACO-medlemmar till för% år rimlig5 1991. En slutsats viss ökningär att en
utbildningspremien skett sedan 1988 och denna effekt förstärktsattav av

skatterefonnen och det studiemedelssystemet. Endast mindre delnya en av
ökningen kan tillskrivas ökning i utbildningspremien före skatt. Omen
avkastningen utbildning ökarpå tack studiemedelgenerösa änvare mer snarare
via högre utbildningspremier kan incitamentseffekten bli lägre. Detta beror på

individens incitament skaffa sig mycket humankapital minskaratt att en-
del avkastningen på utbildning beror på avkastning på faktisktstörre av

humankapital ersättning för skaffa sig humankapital.är Denutan att senare
ersättningen beroende utbildningsinsatsen utbildningsresultatet,är änmer av
dvs. det blir svårare undvika det uppstår konsumtionselement iatt att ett
utbildningen. Slutsatsen blir skattereforrnen har haft entydigt positivatt en
effekt avkastningenpå utbildning och i kombination med något ökade ut-
bildningspremier före skatt och studiemedelssystem hargeneröstett mer

utbildningavkastningen på ökat under de allra åren. Det mycketnetto ärsenaste
tyder avkastningen utbildningpå sig genomsnittet föratt närmatsom nu

andra avancerade länder, den sannolikt fortfarande lägre.även ärom
finns åtminstone fyraDet möjliga förklaringar till avkastningen påatt

utbildning blev så låg i Sverige. första möjlighetEn tillgången påär att
humankapital så knapphetsvärdet därför blir lägre i andra länder,är stor att än

vi redan konstaterat inte detta; Sverige förefaller inte hastämmer attmen som
välutbildad befolkning jämförbara länder.änen mer

andra möjlighet fackliga utjämningssträvandenEn lett tillär att att av-
kastningen utbildning sjunkit. finns vissa belägg för dennaDet hypotes. Edin
och Holmlund beräknar vilken1992 effekt förändringar i humankapitalets
fördelning tiden skulle haft på lönespridningen under 1970- och 1980-taletöver

utbildningspremiema legat kvar på års nivå.1968 Resultatet är attom
lönespridningen i fallså skulle ökat, medan den i själva verket minskade
kraftigt. Hibbs 1990 visar vidare, avseende kollektivanställda, avtalsmässigatt
och faktisk lönespridning följde varandra väl under perioden 1972-1982. Enligt
Hibbs realiserades den80 % planerade sammanpressningen. En tredjeca av
möjlighet avkastningen på utbildning sjönk till följd denär att storaav
utbildningsexpansion inleddes på 1960-talet. Empiriskt går det inte attsom
särskilja sådan förklaring från förklaring grundad på fackliga utjämnings-en en
strävanden såväl utbildningsexpansionen framförhandlandet löneavtalsom av-
med kraftigt utjämnade löneproñl sammanfaller i tiden med sjunkandeen en

utbildning.avkastning på Vad talar påståendet avkastningen påemot attsom
utbildning huvudsakligen sjönk till följd ökat utbud jämförelsen med andraärav

Ävenindustriländer. där skedde kraftig utbildningsexpansion utan atten
avkastningen sjönk på i Sverige. Eventuellt kan detta indikerasättsamma som

17Se vidare Edin och Holmlund 1992.
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industri-i Sverige i andravuxit långsammareutbildningefterfrågan på änatt
eko-utveckling ochtekniskföljd långsammareländer till svagareenav en

Schultz 1984.nomisk tillväxt
finnsutbildningssystemet försämrats.förklaring DetmöjligfjärdeEn är att

Sverige hör till deförsämring skettvisstyder påmycket atttrotsatt ensom
Fägerlindutbildning 1991. Dennaandel påBNPländer störstsatsat avsom

skaffa sigincitamentenmedmycket väl höraförsämring kan attattsamman om
förår i skolanskillnad från gå mångahumankapital tillmycket äratt svaga,

skolårhumankapital vad antaletmindreindividen de factosig änskaffar
humankapital-ekonometriska skattningamasedan i deindikerar. När mäterman

iöverdriver nedgångenfullt möjligt dettaskolår detuppbyggnad med är att
haindividerna kan helt enkelthumankapitalinvesteringar;avkastningen på

utbild-avkastningenopåverkbara, låga påför dem självasig till den,anpassat
utbildningen. utbild-tillkommit i Omkonsumtionselementning att ettgenom

krav påmotivera hårdautbildamas möjligheterminskarföga lönsamning attär
kvali-förhindra utbildningssystemetsblir således svårtstuderande.de Det attatt

produktivefterfrågahar starka skälstuderande intedeförsämras atttet enom
kvalitet.högutbildning av

humankapitalbildningen endogen,möjlighetensåledes peka på ärvillJag att
humankapitalinvesteringarsinaindivider kan haenskildavilket anpassatgör att

finns också empiriska beläggavkastningsstrukturen.givna Dettill den för dem
Holmlundlönsamheten. Edin ochutbildning känslig förpåför efterfrågan äratt

ekonometriskt stöd för detta. SohlnanfinnerFredriksson 1992och1992
bland de åldersgruppemabenägenhetenocksådokumenterar1992 attatt yngre

Welch1980-talet. Murphy ochutbildning minskade undertill högregå vidare
skaffar sig universitetsex-andel årskullför denvisar USA1989 att somav en

universitetslönepremien.positivtpåverkas avamen

i framstår köer till konmaparadox har haftdet inte längreMed detta synsätt att attsom en
på låg.på varitavkastningen utbildninguniversitet och högskolorin trots att
efterfrågar9 utbildning överhuvudtnget,betyda individerna inteDetta behöver inte att

uppnånödvändig förutsättning förutbildning fortfarandeexempelvis kan högre att enen vara en
efterfrågarindividenindividen eftersträvar. Poängen här ärviss social position att omsom

mindre.blir med sannolikhet tillväxteffektenutbildning detta skäl störstaav
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till vidareutbildning8 Incitamenten

det finnsEmpirisk forskning visar också positivt samband mellan formellatt ett
utbildning och de ytterligare investeringar i humankapital individensom senare

under sin yrkesaktiva tid; högre utbildade individer tenderar vidareut-gör att
on-the-jobbilda sig i jobbet löneskillnader vi kan obser-Detrainingmer

inkluderar givetvis avkastningen det humankapital byggts eftervera som upp
individen avslutat sin formella utbildning. formell utbildningOm underlättaratt

on-the-job ytterligare tyngd observerade löne-training argumentet attges
humankapital.skillnader förklaras skillnader ikan av

Även omöjligt huruvida formell skolutbildningdet ellerär avgöraattom
omskolning viktigast,vidareutbildning, råder inget tvivelär attosv. om en

kunskapsnivån hosfortgående uppgradering de redan yrkesaktiva är storav av
ekonomiska tillväxten.betydelse för den Sannolikt har dess betydelse dessutom

decennierna. förökat under de Starka belägg detta i bred översiktsenaste ges en
studier1991. Han genomgång där jämförtOsterman gör ettav en av man

företag tillverkar produkt med teknologiurval medsom samma sammaav men
olika utbildad arbetskraft. Resultaten från dessa studier visar utbildning iatt
kombination med flexibla arbetsorganisationssystem leder till högre produk-en
tivitet.

Sverige också i absolut mening på personalutbildningI satsas stora resurser
offentliga privatainom såväl den den sektorn. Enligt Fägerlind 1991som

utgjorde satsningarna personal- och vuxenutbildning satsningen50 %ca av
Ärpå den formella utbildningen i slutet 1980-talet. det då starkaså attav

incitament till vidareutbildning för de yrkesaktivaredan delvis kompenserar för
den låga avkastningen formell utbildning i Sverige, dessutompå och incita-är

för få individerna användade humankapitalet så effektivträttamenten att att
möjligt Med andra ord, förutsättningarna i Sverige förde fåär rätta attsom

människor utnyttja och utveckla sitt humankapitalatt
tenderar stigaLönen på grund senioritet i anställningen. kan inteDettaatt av

enbart förklaras individens produktivitet stiger med anställningens längd.attav
På tid har flera forskare, inte minst Lazear 1979, 1981, hävdat lönenattsenare
i visst ögonblick kanske inte i så hög grad tidigare speglarett trottsom man

2°Mincer 1984.
2 1984.Psacharopoulos
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i just det ögonblicket. Istället fungerar lönen oftaproduktiviteten ettsom
sofistikerat försäkringsinstrument.

den horisontellaHuvuddragen i denna idé illustreras Diagram Längsav
visst företag denlänge individen varit anställd i och påaxeln hurmäts ett

successivtlönen och produktiviteten. stigavertikala axeln Lönenmäts antas
pensionen, medan produktiviteten stiger till börjanända fram till avtaren men

yrkeskarriären. Följaktligen lönen lägreslutetåtminstone något är änmot av
anställningen medan den slutet högreproduktiviteten i början änärmot

anställningens längd emellertid det dis-produktiviteten. helaSett över är
lönen och produktiviteten lika.konterade nuvärdet av

marginalprodukt vid kontrakt medDiagram 3 Relationen mellan lön och
uppskjuten betalning.

Produktivilet
Lön

Produktivitet
ø

a.

Anslöllningslid

för både arbetsgivarna ochfinns flera anledningar till det rationelltDet äratt
till börjanarbetstagarna med sådan stigande löneprofil. Om den anställde enen
hanlön lägre den produktiviteten byggerär änaccepterar egna upp enen som

Återbetalning periodfordran företaget. denna fordran erhålls under denpå av
i framtiden lönen överstiger produktiviteten. Genomnär att prestera toppen

sin kapacitet, vidareutbilda sig i jobbet ökar den anställde företagetsav osv.,
återbetalningsförmåga. Likaså ökar den anställdes intresse attarrangemanget av

accepteraochföretaget klarar sig i konkurrensen. Därigenom ökar villigheten att
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produktiviteten.åtgärder höjeroch andraförändringartekniskaförarbeta som
dvs. detskisseras ilöneprofil Diagramautomatik i denfinns ingenDet som

stiger till följd ökadautomatisktdär lönenlönesysteminte frågaär ett avom
Ålderslöneprofilenproduktivitet utvecklas.anställdesdenhursenioritet oavsett

produktivitetsutvecklingenden förväntadei de fallobserverasbarakommer att
realiseras.

framtiden,fordran iåterbetalakan förväntasföretagentillAnledningen att
detta,överenskommelseskriftlig ärfinns någon ärintedet atttrots att manom

lönenmed eller sänkasigskulle börjaföretagrykte. Om görasittmån ett avom
arbets-hos denmotivationendetta minskaarbetskraft skulleför äldre yngre

nyrekrytering.företagetsförsvårakraften och
viktig för motiveralöneprofilstigandeförtalar således ärMycket attatt en

humankapitalsittfortsätta byggafulltsigden anställde anstränga ut, attatt upp
överlevnadchanser tillföretagetsförnyelse ökartekniskoch accepteraatt som
den fordranåterbetaladet kommersannolikhetendärmedsikt ochlång attpå att

lönproduktiviteten. Enunderstigerperiod då lönendenunderbyggs uppsom
ekonomisktockså ökatskaparproduktivitetenunderstigerbörjantill ettensom

kompetensuppbyggnadanställdesi deninvesteraarbetsgivarenför attutrymme
blir lönsaminvesteringen inteminskarsannolikhetenminstinte attattgenom

arbetsgivare.tillsöker siganställdedengrundpå att annanenav
livscykeln blivitSverigelöneproñlen iför avsevärtbeläggfinns överDet att

visar påSiven 1986ochdecennierna.två Jonssonunder deflackare senaste
ochbåde för arbetarelönenivåninflytande påi åldernsbetydande nedgången

Skedinger 1991och 1984.mellan 1971SAF-områdetinomtjänstemän
ekonometriska studierResultaten från tvåutveckling.sådanbekräftar också en

hararbetslivserfarenheteneffektuppskatta vilkensöktbl.a.där man
utbildningsnivå,tillStudierna hänsyni Tabellredovisas 12.löneutvecklingen tar

arbetslivserfarenhetensminskning ivisar tydligstudiernaBådaålder och kön. en
karriären och falleri börjanstarkastlöneutvecklingen. Effekteneffekt på är av

början 1970-ha ifalletförefaller detBjörklundEnligt ägtsedan. stora avrum
arbetslivserfaren-fall ikontinuerligtHolmlund finnerochEdintalet, medan ett

1980-ta1et.fram till slutetför lönenbetydelsehetens av
formulerad någotmodellenekonometriskadenHolmlund 1992Edin och ärI

kon-regressionemaresultaten.tolkningen Ipåverkarvilketannorlunda, av
arbets-nuvarandehos denantal arbetade årellerför åldervarkentrolleras

effekt på lönen,skattningarfår i dessaArbetslivserfarenhet störregivaren. en
anställningstidålder ocheffekternatill del berorsannoliktvilket attstor av
övrigt detarbetslivserfarenhetsvariabeln. I ärfångaskommeri stället att upp av
medtidigaredethär återkommer mönstretävenvärt attatt notera en mer

dock1991 kanoch 1980-talen. Förunder 1970-ålderslöneprofiltillplattad en
effektarbetslivserfarenhetensiökning noteras.
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Tabell 12 Den procentuella ökningen i timlönen ytterligare års arbets-ettp.g.a.
tvålivserfarenhet enligt studier för utgångslägetindivid i saknaren som

arbetslivserfarenhet

Studie 1968 1974 1981 1984 1986 1988 1991

Björklund l986a 2,4 1,1 1,6 1,5
Edin och Holmlund
1992 3,7 2,8 2,3 2,2 1,9 1,9 2,4

Ytterligare belägg för âlderslöneprofilen blivit tillplattad denatt ärmer
mycket kraftiga relativlöneökningen för ungdomar. Edin och Holmlund 1992
visar konstanthåller för andra faktorer 18-19-âringarnas lönnäratt stegman
från % 35-44-åringamas till55 1968 80 % 1986.av

Diagram 4 Genomsnittliga timlöner i verkstadsindustrin i olika åldersklasser, 2:a
1990kvartalet

Kronor timmeper
30. .............................................. .............................. .............................. ..............................

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10-

i i i i i ii i i0
-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Åldersklass

Källa: Verkstadsföreningen.
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arbetarestudierna ingen åtskillnad mellan och tjänstemän.citeradeDe gör
dock just industriarbetarlönemas livscykelprofilandra källorFrån attvet

vi hur de kollektivanställdastillplattad.blivit I Diagram 4extremt ser genom-
variationema mycketvarierar med åldern. vi småsnittliga timlön Som ärser

Ändå överdriver figuren åldemsanställnings-i 30-årsåldem.och topplönen nås
lejonparten den löneökning skerbetydelse for lönen, eftersomlängdens av som

kompetensuppbyggnad. bristålder sannolikt beror påmellan års Denna20-30
ålderslöneprofiler för särskilda percentilervi tittardelvis avhjälpaskan om

genomsnittslöneni framgår tydligtlönefordelningen Diagram Däri attsom
fast fr.o.m. 25-årsåldem.iligger stort sett

Ålderslöneprofiler Kollektivanställda inomför olika percentiler.Diagram 5 tre
SAF-området, 2:a 1990kvartalet

timmeKronor per
90-

I IQO-perceniilen
&quot;&quot;&quot;&#39;Jø&quot;““““““““““““““““““go --------------. N

F-Zw50 percenhlen
70

60- __________________________II 10-percenfiIen
l50-

40-

30-

20 . r 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 36 39 45 48 51 54 57 60 6318 21 24 27 30 33 4215
Ålder

KáIa: SAF.

ålderslöneproñlema generellt brantare på tjän-skallDet ärsägas settatt
jämförelseproblemen här. harsvårare SACO 1992stemannasidan. Tyvärr är

ålderslöneprofiler efter skatt och studiemedel för antalframtagit ett stort
utbildningar. redovisas den genomsnittliga profilen förakademiska I 6Diagram

gymnasister. det första det slående löne-SACO-medlemmar För är attresp.
genomsnittlige gymnasisten och akademikem såskillnaden mellan den är pass

odiskonterade nettolivslön högreliten akademikems 6är änprocent gymna-
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sistens, vilket ytterligare belägg för den låga utbildningspremien. detFörger
tydligt erfarenhetandra det lönemässigt i genomsnitt premieras liteär att även

för akademiker. Bakom detta relativt flacka genomsnitt döljer sig ganskaen
heterogen bild. Civilekonomer och civilingenjörer har relativt brant ålders-en

förlöneprofil, medan profilen flera akademikeryrken inom den offentliga
tillplattasektorn är extremt

ÅlderslöneprofilerDiagram 6 efter skatt och studiemedel 1991 för SACO-
medlemmar och gymnasister

Årsinkomsl i kronor
180000-

J-1s0000-
FÃEEEEEWEEF1

140000-

120000-

100000-

80000-

50000-

40000-

20000 -

0 . . . . . . . . . r . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..r..r.....18 20 22 24 25 28 30 32 34 35 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Ålder

uppgången års ålderDenAnm: kraftiga i akademikerns nettoinkomst vid 62 beror att
studielånet då återbetalat.enligt den använda kalkylen är Det finns ingen nöjaktig förklaring till

årenvarför genomsnittslönen för gymnasister sjunker mycket de allra sista före pensionen. En
förklaring kan det gymnasisterär med relativt hög lön i första hand draratt nyttavara som av
möjligheterna till förtida pension.
Källa: SACO.

detta sammanhang jämförelseI med situationen i Japan intresse. Förär en av
åstadkomma den utomordentligt snabba tekniska utvecklingen i efterJapanatt

krävdes humankapitalinvesteringar1950 både i skolorna och iuteenorma
företagen. framgångsrika uppgraderingJapans den befolkningensav egna
kunskapsnivå under de decennierna välkänd. också landetsDetsenaste är är

22 Detta gäller exempelvis sjukgymnaster, socialsekreterare, psykologer, bibliotekarier och
adjunkter.
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förutbilda och omskola de anställdaförmågaansträngningar och att anpassa,
omställningama.mycket snabba teknologiskakontinuerliga ochklara deatt

branscher i har brantarevisar de Japanoch Higuchi 1988Mincer att som
personalomsättning och snabbareockså har lägrelivscykelnlöneprofiler över

mellan ochjämförelse gjordes USAproduktivitetstillväxt. Vid Japanen som
fyra snabbarearbetsproduktiviteten ökat gångerunder perioden 1960-1980hade

och personalomsättningenlöneprofilen gånger brantaresamtidigti Japan, trevar
den sådanamerikanska. Resultaten pekartredjedelbara mot att enaven

substantiellt bidrag till denarbetsmarknaden kanjapanisering ettgeav
Andersson 1992kunskapssamhälle.tillväxten iekonomiska rapporterar attett

under 1980-talet förnominella löneökningamahälften de totalaåtminstone av
ersättning för ökadjapanskt storföretagi typisktindivid anställd ett varen

Ålderslöneproñlema branta. Skillnadentotalt mycketarbetslivserfarenhet. är sett
tjänsteman kaneller obefordrad55-årig yrkesarbetare18-årig ochmellan enen

till 200 %.uppgå över
präglatseñerkrigstiden i hög gradlönebildningen har undersvenskaDen av

defmierades lika lönvilken ursprungligenlönepolitiken,solidariskaden som
kommit föri allt högre grad ståefter handför arbetelika att enmen som

produktiva företag intemindrelöneutjämning. Huvudtankenallmän attvar
borde intelåga löner. Fackföreningamaöverleva med hjälpskulle kunna av

näringsgrenarmellan olika företag ochlönedifferentieringacceptera somen
arbetskraftenför omallokeravinstsituation. Iställetberodde företagenspå att

företag, tänkteflyttade till expanderandenågonlönen när ettstegattgenom
och sedande sektorernaarbetskraften skullesig svagasteutatt pressas urman

aktiv arbets-företag och sektorertill expanderandehjälpas över genom en
skulle dels överbrygga konfliktensolidariska lönepolitikenmarknadspolitik. Den

påskyndastabil prisnivå, dels skulle densysselsättning ochfullmellan
ekonomiska tillväxten.därmed denstrukturomvandlingen och gynna

solidariskafört beaktar således inte denargumentation jag härEnligt den
produktivitetsutvecklingen.dynamiska aspekterviktiga pålönepolitiken flera

given takt,i princip fortskrida i vissutvecklingentekniskaDen exogentantas en
i snabb takti första hand skeden förutsättsoch dra attnyttaatt genom manav

produktionsanläggningar medäldrekapitalstocken, dvs.moderniserar ersätter
i kanske lika högproduktivitetsutvecklingenberorviMen sett numerasomnya.

iinvesteringarhumankapitalbildningen och dessutom krävergrad nyav
förinvesteringar i humankapitalockså motsvarandekapitalbunden teknik att

bli tillfredsställande.produktivitetseffekten skall
negativa effekter produk-sannolikt inte så påflacka löneprofilen hadeDen

organiserade enligtflesta industriföretagtivitetsutvecklingen länge deså var
strikt hierarkiska,styrdes uppifrån,principer, dvs. detayloristiska när var

varje anställdbeståndsdelar ochdelades i sina minstaarbetsuppgifterna upp
enskildeomständigheter denUnder sådanatill utbytbar kugge.gjordes gesen
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produktivitet i första hand tekniken, och lönen blir mindreanställdes ettav
för påverka den individuella produktiviteten.viktigt instrument att

särskilt hög-Arbetsorganisationen genomgår snabb förändring, i deennu
arbetsorganisationsektorerna. den posttayloristiskateknologiska I växernya som

de anställda längre utbytbara kuggar, arbetet präglasfram inteär utan av
fortgående kompetensutveckling och hög flexibilitet. Då blir intesamarbete,

lönepolitik, särskilt den betyder allmän utjämninglängre solidarisk om en av
lämplig strategi för åstadkomma snabb produktivitetsutveck-lönerna, att enen

ling.
ålderslöneproñler och dess tillämplighetavslutning på diskussionenSom om

finns jagförhållanden skall betonas det andra hänsyn depå svenska änattatt ta
Lazearsk löneprofil naturligtvis inte alltid dendiskuterat här, vilket ärgör att en

finns visst fog för hävda vi i Sverigejag detbästa. Däremot att attattmenar
inteproduktivitetsfördelama hög rörlighet, ochalltför mycket betonat av en

varaktighetens betydelse för åstadkommabeaktat vikten vägaatt att enav
jobb. Vad därför bör diskuterasproduktivitetsutveckling i mångagod ärsom

institutionella hinder för lönesystem med brantarefå bortvikten attav
ålderslöneproñler.

informella humankapi-Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att
viktiga produktivitetsutvecklingen.talinvesteringar också mycket förär

vill fästa ökad vikt vidi detta avsnitt pekar på i den månAnalysen att man
utformas denproduktivitetsaspekten bör belöningsstrukturema så ävenatt

befordras. har i detta avsnittinformella kompetensuppbyggnaden Vissa belägg
den svenska lönestrukturen särskilt under depekar mot attpresenterats som

i mindre utsträckning fäst avseende vid dennadecennierna endastsenaste
aspekt.

