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SVERIGES KONKURRENSKRAFT

Förord
Nationell konkurrenskraft är vare sig ett entydigt eller okontroversiellt begrepp.
ITPS skäl för att precisera begreppet nationell konkurrenskraft är att det ofta
används i den ekonomisk politiska debatten, trots att begreppet saknar ett tydligt vetenskapligt innehåll och mätbarhet.
Uppdraget har varit att med utgångspunkt i regeringens målsättning att stärka
den svenska konkurrenskraften finna former där den kan mätas och förstås på
ett entydigt sätt.
Ett lands konkurrenskraft ses i denna rapport som det totala arbetsföra kollektivets inkomster i relation till motsvarande för en gruppering av elva jämförbara
OECD-länder, som även är våra viktigaste handelspartners.
Sveriges konkurrenskraft försvagades med 17 procent under perioden 1988–
1993, för att under nästan hela perioden efter 1993 öka. Det gap som uppstod i
konkurrenskraft under perioden 1988–1993 har ännu inte slutits, trots Sveriges
relativa goda utveckling sedan 1993.
Rapporten har skrivits av ITPS chefsekonom Sandro Scocco. Bilagan Ett urval
av internationella konkurrenskraftsindikatorer har i huvudsak skrivits av analytikern Martin Flack. Professor Lennart Hjalmarsson och Konjunkturinstitutet
har lämnat värdefulla synpunkter på rapporten, utan att för den skull på något
sätt vara ansvariga för rapportens innehåll.
Östersund, april 2007

Sture Öberg
Generaldirektör
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Sammanfattning
Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort utlandsberoende. Det är därför
naturligt att Sveriges konkurrenskraft på de internationella marknaderna är
föremål för ständiga diskussioner. Nationell konkurrenskraft är dock vare sig
ett entydigt eller okontroversiellt begrepp. Framförallt konkurrerar inte nationer
på samma sätt som företag. Mellan nationer finns ett win-win förhållande, som
inte existerar mellan företag. Med hänsyn till detta skulle det kanske vara
lämpligare att tala om länders utvecklingskraft och företags konkurrenskraft,
men att använda begreppet utvecklingskraft där den internationella diskussionen använder konkurrenskraft är inte meningsfullt.
ITPS skäl för att precisera begreppet nationell konkurrenskraft är att trots att
det saknar ett tydligt vetenskapligt innehåll och mätbarhet används det ofta i
den ekonomisk politiska debatten. Det kan också argumenteras att tillväxtens
bestämningsfaktorer: effektiva institutioner, fungerande marknader, utbildningsnivå samt forsknings- och utvecklingsinvesteringar, fortfarande till stor
del bestäms på nationell nivå. Det är därför rimligt att diskutera nationell konkurrenskraft utifrån den nationella politikens påverkan på tillväxtens bestämningsfaktorer. Uppgiften är att med utgångspunkt i regeringens målsättning att
stärka den svenska konkurrenskraften finna former där den kan mätas och förstås på ett entydigt sätt.
Denna rapport fokuserar på målet för konkurrenskraften, dvs. en hög och stigande tillgång till olika former av nyttigheter. Att förstå medlen för konkurrenskraften eller dess innehåll, det som de facto skapar konkurrenskraft, diskuteras tentativt i de två bilagorna.
I diskussionerna om konkurrenskraft används både indirekta mått, såsom terms
of trade, relativ enhetsarbetskostnad, realväxelkurs och kapitalavkastning och
mer direkta mått, såsom BNP och BNI.
Kritik har riktats mot de indirekta måtten för att de inte samvarierar på ett förutsägbart sätt med tillgången till nyttigheter. Denna kritik förefaller befogad,
men om de olika måtten sätts in i sitt rätta sammanhang och kombineras med
fördjupade analyser ger dessa mått mycket värdefull information om ekonomins tillstånd. Var för sig och ur kontext ger enskilda mått dock inte mycket
vägledning.
I ekonomiska sammanhang används ofta inkomster som en approximation för
möjligheten att tillskansa sig nyttigheter, vilket även är fallet i denna rapport.
OECD m.fl. har exempelvis valt att definiera konkurrenskraft som så hög real
7
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konsumtion per capita som möjligt med bibehållen balans i handelsutbytet. På
grund av bristerna i de indirekta måtten har ITPS valt att vidareutveckla ett
liknande begrepp.
OECD:s definitions främsta brist är att tillgången till materiella nyttigheter inte
nödvändigtvis speglar konkurrenskraften, då en stark konkurrenskraft som
leder till materiella nyttigheter även genererar en efterfrågan på immateriella
nyttigheter såsom fritid. Det gör det exempelvis omöjligt att bedöma om USA,
med sin större materiella tillgång, är mer konkurrenskraftigt än EU, med sitt
större uttag av fritid. Att årsarbetstiden får ett så stort genomslag i materiella
skillnader mellan länder, i synnerhet i förhållandet mellan USA och EU, gör att
olika former av välfärdsligor som bygger på nivåer kan ifrågasättas. Huruvida
ett land har få eller många pensionärer i förhållande till total befolkningen påverkar också i hög grad per capita inkomsten, utan att för den skull påverka
konkurrenskraften i den grupp som kan förmodas arbeta.
Ett lands konkurrenskraft är ett neutralt begrepp i förhållande till vad som är
önskvärt, ändå uppfattar nog det flesta att en förstärkt konkurrenskraft är något
positivt. Det är dock naturligtvis också möjligt att förstärka konkurrenskraften
genom att sänka priset på en produkt och därmed – allt annat lika – minska inkomsterna och konsumtionsmöjligheterna. Det kan därför finnas en poäng med
att skilja mellan dessa funktioner, dvs. mellan konkurrenskraft som skapar
förutsättningar för stigande inkomster (positiv konkurrenskraft) och konkurrenskraft som förutsätter minskade inkomster (negativ konkurrenskraft). Den
definition som denna rapport utgår ifrån kan då anses beskriva positiv konkurrenskraft.
Historien under 1970- och 1980-talen har i mångt och mycket präglats av negativ konkurrenskraft, dvs. att Sverige tvingats till att minska inkomsterna för
att vara konkurrenskraftig. Det har skett genom att inflationen har urholkat
realinkomsterna och framtvingat försvagningar av den nominella växelkursen
för att balansera utrikeshandeln. De senaste tio åren har dock präglats av det
motsatta, dvs. positiv konkurrenskraft. En nation är alltid på längre sikt konkurrenskraftigt. Frågan är bara om detta kommer att ske via positiv eller negativ
konkurrenskraft.
Ett lands konkurrenskraft ses i denna rapport som det totala arbetsföra kollektivets inkomster i relation till motsvarande för en gruppering av elva jämförbara
OECD-länder1, som även är våra viktigaste handelspartners. Måttet på svensk
konkurrenskraft blir då förändringen av inkomstvärdet av den arbetsföra be1