23 1991 omfattande redogörelse för vad denna arbetsorganisation, vadOsterman ger en nya
ocksåtransformerade modellen, innebär. Se bidragen i den nyligen utgivnahan kallar den

debattboken Efter Taylor.
2 löneförhandlingsformer effektivast beaktar dessa aspekter.Jag diskuterar inte här vilka som

1992 m.fl. 1993 för grundlig diskussion för- och nackdelarSe Calmfors och Flanagan en av
Iöneförhandlingarna.med olika centraliseringsgrad i
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till förflyttningar humankapital9 Incitamenten av

olika sektorermellan

föregående avsnittet stigande ålderslöneprofil stimulerarVi i detsåg att en som
humankapitalbildning kan effektivt medel förtill fortlöpande ett attvaraen

samtidigtgod produktivitetstillväxt, krävs det iunderlätta allmänt men enen
ekonomi hela tiden fortgående strukturomvandling, dvs.dynamisk en en

humankapital frånindivider med tillhörande stagnerande tillöverflyttning av
näringsgrenar. detta skall kunna ske någorlunda effektivtexpanderande För att

lönebildningssystem tillåter förskjutningar i de relativa lönerna.behövs ett som
svenska fungeratavseende förefaller det lönebildningssystemet ha mindredettaI

efterminst illustreras vad hände 1981-1982 årsväl, vilket inte av som
devalveringar.

i börjanHuvudsyftet med de svenska devalveringama 1980-talet påav
få till stånd relativ utbyggnad den konkurrensut-sammanlagt %25 attvar en av

nedskrivning den svenska kronan önskadeMed hjälpsektorn.satta en avav
skyddadeöverföring från den S- sektorn tillåstadkomma aven resurserman

sektom.konkurrensutsattaden K-
lyckosamma i den Sveriges kostnadslägeDevalveringama meningen attvar

omvärldens sänktes mycket kraftigt, och det slåendei förhållande till hurär
länge den kostnadsfördel skapades devalveringama blev bestående.avsom

Sveriges relativa kostnadsläge inte tillräckligsänkningDenna av var en
förutsättning för åstadkomma relativ utbyggnad K-sektom. Somatt en av
framgår ökade visserligen dess andel förädlingsvärdet medDiagram 7 avav en

återigen fallit tillbaka tilldryg procentenhet åren 1983-84 hade 1988 1982men
nivå. den offentliga skyddade OS- sektorns andelårs Detta trots att av

minskade med dryga procentenheter efter devalveringarna.förädlingsvärdet 3
motverkades detta kraftig tillväxt i den privata skyddade1985Fr.o.m. av en
Under skedde återigen tillväxt i OS-sektom.PS- sektorn. 1989-1990 Dennaen

tillväxt förklaras främst de offentliganställda under dessa år förbättradeattav
vidare Vad gäller sysselsättningen skeddesitt relativa löneläge se Diagram 8.

inte tillfällig överföring till K-sektom efter 1981-82 årsav resurserens en
Årdevalvering. K-sektoms andel antalet arbetade timmar1990 19,6 %.var av

25Se Henrekson 1991 för omfattande motiveringar.mer



Bilaga384 11

Respektive sektors andel förädlingsvärdet 1980-1990Diagram 7 av

0,6-

|PS-sektor0,5-

0,4-

0,3 -
OS-sektor

_______________________________M
om

0,1 -

0 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 15901581 15821980

nationalräkenskaper.SCB:s EFO-grupperadeKälla:

till stånd relativ utbyggnad K-sektom hade det varit nöd-fåFör att en av
priset K-sektoms produktion stigit i förhållande till produktionenvändigt att

möjliggjortskyddade sektorn. sådan relativprisförskjutning hadei den S- En
önskadeökning det relativa löneläget i K-sektom och därmed hade denen av

överföringen arbetskraft med tillhörande humankapital kunnat åstadkommas.av
i kom någon sådan relativprisförskjutning aldrig tillvi 8Som Diagramser

relativpris aldrig överstigastånd; K-sektoms PS-sektom kom 1980gentemot att
efter dess relativprisutveckling mycket iårs nivå och 1984 var ogynnsam

OS-sektom. Därmed blev det heller inte möjligtförhållande till både PS- och
till sig från ekonomin,för K-sektom dra resten trotsatt resurser av en

mycket god konkurrenskraft.internationellt sett
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Diagram 8 K-sektorns relativprisutveckling PS-gentemot och OS-sektorn
1980-1990

Index 1980 1,0
1.1-

1.05-

0.95-

0,9-

0,85 . . . . . . . . . .1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Anm: Relativpriset har beräknats kvoten sektors implicita prisindex för förädlings-som av resp.
värdet.
Källa: SCB:s EFO-grupperade nationalräkenskaper.

Samma bild framkommer vid direkt jämförelse lönenivåer för bådeen av
arbetare och tjänstemän i industrin jämfört med olika näringsgrenar i den
skyddade sektorn, vilket framgår Tabell 13. I något fall skedde smärreav

sänkningar, inte itemporära något fall har relativlönen sjunkit sig formen vare
tjänstemän eller arbetare i S-sektom mellan 1982 och 1989. Om vi analyserar
förändringar lönerelationema mellan näringsgrenar inom K-sektom under deav

20 åren det också slåendesenaste är vilka små förändringar skett isom
lönestrukturen den kraftiga strukturomvandlingen,trots exempelvis har
relativlönen i transportmedelsindustrin i princip varit helt oförändrad under hela
1970- och 80-talen den snabba där.expansiontrots ägde En rimligsom rum
slutsats detta incitamenten i formär löneökningaratt flytta frånav attav
krympande till expanderande näringsgrenar inom K-sektom varit små. finnsDet
också visst stöd för relativlöneflexibiliteten internationelltatt låg iärsett
Sverige. Pissarides och Moghadam 1990 studerar hur känsliga relativlönema
mellan branscher för hur branschernaär utvecklas i Sverige, Finland, Storbritan-

25 ocksåSe Björklund 1986b.

IR 134-0358Bilagcdcll
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betydligtpåverkas irelativlönemahuvudresultat ärDeras attoch USA.nien
länderna.övrigai deSverigeivariablerekonomiska än tregradmindre av

1982,S-sektorochmellan K-olika näringsgrenarinomRelativlöner13Tabell
100tillverkningsindustriochGruvor19891985 och

198919851982Näringsgren

TjmArbTjmTjm ArbArb

94l 179410894131Byggnadsverksamhet
988876 979677Varuhandel

9287Åkeriverksamhet 87 ---
909288908891fordonReparationer mmav
751227312173181Stuveriverksarnhet

1989.sektorprivatsysselsättning inomochSCB, LönerKälla:

iönskvärdadetoch SAF attLOinomdiskuterade1970-taletslutetI manav
ickes.k.förslagfannsBlandrelativlöner. ettindustrins annathöja om

lönepotthjälpmedsyftet extradärlönepåslag INL attnivåhöjande av envar
relativökningåstadkomma permanenti tio årår avpå procent enperen

industrinbådemotiverades atttio Dettamedindustriarbetarlönema procent. av
minskadeindustriarbetetsocharbetskraftsig atttilldrabehövde avmer

omintetgjordesrelativlön. Dettahögrekrävdeallmänhetiattraktionskraft en
avtal. INLi sittkonstruktionfickkommunalanställdade sammaattgenom

På1980. sättarbetsmarknadskonfliktenmedochdefinitivt i sammaskrinlades
hatjänstemannasidanrelativlöneförskjutningarmotståndetförefaller mot

före-förskjutningarharperioderkortareUnder1980-talet.underförstärkts
ursprungligadeåterställtuppståttmotkrañerhand hareñerkommit, sommen

bieffektRehnbergavtaletdessutomfick1991-92Underlönerelationema. som
år.ytterligareikonserverades ettlönestrukturenrelativaden paratt

industriarbetamasfunnithar även1991LO attLOstudier inomVid omman
utbildningsnivåhar deras80-talet,ochunder 1970-någotökatutbildningsnivå

devarithartendensallmän attfallit. Enandratillförhållandei grupper
bortsigutbildatkompetensnivåsinhöjtindustrinkollektivanställda inom som

kommitharsedanhumankapitalbyggaistället förindustrinfrån att somupp
deförvånandeknappastblir det attbakgrunddennadel. Mottillindustrin

industrin varitkollektivanställda inompåpersonalutbildningsresurser satsassom
justgrupper. detdessutomvisar är1992Siven attmed andrajämförtsmå

27 21-24.1989,LO s.
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kollektivanställda har hög benägenhet endastextremtyngre attsom stannaen
kvar inom yrket några få år. företagenFör skall villiga iatt störreattvara
utsträckning kompetensutvecklingpå inom industrin krävssatsa därför en
höjning dels dess relativa löneläge så de ökar sin kompetens påattav som
arbetsgivarens bekostnad inte byter bransch, dels individens avkastning påatt
vidareutbildningen ökar.

erfarenheterDessa visar värdet ha lönebildningssystematt möj-ettav som
liggör samhällsekonomiskt önskvärda förskjutningar i de relativa lönerna. Inte
minst har industrins svårigheter rekrytera och behålla arbetskraft underatt 1980-
talet visat sådana förskjutningar varit mycket svåra tillatt stånd. Enatt
ökning industrins relativlöner i kombination med brantare löneprofil överav en
livscykeln skulle både minska personalomsättningen i normalt konjunk-ett mer
turläge och förbättra incitamenten till kompetensutveckling inom industrin. Ett

allmänt för motivera behovet flexibla relativlönerargument förattmer attav
stimulera till överflyttning arbetskraft från stagnerande till expanderandeav
sektorer kvaliteten på arbetskraften flyttarär dåatt sannolikt blir högre.som
Det skall dock betonas det inte förskjutningar i de relativaär lönerna iatt sig

önskvärda borttagandet de institutionellaär hinderutan på lönebild-som av
ningens område kraftigt försvårar förskjutningar i relativa löner dettanärsom

önskvärt.är
skrivandeI stund har den svenska kronan sedan den fasta växelkursen över-
deprecierats med 20 innebärnärmare Detta massiv stimulansprocent.gavs en

till K-sektom, denna skall kunna utnyttjas till varaktig ökning K-men om en av
sektorns andel ekonomin, måste dess relativa löneläge tillåtas öka i så högav
grad den kan attrahera välutbildad arbetskraft frånatt ekonomin. Omresten av
dessutom den genomsnittliga höjningen industrins relativa löneläge kanav
läggas på sådant humankapitalbildningenut sätt i arbetetett att stimuleras,
förbättras förutsättningarna för bryta den långsiktiga tendensatt alltmot ett
lägre kunskapsinnehâll i svensk produktion och jämfört med våraexport
handelspartners dokumenterades i avsnittsom
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Sammanfattning och slutsatser10

avgörandehumankapitaliinvesteringar ärhar i dennaVi sett attrapport en
ekonomiska tillväxt. Dennaproduktivitetsutveckling ochlandsförfaktor ett

ökadteknik kräverkapitalbundenvisat sigdet harförstärkseffekt attatt nyav
efterjobbentekniken ochinbyggd ikunskapen ärutbildning, än attsnarare

svenskadenfördel belägghelocksåfinns attenklare.allt Dethand blir en
viktigastemed vårajämförtotillfredsställandevarithumankapitalbildningen
inträffattillbakagång hardecennierna. Dennaunder dekonkurrentländer senaste

ställabörjatproduktionsmetoder hararbetsorganisation ochperiod dåunder en
tayloristisktden tidigarekompetensnivåenskildes ändenkravhögre mer

utbildning ochformellbåde högreDärför krävsarbetsorganisationen.inspirerade
den anställde.hosvidareutbildningkontinuerligtillökad viljaen

analyseraskunskapsuppbyggnadindividerskanhumankapitalteorinEnligt som
iinvesterabeslutetmedekvivalentprincipi attinvesteringsbeslut ärett som

humankapital-ekonomisk analysinnebär bl.a.kapital.fysiskt Detta att aven
ochBåde utbuds-inriktad.mikroekonomisktgradi högmåstebildningen vara

humankapitalbildningen. Utanstimuleravillbeaktaseñerfrågesidan bör om man
från denutbildninginformellformell ochbådemöjligheter tillutbudett av

blihumankapitalbildningenintekanprivata sektorndensåväloffentliga som
ochutvecklingentekniskadenavsedd effekt påfåföreffektiv. Men att

högkvalitativskaffa sigindividenförincitamentgodakrävs atttillväxten en
effektivthumankapitalet såuppbyggdautnyttja detsedanochutbildning somatt

ochutbildningefterfrågan påindividenspåfokuseraviktigtblirmöjligt. Det att
tilldrivkrafternaindividuelladekompetensuppbyggnad;informellannan mer
iutbildningssatsningarförtillräckligahumankapitaluppbyggnad måste attvara

önskat resultat.skallarbetslivetochskolsystemet ge
in-indikerargenomförts häranalysoch den attstudierTillgängliga som
ochunder 1970-försvagades i Sverigehumankapitaluppbyggnadtillcitamenten
på.tyder ocksåunder 1980-taletutbildningförminskade intresset80-talen. Det

Utbildningsprenienavkastningen.känslig förutbildningefterfrågan på äratt
livscykel,individenslöneprofilenSverige ochlåg iinternationellt överblev sett
minskadesannoliktflack, vilketmycketkollektivanställda, blevbland desärskilt

skolgång.efter avslutadvidareutbildningtillincitamenten
investeringsbeslut:individuellthumankapitaluppbyggnaden ärEftersom ettav
individenendogendelvis tenderaråtminstonehumankapitalbildningenblir -
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sin kompetensuppbyggnadatt till den för och givna avkast-anpassa var en
ningen. konsekvensEn detta förhållande lönepolitikär minskarattav en som
avkastningen på utbildning kan icke avsedd effekt på den ekonomiskaen
tillväxten på längre sikt enskilda individer successivtatt kan förväntasgenom
minska sina humankapitalinvesteringar till följd den lägre avkastningen. Ochav

vi leder långsammare humankapitalbildningsett via flertal kanalersom en ett
till långsammare tillväxt.en
En samlad bedömning vid handen den svenska lönebildningen,att iger sett
tillväxtperspektiv, i otillräckligett grad beaktat behovet goda incitament tillav

humankapitalbildning. Likaså förefaller det ha varit svårt få till ståndatt
förskjutningar i de relativa lönerna, vilket försvårar överflyttning arbetskraftav

tillhörandemed humankapital till potentiellt expanderande sektorer. Analysen
i denna pekar i ställetrapport vill befrämjaatt humankapital-man, om man
bildningen, i ökande grad bör fokusera på livslönedimensionen i lönebildningen.
Vad gäller humankapital investeringsperiodernaär långa och tidsförskjut-

ningen i sambandet mellan utbildning och produktivitet betydande. Därför detär
troligt den försvagade utbildningsincitamentatt mot inleddespåprocess som
1960-talet fått sina huvudsakliga effekter tillväxtenpå först på tid. Dettasenare

den ökadegör avkastningäven utbildningatt vi observerar i börjanom av
1990-talet blir bestående, det lång tid innan detar positiva effekterna på
tillväxten realiseras. berorDet på huvuddelen de idagatt sysselsatta har fattatav
sina utbildningsinvesteringsbeslut andra premisser.
År 1990 publicerades bok i USA med den provokativa titeln America sen

Choice: High Skills Low Wages Detta också Sveriges val.är Analysen ior
denna bilaga i slutsatsen för undvikautmynnar tvingas välja lågaatt att löneratt
krävs förändringar i incitamentsstrukturen så uppbyggnad humankapitalatt av
i högre grad premieras. gällerDetta såväl formellt i utbildningssystemet som
informellt i arbetslivet och fritiden.ute
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Appendix I

påaspekterformaliseradeNågra
humankapitalteorin

följandeillustreras sätt.kanhumankapitalinvesteringsproblemindividsEn
skallhuruvida hanbeslutai begreppstårindivid attvi harAntag att somen
Låtgrundskolenivån.obligatoriskadenutbildningformella utöversinfortsätta

individensochWSskolåreñer S attärårsinkomstenvidare attantagaoss
individenförlönsamtblir då attDetCs.skolåretdet Stte ärkostnad för

års-ökningennuvärdetdiskonteradedetskolårSzte avgenomgå avett om
indi-Omkostnaderna.överstigerutbildningendenföljdtill extrainkomsten av

handå kommerdiskonteringsränta attoch hari årarbeta Tviden att enavser
årSztestuderavälja ettatt om

T-S

ws4+Cs A1
+17t1

tillårsinkomsteniökningenframtidadennuvärdetuttryckerVänsterledet av
altemativkost-individensuttryckerhögerledetmedanskolåret,detföljd Szteav

år.ytterligarestuderaför ettnad att
beräknainvesteringsbeslutindividens är attkaraktäriseraekvivalent sättEtt att

studieåretAl. Detuttrycketilikhet extraskaparintemränta,den som
sinnuvärdetmaximeraFörlängesågenomföras attdå avkommer att r
därnivåtill denutbildningiinvesteraindividskallframtida inkomst uppen

r
harindividenochsmåskolutbildningför ärkostnadernadirekta endeOm

approximativtintemräntantidshorisont såoändlig somges

WSWS-l
2

följdtilli lönenökningen extrarelativa ettdenutbildningspremien avdvs.
intemräntan.tolkasstudieår kan som

samhälleligaoch denprivatamellan denåtskillnadocksåbör göraMan en
privataendast denpåverkasbeslutIndividensutbildning.påavkastningen av

dengällerVadefter skatt.beräknasdärförböravkastningen. Lönen ovan
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samhälleliga avkastningen det den totala lönekostnaden inklusiveär skatter och
sociala avgifter den relevanta. Vid beräkning denär samhälleligasom av
avkastningen skall i utbildningskostnaden med den del betalasäven taman som

offentligaden sektorn. tillkommerDessutom värdet de positivaav externaav
effekterna utbildning. dockDessa mycket svåra beräkna.är attav
Mincer har1974 utvecklat metod för empiriskt skatta hur delatt storen av

de observerade löneskillnadema kan tillskrivas skillnader i utbildning.som
Under skolåren individ uteslutande sig humankapitalupp-antas ägnaen
byggnad. inkomstenOm eñer skolår betecknas och varjej skolår ger samma
relativa effekt på inkomsten gäller inkomsten eñer skolårSatt är

YoUSYs A3

där betecknar utbildningspremien. Efter den formella utbildningen avslutatsattr
den tid används till humankapitaluppbyggnad i formt.ex.antas att som av on-

the-job learning linjärt med arbetslivserfarenheten. Antag antaletavtar årsatt
arbetslivserfarenhet EfterE. vissa förenklingar kan då skattaär följandeman
funktion:

logW51ogYg+rS+a1E+a2E2
A4

där utbildningspremien och ochär tillsammans den icke-linjäramäterr oz, az
effekten lönenpå humankapitaluppbyggnad efter avslutad skolgång.av
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1 Inledning och sammanfattning

Arbetslösheten i Sverige har under 1992 nått nivåer klart överskrider de talsom
utmärkt tidigare lågkonjunkturer under efterkrigstiden. Samtidigt har desom

arbetsmarknadspolitiska insatserna ökat i omfattning saknar motstyckeen som
under tidigare lågkonjunkturer. FinansplanenI förutses fortsatt hög arbets-en
löshet under de åren.närmaste

dennaI kommer några aspekter det aktuellauppsats arbetsmarknadsläget
diskuteras i ljuset tidigare svenska ochatt internationella erfarenheter.av

Inledningsvis i kap. 2 redogörelse för utvecklingen under denges en senaste
lågkonjunkturen vad gäller och dold arbetslöshet,öppen arbetslöshetstider och
arbetsmarknadspolitik. Uppsatsens övriga kapitel handlar arbetsmarknadensom
funktionssätt. Finns det tecken på arbetsmarknadens flexibilitetatt har
försämrats i några viktiga avseenden Har arbetskraftens rörlighet minskat Har
sambandet mellan arbetslöshet och inflation förändrats och har jämviktsarbets-
lösheten ökat den arbetsrättsligaHar lagstiftningen bidragit till stelareen
arbetsmarknad och högre arbetslöshet
I kommer vi inte diskuterauppsatsen arbetsmarknadspolitikensnärmareatt

roll och inte heller frågan vilket för lönebildning och lönefjr-systemom
handlingar bäst lågär arbetslöshetägnat ochatt i övrigt välsom ge en
fungerande arbetsmarknad. frågorDessa har under år varit föremål försenare

livlig svensk och internationell forskning och debatt; ochen argumenten
forskningsresultaten torde ha fått relativt bred spridning. Frågor kr:ngen
arbetsrättslagstiñningens effekter arbetsmarknadens funktionssätt har däremot

Äveninte diskuterats i Sverige i någon grad. dettastörre område finns
emellertid hel del internationell forskning; däremot har den svenskaen
forskningen varit begränsad omfattning. Frågans aktualitet har motiveratav en
relativt utförlig diskussion, främst baserad internationella forskningsresultat,

hur regler anställningsskydd kan påverka arbetslöshet och sysselsättning.av om
Är då den aktuella arbetslöshetskrisen i allt väsentligt konjunkturfenornenett

eller den också uttryckär för fungerandeett arbetsmarknadsämre Det ären
svårt finna några särskilt starka belägg föratt den svenska arbetsmarknadensatt
funktionssätt skulle ha försämrats under de två decennierna. Dettasenaste ärav
flera skäl anmärkningsvärt förhållande.ett Den svenska utvecklingen avviker
markant från i flertalet övrigamönstret länder i Europa. Det har också skett
institutionella och andra förändringar på arbetsmarknaden skulle kumasom
förväntas leda till försvarade anpassningsproblem och högre jämviktsarbets-
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löshet. Arbetslöshetsersättningen har blivit alltmert.ex. ökadgenerös genom
täckningsgrad, stigande ersättningsnivåer och införande kontant arbets-av
marknadsstöd för Årutanför arbetslöshetskassorna. 1974 infördes LASpersoner
lagen anställningsskydd, försvårar företagens möjligheterom sägasom att upp
personal. Vidare har det sedan slutet 1960-talet skett omfattandeav en
lönesammanpressning, sannolikt delvis framdriven fackliga utjämningsam-av
bitioner. Det emellertid svårt finnaär entydiga indikationeratt på ökade
matchningsproblem och minskad flexibilitet. Svensk arbetsmarknad verkar
fungera ganska väl. Detta gäller i synnerhet vid jämförelse med utvecklingenen
i flertalet europeiska länder, också vid jämförelse med svensk arbets-men en
marknad under tidigare decennier.
Enligt tämligen konventionell makroteori bestäms arbetslöshetennumera på

sikt reala faktorer och oberoende inflationstakten.är Till dessaav realaav
faktorer hör arbetsmarknadens institutioner, regelverk och incitamentssystem,
inkl. löneförhandlingssystemens utformning. Det faktum svensk arbetslöshetatt
under lång tid varit låg, inflationstaktenutan uppvisatatt någon klar trend-
mässig ökning, tyder på den svenska jämviktsarbetslöshetenatt också varit låg;
vårt lönebildningssystem har alltså varit förenligt med låg jämviktsarbets-en
löshet. All erfarenhet talar emellertid för övergång från högatt till lågen
inflation inte kan ske viss ökning i arbetslösheten.utan Den svenskaen
utvecklingen under de åren bekräftar itre högsenaste grad dessa välkända
samband mellan arbetslöshet och förändrad inflationstakt.
De återkommande kostnadsproblemen i svensk ekonomi kan tolkas ettsom

uttryck för ekonomisk-politisk högprioritering målet full sysselsätt-en av om
ning. För försvara detta mål har desinflationspolitikenatt i det längsta skjutits

Utvecklingen under de åren märkligtsenaste är exempel på ekonomisk-upp. ett
politisk helomvändning. I slutet 1980-talet tilläts arbetslösheten sig nedröraav

ohållbart låga nivåer; efter dessamot i överfull sysselsättning skeddeexcesser
så dramatisk kursomläggning med sikte på istället neden inflationenatt pressa
till mycket låg nivå. En viktig orsak till dagens arbetslöshetskris får sökas i de
snabba kast präglat stabiliseringspolitiken under år.som senare
Några slutsatser kan sammanfattasuppsatsens följer:av som

Dagens arbetslöshetskris skiljer sig från det tidiga 1980-talets kris inte
endast vad gäller arbetslöshetsnivåer också ifrågautan arbetslöshetensom
struktur. Dagens arbetslöshet slår hårdare tidigareän arbetsmarknadensmot
traditionella kämgrupp, i åldrarnamän mellan 30 och 50 år. Den drabbar i
ovanligt utsträckning Ökningeninvånarestor iäven storstadslän. den öppnaav
arbetslösheten har åtföljts snabb ökning den dolda arbetslösheten.av en av
Arbetskraftsdeltagandet har minskat bland såväl kvinnor,män och i särskiltsom

utsträckning blandstor ungdomar. Närmare 100 000 utanförpersoner
arbetskraften vill och kan arbete; 300ta 000 sysselsatta önskarca personer
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arbetslösablirförarbetslöshetstidemaförväntadeDearbeta sompersonermer.
tilluppgåtordeoch1980-taletslutetsedanfördubblats cahar än nuavmer
vidSverigelåg imycketfortfarandeLångtidsarbetslösheten ärmånader. en6

kan förutses.långtidsarbetslösaandelstigandejämförelse,internationell men en

deunderarbetsmarknaden senastetyder påmycketintefinns attDet som
minskadelleranpassningsproblemförsvåradepräglaskommitåren20 att av

ledigaocharbetslösamellanmatchningenpåindikatorerBefintligaflexibilitet.
medindustriländerflertaletimatchningsproblemförsvåradeantyderplatser

arbetsgivarebytenjobbrörlighetenSverige. Denförundantag externa av --
l960-talet. Den internaslutetSverige sedaniminskathainte avsynes

ökathararbetsgivarehosbefattningarbytenjobbrörligheten sammaav --
denminskning itrendmässigklarfinns1970-talet. Däremotmittensedan enav

arbetskrafts-kvinnligaökadedetgrundpåbl.a.rörligheten,geografiska av
marknadsför-ivariationerförokänsligainteRelativlönemadeltagandet. är

gymnasieutbildadeochuniversitets-mellanlöneskillnademasåvälhållanden;
utbudsfluktuationer.relativapåverkatsharochungdomarmellan avvuxnasom

1960-talet.sedanökat någothaNAIRU kanellerJämviktsarbetslösheten
idagtordeosäker. NAIRUstatistisktÖkningen ochlitenförhållandevisdockär

arbetslöshet.och %mellan 32 öppennågonstansligga

medlikhetermångaanställningsskydd harlagstiftningensvenskaDen om
tillbidrarLagstiftningenländer.europeiskaandrafleraiförekommervad som

variabilitetmindreuppvisar översysselsättningenocharbetslöshetenatt
tidsbegränsadetillmöjligheterökadeskulleSåledeskonjunkturcykeln. t.ex.

kon-vidsysselsättningsexpansionenförstärkasannoliktanställningar en
vidsysselsättningenfall ikraftigaretillbidraocksåjunkturuppgång ett enmen
pådock intetyderområdetpå attForskningenkonjunkturavmattning.

arbetslöshetenseffekter pånämnvärdaskulle ha någraarbetsrättslagstiñningen
ocksåtyderForskningentidsperiod. attlängrenivågenomsnittliga över en

uppsagdatillledaarbetskraft kanuppsägningar attvidvarselpåkrav av
minskar riskenvarslenanställningar. Genom atterhållersnabbare nyapersoner

viddirektarbeteutsträckningfår idearbetslösa, dvs. störrefriställda blirde
sistturordningsreglertordeVidare typenfriställningen.föreeller av -

dvs.arbetslöshet,signaleffekternegativaförhindratillbidraförst ut att av
arbetslöshetindividuelluppfattarföretagentroligtmindredetreglerna attgör

positivadärför haTurordningsregler kanproduktivitet.för låguttryckettsom
fördelningseffekter.
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på2 Perspektiv arbetslöshetsutvecklingen

Arbetslösheten har enligt arbetskraftsundersökningarSCB:s AKU på årtre
stigit med procentenheter, från4 1,3 under fjärde% kvartalet 1989 till 5,3 %ca
under fjärde kvartalet 1992. Den arbetslösheten underskattaröppna emellertid
den dramatiska försämring arbetsmarknadsläget inträffat under deav som

åren. Andra mått på undersysselsättning förstärker bildensenaste tre attav
svensk arbetsmarknad för närvarande genomgår eñerkrigstidens svåraste
arbetslöshetskris.
Vi skall i detta kapitel översiktligt beskriva några den aktuella sysselsätt-av

ningskrisens olika dimensioner och arbetslöshetens anatomi. naturligEn
Ävenjämförelseperiod iåren början l980-talet. då ökadeär arbetslöshetenav

snabbt och överskred under4 % vissa månader, nivåer då också represente-som
rade efcerkrigsrekord vad gäller hög arbetslöshet. skiljerHur sig dagens kris

Ärfrån utvecklingen under det tidiga 1980-talet några speciellt utsattagrupper
Hur omfattande den dolda arbetslösheten och hur harär arbetslöshetstidema
utvecklats

Arbetslöshetsstatistiken

Några ord statistiska mätproblem kan först sinpå plats. frågaEn gällerom vara
valet statistikkälla. massmediaI ofta uppgifter antaletpresenterasav om
arbetslösa från sökandestatistik.AMS AMS-siffroma antalet utananger personer
arbete under slutet månaden varit registrerade vid arbetsförmedlingarnasom av
och kunnat arbete direkt. Arbetskrafisundersökningamata ett AKU är en
urvalsundersökning för närvarande 18 000 personer genomförs varjesom
månad. räknasFör arbetslös skall vilja arbeta, kunnaatt ta ettsom en person
arbete ha sökt arbete. kriterierDessa följer internationella rekommendatio-samt

för klassificering arbetslösa.ner av
AMS uppgifter antalet arbetslösa har under tid legat på högreom senare en

nivå motsvarande uppgifter frånän AKU, AKU också skall omfattatrots att
arbetslösa inte söker arbete arbetsförmedlingarna. kan finnasDetsom genom
flera anledningar till dessa skillnader se Olofsson 1992. faktorEn betydelseav

avregistreringar arbetssökandeär kan ske medatt viss eftersläpning i AMSav
register. En fått arbete skall meddela detta till arbetsförmed-ettperson som
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återbesökstidavtaladtill vissåterkommervederbörande inteOmlingen. en
detolika praxisharFörmedlingarnaavregistreras. näreller honhankommer att

månadertillveckorintervalletvariationer iåterbesökstider; ettettgäller parpar
såledeshand kanskaffat sig arbeteförekomma. Entorde egenperson som

itidseftersläpningamatroligtveckor.flera Detunderregistret är attkvarstå i
belastningen påochblir högarbetslöshetenökaravregistreringama när

blirarbetsförmedlingarna större.
länderjämförelseroch vidtidenutvecklingarbetslöshetensstudier överFör av

vedertagnainternationelltföljerfrånutgå AKU,lämpligtdet attär som
vissvidför speciellaarbetslöshetenstuderaVillmätmetoder. engrupperman

betydandemedskattningarurval,grund smådock AKU,kantidpunkt geav
osäkerhet.

beskrivningarföranvända AKUoproblematisktheller intedet attTyvärr är
tillämpas1987tiden.utveckling Fr.o.m.arbetslöshetens överanalyseroch av
vadenligtarbetslöshetlägresigvisat änmätmetoderdelvis somgesomnya

skallvadkrav påharAKUanledningen strängaregällde;tidigare är att somnya
tilluppskattats 16 %harMinskningenarbetssökande.aktivt avsomavses
motsvaradeprövades; dettamätmetodemabådadåför år 1986,arbetslösaantalet

Minskningenarbetslöshetstalet.det relativaminskningprocentenhets0,5 varav
små förförändringarnamedanår,60-64åldersgrupperför äldrebetydande var

1991.år se SCBi åldrarna 25-54kämgrupperarbetskraftens

Arbetslöshetsutvecklingen

16-64 årför åldergruppemaarbetslöshetsutvecklingenvisar2.1Diagram resp.
dvs. förarbetslöshetsserienaggregerade1965-1992. Denperiodenår för25-54

plusmätmetodema 0,5för dekorrigerats procenten-år har16-64 nyagruppen
arbetslöshetenaggregeradedentrendmässig ökningvissEnhet 1987-1992. av

årendeobservationema frångällerdetta senasteskönjas; trekan även om
arbetslöshetitrendmässiga uppgångenden25-54 år-ärexkluderas. För gruppen
aggregeradei denuppgångentrendmässigadenBakombetydligt svagare.
ungdomar.blandarbetslöshetenökningfrämstdöljer sigarbetslösheten aven

synligårenunder dearbetslöshetsökningen ärstarkaosedvanligt senastetreDen
densåledesarbetslöshetskassorna harmedlemmar iBlandserier.i andraäven

till %december 1989 7,5frånökat 1,9 %arbetslöshetenregistreradeAMSav
december 1992.
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Diagram 2.1 Arbetslösheten i Sverige 1963-1992, procent

6.

5.

4.

3.

2.

1-

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992

årenAnm.: För 1987-1992 har arbetslöshetstalen för 16-64 ökats med 0,5gruppen procent-
enhet för beakta det mätförfarandet fr.0.m. 1987.att nya
Källa: Arbetskraftsundersökningarna, SCB.

Dagens arbetslöshetskris uppvisar del skillnader utvecklingengentemoten
under tidigt 1980-tal. viktigasteDen skillnaden gäller naturligvis styrkan i
nedgången. Vissa skillnader vad gäller arbetslöshetens struktur kan emellertid
också iakttas, bl.a. det gäller arbetslöshetennär för och kvinnor Tabellmän

Arbetslöshetstalen2.1. för kvinnor har traditionellt varit något högre än
arbetslöshet, tämligenmännens normalt förhållande iett situation dären

kvinnorna har arbetsmarknadsförankring och därförän oftaremännensvagare
sig i och arbetskrañen.rör Idag arbetslöshetut är männens näraur

2 procentenheter högre arbetslösheten förän kvinnor. Sannolikt detär
dramatiska fallet i industriproduktion och industrisysselsättning huvudfor-en av
klaringarna till denna utveckling. Under lågkonjunkturen i början 1980-taletav

4 % arbetslöshetsförsäkrade industriarbetare arbetslösa enligt AMSvar ca av
statistik; i slutet 1992 hade industriarbetamas arbetslöshet stigit tillav över
10 %. inomRaset byggsektorn över 20 % arbetslöshet bland arbetslöshetsför-
säkrade byggnadsarbetare bidrar också till relativt högremännens arbetslöshet.
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ålder,ochefter kön procentArbetslöshetenTabell 2.1

55-6425-54Kvinnor 16-24Samtliga Män
16-64

2,01,86,32,72,42,51981
3,12,27,63,43,03,21982

2,4 3,93,6 8,03,43,51983

1,41,13,51,51,51,51990
2,02,16,12,33,02,71991
3,04,010,83,84,8 5,71992

åren arbets-1990-1992:arbetskraftsundersökningar; föråren 1981-1983: gamla nyaFörAnm.:
kraftsundersökningar.

SCB.Arbetskraftsundersökningarna,Källa:

Tabellocksåframgårolika åldersgrupperförArbetslöshetsutvecklingen av
i förstaföreteelseinte längrearbetslöshet ärhögkanMan notera att somennu
arbets-år har25-54i åldersgruppenBlandungdomar.gällerhand personer

arbetslöshetenuppgickåldersgruppi dennablandtillökat 4 %;lösheten männen
utvecklingregionalaarbetslöshetensdet gäller%. Närtill 51992år närmare

Tabell 2.2.situationoch dagensl980-talskrisenmellanskillnaderfinns också
arbetslöshetsskill-traditionelladeutjämningvissmedförtkris harDagens aven

harstorstadslänenövriga län.storstadslän ochskogslän,mellannadema
börjanriksgenomsnittet. Iarbetslöshetlägrehaft betydligttraditionellt än av

ungefärharstorstadslänenmindre;skillnader mycketdessa1990-talet är samma
skogslänen.utanförövriga länarbetslöshetstal som

år,region 16-64efter procentArbetslösheten2.2Tabell

Övriga länSkogslänstorstadslän

2,63,71,81981
3,44,52,31982
3,64,82,71983

1,42,31,21990
2,53,62,41991
4,66,24,31992

åren 1990-1992: arbets-arbetskraftsundersökningar; föråren 1981-1983: gamlaAnm.: För nya
kraftsundersökningar.

SCB.Arbetskraftsundersökningarna,Källa:
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snabbt stigandeDen arbetslösheten har åtföljtsöppna växande doldav
arbetslöshet Tabell 2.3. Antalet latent arbetssökande utanförpersoner-
arbetskraften velat och kunnat arbeta har fördubblats under deänsom mer-

Ävenåren och uppgick till 100 000 år 1992.tre närmaresenaste personer
omfattningen undersysselsättning bland förvärvsarbetande har ökatav personer
markant. Närmare 300 000 sysselsatta 1992 de skulle viljaattpersoner uppgav
och kunna arbeta Summeras det önskade arbetskraftsutbudet från demer.
arbetslösa, latent arbetssökande och undersysselsatta finner vi det outnyttjadeatt
arbetskraftsutbudet har tredubblats på år; år uppgick1992 detta utbud tilltre

% det totala antalet11 arbetade timmar i landet. doldanärmare Den arbets-av
lösheten sannolikt lägre under 1980-talets lågkonjunktur; jämförelser övervar
tiden bör emellertid med försiktighet, eftersomgöras AKUstor nya ger
betydligt högre skattningar antalet latent arbetssökande och undersysselsattaav

gamla AKU.än

Tabell 2.3 Arbetslösa, latent arbetssökande och undersysselsatta 16-64 år

Arbets- Latent- Under- Summa
lösa arbets- syssel- outnyttjat

sökande arbetskrafts-satta
utbud,
miljoner tim

1981 108 000 38 000 102 100 6,4
1982 137 000 47 000 117 100 8,0
1983 151 000 51 000 131 400 8,8

1990 69 000 39 100 191 600 5,5
1991 122 000 66 400 249 500 9,1
1992 214 000 96 500 299 700 14,6

Anm.: Latent arbetssökande: utanför arbetskraften velat och kunnat arbetapersoner som
under mätveckan.
undersysselsatta: i arbete velat och kunnat arbete undertapersoner som mer
mätveckan.

årenFör 1981-1983: gamla årenarbetskraftsundersökningar; för 1990-1992: nya
arbetskraftsundersökningar.

Källa: Arbetskraftsundersökningarna, SCB.

Den växande dolda arbetslösheten visar sig också i form minskatav
arbetskraftsdeltagande Tabell 2.4. relativaDe arbetskrañstalen ändrar sig
mycket lite under åren 1981-1983; under perioden 1989-1992 faller däremot
arbetskrañsdeltagandet bland såväl kvinnor och i alla åldergrupper.män som
Bland ungdomar sker drastisk minskning arbetskrañsdeltagandet meden av ca
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begränsad.mycketdäremotminskningenbland de äldreprocentenheter; är10
tillhänförasarbetskraftsdeltagande kanminskadeungdomarnasdelenStörre av

frånenligtutbildning ökar AKUungdomar iandelenstuderandefrekvens;ökad
iexpansion, ochArbetsmarknadspolitikenstill år 1992.34 %år 198927 %

avgörande för-säkertutbildning för ungdomar,satsningen på ärsynnerhet en
arbetsmarknadspolitiken i1980-taletUnderutveckling.dennaklaring till var

beredskaps-sysselsättningi formungdomarnainriktadgrad påstörre att avge
därmedsysselsatta och tillhörräknasberedskapsarbeteniarbeten. Personer som

ungdomspraktikplatserinkl.arbetsmarknadsutbildningiarbetskrañen; personer
arbetskrañen.tillräknas däremot inte

ålder,ocharbetskraftstal efter kön procentRelativa2.4Tabell

25-54 55-64Kvinnor 16-24Samtliga Män
16-64

67,667,8 90,086,6 76,381,51981
90,4 68,166,786,3 76,981,71982
91,0 68,277,6 65,486,081,81983

70,793,282,6 68,387,084,81990
92,6 71,164,886,0 81,783,91991
91,6 69,758,584,0 79,982,01992

åren 1990-1992:åren arbetskraftsundersökningar; för1981-1983: gamlaFörAnm.: nya
arbetskraftsundersökningar.

SCB.Arbetskraftsundersökningarna,Källa:

Arbetslöshetens anatomi

blivitdvs. hur de arbetslösaarbetslöshetens bakgrund,bildTabell 2.5 avger en
År grundsina anställningarförloratsvarade1992arbetslösa. personer som

arbetslösa,tredjedel antaletdriftsinskränkning förpersonal- eller över en avav
förändringar i1982-1983.fjärdedel under åren Dessamedjämförasatt en

med förändringarsammanhängerarbetslösastockensammansättningen avavav
periodensker underTabell 2.6framgårsammansättning. Sominjlödets av

frånarbetslöshetsinflöde härrörstegring detkraftig1990-1992 somaven
År undervecka 000blev 26500personalinskränkningar. 1990 personer perca

veckastigit tillhar siffran 2 700kanal; år 1992arbetslösa via dennaåret per
arbetslöshetsin-tillPersonalinskränkningamas bidragunder året.000140

gällde under 1982-1983. Dettill vadi förhållandeflödet har fördubblats som
frånmellan och 1992fördubblats 1989arbetslöshetsinflödet hartotala nära nog
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tilldrygt 470 000 totala inflödet i200 000 personer. Detnärmarepersoner
dock varit årarbetslöshet förefaller ha något högre 1983 med reservationännu

mätmetoder och viss osäkerhet i skattningama.för förändrade Dettaen
det frivilliga arbetslöshetsinflödetsammanhänger med betydligt lägreäratt

färre lämnar sina arbeten förunder 1983; bli arbetslösa1992 än attpersoner
i Tabell och färre utanför arbetskraftenkategorin övrigt 2.6 sökerpersoner

arbetsmarknaden eller återinträdande i Tabellsig ny- 2.6.