Australien, Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland
och USA.
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folkningens produktion i förhållande till motsvarande förändring för länder
med liknande produktionsförutsättningar, dvs. real bruttonationalinkomst (real
BNI) för åldersgruppen 15–64 år i förhållande till jämförbara länder
(OECD11). Stiger värdet för Sverige snabbare än jämförelsegruppen förstärks
svensk konkurrenskraft.
Tillväxten i real BNI för OECD11 var under perioden 1980–2004 i genomsnitt
ca 2,5 procent och för Sverige ca 2 procent per år, dvs. en skillnad på en halv
procentenhet per år. Det är i detta sammanhang ett stort gap. Den arbetsföra
befolkningen inom OECD11 har dock ökat med 0,8 procent per år, medan den i
Sverige endast har ökat med 0,4 procent per år. Det innebär att Sverige i förhållande till OECD11, allt annat lika, under perioden bör ha haft en tillväxt
som var ca 0,4 procentenheter lägre per år2. Enbart förändringen i demografin
skulle alltså räcka som förklaring till varför Sverige har halkat efter i den så
kallade välfärdsligan, utan att svensk ekonomi för den skull har förlorat i konkurrenskraft.
Diagram 1 Svensk konkurrenskraft BNI per capita (16-64), utveckling sedan 1980
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Detta gäller givet antagandet att kapitalintensiteten och totalfaktorproduktiviteten hålls konstant för
OECD11 och Sverige.
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Om skillnaden i arbetsför befolkning beaktas har OECD11 alltså haft en tillväxt av real BNI per capita (15–64) på 1,8 procent3, medan motsvarande siffra
för Sverige är 1,6 procent. Skillnaden blir då mer blygsamma 0,2 procentenheter, men även denna mer blygsamma skillnad ger betydande effekter över
längre tidsperioder.
Det är också slående hur stor skillnaden är inom tidsperioden. Under perioden
1988–1993 försvagades Sveriges konkurrenskraft med 17 procent, för att under
nästan hela perioden efter 1993 öka jämfört med OECD11.
Det kan vidare konstateras att det gap som uppstod i real BNI per capita (15–
64) ännu inte har slutits, trots Sveriges relativa goda utveckling sedan 1993.
Intressant är också det faktum att ITPS konkurrenskraftsmått redan 1987 vänder nedåt och indikerar att Sverige höll på att förlora i konkurrenskraft, trots en
god BNP-tillväxt. Det förstärker argumentet att ett konkurrenskraftsmått enligt
ITPS definition kan ge värdefull information. Det minskar risken att relativt
goda tider döljer att ekonomin i förhållande till jämförbara länder ändock underpresterar.

3
Att det inte summerar till 1,7 procent och med en differens på endast 0,1 procentenhet beror på avrundning
till en decimal, med två decimaler är det 2,53-0,77=1,76. Å andra sidan är värdet på två decimal nivå för
Sverige 1,96-0,39=1,56, vilket innebär att skillnaden på 0,2 procentenheter är den korrekta.
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Summary
Sweden is a small, open economy highly dependent on the outside world. It is
therefore natural that Sweden’s competitiveness in international markets is
subject to continuous debate. National competitiveness, however, is neither an
unambiguous nor uncontroversial concept. Fundamentally, nations do not compete in the same way as companies. Between nations there exists a win-win
relationship that does not exist between companies. Bearing this in mind, it
would perhaps be more appropriate to speak about the development dynamics
of countries and the competitiveness of companies, but to use the concept of
development dynamics where the international discussion uses competitiveness
is not meaningful.
The reason for ITPS [Swedish Institute for Growth Policy Studies] to define the
concept of national competitiveness is that, despite the lack of a clear scientific
content and measurability, it is frequently used in the economic policy debate.
It may also be argued that the determining factors of growth i.e. institutions,
markets and human capital, are still largely nationally defined. It is, therefore,
reasonable to discuss national competitiveness on the basis of the influence of
national policy on the determining factors for growth. The task is one of finding forms in which it can be measured and understood in an unambiguous way
with the starting point being the government’s objective of strengthening
Swedish competitiveness.
This report focuses on the goal of competitiveness i.e. a high and increasing
access to different forms of benefits (goods and services). To understand the
means of competitiveness or its content i.e. what de facto creates competitiveness, is discussed tentatively in the two annexes.
In the discussions on competitiveness, use is made of indirect measurements
such as terms of trade, relative unit labour cost, real exchange rates and return
on capital as well as more direct measurements such as different forms of GDP
and GNI [Gross National Income].
Criticism has been directed at the indirect measurements in so far as they do
not co-vary in a foreseeable way with access to benefits. This criticism seems
justified although where the different measurements are placed in their correct
context and combined with penetrating analyses these measurements provide
very useful information on the state of the economy. However, individually and
out of context, individual measurements do not offer much guidance.
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In an economic context, earnings in some form are frequently used as an
approximation for the possibility of appropriating to oneself benefits and this is
also the case in this report. The OECD and others, for instance, have chosen to
define competitiveness thus: as high real consumption per capita as possible
while retaining balance in foreign trade. Owing to the shortcomings of the
indirect measurements, ITPS has chosen to develop further a similar concept.
The primary shortcoming of the OECD’s definition is that access to material
benefits does not necessarily mirror competitiveness, since a strong competitive
position that leads to tangible benefits also generates a demand for intangible
benefits such as leisure. This makes it impossible, for example, to judge
whether the USA, with its greater material supply is more competitive than the
EU with its greater extraction of leisure and recreation. The fact that annual
work hours have such an impact in terms of material differences between
countries, in particular in the relationship between the USA and EU, means that
different kinds of standard of living leagues based on levels may be questioned.
Whether a country has few or many pensioners in relation to the total population also has a influence on the per capita income, without affecting, for that
matter, the competitiveness of the group that can be assumed to be in work.
A nation’s competitiveness is a neutral concept in relation to what is desirable
yet most people probably perceive a strengthened competitiveness as something positive. It is, however, also possible of course to strengthen competitiveness through cutting the price of a product and thereby – everything else
being equal – reduce earnings and consumption opportunities. There may,
therefore, be a point in distinguishing between these functions, i.e. between
competitiveness that creates the preconditions for rising incomes (positive
competitiveness) and competitiveness that presupposes reduced earnings
(negative competitiveness). The definition on which this report is based may
thus be considered to describe positive competitiveness.
The history of the 1970s and 1980s was in many respects characterised by
negative competitiveness i.e. Sweden was forced to reduce earnings to be competitive. This took place through inflation having undermined real incomes and
having brought about a weakening in the nominal exchange rates in order to
balance foreign trade. The last ten years, however, have been characterized by
the opposite, i.e. positive competitiveness. A nation is always competitive in
the longer term. The question is only whether this will take place through positive or negative competitiveness.
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A nation’s competitiveness is seen in this report as the total working population’s earnings in relation to the equivalent for a grouping of eleven comparable OECD countries4, which are also our most important trading partners.
The measurement of Swedish competitiveness then becomes the change in the
earnings value of the working population’s production in relation to the corresponding change for countries with similar production preconditions, i.e. real
gross national income (real GNI) for the age-group 15–64 years in relation to
comparable countries (OECD11). If the value for Sweden increases faster than
the comparative group, then Swedish competitiveness has strengthened.
The growth in real GNI for the OECD11, during the period 1980–2004, was on
average 2.5 per cent and for Sweden about 2 per cent per year, i.e. a difference of
half a percentage point per year. In this context the gap is a large one. The
working population within the OECD11 has however seen a rise of 0.8 per cent a
year, whereas in Sweden it has only risen by 0.4 per cent per year. This means
that Sweden, in relation to the OECD11, all else being equal, should have had a
growth that was about 0.4 percentage points lower per year during this period5.
The demographic change alone would thus be sufficient as explanation of why
Sweden has fallen behind in the so-called standard of living league, without the
Swedish economy for that reason having lost its competitiveness.
Diagram 1 Swedish competitiveness.
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4

Australia, Belgium, Finland, France, Italy, Japan, Canada, the Netherlands, Great Britain, Germany and the USA.
Given that capital intensity and total factor productivity is kept constant for Sweden and OECD11 during
the period.
5
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If the difference in the working population is taken into account, the OECD11
has thus experienced a growth in real GNI per capita (15–64) of 1.8 per cent6,
whereas the corresponding figure for Sweden is 1.6 per cent. The difference
then becomes a more modest 0.2 per cent, but also this more modest difference
produces significant effects over longer periods.
The size of the difference within the period is also striking. During the period
1988–1993, Swedish competitiveness declined by 17 per cent, to subsequently
increase during practically the entire period after 1993 compared with the
OECD11.
It can be established that the gap which arose in real GNI per capita (15–64) has
still not been closed despite Sweden’s relatively good development since 1993.
It is also interesting to note the fact that the ITPS measure of competitiveness,
already in 1987, turns downwards and indicates that Sweden was losing competitiveness, despite good GDP growth. This strengthens the argument that a
competition measurement according to the ITPS definition may produce valuable information. It reduces the risk that relatively good times hide the fact that
the economy is still underperforming in comparison with comparable countries.