2.5 Arbetslöshetens bakgrund procent antalet arbetslösaTabell av

Åtaget Övrigteller Personal-Ny-

återin- eller drifts- arbete

trädande inskränkning slutfört

1981 27,4 20,0 32,7 19,9
26,0 23,5 33,81982 16,7
23,3 23,9 37,21983 15,6

26,7 14,1 28,7 30,51990
24,3 24,8 26,9 24,01991

1992 21,8 35,5 29,3 13,4

åren årenAnm.: 1981-1983: gamla arbetskraftsundersökningar; för 1990-1992:För nya
arbetskraftsundersökningar.
Källa: Arbetskraftsundersökningarna, SCB.

personalinskränkningamaskan utgå från växande betydelseMan att är en
återspegling efterfrågan på arbetskraft fallit snabbare under innevarandeattav
lågkonjunktur under början l980-talet. minskaFör sysselsättningenän attav

då inte enbart med företagen avstår från nyanställningarräcker det ochatt
tillfälligtminskar antalet anställda. med konjunktumedgången fallandeDen

bidrar också till minskadepersonalomsättningen möjligheter reduceraatt
sysselsättningen via s.k. naturlig avgång. riktning verkar den lägreI samma

uppkommit till följd regelförändringarfrånvaro och försämratsom av
arbetsmarknadsläge.
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Arbetslöshetsintlödets bakgrund procent totala inflödetTabell 2.6 av resp.
antalet personer

Åtaget Övrigteller Personal-Ny-
återin- eller drifts- arbete
trädande inskränkning slutfört

12,9 35,71981 30,0 21,4
2 100 900 2 000 1 500

14,3 40,31982 31,1 14,3
2 400 1 100 3 100 1 100

13,3 39,8 13,21983 33,7
33 300 l 300 900 1 300

30,0 10,0 38,0 22,01990
500 1 900 1 1001 500

20,0 34,3 18,61991 27,1
1 900 1 400 2 400 1 300

1992 22,0 29,7 39,6 8,8
000 2 700 3 600 8002

Siffrorna inom antalet blir arbetslösa under genomsnitts-Anm.: parentes anger personer som en
år. åren åren1981-1983: 1990-vecka under För gamla arbetskraftsundersökningar; förresp.

1992 arbetskraftsundersökningar.nya
SCB.Källa: Arbetskraftsundersökningarna,

Personalinskränkningama således för växande del arbetslöshetsin-svarar en av
viktig komponent i arbetslöshetsökningensflödet. anatomi också detMen ären

minskade utjlödet arbetslöshet, eller annorlunda uttryckt de stigandeur - -
arbetslöshetstidema. Tabell redovisar genomsnittliga arbetslöshetstider för7
pågående arbetslöshetsperioder. s.k. tvärsnittstider visar hur länge deDessa som

mättillfállet arbetslösa har varit arbetslösa. Arbetslöshetstidema ökatvid harär
för alla sedan dock i relativt liten utsträckning för den äldsta1990,grupper
ålderskategorin. Jämförelser tiden försvåras återigen tidsseriebrottetöver av

sannolikt något lägre skattningar arbetslöshetstidema1987. Nya AKU änger av
de äldre mätmetodema; SCB 1991.se
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ålderArbetslöshetstider efter kön och2.7 veckorTabell

Samtliga Kvinnor 25-54 55-64Män 16-24
16-64

32,216,8 16,2 12,3 16,116,51981
18,8 34,219,0 19,6 18,5 13,41982

20,1 12,9 20,2 38,720,7 21,31983

14,2 9,6 14,5 31,114,7 15,31990
12,3 16,7 28,316,3 17,1 15,21991
15,6 21,8 34,720,8 21,6 19,71992

pågående arbetslöshetsperioder.mättillfälleArbetslöshetstiderna vidAnm.: avser resp.
årenåren 1990-1992:arbetskraftsundersökningar; för arbetskrafts-1981-1983: gamlaFör nya

undersökningar.
Arbetskraftsundersökningarna, SCB.Källa:

1980-1992,långtidsarbetslösa total arbetslöshet2.2 AndelDiagram samt procent

12.5-30-
mån12mön6 3

85
83

o12
325-

88 92
87

7,5-

20- 31
89

9081
91

2,515 . . . . . . . . .. 5 6 2 3 4 5 62 3 4 11

Arbetslöshet Arbetslöshet

månaderlångtidsarbetslösa varit arbetslösa i 6 12Med överAnm.: avses personer som resp.
månader, det totala antalet arbetslösa.i procent av

SCB.Arbetskraftsundersökningarna,Källa:

underLångtidsarbetslösheten andel den totala arbetslösheten har ökatsom av
Sverige brukar med långtidsarbetslöshet oftastde två åren. Isenaste man avse

halvår; i den internationella litteraturenarbetslöshet längre än ärettvaratsom
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skall varit arbetslös i fortsattkriteriet ha år. Enistället över ettatt en person
förutses; detta gäller det skullelångtidsarbetslösheten kanökning även omav

arbetskraft Stabilisering denförstärkning efterfrågan på ochske viss en avaven
följer nämligen med vissarbetslösheten. Långtidsarbetslöshetentotala

totala arbetslösheten, i Sverige liksom i mångatidsförskjutning rörelserna i den
2.2 OECD 1992, 68-70.andra länder se Diagram samt s.

framstår hittills begränsadeinternationell jämförelse den mycketVid en
Sverige tämligen unik Tabell fleralångtidsarbetslösheten i 2.8. Isom

långtidsarbetslösa medländer uppgår andelen extremt årseuropeiska över ett
hartill antalet arbetslösa. Andelen i denna kategoriarbetslöshet 50 %över av

1980-talet varit ungefär omfattning lång-Sverige underi av samma som
väsentligttotalarbetslösheten i och Kanada,tidsarbetslöshetens andel USAav

i flesta europiska länder. antaletblivit normala de Omunder de tal som
i arbetskraften istället förlångtidsarbetslösa relateras till antalet personer -

framstår den svenska långtidsarbetslösheten vidantalet arbetslösa en-
obetydlig.internationell jämförelse änsom mer

Långtidsarbetslöshet2.8 i olika länder,Tabell procent

1988 19901983

Australien 27,5 28,4 21,6
Belgien 66,3 69,977,5
Kanada 7,49,9 5,7

33,0 28,7 33,7Danmark
Finland 19,8 - -
Frankrike 42,2 44,8 38,3

46,3Tyskland 39,3 46,7
Grekland 35,0 48,1 51,7
Irland 36,9 66,0 67,2

69,0Italien 57,7 71,1
12,9 20,2 19,1Japan

48,4Nederländerna 50,5 50,0
Zeeland 11,3 18,7Nya -

6,3 6,3 19,2Norge
Portugal 51,2 48,1-
Spanien 54,052,4 61,5
Sverige 8,2 4,810,3
Storbritannien 44,7 36,047,0

7,4 5,6USA 13,3

års förhållande antaletAntalet arbetslösa med över arbetslöshet i till det totalaAnm.: ett
arbetslösa.

OECD 1992 281.Källa: s.
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del skillnaderna mellanEn Sverige och övriga Europa vad gäller långtids-av
arbetslöshet kan naturligvis förklaras arbetslöshetsnivåema har varit såattav
mycket lägre i Sverige. verkar dock ocksåDet den svenska struktu-som om
rella långtidsarbetslösheten långtidsarbetslöshetens andel totalarbets-av-
lösheten vid total arbetslöshet skulle mycketgiven låg i internationellvara-

Ävenjämförelse. vid arbetslöshetstal i närheten % har Hera5 länder iav
haft lângtidsarbetslöshetEuropa extrem på mellan och20 50 %. Norgesen

utveckling liknar i hög grad Sveriges fram till andra hälften 1980-talet. Närav
arbetslösheten ökar fr.o.m. 1987 stiger också andelen långtidsarbetslösa markant.
Den norska arbetslösheten ökar från 2 till mellan5 % åren 1987 och 1989,
ungefär utveckling svensk arbetsmarknad genomgår mellan årensamma som

och1990 1992. Under period stiger andelen arbetslösa med årsöver ettsamma
arbetslöshet från till drygt och5 10 % till 20 % år 1990.närmare Det är
troligt arbetsmarknadspolitikens omfattning i Sverige har bidragitatt tillstörre

långsammarenågot ökning de svenska arbetslöshetstidema. inteEnen av
oväsentlig andel de svenska arbetslöshetsperiodema avbryts justav genom
arbetsmarknadsutbildning eller beredskapsarbeten. mittenI på 1980-talet
uppgick andelen till enligt20-30 % sökandestatistik.AMS

Tabell 2.9 Arbetslöshetsinflöde och arbetslöshetstider

16-64 25-54 55-64

fUR D UR f D D

1965-1969 1,8 0,27 6,8 1,4 0,18 7,8 14,2
1970-1974 2,2 0,19 11,5 1,6 0,14 12,4 24,2
1975-1979 1,9 0,17 11,5 1,3 0,10 12,8 23,9
1980-1984 2,9 0,19 15,5 1,9 0,12 16,0 38,8
1985-1986 2,7 0,17 15,5 1,9 0,12 16,9 42,2

1987-1988 1,8 0,12 14,5 1,3 0,08 16,9 46,4
1989-1990 1,5 0,10 13,8 1,1 0,07 15,4 39,0
1991-1992 3,7 0,18 20,6 3,1 0,13 23,7 40,2

Anm.: UR är arbetslösheten i f är inflödet vecka i arbetskraftenprocent, och Dprocentper av
denär genomsnittliga varaktigheten i veckor för avslutade arbetslöshetsperioder.
årenFör 1965-1986: årengamla arbetskraftsundersökningar; för 1987-1992: arbetskrafts-nya

undersökningar.
Kä0r: Björklund 1981 utifrånberäkningar arbetskraftsundersökningarna.samt egna
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längrearbetslöshetstider iarbetslöshetsinflöde ochstuderar ettOm pers-
arbetslöshetstidemaminskar ochinflödettydliga trender:framträder tvåpektiv

bli arbetslös,i riskentrendmässig nedgångSåledes skerTabell 9. attökar en
också ökningsamtidigt skerarbetslösa;antaletminskavilket tenderar att aven

antaletökavilket tenderararbetslöshet,vistelsetiden igenomsnittliga attden
för samtligavaraktighetengenomsnittligadenVistelsetidenarbetslösa. är

redovisadede tidigareskillnad fråntillarbetslöshetsperioderavslutade
arbetslöshetsperioder.pågåendemättillfälletvidavseendetvärsnittstidema

utesluts.1960-talsobservationemaosäkradekvarstårTrendema även om mer
blandkraftigtökat specielltarbetslöshetstidemaTabell har2.9framgårSom av

Även åldersgruppeniarbetskrañens kämgrupperblandarbetskraften.äldre ide
tydligarbetslöshetstider mycketlängreemellertid trendenår25-54 är mot

varaktighet för dennagenomsnittligaArbetslöshetsperiodemas2.3.Diagram
halvt år.storleksordningentill iunder 1992uppgårkategori ett

år1965-1992, 25-54varaktighetinflöde ochArbetslöshetens2.3Diagram

ProcentVeckor
-O,25

40-
°v2lnflöde35 skolahöger

lI 0,15f V lA30. A zk ____ ,f, ,..N 0.1,25

-o,0520
varaktighet

skalavänster ,o15

10-

199219891983 19861977 198019741968 19711965

Arbetslöshetensarbetskraften.skalavecka höger procentInflödetAnm.: anges som avper
utifrånoch har beräknatsarbetslöshetsperioderavslutadeskalavaraktighet vänster avser

och D ärarbetskraftenf inflödet iarbetslöshetstalet,UR ärURf.D, där procentrelationen av
veckor.arbetslöshetstiden i

utifrån arbetskraftsundersökningarna.beräkningar1981BjörklundKällor: samt egna
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Varför ökar då arbetslöshetstidema och varför minskar inflödet i arbetslöshet
säkert på denna fråga har viNågot inte, och vi skall här inte påsvar

någon utförlig diskussion alternativa hypoteser. förklaringEn skulle kunnaav
arbetslöshetsersättningen blivit och kommit omfatta flergenerösatt attvara mer
se Björklund och Holmlund 1991. Empiriska studier på svenskapersoner

mikrodata vid handen med kassaersättning har längreattger personer
arbetslöshetstider arbetslösa har kontant arbetsmarknadsstöd eller ingenän som
ersättning alls Albrecht, Holmlund och 1989, HolmlundLang 1986, Löfbom

rad internationella1991. En studier också stöd för hypotesen högattger
arbetslöshetsersättning förenad med längre arbetslöshetsperioder seär t.ex.
Layard, Nickell och Jackman Studier1991. på svenska tidsserier pekar i

riktning resultaten här inte särskilt robusta Björklund ochäven ärsamma om
Holmlund 1989.

förbättrade arbetslöshetsersättningenDen kan således förklaringamavara en av
till de ökade arbetslöshetstidema. problem med dennaEtt förklaring dockär att
de stigande arbetslöshetstidema gäller såväl kassamedlemmar arbetslösasom

utanför arbetslöshetskassornastår och därför inte kan dra nyttapersoner som av
förbättrad kassaersättning. ekonomiskaDen teorin området visar föratt

inte berättigade till arbetslöshetsersättning kan faktisktärpersoner som
förbättrad ersättning leda till kortare arbetslöshetstider; ersättningsnivån iom
A-kassan höjs blir det angeläget för nyinträdande ungdom snabbt skaffat.ex. att
sig arbete för på så kvalificera försig framtida ersättning.sättatt

förbättrad arbetslöshetsersättningEn skulle också kunna leda till fleratt
sysselsatta sig från sina anställningar för påbörjasäger attpersoner upp
arbetssökande arbetslösa, dvs. inflödet i arbetslöshet skulle öka. Sådansom
självförvållad arbetslöshet skall bestraffas med avstängning från ersättning, men
avstängningen och det klart incitamenten för frivilligaär temporär är att
avgångar ökar med arbetslöshetsersättning. data har förDegenerösen mer
personalomsättning och arbetslöshetsinflöde tyder knappast dennaatt
mekanism kan ha hañ någon nämnvärd praktisk betydelse; trenderna sedan
1960-talet pekar på minskad personalomsättning och minskat inflöde iett
arbetslöshet Holmlund 1984 angåendese personalomsättningens utveckling.
Tillgängliga data visar också ombytessökandet, dvs. arbetssökande blandatt
sysselsatta har ökat under de 20 åren Diagram 2.4.senastepersoner,
Nedgången i arbetslöshetsinflöde och iuppgången ombytessökande tyder
tillsammantagna på incitamenten för frivillig sökarbetslöshet har långsiktigtatt

förbättradförsvagats, arbetslöshetsersättning.trots
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1970-1991,och vakanser procentOmbytessökande2.4Diagram

-2251

Vakanser 51skolahöger
20-

10-

Ombyiessökonde
skolavänster

1985 1988 1991198219791973 19761970

gång åretnågon underantaletskalavänster mätsOmbytessökandetAnm.: somsom personer
åretnågon gång under varit iantaletisysselsattasökt arbete procent personer somavsom

arbetskraften.iskalaVakanserna högerarbetskraften. procent avanges
Arbetsmarknadsstatistik, AMS.SCB,Arbetskraftsundersökningarna,Källor: samt

arbetsrättsliga lagstiftningen kandensannoliktheller inteDet attär vara
Tabell och 2.3. LASvi i 9 Diagramtill dehuvudförklaringnågon mönster ser

förändringarnadiskretatrenderna dedeti datainfördes 1974; änär somsnarare
personalomsättningskostnadernaturligtvis tänkbartdetdominerar. Däremot attär

företagsspecifikadetbetydelse. Omfå växandekommitvid meningi att
varaktigaförväntakan vi ocksåviktigare såhumankapitalet blir meross

kanske ocksåoch dess anställda,företagetmellanförbindelser ett noggrannare
empiriskaoch arbetssökande.arbetsgivare Deturvalsförfarande frånsök- och

veterligt tämligen begränsat.dockhypotesstödet för denna är

Arbetsmarknadspolitiken

uppvisathar sedan 1960-taletarbetsmarknadspolitiskaDe enprogrammen
i konjunkturanpassningen. I Diagram 2.5träffsäkerhetanmärkningsvärd

totala arbetslösheten, dels förkvartalsdata dels för densäsongrensaderedovisas
arbetskrañen.iarbetsmarknadspolitiskade procent avprogrammen
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2.5 Arbetslöshet arbetsmarknadspolitik 1965-1992,Diagram och
arbetskraftenprocent av

5.

5.

Arbetslöshet

Arbetsmorknods ramroo -

0
1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992

Anm.: De arbetsmarknadspolitiska inkluderar beredskapsarbeten, arbetsmark-programmen
åtgärdernadsutbildning för ungdomar ungdomslag, särskild inskolningsplatssamt samt

ungdomspraktik. Figuren visar säsongrensade kvartalsdata.
Källor: SCB,Arbetskraftsundersökningarna, Arbetsmarknadsstatistik, AMS.samt

Arbetsmarknadsprogrammen inkluderar beredskapsarbeten, arbetsmarknadsut-
bildning åtgärder for arbetslösa ungdomar ungdomslag, ungdomspraktiksamt

åtgärder handikappadeför ingår inte.m.m.;
Under 1970-talet och 1980-talet har främst beredskapsarbeten fungerat som

för arbetsmarknadspolitisk fine tuning; under deninstrument senaste
lågkonjunkturen har istället arbetsmarknadsutbildningen dragits till mycketupp

nivåerhöga närmare 100 000 under våren 1992. sysselsättningen ipersoner
beredskapsarbeten har däremot kraftigt hållits tillbaka i förhållande till den

fördes i början 1980-talet. Under uppgickpolitik 1983 antalet sysselsattaavsom
beredskapsarbeten till 58 000 år motsvarande tal endasti 1992ca personer; var

betydligt000 högre arbetslöshet. Istället har12 öppentrots ett nyttpersoner en
s.k. ungdomspraktikplatsermed införts under och visat få1992 sigsystem
omfattning; i decembermycket ungdomar1992 80 000 sysselsattaistor var

sådan verksamhet.
Ungdomspraktik arbetsmarknadspolitisk innovationär atten som avser

kombinera utbildning med yrkespraktik hos privata eller offentliga arbetsgivare.
Målgruppen arbetslösa ungdomar i åldern år. Praktikperioden18-24är är

lijllit Rilnnnrlnll lI
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iparallellt med sin praktik deltaUngdomarna skallmånader.normalt sex
Ungdomspraktikantema får inte lönarbetsförmedlingen.jobbsökaraktiviteter vid

fallet vid beredskapsarbetenarbetsgivaren somfrån är utan ett statenav
från arbetslöshetskas-ersättningenutbildningsbidragfinansierat motsvararsom
från arbetslöshetskas-kvalificerade for ersättninginteungdomarFör ärsomsan.

lägre belopp.utgår ettsan
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3 Arbetsmarknadens flexibilitet

Under 1980-talet kom diskussion föras arbetsmarknadens bristandeatten om
flexibilitet i europeiska länder. Flexibilitetsbegreppet emellertid inte alldelesär
lätt precis innebörd. s.k. Dahrendorf-rapportenDen till OECDatt ge en
karakteriserade flexibilitet ...the ofability individuals abandontosom
established and adapt circumstances... återgivet i OECD 1986,toways new

praktiken det7. I svårt operationalisera sådana definitioner förär att atts.
undersöka förändringar tid skillnaderoch mellan olika länder. vanligEnöver
metod har varit helt enkelt studera utvecklingen antal indikatorer påatt ettav
flexibilitet, i första hand olika mått real- och relativlöneflexibilitet måttsamt
på arbetskraftens rörlighet. Flera studier under harår sökt förklarasenare
variationer mellan olika länder vad gäller reallöneflexibilitet; därvidlag har

särskilt uppmärksammat betydelsen löneförhandlingssystemensman av
utformning Layard,se Nickell och Jackman Vi skall1991. i det följandet.ex.
belysa aspekterandra på arbetsmarknadens funktionssätt relevans förav
diskussionen flexibilitet. gäller samspelet mellanDet arbetslöshet ochom
vakanser, arbetskraftens rörlighet, relativlönemas känslighet med avseende på
relativa utbuds- och efterfrågeförhållanden sysselsättningsutvecklingen församt
ungdomar.
Det förtjänar kanske påpekas ökad flexibilitet arbetsmarknaden inteatt att

nödvändigtvis behöver tolkas positivt.något Om låg rörlighet ärt.ex. ettsom
uttryck för individuella preferenser det svårt detta någotär att se som
samhällsekonomiskt problem. hög rörlighet, i formEn hög personalom-t.ex. av

medförsättning, naturligvis också kostnader eventuellt skulle kunnasom
överstiga intäkterna i form effektivare matchningar.av

Arbetslöshet och vakanser

vanligt verktyg vid arbetslöshetsanalyserEtt den s.k. Beveridge-kurvan,är
sambandet mellan arbetslöshet och vakanser. Sambandet kan härledas teoretiskt
från s.k. matchningsmodeller se Pissarides Tidsseriedata1990. visart.ex. en
tydlig negativ korrelation mellan arbetslöshets- och vakanstal; stigande
arbetslöshet normalt förenad med minskat antal lediga platser. Om emellertidär
arbetslösheten stiger vid oförändrat eller stigande antal vakanser har vi tecken
på försvårade anpassningsproblem arbetsmarknaden. själva verketI tyder



Bilaga 12420

flertaletökat i betydelse imatchningsproblem harsådanatillgängliga data på
Beveridge-kurvan har för-decennierna.de tvåunderOECD-länder senaste

i Sverige.existerar inte Seländer där datade flestaskjutits utåt i men-
62-66.1992OECD s.

vakanstalarbetslöshets- ochsvenskapunktsvännvisar3.1Diagram aven
slående; år med högiStabiliteten1965-1992.perioden ärför mönstret

detaljvisar imed låga vakanstal. Diagram 3.2också årarbetslöshet är mer
bildaroch vakansobservationemaArbetslöshets-sedanutvecklingen 1980.

teoretiskt motiveras seockså kandiagrammet, någotmotursl0opar i t.ex.som
tidsfordröjningar iåterspeglarPissarides 1990.eller LoopamaPhelps 1971

tillomedelbart lägreleder intefler lediga platsermatchningsprocessen;
samtidigtvi observerakonjunkturuppgång kansamband medarbetslöshet. I en
analogtkonjunkturnedgång kan viarbetslöshetstal; vidochvakans-stigande en

Arbetslöshetenoch vakanstal.fallande arbetslöshets-samtidigt ärobservera
nivånormalt på högrekonjunkturuppgångsfasvidoch liggerpersistent enen

konjunkturnedgång.vad den ivakanstalvid givet görän en--

arbetskraften1965-1992,och vakanser3.1 ArbetslöshetDiagram procent av

Vokonser
2.

70
@1,5-

G®

8®8 9®
©1

©® gg@©

G o
0,5- QQ®

92
G

0 .. .. .3 5 62 41
Arbetslöshet

AMS.SCB, Arbetsmarknadsstatistik,Arbetskraftsundersökningarna,Källor: samt
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1980-1992, arbetskraftenDiagram 3.2 Arbetslöshet och vakanser procent av

Vokonser
1.5-

80
1,25-

89
87

8590
0,75 -

330,5-

91
0,25-

6
Arbetslöshet

Källor: Arbetskraftsundersökningarna, SCB, Arbetsmarknadsstatistik, AMS.samt

slående hur snabbt arbetslösheten minskade konjunkturuppgångenDet närär
vakanstalen under början I980-talet. flera andra länderfart och I hartog steg av

arbetslöshetsminskningen betydligt under 1980-talets konjunktur-gått trögare
åtföljande ökning antalet lediga platseruppgång med OECD 1992. Här ärav

dock variationema mellan olika länder betydande, kanske delvis beroende på
för-ändringar i första hand vakansstatistiken. Beveridge-sambanden kan lättav

institutionella förändringarbli missvisande statistiken påverkar registre-om av
lediga platser. Sådana förändringar har skettringsgraden i Sverige och fleraav

Sveriges del bör den obligatoriska platsanmälan frånandra länder. slutetFör av
1970-talet rimligen ha tenderat öka registreringsgraden. bör emellertidDettaatt

medfört förskjutning utåt Beveridge-kurvan, dvs. ökning detha en av en av
regi-strerade antalet vakanser vid given arbetslöshet. andra länder deFör går

i olika försökinstitu-tionella förändringarna riktning. gjorts beaktaDe attsom
föränd-ringama har dock i regel inte kullkastat hypotesen Beveridge-att

faktiskt har förskjutitssambanden utåt i antal länder se OECD 1992.ett stort
Stabiliteten i den svenska Beveridge-kurvan anmärkningsvärd. finnsDetär en

del evidens för Beveridge-kurvans förskjutning i andra länder sammanhängeratt
med uppkomsten hög andel långtidsarbetslösa Budd, Levine och Smithav en
1988. de långtidsarbetslösa söker mindre intensivt efterOm arbete kommer
arbetslösheten stigande arbetskraftseñerfråganpå lång-trögtatt reagera om
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omfattande. faktum Sverige hittills undvikittidsarbetslösheten Detär att
kunna del förklaringen till Beveridge-långtidsarbetslöshet skulle då vara en av

stabilitet.kurvans
andelen långtidsarbetslösa i hög grad korreleradframgått kap. 2Som ärav

högre arbetslöshetsnivån desto högre andelenarbetslöshetens nivå;med är, är
Beveridge-kurvans stabilitet kan i detta perspektiv tolkaslångtidsarbetslösa. som

nivå.totala arbetslösheten hållits på låg Genomresultat den attett att enav
långtidsarbetslöshet itillåtits stiga till höga nivåer hararbetslösheten inte att

undvikas. tydligt förvånade matchnings-omfattning kunnat Frånvaronstörre av
samlade ekonomiska politikensåledes resultat denproblem kan attett avvara
målsättning.arbetslöshet högprioriteradhar haft låg som en

utflödet arbetslösa och ledigapåverkas inte endastBeveridge-kurvan avav
inflödet i arbetslöshet; minskat inflöde tenderar lägreocksåplatser utan geav

Beveridge-kurvans stabilitet sammanhän-arbetslöshetsnivå vid givna vakanstal.
arbetslöshetstidemas effekterde trendmässigt stigande pådelvis med attger

Studier svenska datamotverkas det minskade inflödet. påarbetslösheten avav
funktion antaletmatchningsfunktioner flödet anställningars.k. som en avav-

funnit tendenser till färreoch antalet lediga platser hararbetslösa an--
arbetsmarknadsläge Edin och Holmlund delställningar vid givet se 1991. En

anställningsskydd fråntorde kunna sökas i lagstiftningenförklaringen omav
vidarebidragit till något längre vakanstider se kap. 5.sannolikt1974, som

föregående kaptitel har arbetslöshetstidema ökat trend-diskuterades iSom även
beroende arbetslöshetsersättningens nivåmässigt, sannolikt i någon mån på att

sedan 1960-talet.täckningsgrad har ökatoch
stabilitet finns således vissa tecken skulle kunnaBeveridge-kurvansTrots som

arbetsmarknadmatchningseffektiviteten svensk kan hatolkas påattsom
emellertid förhastatslutet 1960-talet.försämrats sedan Det att utanvoreav

arbetslöshetsinflöde dettai arbetslöshetstider och påvidare tolka trenderna sätt.
personalomsättning arbetslöshetsinflöde och mycket kortamycket hög stortEn

matchningsmisslyckanden arbetsmarknaden,reflektera påsöktider kan också ett
etablera varaktigaarbetsgivare och arbetstagare har svårtuttryck för attatt

relationer.

Arbetskraftens rörlighet

minskadarbetskraftens rörlighet i Sverige tyderOlika indikatorer på en
1960-talet fram till början 1980-talet. gäller denrörlighet från mitten Detav av

frekvensen arbetsgivarbytengeografiska rörligheten flyttningar länsgräns,över
frivilliga Holmlund 1984. väsentlig delliksom frekvensen avgångar se Enav

trendmässiga nedgången kan förklaras med arbetsmarknadslägetsdenav
starkt positivt med tillgången ledigautveckling; rörligheten samvarierar på
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platser och negativt med antalet arbetslösa. Utvecklingen minskadmot
rörlighet återfinns i rad andra europeiska länder OECD 1986.en

har då rörlighetenHur på den förbättring arbetsmarknadslägetsvarat av som
inleddes i början 1980-talet visarDiagram 3.3 utvecklingen den externaav av
jobbrörligheten frekvensen arbetsgivarbyten rörlighetenDen ökarexterna
markant under 1980-talet och i lika hög i slutet 1980-taletär stort sett av som
i slutet 1960-talet. Rörlighetsuppgången under 1980-talet reflekterarav
naturligtvis det förbättadesuccessivt arbetsmarknadsläget. kanMan emellertid

eñerfrågetrycket på arbetsmarknaden enligt konventionella indikatorernotera att
vakanstalet, arbetslöshetstalet eller kvoten mellan dessa tal högrevar- -

under i1969-1970 åren slutet l980-talet. intressant utvecklingEn gällerän av
den interna jobbrörligheten, dvs. byten befattning hos arbetsgivareav samma
Diagram Tillgängliga3.4. data fr.o.m. pekar här1975 på trend-en svag
mässig ökning rörligheten. det gäller den geografiskaNär rörligheten ärav
uppgången sedan 1983 också markant. visar frekvensen flyttningarDiagram 3.5

Ävenlänsgräns. under 1991 ligger flyttningsfrekvensen kvar på relativtöver en
hög nivå det försämrade arbetsmarknadsläget. förhållandeI till slutettrots av
1960-talet dock rörligheten klart lägre.är

Diagram 3.3 Extern jobbrörlighet och vakanser 1966-1991, procent

25 2- -Vakonser
höger skala

p
20-

ff ,m. i
. ,zw

.-r

Extern rörlighet
vänster skola

1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990

Anm.: Den jobbrörligheten vänster skala någondefinierasexterna antaletsom personer som
gång året förhållandeunder bytt arbetsgivare någon gångi till åretantalet underpersoner som
varit i arbetskraften. Vakanserna arbetskraften höger skala.procentanges som av
Källor: Arbetskraftsundersökningarna, SCB, Arbetsmarknadsstatistik, AMS.samt
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1975-1991,jobbrörlighet och vakanser procent3.4 InternDiagram

5.

Intern
hefrörli

1
0 . . .. . . .. . .. . .. . . 1987 1989 19911983 198519811977 19791975

åretnågon gång under bytt befatt-antaletrörligheten mätsDen internaAnm.: personer somsom
gångnågonarbetskraftenvarit iantaletiarbetsgivarening hos procent personer somavsamma

året.under
Arbetsmarknadsstatistik, AMS.SCB,Arbetskraftsundersökningarna,Källa: samt

1966-1991,rörlighet och vakanserGeografisk procentDiagram 3.5

3.
Geografisk

hetrörli2 5

2.

1,5-

1 .

0.5-

1986 19901976 1978 1980 1982 1984 19881970 1972 19741966 1968

åretunder flyttat övermäts antaletgeografiska rörlighetenAnm.: Den som personer som
förhållande befolkningens storlek.tilllänsgräns i

AMS.SCB, Arbetsmarknadsstatistik,Befolkningsstatistik,Källa: samt
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Det svårtär meningsfullagöra jämförelseratt hur rörligheten skiljer sigav
mellan olika länders arbetsmarknader. Exempelvis dataär flyttnings-över
frekvenser beroende hurpå de geografiska områdena definieras. När det gäller
data för personalomsättning och jobbrörlighet dock problemenär mindre. De
data finns för olika länder tyder på rörlighetensom i Sverigeatt jämförbarär
med den rörlighet finner i andra europeiska länder. Ett måttman på personal-
omsättning andelenär anställda varit anställda hos arbetsgivaren undersom
kortare tid två år.än Data från 1980-talet visar EG-ländema haratt ungefär

andel korttidsanställda Japansamma 19 %, medan andelen i USAsom är
ungefär dubbelt så hög Emerson 1988. I Sverige uppgick andelen korttidsan-
ställda enligt Levnadsnivåundersökningama till 20 % år 1981, dvs. näraca
genomsnittet för EG. Variationer i andelen korttidsanställda beror naturligvis
inte enbart på graden frivillig rörlighet quits, också påav utan graden av
ofrivillig rörlighet layoffs. Därför kan skillnadema mellan länderna i det
här avseendet också orsakas arbetsrättslagstiftningen, påverkarav arbets-som
givamas kostnader för arbetskraftsägaatt se vidare kap. 5.upp
En studie Ours 1990 enkel komparativav presenterarvan analysen av

jobbrörlighet i länder: Frankrike, Japan, Holland, Sverige,sex Storbritannien
USA. Syftet fastställasamt är detatt finns några strukturella skillnader iom

rörlighetsbeteendet mellan de olika länderna. Därvidlag kontrollerar Oursvan
för skillnader i arbetslöshet och Sysselsättningsförändring och undersöker detom
finns kvarstående länderskillnader i rörlighetstalen. När det gäller arbets-
givarbyten blir resultatet Sverige, Frankrikeatt och Storbritannien har ungefär

standardiserade rörlighetsfrekvens;samma Holland och i synnerhet Japan har
lägre rörlighet. USA ingår inte i denna jämförelse på grund avsaknadav avjämförbara data. studienI jämförs också personalomsättningsdata frivilliga
avgångar för länder: Sverige,tre USA och Japan. Efter Standardisering för
arbetsmarknadsläget visar sig föga överraskande personalomsättningen vara
högst i USA och lägst i Japan.
Hur påverkas då den geografiska rörligheten i Sverige skillnader iav

arbetsmarknadslägen mellan olika regioner Vilken roll spelar skillnader i
arbetslöshet, tillgång på lediga platser och skillnader i relativa löner Flera
svenska studier har undersökt sådana frågor och därvid utnyttjat data över
bruttoflyttningar mellan olika län; Nilsson 1982,t.ex. Edin, Jansson ochse
Nilsson 1992 Westerlund 1993.samt Tyvärr har de studierna,senare som
inkluderar data från 1980-talets andra hälft, inte systematiskt undersökt om
flyttningsbeteendet har förändrats tiden.över Ett de robusta resultatenmestav
i dessa studier det regionalaär arbetsmarknadslägetatt viktigär bestämnings-en
faktor för den regionala rörligheten. högreJu arbetslösheten i län, destoär ett

blir utflyttningenstörre till andra län; högre vakanstalet i potentielltett
inflyttningslän destoär, blir inflyttningenstörre till länet ifråga.

i lljlliâz Rilumnlnll
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variablerivariationregionaltillhänsyn somanalyserna ävenempiriska tarDe
uppträdavariablerdessasigvisarregelskattetryck. Iochbostadspriserlöner,

lönelägerelativt etthögtmedlänSåledes hareffekterna.förväntademed de
relativahögaochskattetryckrelativthögtmedanutflyttningstal, ettlägre

betydligtmedskattadedockeffekter ärutflyttningen. Dessaökarbostadspriser
vakansvariablema.ocharbetslöshets-effekternaprecision änmindre av

resultatfinnsinsatserarbetsmarknadspolitiska someffekternagällerVad av
arbetsmarknadsut-ochberedskapsarbeteninlåsningseffektervissapåtyder av

ökari läninsatsernaarbetsmarknadspolitiska ettdepånivåhögrebildning. En
mindre äneffektdenna ärifråga,länetfrånutflyttningenvisserligen men

arbetslösheten.denökning öppnaeffekten avenav
underSverigeijobbrörlighetenvi konstateraSammanfattningsvis kan att
börjanoch1960-taletslutetinivåungefärlegat avharår somsammasenare

vadmedjämförbartordeomfattning somJobbrörlighetens vara1970-talet.av
ochheltäckandeveterligt ingadockfinnshärEG-länder,mångaförgäller men

sedanminskattvivelharrörlighetengeografiska utanDenstudier.systematiska
betydelse ärfaktorflera;sannoliktFörklaringama är av1960-talet. enslutet av

mindreblivitfamiljermedfört attförvärvsfrekvensenkvinnligaökade somden
flyttningsbeteendefamiljemedlemsenskild somvarjeflyttningsbenägna även om

1984.Holmlundvidareoförändrat seskullehushålletutanförindivid vara

Relativlönejlexibilitet

Sverige.ilöneutjämningdramatiskskeddel970-talenoch1960-Under en
minskadeålderskategorierochutbildnings-olikamellanLöneskillnadema

ochutbildnings-olikalöneutjämning inomskeddedetsamtidigtkraftigt ensom
ocksåminskadekvinnorochmellan mänLöneskillnademayrkesgrupper.
1980-underupphörtharlöneskillnaderminskadeUtvecklingen motpåtagligt.

ökningvisssker1990-taletbörjantill av1980-talet enmittenFrån avtalet. av
löneskillnaderna.

ivariationerförklarasförändringarlönespridningens avkanmånvilkenI
ivariationergällerdetNärefterfrågeförhållandenochutbuds-underliggande

utvecklingenutbildningolikamed avmellan syneslöneskillnaderna personer
konsistentgradhögiefterfrågeförhållandenochutbuds-grundläggande vara
HolmlundochEdinselönedifferensernautvecklingenfaktiskadenmed av

mellanlöneskillnadenuniversitetslönepremiens.k.1993a. Den1992, -
slutetfrånfallerarbetskraftgymnasieutbildad avochuniversitetsutbildad -

uppgång. Dennavissskerdetvarefter1980-talet,mitten entilll960-talet av
bestämsrelativlönenmodell därenkelförklarasväl ytterstkanutveckling enav

förändringarUniversitetslönepremiensutbudsfaktorer.ochefterfråge-relativaav ochuniversitets-utbudetrelativai detfluktuationermodell avdennadrivs i av
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gymnasieutbildad arbetskraft. Under 1970-talet fram till mitten 1980-taletav
stiger det relativa utbudet universitetsutbildade; under 1980-talets andra hälftav
faller istället antalet universitetsutbildade i förhållande till antalet medpersoner
enbart gymnasieutbildning. Diagram visar6 universitetslönepremiens utveck-
ling tillsammans med den premie predikteras modell med två variablersom en

det relativa utbudet tidstrend som kan fånga inflytandetsamt teknisken- av
utveckling. Modellen kan förklara huvuddelen variationema i lönepremienav

årenunder de 20senaste
Lönespridningens sammanpressning har också sig minskade löne-yttrat som

skillnader mellan olika ålder, särskilt i form starkt stigandepersoner av av
relativlöner för ungdomar. Detta gäller i synnerhet äldre tonåringar 18-19 år.
För denna har relativlönen i förhållande till i åldern 35-44 årgrupp personer
ökat från 55 % 1968 till 80 % årnärmare 1986, varefter viss minskning haren
skett Edin och Holmlund 1992.
Kan också utvecklingen ungdomarnas relativlöner förklaras grund-av av

läggande utbuds- och eñerfrågeförhållanden Man kan i varje fall konstatera att
den solidariska lönepolitikens löneutjämningsambitioner också i detta avseende
väsentligen tycks ha verkat med marknadskraftema.än De stigandemotsnarare
ungdomslönema sammanfaller i tiden med minskat antal ungdomar iett
befolkningen och minskat antal ungdomar i förhållandeett till antalet ivuxna
befolkningen. Regressionsanalyservisar ungdomarnas relativlöner känsligaatt är
för förändringar i det relativa antalet ungdomar i befolkningen Edin och
Holmlund 1992.
Exemplen vid handen relativlönema i Sverige haratt påverkatsovan ger av

förändringar i grundläggande marknadsförhållanden. Detta utesluter naturligtvis
inte också institutionella faktorer,att i synnerhet den solidariska lönepolitiken,
har haft självständigt inflytande på lönespridningen.ett Hibbs 1990 har visat
på samstämmighet mellan den i de centralastor LO-SAF-avtalen planerade
fördelningsprofilen och det faktiska utfallet. En sådan samstämmighet utesluter
och föri sig inte avtalen har varit marknadskonfonna,att det förefallermen

osannolikt den dramatiska lönesammanpressningenatt inom LO-kollektivet
skulle kunna förklaras de fackliga utjämningsambitionemautan att beaktas.