6

The fact that it does not add up to 1.7 per cent and with a difference of only 0.1 percentage point is due to
rounding off to one decimal place, with two decimal places it is 2.53-0.77=1.76. On the other hand, the two
decimal place value level for Sweden is 1.96-0.39=1.56, which means that the difference of 0.2 percentage
points is the correct one.
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1

Konkurrenskraft – en tävlan om nyttigheter

Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort utlandsberoende. Det är därför
naturligt att Sveriges konkurrenskraft på de internationella marknaderna är
föremål för ständiga diskussioner. Konkurrenskraft är dock inte ett väldefinierat begrepp. Det innebär att diskussionerna saknar en gemensam utgångspunkt
och därför sällan leder fram till en enhetlig bild av den svenska konkurrenskraften. Det är därför nödvändigt att fastställa en definition som åtminstone kan
tjäna som utgångspunkt för en fortsatt diskussion om Sveriges konkurrenskraft.
I likhet med de flesta begreppsdefinitioner kommer den inte att vara en perfekt
spegling av vad som de facto ryms inom begreppet, men den kan förhoppningsvis ändå öka kvaliteten i diskussionen om Sveriges konkurrenskraft.

1.1

Konkurrenskraft mellan länder och företag inte
samma sak

Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder konkurrens tävlan. Konkurrenskraft skulle alltså betyda ”kraft i tävlan” och nationell konkurrenskraft därmed
”nationens kraft i tävlan”. Michael Porter, lyfter fram detta perspektiv i böcker
som ”Competitive Advantage of Nations”. Där lyfts frågan att en brist i den
traditionella nationalekonomin är att enskilda makroekonomiska variabler (inflation, bytesbalans, real växelkurs m.m.) inte kan förklara skillnader i tillväxt
mellan länder. Längre fram kommer vi visa att indirekta makrovariabler inte
samvarierar på ett entydigt sätt med ett lands konkurrenskraft, dvs.: ”The principal economic goal of a nation is to produce a high and rising standard of
living for its citizens” (Porter 1990).
Även om de inte samvarierar på ett entydigt sätt med konkurrenskraftens mål,
dvs. en stigande levnadsstandard, kan de dock vid en djupare analys ge värdefull information om utvecklingens långsiktiga hållbarhet, vilket också kommer
att påvisas längre fram i rapporten.
Vidare konstaterar Porter att den centrala frågan är ”Why do some firms, based
in some nations, innovate more than others?” Denna fråga har varit utgångspunkt för de flesta länders näringspolitiska, och numera innovationspolitiska,
insatser de senaste tio åren.
Frågan kan tolkas som varför vissa länder har företag som är generellt mer
innovativa och därmed bör ha en högre tillväxt än andra jämförbara länder. Det
är dock slående att länder inom exempelvis OECD har utvecklats relativt stabilt
över tiden och att mindre rika länder efterhand har närmat sig de rikare, medan
även skillnaderna mellan de rikaste länderna har minskat (ITPS 2005).
15
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Det är möjligt att vissa länder inom OECD har generellt mer innovativa företag, men deras påverkan är inte större än att även dessa länder inordnar sig i
den process som innebär att de med ett sämre ekonomiskt utgångsläge kommer
ikapp de med bättre utgångslägen.
Frågan kan också tolkas som att det i vissa länder finns specifika branscher
eller företag som är mer innovativa (framgångsrika) än motsvarande branscher/företag i andra länder? Det torde vara oomtvistat att Sverige exempelvis
har en mer framgångsrik telekomindustri än Danmark, medan Danmark å sin
sida har en mer framgångsrik jordbrukssektor.
Mot bakgrund av den ändå stabila utvecklingen i den industrialiserade världen
är det sannolikt att utvecklingen snarare styrs av likheter än av olikheter. Viktiga faktorer kan exempelvis vara uppbyggnaden av effektiva institutioner,
fungerande marknader, en kontinuerligt höjd utbildningsnivå, kapitalfördjupning och allmänt tillgänglig teknikutveckling. I dessa avseenden finns det stora
likheter mellan OECD-länderna, vilket kan vara förklaringen till den likartade
utvecklingen7. Det är mer motiverat att söka efter länderspecifika faktorer om
enskilda länder avviker från den generella utvecklingstrenden, såsom Sverige
gjorde framför allt i början av 1990-talet.
En av utgångspunkterna för den här typen av resonemang är att man för att
bedöma en nations konkurrenskraft måste förstå vad som driver produktivitetsutvecklingen inom industrier, branscher och enskilda företag. Ur ett näringspolitiskt perspektiv, där regeringsmakten strävar efter att kontinuerligt förbättra
teknikanvändning, humankapital, institutioner, marknader och gränssnittet
mellan näringsliv och offentlig sektor, förefaller detta vara en rimlig utgångspunkt. Regeringars kontinuerliga förbättringsarbete ger resultat i form av en
över tiden ständigt ökande produktivitet.
Hypotesen kan sammanfattas som att den nationella konkurrenskraften är
kopplad till att företag/branscher i vissa länder är generellt mer innovativa,
samt att den nationella konkurrenskraften måste förstås på industri-, branscheller företagsnivå.
Andra forskare, däribland Paul Krugman (1996), har utifrån en mer klassisk
nationalekonomisk makroteori däremot med kraft hävdat att nationell konkurrenskraft som begrepp är missvisande och riskerar att leda till fel slutsatser.

7
För en mer utförlig genomgång av tillväxtens bestämningsfaktorer, se Lennart Erixon 2002,
Nationalekonomins syn på tillväxten bestämningsfaktorer (Stockholms universitet)
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Traditionellt används konkurrenskraftsbegreppet om förhållandet mellan företag. När vissa företag på en marknad blir mer konkurrenskraftiga leder det till
att andra företag på samma marknad förlorar inkomstmöjligheter och ytterst går
i konkurs. Om den nationell konkurrenskraft betraktas på samma sätt kan det
leda till en strävan från regeringars sida att inte förlita sig på marknadskrafterna, utan aktivt försöka förbättra konkurrenskraften hos det egna landets företagssektor genom exempelvis riktade subventioner eller olika indirekta stöd
till branscher. Det kan också leda till en önskan att skydda sig från konkurrens,
dvs. protektionism. Det som är tillämpligt på företag behöver dock inte vara
tillämpligt på nationer.
Om ett land ökar sin konkurrenskraft innebär det att dess inkomster stiger snabbt,
men till skillnad från vad som gäller för företag som agerar på en och samma
marknad innebär detta inte med nödvändighet att andra länders inkomster
kommer att sjunka. Om två företag på samma marknad tävlar om en stor order
kommer utfallet på kort sikt däremot att bli att det företag som tar hem ordern får
ökade inkomster, medan det andra företaget får lägre inkomster. Konkurrensen
mellan företag är på kort sikt ett nollsummespel, då efterfrågan är given.
I en totalt sett växande ekonomi är förhållandet dock ett annat. Då alla utgifter
också är inkomster, och vice versa, och därmed kommer också efterfrågan i
världsekonomin att öka om ett lands inkomster ökar snabbt. Konkurrensen
mellan nationer är därmed inte ett nollsummespel.
Ibland riskerar naturligtvis en snabbt växande ekonomi i ett land att slå ut befintlig produktion i andra länder, men samtidigt utgör den växande ekonomin
en möjlighet för andra länder att öka sina inkomster på andra sätt genom att till
exempel exportera till en nu ännu större världsmarknad.
För större ekonomiska områden som EU och USA utgör exporten dessutom en
mindre del av den totala ekonomin på ca 15 procent. Det innebär att vi i stort
sett konsumerar det vi själva producerar och att vår välfärd därmed till stor del
beror på hur effektivt vi producerar vår egen konsumtion.
För Sveriges del har Asiens snabba tillväxt de senaste 15 åren också sammanfallit med en för svensk del ovanligt gynnsam utveckling av inkomsterna. Även
detta är helt i överensstämmelse med traditionell ekonomisk teori, genom att
det ekonomiska utfallet av Asiens snabba tillväxt för enskilda länder avgörs av
förmågan hos dessa länders näringsliv att ställa om till nya omvärldsförutsättningar (Holmlund & Bigsten 2006).
Sedan den industriella revolutionen inleddes på 1700-talet har länder vid olika
tidpunkter under 1800- och 1900-talet genomgått industriella omvandlingar,
vilket hittills aldrig har lett till en försämring av BNP per capita på längre sikt i
17