Den skattade modellen för perioden 1971-1990- är:

F52:logWuWg konst.-O,350°IogLuLg +0,008°Trend 0,77 DW2,3
7.3 4,9

månadslönendär WuWg är för universitetsutbildade gymnasieutbildade privattjänstemän. Lu
är antalet i arbetskraften årsmed minst universitetsutbildningpersoner tre och Lg är antalet med
treårig gymnasieutbildning. Parenteserna visar t-kvoter.
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1971-1990,universitetslönepremie procentpredikteradochFaktisk3.6Diagram

40-
:kj

35-
Predikterod

30 -

25-

20-

15-

1987 198919851983198119791977197519731971

ochuniversitets-mellanIöneskillnadenprocentuelladenUniversitetslönepremien ärAnm.:
sektor.privattjänstemän igymnasieutbildade

1993a.HolmlundochEdinKälla:

efterSverigesmå imycketbranscherolikamellan ärLöneskillnadema
produktivitetse-mätbaraarbetskraftensibranschskillnaderförStandardisering

bransch-därUSA,fråntydligtSverigesigskiljer t.ex.genskaper. Här
produktivi-likvärdigamedarbetskraftförbetydandelöneskillnadema ävenär

iBranschlöneskillnadema1992.ZetterbergEdin ochtetskaraktäristika se
kanvilket1960-talet, ettsedan slutetminskathar avsevärt varaSverige av

arbetelikalön förlikaprinciplönepolitikenssolidariskadenresultat omav
arbetskraftssam-likartadmedbranschermellanlöneskillnaderSmå1991.Arai

arbetsmarknad. Närperfektgälla påskullevadocksåmansättning är ensom
marknadsför-förändradeavseende påmedkänslighetbranschlönemasgällerdet

amerikanska. Idenfrån bl.a.arbetsmarknadsvenskocksåsigskiljerhållanden
mycket småbransch tilliproduktivitetsförändringarpris- ochSverige leder en
Holmlundlöneanpassningarbetydandetämligentilli USAlöneförändringar,

1992.Forslund1991,Zetterbergoch
ilöneflexibilitet någonbranschmässigmed högarbetsmarknaddåFungerar en

nöd-löneflexibilitet Intemed litenarbetsmarknadbättremening än en
Löneflexi-mekanismer.ochorsakerlöneflexibilitetensAvgörandevändigtvis. är

iinsider-maktföruttryckkanbranschnivåochföretags- ettbilitet vara
föranställdakan deförbättrasvinstutsikterföretagenslönebildningen; ageranär
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driva lönernaatt på bromsarsättett ökad sysselsättning.upp Storasom
lönevariationer i samband med ändrade branschförutsättningar kan också vara

uttryck för arbetskraftenett att trögrörlig; företagenär i expanderande branscher
kan därför tvingas till betydande relativlöneökningar för locka till sigatt
arbetskraft. Stora branschförskjutningar i sysselsättningen nämnvärdautan
förskjutningar i relativa löner i sig inteär något tecken på bristande arbets-
marknadsflexibilitet. En tolkning liggermotsatt till hands;närmare på en
arbetsmarknad med hög rörlighet kan förändringar i sysselsättningsstrukturen
ske förändringar i deutan stora relativa lönerna. Det finns inga starka teoretiska
eller empiriska skäl förvänta sig något långsiktigtatt samband mellan antalet
sysselsattai bransch och branschens relativa löneläge.en

Ungdomsarbetsmarknadenz

Om relativlönema för olika åldersgrupper flexibla kommerär förändringar i
relativa utbudsförhållanden manifesterasatt variationer i sysselsättningen.som
Om å andra sidan relativlönema stela kommerär befolkningsförändringar att ge
upphov till arbetslöshetsvariationer förändringarän i sysselsättningen.snarare
Hur har då ungdomarnas sysselsättningi Sverige påverkats befolkningsför-av
ändringar Tabell 3.1 visar resultaten regressioner typenav av

logcNuI{,a+l3°l0gPuPv+7°UR+8

där NuNV antalet sysselsattaär ungdomar i förhållande till antalet sysselsatta
PvärP motsvarande relativavuxna, befolkningsandel och UR arbetslöshets-ärlörgraden hela arbetsmarknaden. Resultaten visar sysselsättningenatt starktär

känslig för befolkningsförändringar. I de flesta fall ligger skattningama av
vilket innebärnära sysselsättningsgradenett, att i förhållande till befolkningen

i oberoendeär befolkningsgruppensstort sett storlek.av

ZAvsnittet påbygger Edin och Holmlund 1992.
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variabel:Beroendebefolkningsförändringar.ochSysselsättnings-Tabell 3.1

l0gNuNv

KvinnorMän

20-2418-1920-2418-19

87654321

-0,1630,9120,9140,307-0,486-0,469-0,848-0,675Konstant
1,190,141,970,335,458,051,610,99

0,7660,8251,3101,2250,7540,7680,7300,859logPuPV 7,325,866,663,7211,9919,473,283,51
12,23]11,24]11,57]10.68]13,57]15,95]11,21]10,58]

-0,026-0,022-0,065-0,053-0,030-0,030-0,060-0,065UR
3,062,423,732,745,976,094,124,37

-0,12-0,013-0,0003-0,007Trend
8,424,770241,52

0,9890,9850,9780,9730,9850,9860,9440,941

1,822,691,942,501,321,322,152,31DW

hakparen-ochit-kvoter parenteserAbsolutvärden1964-1991är avEstimationsperiodenAnm.: .hakparenteserna.imedlikakoefficienter ettförtestteser;
1992.HolmlundochEdinKälla:

arbetsmarknadssitua-ungdomarnasskulleframträderbilddenEnligt ovansom
emellertid ipekarindikatorerAndraoproblematisk. annantämligention vara

trendmässigsker1980-talettill början1960-talet enmittenFrånriktning. avav
ocksåökarungdomsarbetslöshetenarbetslöshetstal;ungdomarnasökning av

iocksåharUngdomarnaTabell 3.2.förarbetslöshetensnabbare än vuxna
arbetsmarknadspolitiskaförföremålblikommitutsträckning attväxande

arbetsmarknadspo-iåringama16-19%10deltogExempelvis överåtgärder. av
Tabell 3.3.1984årlitiska program
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Tabell 3.2 Arbetslöshet och sysselsättningsintensiteter för ungdomar, procent

Samt- Arbetslöshet SysselsättningBefolkning
liga
16-64 Män Kvinnor Män Kvinnor

18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24 18-19 20-24

1968 2,2 5,8 3,0 4,6 3,0 62,4 75,3 61,3 61,7
1974 2,0 4,3 2,7 7,4 3,2 64,9 78,5 60,6 68,3
1981 2,5 7,6 4,8 9,9 4,7 62,1 79,5 62,2 78,8
1984 3,1 5,0 6,2 3,9 6,6 57,3 77,7 61,8 74,8
1986 2,7 4,2 6,3 4,1 6,2 58,6 76,4 61,5 75,8
1988 1,6 2,3 3,3 3,3 3,4 60,8 81,4 64,5 78,0
1991 2,7 7,5 6,7 6,8 5,8 53,0 77,2 59,1 73,8

Anm.: Siffrorna har inte justerats för de mätmetoder infördes 1987.nya som
Källa: Arbetskraftsundersökningarna, SCB.

Tabell 3.3 Arbetsmarknads- och utbildningsaktiviteter bland tonåringar
16-19 år, procent

UR LFPR NP SP RP MP N+SP N-R+SP

1968 5,7 54,6 51,4 32,8 84,2
1974 6,6 55,2 51,6 32,7 84,3
1981 9,4 49,7 45,1 41,3 1,5 1,8 86,4 84,9
1984 4,9 45,3 43,1 44,5 10,1 1,3 87,6 77,5
1986 4,1 45,0 43,2 47,3 7,3 0,7 90,5 83,2
198 8 3,1 47,3 45,9 49,3 4,0 0,5 95,2 91,2
1991 6,7 44,7 41,7 51,2 2,0 0,7 92,9 90,9

Anm.: UR arbetslöshet
LFPR relativt arbetskraftstal
P antal i befolkningen
N antal sysselsatta
S antal i utbildning
R beredskapsarbeten inkl. ungdomslag m.m.
M arbetsmarknadsutbildning inkl. yrkesintroduktion
N inkluderar R och S inkluderar M.

Källor: Arbetskraftsundersökningarna, SCB, Arbetsmarknadsstatistik,samt AMS.

Sysselsättningsgraden i förhållande till befolkningen har minskat trend-
mässigt för tonåringar sedan 1960-ta1et. Detta återspeglar främst ökadatt en
andel deltar i gymnasieutbildning. Andelen befinner sig i utbildning ellersom
sysselsättning har också trendmässigt ökat från slutet 1960-talet till börjanav
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beredskaps-iexkluderarviframträderbild1990-talet. Samma personeromav
ungdomarnasökningsåledes sketthar det1960-taletSedan avarbeten. en

verksamhetproduktiviungdomarandelensamtidigtarbeslöshetstal som -
minskadehar detSannoliktökat.harocksåsysselsättningellerutbildning -
kommitarbetskraftenitonåringarmedförtarbetskraftsdeltagandet att gruppen

arbetslöshetsrisker.relativt högamedinslagfå störreett personeratt av
entydig,intesåledesarbetsmarknadssituation är menungdomarnasBilden av
försämringardramatiskasketthaskulledetförstödfinna attsvårtdet attär

arbetslöshethögre änungdomarländer harde flestaåren. I20under de senaste
ungdomarnatill ärmed hänsynförhållande attnaturligttämligenettvuxna,

densammanhängerländerandrailiksomSverigearbetsmarknaden. Ipånya
risklöper än attungdomarna störremedungdomsarbetslösheten vuxnaatthögre

idäremotArbetslöshetstidema ärarbetslöshet.iinflödearbetslösa störrebli
således de1980-taletbörjanIungdomar.forkortarebetydligt varregel av

förveckor10tvärsnittstidemaarbetslöshetstidemagenomsnittliga ca
45-54 åri åldersgruppenförveckormed 20jämförastonåringar, personeratt

ovan.Tabell 2.7ocksåse
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4 Arbetslöshet och inflation

tidigare arbetslöshetsforskningI har olika försök gjorts uppskatta nivån påatt
jämviktsarbetslösheten i olika länder. Med jämviktsarbetslöshet eller naturlig
arbetslöshet den arbetslöshetsnivå ekonomin konvergerar motavses som om
priser och löner korrekt förutses. Den ambitiösa återfinns imest ansatsen
Layard, Nickell och Jackman 1991, utnyttjar tidsseriedata för 19 OECD-som
länder för perioden 1956-1988. Författarna estimerar arbets-en gemensam
löshetsekvation för länderna, med beaktande rad olika skillnader iav en
institutionella förhållanden, vad gäller arbetslöshetsersättning ocht.ex.
lönebildning. Ekvationen för varje land skattning järnviktsarbets-ger en av
lösheten genom den variabel fångar inflationsöverraskningamasättaatt som
lika med noll. Tabell visar faktisk4.1 arbetslöshet tillsammans med skattad
jämviktsarbetslöshet för olika perioder: 1960-1968, 1969-1979tre samt
1980-1988. allmännaDet jämviktsarbetslösheten följer trendenmönstret är att
i den faktiska arbetslösheten. Detta gäller också Sverige, jämviktsarbets-vars
löshet enligt dessa skattningar skulle ha ökat från nivå på 1,6 % på 1960-en
talet till 2,4 % på 1980-talet.
Jämviktsarbetslösheten identifieras ofta med ellerNAIRU, den arbetslöshet

förenlig med konstant intlationstakt.är Om inflationsprocessen följersom en
s.k. random walk kan inflationsöverraskningar inflationstaktensrepresenteras av
förändringar vi skulleoch därför direkt kunna undersöka hur arbetslöshet och
inflationsförändringar samvarierar. tillämpningarExempel på sådana enklaav
direkta metoder beräkna NAIRU återfinns bl.a. hos NickellLayard, ochatt
Jackman 1991, 77, Wadensjö 1987, Bourdet och Persson 1990 samts.
Holmlund 1990. Layard, Nickell och Jackman studerar den brittiska
arbetsmarknaden, medan de övriga studierna svenska förhållanden. Tabellavser

redovisar skattningar4.2 sådana ekvationer på data inkluderarnya av som
observationer för 1992. Inflationstakten förändringar irepresenteras av
konsumentprisindex, medan arbetslöshetsserien härrör från AKU med
korrigering för ändrade mätmetoder, dvs. plus 0,5 procentenhet för åren
1987-1992. Samtliga regressioner bygger på årsdata. beräknasNAIRU densom
arbetslöshetsnivå konstant inflationstakt.som ger



Bilaga 12434

länderjämviktsarbetslöshet i olikaarbetslöshet ochFaktisk4.1Tabell

JämviktsarbetslöshetarbetslöshetFaktisk

1969-79 1980-881960-681969-79 1980-881960-68

7,044,821,07 3,774,53 l2,34Belgien
4,64 7,302,198,563,641,98Danmark

7,811,76 3,888,983,651,69Frankrike
1,87 4,040,476,072,13Tyskland 0,71
9,13 13,096,0814,126,724,99Irland

5,424,944,316,873,82 4,37Italien
4,28 7,271,529,893,67Nederländerna 1,16
9,73 14,9517,74 4,554,122,43Spanien

7,922,55 5,1510,324,30Storbritannien 2,63
6,104,017,67 2,353,662,17Australien

1,96 3,910,434,180,580,18ZeelandNya
8,145,46 7,019,486,444,73Kanada
6,365,01 5,977,385,854,74USA

1,82 2,141,592,511,611,36Japan
Österrike 0,48 2,950,943,141,321,61

4,652,611,403,48 5,011,84Finland
2,502,222,132,5 l2,00 1,75Norge
2,361,931,641,65 2,211,32Sverige
1,440,830,090,52 1,870,1 1Schweiz

1991 436.JackmanNickell ochLayard,Källa: s.

övrigamedanperioden 1965-1992,helaregressionemaförstafyraDe avser
periodenför helaRegressionemaperioden 1980-1992.gällerregressioner ger

kanantyder NAIRUtrendkoefñcient, vilketinsigniñkant attpositiv menen
vidframträder ocksåstigande NAIRUbildtiden.ökat Dennaha över av

1980-1992.periodenperiodenför helaskattningarnamellanjämförelser resp.
helaföri kolumn 1enligt skattningama2,3 %skulle NAIRUSåledes vara

uppgå till %NAIRU 2,7skulle däremotperioden 1980-1992förperioden;
kolumn 5.

iSkattningamatiden.således ha ökat någotJämviktsarbetslösheten kan över
emellertidarbetslöshet.från till Detökning 2 2,7 %implicerar ärkolumn 3 en

signifikanta förändringarstatistisktochkvantitativtstöd förfinnasvårt storaatt
från noll.signifikant skildintekoefficienttidstrendenskoefñcientema;i är

överraskande 4.1sambanden Diagramistabilitetenframstår stor.Snarare som
i kolumn 1modellenförändrasNAIRU-skattningamabild hur omger en av
skattas sedanModellenperioden 1965-1967.förrekursivt medskattas start
och1965-1992 NAIRU1965-1968, 1965-1969,...,observationför varje nyom
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skattning. stigande trenden i NAIRU tydligför varje Denberäknas ärny men
måttlig.kvantititativt tämligen

arbetslöshet. Beroende variabel: FörändringInilationsförändring ochTabell 4.2
procentenheterinflationstakti

1980-19921965-1992

3 4 5 6 7 8I 2

4,970 4,266 7,768 8,276 8,862 9,9835,18 4,177Konstant
3,68 2,49 2,04 1,664,l4 2,57 338 2,62

-2,632 -2,223 -2,893 -3,102 -2,831 -3,133Arbetslöshet -2,210 -1,732
4,04 2,45 3,64 2364,40 245 437 2,61

Förändring i -0,940 -0,688 -0,324 0,498
0,290,97 0,69 0,20arbetslöshet

-0,053 -0,069Trend 0,073 0,063
1,24 0,02 0,29 0,35

2,7 2,6 2,5NAIRU 2,3 2,4 2,7 2,8 2,7

0,404 0,516 0,520 0,522 0,4730,404 0,403 0,416

DW 2,28 2,29 2,31 1,97 2,02 1,99 2,072,23

arbetskraftsundersökningarnaAnm.: arbetskraften enligtArbetslösheten mäts procentsom av
arbetslöshetsnivåårenplus 1987-1992. NAIRU har beräknats den0,5 procentenheter för som

år 1992inflationstakt. l ekvationer med tidstrend NAlRU-skattningarnakonstantsom avserger
trend t-kvoter i30. Absolutvärden parenteserna.av

skattningframför arbetslöshetsvariabeln denKoefñcienten avger en
lutning. Koefñcientema ligger i regel mellan ochPhillipskurvans -2kortsiktiga

förknippadprocentenhets högre arbetslöshet medinnebärvilket 1-3, äratt en
procentenheter. Storbritanni-inflationsminskning års sikt med tillpå 2 3 Förett

och Jackman skattning påLayard, Nickell 1991redovisar en aven
koefñcient. Skillnaderna kan tolkas den kortsiktigamotsvarande attsom

Storbritannien, vilket skullehar brantare lutning i Sverige iPhillipskurvan än
desinflationspolitikarbetslöshetskostnaden lägre ityda påkunna äratt av en

Sverige.
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1967-1992,Faktisk arbetslöshet och rekursivt estimerad NAIRUDiagram 4.1
procent

6.

|Arbetslöshet

EE-I

1979 1983 1985 1987 1989 19911973 1975 1977 19811969 19711967

utifrån 1965-1967, 1965-1968,rekursiv estimationNAIRU har beräknatsAnm.:
...JQ65-1992.

Tabell kan tolkas förväntningsutvidgadskattas i 4.2modellDen som ensom
påverkar lönestegringama påverkararbetsmarknadslägetPhillipskurva; som

ochsamband mellan inflationsöverraskningar arbetslöshetprisstegringarna. Ett
modeller detolika teoretiska vissaemellertid härledas från Ikan äransatser.

variabel. nominallö-arbetslösheten beroendebetrakta Antanaturligt attatt som
priserna kända. prisnivånavtalsperiod innan Omför ärsätts postexennema

reallönemamed vid lönesättningen kommerhögre vad räknatblir attän man
Inflationsöverraskningar upphov tillöka.sjunka och sysselsättningen att ger

Väljer betraktelsesätt det naturligtarbetslösheten. vi sådantvariationer i ärett
beroende variabel. Resultatet förekvation där arbetslöshetenestimera äratt en

blir:perioden 1965-1992

-0,079°AI+0,034°TREND,URt1,00+1,042°URtl-O,701°URt2
2,2 3,04,5 3,03,0

lê0,76, DW1,74, LM30,36
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och inflationstaktens förändringarbetslösheten i idär procentUR ärär
t-kvoter. Enligt skattningvisar denna skulleprocentenheter. Parentesema

trendmässigt; för blir enligt denna ekvationha ökat 1992 NAIRUNAIRU
regressionema Tabellalltså högre enligt i 4.2.%, något3,1 än

arbetslöshet. Beroende variabel: Förändring4.2 Inllationsförändring ochTabell
procentenheterinflationstakti

1965-1992 1980-1992

4 6 71 2 3 5 8

4,266 7,768 8,276 8,862 9,9835,18 4,177 4,970Konstant
2,044,l4 2,57 3,98 2,62 3,68 2,49 1,66

Arbetslöshet -2,210 -1,732 -2,632 -2,223 -2,s93 -3,102 -2,s31 -3,133
437 2,61 404 2,45 3,64 236440 2,45

Förändring i -0,688 -0,324-0,940 0,498
0,69 0,20 0,29arbetslöshet 0,97

0,063 -0,053 -0,069Trend 0,073
124 102 0,29 035

NAIRU 2,3 2,4 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5
% 0,4040,404 0,403 0,4 l 6 0,5 l 6 0,520 0,522 0,473

DW 2,312,23 2,28 2,29 1,97 2,02 1,99 2,07

Anm.: arbetskraften arbetskraftsundersökningarnaArbetslösheten mäts enligtprocentsom av
åren arbetslöshetsnivåNAIRUprocentenheter för 1987-1992. har beräknats den0,5plus som

årinflationstakt. I ekvationer med tidstrend NAlRU-skattnlngarna 1992konstantger avsersom
30. Absolutvärden t-kvoter itrend parenteserna.av

få entydiga resultat beträffande arbetsmarknadspolitikenssvårt någraDet är att
utvidgar de regressioner redovisas i Tabell tilleffekter. viOm 4.2 attsom

arbetsmarknadspolitiskainkludera andelen i så kan vi inte förkastaprogram
arbetslösheten arbetsmarknadspolitikenoch har koefñcien-hypotesen att samma

koefñcienten för arbetslöshetsvariabeln dock genomgående estimeradärter;
betydligt högre precision. alternativtmed Ett mått graden ackommoda-är av

tion i arbetsmarknadspolitiken, vilken kan antalet imätas som personer
förhållande tillåtgärder i antalet arbetslösa och antaletöppetsumman av

i åtgärder Calmfors och Forslund 1991. denna ackommoda-Ompersoner
tionskvot inkluderas i inflationsförändringsekvationema blir dess koefñcient
insigniñkant. blir ackommodationskvoten negativDäremot och signifikant i
arbetslöshetsekvationer den vi estimerat.typav som ovan
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Sammanfattningsvis finns det således vissa tecken tyder på jäm-attsom
viktsarbetslösheten i början 1990-talet högre vad den för tvåär änav var
decennier sedan. Förändringarna emellertid statistiskt osäkra och kvantitativtär

skattningar tyder liggersmå. Våra NAIRU under 3 %än överatt snarare
enligt dagens metoder arbetslöshet i arbetskraftsundersökningama. Detmätaatt

i de aggregerade tidsseriema finna stöd för arbetsmarknadspoliti-svårtär att att
haft väsentlig effekt jämviktsarbetslösheten, härken skulle ha någon ärmen

fastade statistiska problemen så besvärliga inte bör avseendeatt stortpass man
vid resultaten eller frånvaron resultat.av
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Arbetsrättslagstiftningen35

funktions-arbetsmarknadenseffekter påkapitel diskutera någraskall i dettaVi
varselskyldighet och turordningsregler.anställningsskydd, Ettreglersätt omav

europeiska arbetslösheten hartill den högaorsakernadiskussionenitema om
minskatanställningsskydd kan haregleringarolika statligavarit att om

bidragit till varaktigt högsjälvreglerande förmåga ocharbetsmarknademas
frågor publiceratsstudier kring dessahar radUnder årarbetslöshet. ensenare

visatempiriska forskningen harskriñserier.tidskrifter och Deni internationella
arbetslöshetenssannolikt har effekteranställningsskyddlagstiftningatt om

be-variabilitet, knappast någrakonjunkturellasysselsättningensoch men
Således kommergenomsnittliga nivå.arbetslöshetenstydelsefulla effekter på

förstärka sysselsätt-tidsbegränsade anställningarmöjligheter tillökade attt.ex.
kraftigare fallockså bidra tillkonjunkturuppgâng,ningsexpansionen vid menen

Forskningsresultaten visar ocksåkonjunkturavmattning.sysselsättningen vidi en
friställdaleder tillvid uppsägningar troligenvarselkrav på attatt personer
empiriskt stöd förVidare finns det vissterhåller anställningar.snabbare nya

tillförst bidrarturordningsregler sist uthypotesen atttypenatt av --
signaleffekter arbetslöshet.förhindra negativa av

Internationell utblick

regleringarpolitiskt bestämdaindustriländer förekommerflertaletI av
företagenshandla regler för uppsägningaranställningsrelationema. kanDet om

anställning eller reglerregler för tidsbegränsadpennitteringar,och som
har likheter med vadsvenska regelverket mångaövertidsarbete. Detbegränsar

länder. förekommer ofta kravflera andra europeiska Såledesförekommer isom
tillfälliga anställningaruppsägning liksom olika regler försaklig grund förpå
Storbritannien finnsländer Danmark, Holland ochTabell några5.1. I

möjligheter använda tidsbegränsade anställningar. Under 1980-obegränsade att
viss uppmjukning reglerna anställningsskydd i fleratalet skedde av omen

Belgien, Västtyskland, Frankrike och Spanien. flera länderländer, bl.a. I är

3 på 1993b.Avsnittet bygger Edin och Holmlund
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för avgångsvederlag utformade så de berörda företagen självasystemen ståratt
för hela eller del kostnaderna. Häri ligger viktig skillnad detgentemoten av en
svenska där avgångsvederlag finansieras arbetsmarknadssystemet, ettgenom av

organiserat kollektivt försäkringssystem se Edebalk och Wadensjöparterna
Sverige behöver1992. I normalt inte det enskilda företag sägersom upp

personal på grund arbetsbrist betala avgångsvederlag, något självfalletav som
minskar kostnaderna i förhållande till vad gäller i flera andra länder. fallIsom

uppsägning i stridstår med uppkommerLAS emellertid skadestånds-av som
skyldighet för det enskilda företaget.