SVERIGES KONKURRENSKRAFT

de länder som redan varit industrialiserade. Den ekonomiska utvecklingen har i
ett historiskt perspektiv tvärtom varit mycket stark för samtliga länder
(Maddison 1997).
Det finns därför ingen anledning att anta, givet en växande världsekonomi och
de historiska erfarenheterna, att Asiens industrialisering skulle få sådana negativa effekter. Den industriella revolutionen har emellertid alltid medfört omfattande relativa förskjutningar i både rikedom och makt – ett exempel är det brittiska imperiets fall, som har lämnat plats för USA som den dominerande ekonomiska stormakten. Det medför också krav för de mogna ekonomierna på
ständig omvandling för att anpassa sig till nya omvärldsförutsättningar.
Om anpassningsprocessen av olika skäl fungerar mindre bra, kan detta innebära
kraftiga relativa förändringar mellan länder, såsom exempelvis 1900-talet inneburit för Latin Amerika. Latin Amerika har i förhållande till södra Europa gått
från en relativt bättre ekonomisk position till en betydligt sämre under 1900-talet.
Att Sveriges relativa ekonomiska position däremot i förhållande till bl.a. en rad
asiatiska utvecklingsländer som nu verkar uppfylla kraven på villkorad konvergens har försämrats – och kommer förmodligen att försämras ytterligare – är
knappast förvånande eller tyder på brister i Sveriges förmåga till anpassning.
Det är alltså uppenbart att nationer inte konkurrerar på samma sätt som företag
och att det mellan nationer finns ett win-win förhållande. Det är också klart att
det är marknaden som är tävlingsarenan och där säljer inte nationen några produkter. Det vore därför vilseledande att i en analys utgå från att nationer existerar under samma betingelser som företag. Mellan nationer förekommer inte
konkurrens i samma mening som mellan företag. Med hänsyn till detta skulle
det kanske vara lämpligare att tala om länders utvecklingskraft än om deras
konkurrenskraft, men att lansera nya begrepp när det redan finns ett internationellt etablerat begrepp är inte meningsfullt. Även om begreppet kan vara vilseledande och det finns många goda argument att undvika att använda det kommer jag i denna rapport likafullt att diskutera konkurrenskraft i termer av nationell konkurrenskraft.
Huvudanledningen till detta är att diskussionen kring konkurrenskraft fortfarande
i mångt och mycket utgår ifrån det politiska begreppet nationalstaten, där den
nationella näringspolitiken syfte är att säkerställa en hög konkurrenskraft för just
svenskt näringsliv. Ur ett politiskt perspektiv är det därför i högsta grad relevant
att tala om Sveriges konkurrenskraft, förutsatt att den nationella politiken tillmäts
någon som helst betydelse för svenska företags produktionsförhållanden.
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De kritiska synpunkter på begreppet nationell konkurrenskraft som har nämnts
är visserligen giltiga, men begreppet är likafullt relevant när man talar om den
nationella politikens utformning, eftersom tillväxtens bestämningsfaktorer:
effektiva institutioner, fungerande marknader, utbildningsnivå samt forskningsoch utvecklingsinvesteringar, fortfarande till stor del styrs på nationell nivå.
Även den övergripande makroekonomiska politiken förefaller ha en stark inverkan
på produktionsförhållandena. De stora skillnaderna i produktivitetsutveckling
mellan 1980- och 1990-talen kan delvis tillskrivas den omfattande omläggningen
av den ekonomiska politiken i början av 1990-talet. När svensk exportindustri inte
kunde kompensera för de snabba kostnadsökningarna med återkommande devalveringar ökade trycket på att klara konkurrensen med effektivare produktion istället för devalveringar (Produktivitetsdelegationen 1991).
I denna rapport kommer fokus att i första hand ligga på målet för konkurrenskraften, såsom det principiellt har beskrivits av bl.a. Porter, dvs. som en hög
och stigande tillgång till olika former av nyttigheter. Att förstå medlen för konkurrenskraften eller dess innehåll, dvs. vad som de facto skapar konkurrenskraft, diskuteras tentativt i de två bilagorna.

1.2

Konkurrens om nyttigheter mellan jämförbara länder

För att kunna definiera konkurrenskraft är det nödvändigt att fastställa vad man
konkurrerar om. Ett rimligt antagande är att konkurrensen, tävlan, gäller någon
form av nyttigheter. Inom det ekonomiska systemet är inkomster den approximation som används för nyttigheter. En rimlig målvariabel blir sålunda att
maximera dessa inkomster i tävlan med andra. Utfallet av tävlan bör alltså kunna
mätas i direkta eller indirekta inkomsttermer.
Det är dock inte så enkelt som att mäta Sveriges relativa inkomstutveckling i
förhållande till resten av världen. Orsaken är att det är rimligt att anta att världens
ekonomier konvergerar, dvs. att länder med lägre inkomster efterhand kan
komma ikapp länder med högre inkomster. Inom den traditionella nationalekonomiska teorin görs just detta antagande, även om det har visat sig vara svårt att
leda i bevis med empiriska data. I själva verket finns det forskning som pekar på
att rika och fattiga länder i stället divergerat (Pritchett 1997), vilket gör att antagandet kan ifrågasättas som allmän förklaringsmodell. Det är emellertid otvetydigt att länder som inte skiljer sig lika mycket från varandra i utgångsläget
konvergerar, vilket EU-området är ett exempel på. En konvergerande utveckling
tycks alltså vara villkorad av en rad olika faktorer och inte allom given. Även om
det inte går att påvisa en global konvergens är det uppenbart att det finns ”konvergensklubbar”, inom vilka villkoren för konvergens är uppfyllda (Barro & I
Martins 1994)
19