Tabell 5.1 Regler för tillfälliga anställningar i olika länder

påKrav typ
arbete Maximerad tidav

Belgien Nej år2
Danmark Nej Obegränsad
Frankrike Ja 2 år
Grekland Ja Obegränsad
Holland Nej Obegränsad
Irland Nej Obegränsad
Italien Ja år1
Luxemburg ObegränsadJa
Portugal Ja år3
Spanien Nej år3
Storbritannien Nej Obegränsad
Tyskland årJa 1,5

Källa; Bentolila Saint-Pauloch 1992.

spanska lagstiftingen,Den underlättar tidsbegränsade anställningar,nya som
har medfört tredjedel alla sysselsatta arbetstagare hade tidsbegräns-att ca en av
ade anställningar år 1992. andra europeiskaI länder motsvarande tal betydligtär
lägre; studie avseende 1988 fann andelen uppgick till 8 % i Holland, 6 %atten
i Frankrike, Tyskland och Storbritannien, i% Italien. Sverige5 I harsamt
enligt AKU antalet10 % anställda tidsbegränsade anställningar. Deca av
tidsbegränsade anställningarna har väsentligt kortare varaktighet tillsvidare-än
anställningama och kommer därigenom för betydligt andelatt störresvara en

flödet nyanställningar beståndet anställda. Arbetsförrnedlingamasänav av av av
statistik lediga platser tyder på i storleksordningen hälftenöver allaatt av
nyanställningar i Sverige under 1980-talet gällde tidsbegränsade arbeten Kaza-
maki 1991, 82. kortperiodiskaSCB:s sysselsättningsstatistik för års. senare
visar liknande bild.en
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De olika institutionella reglerna for uppsägningar och tidsbegränsade
anställningar avspeglas också i personalomsättningsdata. mindreJu restriktioner

tidsbegränsade anställningar, desto högre blirsom personalomsättningenomger
och andelen korttidsanställda i företagen. Som nämndes i kap. 3 andelenär
anställda varit anställda hos arbetsgivare kortare tid två åränsom ungefärav

storleksordning i EG-ländema i genomsnitt isamma Japan, medansom
andelen i USA ungefär dubbeltär så hög. Länder Danmark, Holland ochsom
Storbritannien, där lagstiftningen inte begränsar användningen tidsbegränsadeav
anställningar, har hög andel korttidsanställda. Italien, har mycket rigidasom
regler för tidsbegränsade anställningar, har låg andel korttidsanställda.
Bertola 1990 har rangordnat tio olika länder med avseende graden av

anställningsskydd vilket arbetsgivarsynvinkel normalt liktydigtär medur
uppsägningskostnader. Rangordningen hänsyn till möjlighetertar utnyttjaatt

g tillfälliga anställningar, också till andra faktorer varselskyldighet ochmen som
krav på saklig grund for uppsägningar. Italien framstår det extremfalletsom ena
med mycket höga kostnader för säga personal;att USA det andraärupp
extremfallet med de lägsta uppsägningskostnadema. Sverige placeras i denna
rangordning på fjärde plats efter Italien, Belgien och Frankrike Tabell 5.2.

Tabell 5.2 Rangordning tio länder med avseende på gradenav av
anställningsskydd

Italien Japan
Belgien Storbritannien
Frankrike Holland
Sverige Danmark
Tyskland 10. USA

Källa: Bertola på1990 baserad Emerson 1988.

Sammanfattningsvis kan gradensägas anställningsskyddatt uppvisarav stora
Ävenvariationer mellan olika länder. länder med i övrigt likheter,stora t.ex.

Sverige och Danmark, har markant olika regler för uppsägningar och tillfälliga
anställningar. Reglerna för tidsbegränsade anställningar framstår specielltsom
restriktiva i Sverige högst månader i Sverige minst år i flertaletmotsex ett
övriga västeuropeiska länder.
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sysselsättningochAnställningsskydd

anställnings-betydelsenhararbetslösheteneuropeiskadendiskussioner avI om
förkallaskankostnaderSådanaoftauppsägningskostnader poängterats.och

företagenvilkenmedtaktdenpåverkasdeeftersomanpassningskostnader av
arbetskraftuppsägning antasförsvårarReglersysselsättningen.förändrar avsom

anställningsbeslutpersonal;nyanställa ettmindre benägnaföretagen attgöra
svårighetmedendastupphävaskanbeslutetrisktagandeinnebär störreett om
skäligvadförregler ärRestriktivaföljd.kostnaderhögamed somoch som

kankostnadenikostnad;sådanexempel påuppsägninggrund för är ett en
skadestånd. Omeventuellaliksomförhandlingarförinkluderas resurser

ocksåpersonal kommerföretagde sägerbetalasavgångsvederlag uppsomav
ochuppsägningarbeslutpåverka företagensstorlekvederlagens att om

nyanställningar.
uppsägningskostnaderochanställnings-huranalysernarigorösaDe mest av

Bertola 1990,ochBentolilaharbeteende presenteratsföretagenspåverkar av
modellerdessa1992.Saint-Paul IochBentolila1992Bertola 1990, samt

benägenhet sägaföretagenspåverkar attanpassningskostnader upphurstuderas
fögaarbetskraft. Ettanställaincitamentderasliksom attpersonal ny

anpassningskostnademasanalysernateoretiskade ärresultat attöverraskande av
anpassnings-Med högakonjunkturkänslighet.sysselsättningenspåverkarstorlek
skullevadmindrevariera änsysselsättningen varakostnader kommer att som

ocksåresultatteoretiska stämmeranpassning. Dessakostnader förvid lågafallet
ochsysselsättningensgällerdetobserverarskillnader vi närmed deväl överens

anställnings-gradmed lågLänderländer.i olikavariabilitetarbetslöshetens av
arbets-kraftigastedeuppvisarHolland och USA,Danmark,skydd, t.ex.

arbetslöshetenvariabilitet i överlitenuppvisarItalienlöshetsvariationema;
studierdetaljeradeochAndraBertola 1990.konjunkturcykeln se avmer

ochLayardresultat.likartadeländerolikamellanarbetslöshetsskillnader ger
vid störningararbetslösheten trögaresåledesfinnerNickell 1992 att reagerar

sysselsättningensstudierJämförandeanpassningskostnadema är.högre av
sysselsättnings-snabbarebetydligtvisarproduktionsförändringartillanpassning

ochAbrahamVästtysklandochFrankrikeBelgien,ianpassing i USA än
1992.Houseman

variabilitetsysselsättningens ärpåeffekteranpassningskostnademasOm
denpåelfektemasakkan inte sägassåsjälvklaratämligen omsamma
harunkturcykel. litteraturenlkonjsysselsättningen övergenomsnittliga t.ex. en

genomsnittligtill lägrelederanpassningskostnaderhögrehävdatsofta att
lönekostnader Hamer-sehögreeffektenmed t.ex.analogtsysselsättning, av

inte hållerslutsatserdessam.fl. visarBertolaAnalysema att1986.mesh av
förkostnaderhögre säga19921990, attBertolavisarSåledes attgenerellt.
genomsnitt-högretillkan ledafaktisktförutsättningarvissaunderpersonalupp
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lig sysselsättning; det märka företagen i modellenär framåtblickandeatt att är
och beaktar nyanställningar kan föranleda framtidaatt uppsägningar och
uppsägningskostnader. deI numeriska exempel konstrueras emellertidärsom
den kvantitativa effekten liten.

vilkenI grad finns det då empiriska resultat belyser sambanden mellansom
den genomsnittliga sysselsättningen och graden anställningsskydd Bertolaav

jämför1990 anställningsskydd och arbetslöshetsnivå för tio olika länder under
perioden 1960-1987 och för olika delperioder. Sambanden visar sig genom-
gående och de växlar tecken alltefter vilken delperiod studeras.vara svaga som
Återigen det fråga enkla korrelationerär på begränsat antal observatio-ettom

varför långtgående slutsatser bör undvikas. Det emellertid svårtner, synes vara
finna stöd för hypotesen högre gradatt anställningsskyddatt skulle haen av

medfört högre arbetslöshet. Layard och Nickell 1992 söker också fastställa
anpassningskostnademas betydelse för arbetslöshetens nivå. Resultaten bekräftar
Bertolas observationer; graden anställningsskydd verkar inte ha någonav
systematisk effekt på arbetslöshetsnivån på lång sikt. Pissarides 1986

liknande resultat i ekonometriskrapporterar studie arbetslösheten ien av
Storbritannien Employment protection legislation has almost certainly had a
big effect labour but there evidence of significanttumover effecton no a on
unemployment..

finnsDet studie pekar i delvis riktning de nämnda.änen som en annan ovan
Lazear 1990 undersöker effektema bl.a. arbetslösheten reglerav som
föreskriver de berörda företagen skall betala avgångsvederlagatt i samband med
uppsägningar arbetskraft; sådana reglernämnts är vanliga i mångaav som
europeiska länder till skillnad från bl.a. Sverige och USA. Lazear finner visst
stöd för denna avgångsvederlag medför högreatt arbetslöshet.typ av

tidigareSom framgått har flera europeiska länder under 1980-talet skapat ökat
för tidsbegränsade anställningar. Teoretiskautrymme och empiriska analyser

effekterna tidsbegränsade anställningskontrakt haravav presenterats av
Bentolila och Saint-Paul 1992 Bentolila och Dolado 1992.samt Bentolila
och Saint-Paul studerar efterfrågan på arbetskraft vid given lön, medan Bentolila
och Dolado undersöker hur lönebildningen påverkas. empiriskaDe analyserna
gäller Spanien, där tidsbegränsade anställningar fått mycket omfattningstoren
sedan mitten 1980-talet.av

kommerHur möjligheten till tidsbegränsade anställningar påverkaatt
sysselsättningen i framåtblickande företag med givenett löneutvecklingen
Bentolila och Saint-Paul visar i sin teoretiska analys effekten på kort sikt bliratt

ökad total sysselsättning. Företagen söker minska antalet tillsvidareanställdaen
samtidigt de ökar antalet anställda på tillfälliga kontrakt. Sysselsättnings-som
effekten långpå sikt emellertid oklar; detär går inte på teoretiska grunderatt

sysselsättningen bliravgöra högre eller lägre i möjlighetom ett system som ger
till tidsbegränsade anställningar. Däremot effekterna påär sysselsättningens
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anställningartidsbegränsadetillmöjligheterklara. Medkonjunkturkänslighet
ifaller kraftigaresysselsättningenblisvängningarnakommer större;att

intuitivtresultatuppgångsfasen.snabbare i Dessastiger ärochnedgångsfasen
vadBertola 1990med de resultatanalogaoch presenteratlättbegripliga som

arbetskraft.för uppsägningkostnaderhögreeffekternagäller avav
hosresultatenteoretiskaför destödutvecklingenspanska ettDen avger

tidsbegränsadtillmöjligheternämligen1992,Saint-PaulochBentolila att
konjunk-undersysselsättningenexpansiontillupphovanställning enavger

införandereglemasefter deförsta årenUnder de två ut-turuppgångsfas. nya
Vänd-utsträckning.nämnvärdkontrakt i någontidsbegränsadenyttjades inte

Praktisktkonjunkturförbättring.allmänsamband medi1986kompunkten en
hararbetsförmedlingarnaregistrerats vid%kontrakt 98allataget somnya

Över hadeanställdaantalettredjedeltidsbegränsade.varitdesssedan aven
perioden 1987-1990Under1990-talet.i börjananställningartidsbegränsade av

antaletsamtidigtanställningar med 140 %tidsbegränsadeökade antalet som
videxempletspanskamed %.minskade 3,5 Dettillsvidareanställningar ger

ändra påkontrakt får företagentidsbegränsadetill attmöjlighetenhanden att
tillsvidareanställda.antalfärresammansättning i riktningarbetsstyrkans mot

åranställningartidsbegränsadetillökade möjligheterinfördesVästtysklandI
tyskadennaeffekternahar studerat19911990,Buchtemann1985. nyaav

fåttinte allsTysklandanställningar har iTillfälligalagstiñning. samma
löntagarnafärre 10 %80-taleti sluteti Spanien; änomfattning avvaravsom

främstgälleranställningamatidsbegränsadetid.begränsad Deföranställda
undersökningarBuchtemannsutbildning. Enligtlågrelativtarbetskraft med

haftlagstiftningentyskahar dentill företagenenkäterbygger påsom ennya
allasysselsättningen; endastförbetydelsemarginell procentett avytterst par

dengrundtillkommit påskulle haanställningartidsbegränsade nyaavnya
nyanställningar.samtligamindre %1vilketlagstiftningen, änmot avsvarar

tidsbegränsadetillmöjligheteranställningsskydd inkl.Lagstiftning om
insider-outsiders.k.Enligt denlönebildningen.påverkaocksåanställningar kan

kananställda insiderspersonalomsättningskostnader tillbidrar höga attteorin
ochlönernadriverlönesättningen påinflytande sättettöverutöva uppsom

Lagstiftning1988.Lindbeck och Snowerarbetslöshet sebeståendeleder till
företagen,förpersonalomsättningskostnaderhögreanställningsskydd innebärom

arbetskraft.avskedaellerkostnader fördvs. högre sägaatt upp
lönebildninganställningsskydd ochstudier är ytterstempiriskaAntalet av

utnyttjar spanskaoch Dolado 1992BentolilastudieEnbegränsat. av
tidsbegränsadetillmöjligheterhur ökadeundersökaförföretagsdata att
tolkasresultat kanderaslönebildningen. Ett attpåverkaranställningar somav

dvs. deför insiders,högre lönerleder tillanställdaandel tillfälligtökaden
Lundborg 1992Agell ochintervjuundersökningtillsvidareanställda. En av
arbetsgivarsidanlöneförhandlare påpersonalchefer ochsvenskavisar hur
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upplever det svenska Frågan till löneförhandlamasystemet. förändradvar om
lagstiftning, med ökade möjligheter anställda,säga skulleatt leda till lägreupp
lönekrav. Svaren visar spridning medstor viss övervikt för uppfatt-men en
ningen lägre lönekravatt osannoliktär utfall.ett
Vad gäller svenska studier i övrigt dessa få tillär antalet. Holmlund 1978

undersökte hur införandet LAS den l juli 1974 påverkade företagensav nyan-
ställningsbeteende och ungdomarnas arbetslöshet. Beträffande nyanställningar
kunde tydliga samband fastställas. Företagen längre tid på sig förtog tillsättaatt
lediga platser efter införandet LAS; effekten på vakanstiden uppskattades tillav
5-10 %. Detta förenligt med hypotesenär ökade kostnader förattom sägaatt

arbetskraft skulle minska företagens benägenhetupp nyanställaatt personal.
Några säkerställda effekter på ungdomsarbetslösheten kunde dock inte fastställas
i denna studie. Andra studier Siven 1977 Axelsson ochsamt Löfgren 1978
fann också LAS hade negativa effekteratt nyanställningama.

HolmlundI 1980, 1981 redovisas andra studier LAS. Vad gäller effek-av
på arbetslöshetstidematerna eller bestämtnärmare sannolikheten underatt-

period lämna arbetslöshet fann Holmlund 1981en inga signifikanta effekter--
införandet LAS. Däremot kunde tydlig minskningav antalet arbetsgivar-en av

initierade uppsägningar skönjas under andra hälften 1970-talet, likasåav en
minskning arbetslöshetsinflödet. En del dessa förändringarav kunde hänförasav
till LAS.
Intressant information hur svenska personalchefer och löneförhandlareom

upplever LAS finns i den nämnda enkätstudien Agell och Lundborgovan av
1992. klarEn majoritet ansåg LAS leder till företagetatt gör noggrannare
prövningar de arbetssökandes egenskaper vadän hadeav varit fallet.som annars
Enkätsvaren således helt konsistentaär med resultaten från de ekonometriska
studierna på svenska data.

Varselskyldighet vid uppsägningar

de flestaI europeiska länder förekommer regleringar uppsägningsförfarandet,av
Ävenkrav på varsel. it.ex. USA förekommer sedan 1989 federal lagstiftningen

med krav på varselskyldighet vid personalinskränkningar.större Vår empiriska
kunskap effekter varsel vid uppsägningar härrörom uteslutandeav nästan från
amerikanska förhållanden. De empiriska studierna behandlar dessutom i regel
endast konsekvenserna för individen.
De i USA har för regleringargumenteratsom kollektiva uppsägningaren av

har lagt vikt vidstor sådan lagstiftningatt kan underlätta anpassningenen
arbetsmarknaden Ehrenberg 1986. Lagstadgade minimum varseltider kanav

de uppsagda tid finna alternativage att sysselsättningar.mer Varsel kan även
tid för finna alternativa lösningaratt ige nedläggningshotademer företag.
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möjligheterbättremyndigheterlokalakan attvarseltiderObligatoriska ge
möjlig-ocksåvarselperspektivsvensktverksamhet. Ur ettsinplanera ett ger

friställda.för deinsatserarbetsmarknadspolitiskaolikaplanerabättreheter att
varsellagstiftningmotståndarnahardiskussionenamerikanska motdenI om
varselhuvudproblemför företagen. Etteffekter ärnegativa attolikapoängterat

blandspeciellt ärpersonalomsättning,ökadleda tillkan grupper somen
Ävenproblem.företagetsförvärradärigenomocharbetsmarknaden,attraktiva på
moralarbetskrañensframhållits,problem harpotentiella attandra t.ex.raden

personal-ökadeoch deni sigvarsletbådeförsämraskanproduktivitetoch av
omsättningen.

på dettaempiriska litteraturenfrån denresultatetbelagdavälkanskeDet mest
förarbetetidenminskatenderaruppsägningvarsel utanattområde är att om

JacubsonochEhrenbergPortugal 1992,och 1987,Addisonfriställsden som
detycks härHuvudeffektenm.f1..1990, attPodgurskyochSwaim1988, vara

arbetslöshet.iträda insannolikhetlägreförtid harvarslade i attblivit ensom
ifriställningenförevid eller störredirektarbetefår alltsåDe nyttett

intetycks varsletförtid.varslade i Däremotblevintedeutsträckning än som
blivit arbetslös.välarbetarenlängd givetarbetslöshetstidenspåverka att

ungefärdrabbasvarselerhållitintearbetaretyderstudierDessa att avsom
uppskattningvarslats. Dennadearbetslöshettotalmånads längre än somen

varierartotaleffektenvisar1992precist. Ruhmallför attdock inteskall tas
arbetsmarknadslägen.och olikademografiskaolikamellanbetydligt grupper

vidurordningsregler uppsägningarT

först ut.sistprincipenuppsägningar baserasvidTurordningsreglema -
vidarbetesittfår lämnaförstdenarbetstagarenanställdesist ärDen ensom

spelprincipdennatillåter sättsreglernasvenskapersonalinskränkning. De att ur
kommer överensoch arbetstagarrepresentanterarbetsgivare annanom enom

princip.
förkostnaderpotentiellahar uppenbaraturordningsreglertillämpadeStrikt

lönsamvilkanyckelpersonalanställda kansist utanarbetsgivaren. utgöraDe en
vidturordningsreglematillämpningstriktdrivas. Enkanverksamhet inte enav

företagetsinnebärafall kunnasådantskulle ipersonalinskränkning attett
anställda.för deeffekternaturligtvisharTurordningsregler ävenframtid hotas.