SVERIGES KONKURRENSKRAFT

Bakgrunden till avsaknaden av en global inkomstkonvergens över tiden är
dessutom det tydliga misslyckandet för två kontinenter, nämligen Sydamerika
och Afrika, att utifrån ett relativt dåligt utgångsläge lyckas upprätthålla en
långsiktig hållbar tillväxt. I stora delar av Asien är det dock uppenbart att en
ekonomisk konvergens sker med relativt hög hastighet. Dessa länder bör alltså
ha en snabbare inkomstutveckling än Sverige, varför Sverige inte tävlar mot
Kina, Indien, Vietnam eller de andra ostasiatiska utvecklingsekonomierna när
det gäller inkomstutvecklingen.
Detta ska inte tolkas som att Sverige inte konkurrerar med exempelvis Kina på
olika produkt- eller tjänstemarknader, vilket vi givetvis gör, utan endast som att
Sverige inte konkurrerar med Kina och liknande länder när det gäller tillväxten
av inkomster.
Förutom ekonomisk konvergens bör hänsyn även tas till ett lands demografiska
struktur. Det finns resonemang om att befolkningsstrukturen, dvs. i detta fall en
åldrande befolkning, påverkar ekonomisk tillväxt via en rad olika komplexa
mekanismer, men här syftas enbart på att ett land med en relativt stor andel
unga invånare i förhållande till totalbefolkningen bör växa snabbare när dessa
träder in på arbetsmarknaden än ett land med en mindre andel unga invånare.
Skillnader i inkomstutvecklingen som direkt beror på skillnader i det antal som
faktiskt arbetar av rent demografiska skäl speglar inte ett lands minskade eller
ökade konkurrenskraft.
Det kan emellertid vara på sin plats att påpeka att det vid en bedömning av ett
lands generella välfärdsutveckling är i allra högsta grad relevant att ta hänsyn
till skillnader i befolkningsstruktur, eftersom det i detta sammanhang är direkt
avgörande hur stor andel av befolkningen som arbetar respektive inte arbetar,
dvs. storleken på den så kallade försörjningskvoten. Försörjningskvot och konkurrenskraft är dock inte synonyma begrepp.

1.3

Att mäta nationell konkurrenskraft

De svenska aktörer som agerar på världsmarknaden tävlar alltså med vad som
brukar kallas våra konkurrentländer, vilka i princip är desamma som våra
största handelspartners. En förklaring till detta är att över 70 procent av den
svenska handeln utgörs av så kallad mångfaldshandel, vilket innebär att
Sverige de facto importerar liknande varor som vi exporterar (ITPS 2005).
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Sammanfattningsvis kan följande konstateras:

1

Konkurrenskraft är ett relativt mått, dvs. kraft i tävlan eller i konkurrens
med andra.

2

På nationell nivå ska utfallet av konkurrensen mätas i relation till konkurrentländer, dvs. länder med liknande ekonomisk struktur (de facto våra
stora handelspartners).

3

Konkurrenskraften syftar till ökad tillgång till nyttigheter, i detta avseende
tolkat som en maximering av inkomsterna i konkurrens med andra.

4

Konkurrensen sker på en marknad (där nationen inte är representerad).

5

De potentiellt tävlande enheterna utgörs av den arbetsföra befolkningen.

Ett mått på svensk konkurrenskraft måste direkt eller indirekt kunna spegla
dessa kriterier. Olika mått på Sveriges konkurrenskraft har lanserats i
debatten, bl.a. terms of trade, kapitalavkastning, investeringsvolym, real
växelkurs, BNP per capita eller den så kallade välfärdsligan (BNP per capita,
köpkraftjusterat). ITPS anser dock att inget av dessa mått vare sig direkt eller
indirekt kan beskriva svensk konkurrenskraft på ett helt tillfredsställande sätt.
Med utgångspunkt i ovanstående görs följande tolkning av begreppet konkurrenskraft:
Enhet X förmåga att generera nyttigheter (inkomst) på en marknad i förhållande till enhet Y.
Nationer är i detta sammanhang bara ett statistiskt aggregat bland många där
definitionen blir:
Summan av nation A:s alla enheters förmåga att generera nyttigheter
(inkomster) på en marknad i förhållande till summan av den jämförbara
nationen B:s alla enheters förmåga att generera nyttigheter (inkomster) på en
marknad.
Ett mått på konkurrenskraft måste kunna beskriva denna förmåga på ett så
relevant sätt som möjligt. Det är viktigt att påpeka att måttet inte beskriver
själva innehållet i konkurrenskraften, dvs. varför ett företag är konkurrenskraftigt, utan endast utfallet av dess konkurrensförmåga.
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2

Indirekta mått på Sveriges konkurrenskraft

I debatten om Sveriges konkurrenskraft förekommer en rad olika indirekta mått. I
detta kapitel analyseras och diskuteras några av de vanligast förekommande
måtten i den ekonomiska debatten. Det innebär inte att de har vetenskapligt stöd
som mått på nationell konkurrenskraft, särskilt inte som det inom breda grupper
inom den nationalekonomiska vetenskapen inte ens finns stöd för begreppet
nationell konkurrenskraft. Det förhindrar inte att det förekommer mått på den
nationella konkurrenskraften, mer eller mindre accepterade. I en departementsskrift från Regeringskansliet (Ds 2003:62) konstateras det exempelvis att ett av
de mest använda måtten för att jämföra länders konkurrenskraft är arbetskostnad
per producerad enhet. Svenskt Näringsliv skriver att
”Det är också intressant att ställa den svenska terms-of-trade utvecklingen emot de officiella ambitionerna när det gäller Sveriges strategi att
möta globaliseringen och den internationella konkurrensen. Det finns en
vedertagen föreställning om att Sveriges självklara strategi skall vara att
möta globaliseringen med att ’röra sig uppåt i värdekedjan’ dvs. att gå
från enklare till en mer avancerad produktion. På ett övergripande plan
gör Sverige sannolikt också det, men relativt och i jämförelse med andra
avancerade industriländer, tyder dock terms-of-trade utvecklingen på att
Sverige kan bättre.”(Jakobsson & Håkansson 2006).
Rapporten konstaterar vidare att terms of trade försvagades fram till 1992 på
grund av försämrad underliggande konkurrenskraft och den efter 1992 fortsatte
att försvagas så att detta stärkte den ”kostnads- och prismässiga konkurrenskraften i svensk industri.”
I detta kapitel kommer mått som terms of trade, relativ enhetsarbetskostnad,
real växelkurs och kapitalavkastning, att analyseras ur ett konkurrenskraftsperspektiv. Samtliga mått har förtjänster genom att de beskriver något väsentligt i
den svenska ekonomin, men de kommer här endast att bedömas utifrån sin
lämplighet som övergripande mått på Sveriges konkurrenskraft.