Turordningsreglerosäkerhet.derasde minskarkonsekvensuppenbar ärEn att
diskuteraspersonalinskränkningarutfallet sättpåverka ettkan även somav

modellde frånanalys utgårteoretiskasin1991. IochGibbons Katz enav
intekanföretagproduktivitet. Ettarbetarnasinformationasymmetriskmed om

företagetkanproduktivitet. Däremotarbetssökandesdei förväg avgöra
reducera sinbehöverföretagetproduktivitet. Omanställdasredandeobservera
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personalstyrka kommer i frånvaro turordningsregler, i första handman, attav
arbetare medsäga låg produktivitet. dennaI modell kommer företagsupp ett

friställningsbeslut signal till andra företagatt den friställdesge en om
produktivitet. kommerDetta leda till de friställda kommeratt att erbjudasatt

arbeten till lägre löner sina tidigare kollegor.än signalDenna kan ledanya även
till de friställda får svårare finnaatt anställning, dvs.att drabbas längreny av
arbetslöshetstider, andra arbetareän med motsvarande observerbara egenskaper.
Gibbons och Katz de empiriska implikationematestar sin modell medav

amerikanska data friställda arbetare.över För isolera signaleffektenatt av
uppsägningsbeslutet jämför de tjänstemän friställts vid partiella driftsin-som
skränkningar med tjänstemän friställts i samband med hela företag lagtsattsom
ned vid total nedläggning uppstår inga signaleffekter eftersom alla anställdaen

upp. empiriskaDesägs resultaten välstämmer med denöverens teoretiska
modellens föreLönen friställning skiljerutsagor. sig inte mellan grupperna.

iLönen arbeten efter friställning däremotär 5-6 % lägre för den partiellanya
friställningsgruppen i jämförelse med nedläggningsgruppen. Dessa löneförluster

mindre för arbetare och i branscher med hög fackföreningsanslutning, vilketvar
författarna tolkar effekt kollektiva avtal turordningsreglerattsom en ärav om
vanligare i dessa fall.
Gibbons och Katz resultatäven tyderpresenterar på arbetslöshetstider-attsom
påverkas signaleffekter. Personer friställts vid partiella drittsinskränk-na av som

ningar hade 25 längre% arbetslöshetstider medän observer-personer samma
bara karaktäristika friställts vid företagsnedläggningar. En del dennasom av
effekt kan bero på de friställs vid partiellaatt driftsinskränkningar i högresom
grad förväntar sig bli återkallade till sina tidigareatt arbetsgivare den s.k.-
recall-expectations hypotesen Katz 1986, Katz och Meyer 1990, Kruse 1988.
Att denna hypotes skulle förklara hela skillnaden mellan de två grupperna
förkastas dock författarna, bl.a. eftersom skillnaderna kvarståräven deav när
studerar kategorier t.ex. tjänstemän där återkallande mindre vanligt.är
Ytterligare stöd för signaleringseffekter arbetslöshetstider studieges av en

Alba-Ramirez och Freeman 1990 med spanska data. Liknande effekterav
tycks föreligga iäven svenska data. Edin 1989 andelenrapporterar att
friställda erhållit arbete efter partiell nedläggningnytt 4-5 % lägresom en var

vid total nedläggning.än en
Ovannämnda studier tyder turordningsregler vidatt uppsägningar kan ha

positiva fördelningseffekter, Genom inskränkningar i arbetsgivamas möjligheter
de anställda efteratt produktivitetsortera så kan arbetslöshetsriskema fördelas

jämnare mellan starka och svaga på arbetsmarknaden. Igrupper ett system
helt turordningsregler kommerutan sannolikt arbetslöshet iatt större ut-
sträckning fungera signal på relativt låg produktivitet. Man kansom en
emellertid inte bortse från inskränkningar arbetsgivamasatt möjligheter attav

personal ocksåsäga kan leda till ökade ansträngningarupp deatt sortera



Bilaga 12448

för företagenlättaretorde dockproduktivitet. Det attefterarbetssökande vara
arbetssökande, vilket bordelågproduktivaanställdalågproduktivaidentifiera än

fördelningseffekter.fårfaktisktturordningsreglemaleda till att gynnsamma
rörligheten påpåverkaocksåuppsägningar kanTurordningsregler vid

sinförlorakommeranställningstidmed lång attarbetsmarknaden. En person
Incitamentenarbetsgivare.bytereller honhanturordningspositionintjänade om
mycketdock inteViförsvagas.därmedrörlighet kommer vetfrivilligtill att om
införandetförefanns redanSverigepraktiken.i Imekanismviktig dennahur är

anställningstid seuppsägningsrisk ochmellansambandnegativtLAS ettav
rådandekodiñeratutsträckning hahär itordeLagstiftningen1973:7.SOU stor

harinförandet LASetterrörlighetsbeteendetförändring iklarpraxis. Någon av
Holmlund 1984.sekonstateraskunnatheller inte
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6 Slutord

Vi skall avslutningsvis kort diskutera några ekonomisk-politiska frågor som
aktualiseras den nuvarande arbetslöshetskrisen. förstaEn fråga gällerav
arbetsmarknadspolitikens inriktning. Dagens arbetsmarknadspolitiska insatser

liksom 1980-talets, starkt inriktadeär, på ungdomar. Ungdomspraktiken har fått
mycket volym, medan antalet beredskapsarbeten fortfarandestor ligger påen
för konjunkturläget mycket låg nivå. inteDet alldeles självklartären att

ungdomsinsatsema bör ha denna högsta prioritet. Det inte uppenbartär att
arbetslöshetens ekonomiska och psykiska kostnader för ungdomarär större än
för i25 år arbetskraftens kämgrupper.över vissEn omprioriteringpersoner av
arbetsmarknadspolitiken med inslag beredskapsarbetenstörre förav personer

25 år borde kunnaöver övervägas. Ersättningsnivån i beredskapsarbeten
behöver inte nödvändigtvis följa kollektivavtalen. lägreEn ersättningsnivå ger

för fler jobb och minskar sannoliktutrymme riskerna för löneuppdrivande
effekter.
Arbetslöshetsersättningen inte orsaken till dagensär arbetslöshetskris. Det

hindrar inte det kan finnas skäl såväl nivåernaatt över kontrollfunk-att se som
tionema i dagens finnsDet ofrånkomligt utbytesförhållandesystem. ett mellan
ersättningsnivå och kontroll i arbetslöshetsförsäkringen liksom i andra
försäkringar. effektivtJu arbetsviljan kan regelbundnatestasmer genom
kontroller, desto högre kan ersättningsnivåema arbetsförmedlingenOmsättas.
hade perfekt information de arbetslösas sökbeteende finns i princip ingenom
anledning välja någon ersättningsgradatt 100 % förloradänannan av
arbetsinkomst. Informationen emellertid inte perfekt,är och det därförär
arbetslöshetsersättningen inte full kompensation för inkomstbortfall. Genomger

lägre ersättningsnivå kan incitamenten till aktivt arbetssökande upprätthållas.en
I Sverige har regelförändringar i slutet 1980-talet sannolikt bidragit till attav
minska frekvensen kontakter mellan arbetsförmedling och arbetslösa med
ersättning. dagensI arbetsmarknadsläge knappast dettaär problem;ett stort
antalet lediga platser så begränsat deär negativa incitamentseffektemaatt inte
kan särskilt allvarliga. Det emellertid viktigtär det sker utvärderingattvara en

hur kontrollfunktionema i dagens fungerar för bedöma dagenssystemav att om
höga ersättningsnivå kan motiveras.
Ekonomer sällan entusiastiska införär krav arbetstidsförkortningpå som

medel hög arbetslöshet. Denna skepsismot teoretiskt och empirisktär väl-
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grundad, den gäller arbetslöshetsnivån på lång sikt. råder emellertidDetmen
förändrad arbetstidnågot tvivel påverkar sysselsättning ochknappast attom
inslag aktuell syftatarbetslöshet kort sikt. Flera i politik har till öka deatt

åtgärder bidrar till minska frånvaron.faktiska arbetstidema, bl.a. attgenom som
strukturellt välmotiverade, tidpunkten föråtgärder kanDessa vara men

vald. Arbetstidspolitiken har bidragit till förstärkagenomförandet illaär att
arbetslöshetsuppgången.

möjligheter till tidsbegränsade anställningar skulletroligt ökadeDet är att
konjunk-snabbare expansion sysselsättningen vid kommandebidra till enaven

riktning kan emellertid också uppnåsEffekter ituruppgång. ensamma genom
arbetsgivaravgiñen sysselsättningsökningar premieras.omläggning så attav

marginella sysselsättningsstödkan finansieras med begränsad höjningSådana en
arbetsgivaravgiften; i princip skulle all nyanställning eller allden generellaav

nivå befrias frånsysselsättning % föregående års kunna80-90över t.ex. av
arbetsgivaravgifter.

har varit intensiv under deForskningen den europeiska arbetslöshetenom
kunskaptio fel hävda vi har någon säkeråren. Det att attsenaste omvore

länder i dagens har fastnat på arbetslöshetsnivåervarför många Europa nära
arbetslöshetensfinns emellertid all anledning diskussionen%.10 Det att ta om

aktiverasallvar. arbetslösheten stiger till höga nivåer såpå Ompersistens
till lägre arbetslöshetstal.mekanismer bromsar återgång Nären mansom

desinflationspolitikens kostnader och intäkter det viktigt ha dettabedömer är att
aktuellt.perspektiv



Bilaga 12 451

Referenser

Abrahams andK S Houseman 1992, Does Weaker Employment Protection
Enhance Labor Market Flexibility: fromLessons Germany, France and
Belgium, stencil, University of Maryland.

Addison ochJ P Portugal 1987, The Effects of Advance Notification of Plant
Closings Unemployment, Industrial and Labor Relations Review 41, 3-16.on

Addison ochJ P Portugal 1989, Job Displacement, Relative Wage Changes,
and Duration of Unemployment, Journal of Labor Economics 281-302.

Addison J och P Portugal 1992, Advance Notice: From Voluntary Exchange
Mandated Beneñts, Industrial Relationsto 31, 159-178.

Agell J och LundborgP 1992, Survey Evidence Theories of Wageon
Stickiness, stencil, IIES och IUI, Stockholm.

Alba-Ramirez A 1991, Fixed-Term Contracts Spain: Labor Market
lexibilityF Segmentation, stencil, Universidad Carlos III de Madrid.or

Alba-Ramirez ochA R Freeman 1990, Jobñnding and Wages when Longrun
Unemployment Really Long: The Case of Spain, Working Paper 3409,
NBER, Cambridge.

Albrecht HolmlundB och H Lang 1989, Job Search and Youth Unemploy-
Analysis of Swedish Data, Europeanment: Economic Review 33, 416-425.

Arai M 1991, Essays Non-Competitive Wage Differentials, Doktorsav-on
handling, SOFI, Stockholms universitet.

ÅmanlagamaAxelsson ochR K-G Löfgren 1978, och svensk och norrbott-
nisk arbetsmarknad, Umeå Economic Studies 46, Nationalekonomiska
institutionen, Umeå universitet.

Bentolila ochS G Bertola 1990, Firing Costs and Labour Demand: How Bad
Eurosclerosis Review of Economic Studies 57, 381-402.

Bentolila S och G Saint-Paul l992a, The Macroeconomic Impact of Flexible
Labor Contracts, with Application Spain, European Economicto Reviewan
36, 1013-1047.

Bentolila S och G Saint-Paul 1992b, A Model of Labour Demand with
Linear Adjustment Costs, Working Paper, CEMF Madrid.

Bentolila S och J Dolado 1992, Who the Insiders Wage Settingare
Spanish Manufacturing Firms, Working Paper, Bank of Spain.



Bilaga 12452

Employment, EconomicJob Security, and EuropeanBertola 1990, WagesG
851-879.Review 34,

and Labor Demand, JournalLabor Costs AverageBertola G 1992, Tumover
Economics 10, 389-411.of Labor

Stock-Studies the Dynamics of Unemployment, EFI,Björklund 1981,A
holm.

of ExtendedHolmlund Effects Unemploymentoch 1989,Björklund A B
Klevmarken red, Thei Gustafsson ochCompensation Sweden, B A

North-Holland.of Social Security,Political Economy
Economics of UnemploymentHolmlund 1991, TheBjörklund ochA B

Björklund, Holister ochof Sweden, i R Haveman, RThe Case AInsurance:
Unemployment OxfordMarket Policy andHolmlund, Labour Insurance,B

University Press.
Unemployment RecoveringBourdet och 1990, Long-TennY I Persson a

Labour 51-76.Economy,
and De-Regulation: TheEmployment Protection West1990,Buchtemann C

stencil, Berlin.Experience, WZB,German
ProtectionDe-Regulation Matter EmploymentBuchtemann C 1991, Does

Streeck red, Beyond Kenesianism,i ochGermany, E Matzner WWest
Elgar.Edward

Vacancies and theSmith Unemployment,Levine och 1988,Budd P PA
,

Unemployed, Economic Journal 98, 1071-91.Long-Term
Deterrnination and LabourForslund Real-WageCalmfors och 1991,L A

Swedish Experience, Economic Journal 101, 130-1 148.Policies: The 1Market
uppsägningarWadensjö Varsel, och avgångs-Edebalk och 1992,G EP

Stockholm.vederlag, stencil, SOFI,
UniversitatisIndividual of Plant Closures, ActaConsequencesEdin P-A 1989,

Oeconomica Upsaliensis Uppsala.Upsaliensis, Studia 15,
Vacancies LabourUnemployment, andoch Holmlund 1991,Edin BP-A

red, Mismatch andSwedish Evidence, i SchioppaMarket F.P.Programmes:
UniversityMobility, CambridgeLabour Press.

The Rise andHolmund The Swedish Structure:Edin och 1992, WageP-A B
Nationalekono-Solidarity Policy, Working 1992:13,Fall of Wage Paper

universitet.institutionen, Uppsalamiska
Avkastning och efterfrågan högreoch Holmlund l993a,Edin BP-A

utbildning, Ekonomisk Debatt 21, 31-45.
Effekter anställningsskydd, tillEdin och Holmlund 1993b,P-A B rapportav

års arbetsrättskommitté.1992
Edin och C Nilsson, 1991, Interregional MigrationP-A, M Jansson
Sweden: The Effects of Unemployment, Labor Market and the PricePrograms
of Housing, stencil, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.



Bilaga 12 453

Edin ochP-A ZetterbergJ 1992, Inter-Industry Wage Differentials: Evidence
from Sweden and Comparison with the United States, American Economica
Review 82, 1342-1349.

Ehrenberg R 1986, Workers Rights: Rethinking Protective Legislation, i R
Ehrenberg red, Research Labor Economics, vol B, JAI Press.part

Ehrenberg ochR G Jacubson 1988, Advance Notice Provisions Plant
Closing Legislation, W E Upjohn Institute for Employment Research,
Kalamazoo.

Emerson M 1988, Regulation Deregulation of the Labour Market,or
European Economic Review 32, 775-817.
lanaganF R J 1987, Efficiency and Equality Swedish Labor Markets, i B
Bosworth och RivlinA red, The Swedish Economy, The Brookings
Institution, Washington D.C.

Forslund A 1992, Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, Bilaga till7 LU 92,
Allmänna förlaget.

Gibbons ochR L F Katz 1991, Layoffs and Lemons, Journal of Labor
Economics 351-380.

Hamermesh, D 1986, The Demand for Workers and Hours and the Effects
of Job Security Policies: Theory and Evidence, stencil, Department of
Economics, Michigan State University.

Hibbs 1990,D Wage Dispersion and Trade Union Action Sweden, i I
Persson red, Generating Equality the Welfare State: The Swedish
Experience, Norwegian University Press.

Holmlund Åman-lagarna,B 1978, Erfarenheter Ekonomisk Debattav
236-246.

Holmlund B 1980, A Simulation Model of Employment, Unemployment and
Labor Tumover, Scandinavian Journal of Economics 82, 273-290.

Holmlund B 1981, Deterrninants and Characteristics of Unemployment
Sweden: The Role of Labor Market Policy, i G Eliasson, B Holmlund och F
Stafford red, Studies of Labor Market Behavior: Sweden and the United
States, IUI, Stockholm.

Holmlund B 1984, Labor Mobility, IUI, Stockholm.
Holmlund B 1986, Vägar arbetslöshet: Stockholmsungdomarsut erfaren-ur
heter 1981-82, Forskningsrapport FIEF, Stockholm.nr

Holmlund B 1990, Svensk lönebildning -teori, empiri, politik, Bilaga 24 till
LU 90, Allmänna förlaget.

Holmlund ochB J Zetterberg 1991, Insider Effects Wage Determination:
Evidence from Five Countries, European Economic Review 35, 1009-1034.

Katz L F 1986, Layoffs, Recall and the Duration of Unemployment,
Working Paper 1825, NBER, Cambridge.

Kazamaki, E 1991, Firm Search, Sectoral Shifts, and Unemployment, SOFI,
Stockholms universitet.



Bilaga 12454

ofExperienceMarketLaborand theTradeIntemational1988,LDKruse,
402-417.Review 41,Relationsand LaborIndustrialWorkers,Displaced

117-137.Economics 10,of LaborJournalNotice,Mandatory1992,Kuhn P
UniversityOxfordUnemployment,1991,JackmanochNickell RSLayard R,

Press.
Countries,the OECDinUnemploymentNickell 1992,och SLayard R

University.OxfordStatistics,andEconomicsofInstitutestencil,
JournalQuarterlyEmployment,andProvisionsSecurityJob1990,ELazear

699-726.105,Economicsof
EmploymentofInsider-Outsider TheoryThe1988,Snoweroch DLindbeck A

Press.MITUnemployment,and
utrednings-från1991, RapportvårenJobbsökaraktiviteter1991,Löfbom E

Arbetsmarknadsstyrelsen.1991:20,enheten
regionalaarbetsmarknadensochSysselsättningspolitiken1982,Nilsson C

Liber.debatt,Arbetsmarknadspolitik underianpassningsproblem,
Market.LabourtheFlexibility1986,OECD

Outlook.Employment1992,OECD
maj.Indikatorer,SCBarbetslöshetssiffror,olikaVarför1992,Olofsson A

Equilibrium,MarketLaborandDynamicsWage1971, MoneyPhelps SE
InflationandEmploymentofFoundationsMicroeconomicred,Phelpsi SE

Norton.Theory,
EconomicBritain,Vacancies inandUnemployment1986,CPissarides

499-559.Policy
Blackwell.BasilTheory,UnemploymentEquilibrium1990,Pissarides C

JournalJoblessness,PostdisplacementandNoticeAdvance1992,CRuhm
1-32.10,Economicsof Labour

9101.65 SM1980-1990, AmArbetskrañsundersökningama1991,SCB
inomanställningsprocessenÅmanlagarnas påeffekter1977,C-HSiven

universitet.Stockholmsinstitutionen,Nationalekonomiskastencil,industrin,
förlaget.Allmännaanställningen,iTrygghet1973:7,SOU

TheSearch:JobandNoticeAdvance1990,Podgurskyoch MSwaim P
147-178.25,of ResourcesJournal HumanStart,EarlyofValue an

Mobility,JobStudyComparativeInternationalAn1990,J onOursvan
33-55.Labour

GrowthEmploymentandPolicyMarketLabour1987,Wadensjö E
LabourSweden,

EconomicUmeåSweden,inMigrationIntemal Gross1993,Westerlund, O
universitet.Umeåinstitutionen,NationalekonomiskaStudies 293,



offentligaStatens utredningar 1993

Kronologisk förteckning

Stymings-ochsamarbetsformerbiståndet.i UD
Kursplanerför grundskolan.U.
Ersättningför kvalitet effektivitet.och
Utformning resurstilldelningssystemförett nyttav-

grundläggandehögskoleutbildning.U.
Statligt4. stödtill rehabilitering tortyrskadadeav
flyktingar fl. S.m.
Bensodiazepiner beroendeframkallandepsykofar--
maka.S.
Livsmedelshygien småskaligoch livsmedelsproduk-
tion. Jo.

7.Löneskillnaderochlönediskriminering.
Omkvinnoroch arbetsmarknaden.män Ku.
Löneskillnaderochlönediskriminering.Omkvinnor
och arbetsmarknaden.Bilagedel.män Ku.
Postlag.K.

10.En datalag.Ju.ny
l Socialförsäkringsregister.S.

Vârdhögskolor12.
kvalitet- utveckling huvudmannaskap.U.- -Ökad13. konkurrens järnvägen.K.

14.EG våraoch grundlagar.Ju.
15.Svenskareglerför internationellomfördelningav

olja vid oljekris.N.en
16.Nyavillkor för ekonomiochpolitik ekonomi--kommissionensförslag.Fi.
16.Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi--kommissionensförslag.Bilagor.Fi.



1993utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

Justitiedepartementet
[10]datalag.Enny

våra [14]grundlagar.EGoch

Utrikesdepartementet
biståndet.[1]samarbetsformeriochStyrnings-

Socialdepartementet
tortyrskadaderehabiliteringstödtillStatligt av

fl. [4]flyktingar m.
psykofarmaka.beroendeframkallandeBensodiazepiner-

[5]
Socialförsäkringsregister.

Kommunikationsdepartementet
[9]Postlag.

Ökad [13]järnvägen.konkurrens

Finansdepartementet
ekonomi-politikekonomiochförvillkorNya -

[16]förslag.kommisionens
ekonomi-politikekonomiochförvillkorNya -

[16]Bilagor.förslag.kommisionens

Utbildningsdepartementet
grundskolan.[2]Kursplanerför

effektivitet.ochkvalitetErsättningför
förresurstilldelningssystemUtformning nyttettav- högskoleutbildning.[3]grundläggande

Vårdhögskolor
[12]huvudmannaskap.utvecklingkvalitet- --

Jordbruksdepartementet
livsmedelsproduktion.småskaligochLivsmedelshygien

[5]

Kulturdepartementet
lönediskriminering.Löneskillnaderoch

[7]arbetsmarknaden.ochkvinnor mänOm
lönediskriminering.OmkvinnorLöneskillnaderoch

Bilagedel.[8]arbetsmarknaden.ochmän

Näringsdepartementet
olja vidomfördelninginternationellförreglerSvenska av

oljekris. [15]en