2.1

Terms of trade

Terms of trade beskriver ett lands bytesförhållande till omvärlden, dvs. priset
på exporten i relation till priset på importen. Enligt den gängse beskrivningen
(SCB) har Sveriges terms of trade under en längre tid försämrats. Om terms
of trade ses som ett mått på konkurrenskraft verkar denna utveckling kontra-
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intuitiv eftersom svensk ekonomi de senaste tio åren har haft en i andra avseenden mycket positiv utveckling.
De senaste tio åren karakteriseras av handelsöverskott gentemot utlandet,
växande exportandel av BNP, god vinstutveckling i exportföretagen, stark
produktivitetsutveckling och snabbare tillväxt i BNP per capita än i de flesta
jämförbara länder. Alla dessa faktorer skulle normalt anses peka på att konkurrenskraften har stärkts.

2.1.1

Terms of trade är kontraintuitiv mot övrig ekonomisk
utveckling

En rad olika faktorer kan få terms of trade att både stiga och sjunka oavsett
utvecklingen av Sveriges konkurrenskraft. Denna synbara motsägelse beror
på att terms of trade inte kan användas för att mäta ett lands konkurrenskraft.
I grunden handlar terms of trade om prisutvecklingen för svenska exportvaror
i förhållande till de varor Sverige importerar.
Det är intuitivt att, i likhet med Jakobsson & Håkansson, utgå utifrån att när
priset på svenska exportvaror stiger relativt priset på importvaror är detta
något som speglar en förstärkt konkurrenskraft och tvärtom. Ett tydligt exempel på att så inte behöver vara fallet är dock att terms of trade under de senaste 50 åren i praktiken varit fallande, utom för perioden 1980–1990 då den
steg (SOU 2004:11) eller var oförändrad. En period då Sveriges konkurrenskraft kraftigt urholkades på grund av en alltför snabb kostnadsutveckling i
kombination med fast växelkurs. Det innebar att den svenska exportindustrins
priser i annan valuta steg på grund av den högre svenska inflationen inte
kunde neutraliseras med en försvagad valuta.
De dyrare priserna för den svenska exporten ledde i kombination med att importen blev relativt sett mer lönsam i genomsnitt till ett bytesbalansunderskott
på ca 2 procent av BNP under 1980-talet. Detta kan jämföras med ett
överskott på ca 4 procent under 1990-talet.
Exportsektorns andel av BNP ökade också betydligt långsammare på 1980talet jämfört med 1990-talet (Lönebildningsrapporten 2005). Situationen var i
mångt och mycket den rakt motsatta mot dagens situation. Det var denna
utveckling som kulminerade i krisen i början på 90-talet och ledde till en
tydlig omläggning av den ekonomiska politiken mot flytande växelkurs och
inflationsmål.
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Å andra sidan har Sveriges terms of trade fortsatt att falla oavbrutet sedan
början av 1990-talet och kommer enligt de senaste prognoserna att fortsätta
att falla, samtidigt som Sveriges BNP per capita i fasta priser (2,6 procent per
år) för perioden 1995–2004 har stigit snabbare än i både USA (2,2) och EU15
(2,0) (Konjunkturläget 2005).
Diagram 2 Bytesförhållande i den externa handeln, Terms-of-trade, och BNP per capita
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Arbetsproduktivitetsutvecklingen i det svenska privata näringslivet har stigit från
en ökningstakt på i genomsnitt 1,7 procent om året på 1980-talet till ca 3 procent
i början av 1990-talet (Andersson & Ådahl 2005). Oavsett vilken måttstock som
används har Sverige haft en mycket stark ekonomisk utveckling sedan mitten av
1990-talet, jämfört med både 1980- och 1970-talen, men terms of trade fortsätter
ändå att falla. Terms of trade förefaller därför inte vara ett särskilt rättvisande
mått på den svenska ekonomins konkurrenskraft.

2.1.2

Fallande priser inte alltid lika med försvagad
konkurrenskraft

Att terms of trade och konkurrenskraften inte sammanfaller beror på att det kan
finnas flera skäl till att priset på en produkt faller på världsmarknaden. Det är inte
möjligt att på ett meningsfullt sätt uttala sig om svensk konkurrenskraft utifrån
terms of trade utan att bryta ned terms of trade-begreppet i dess olika komponenter och analysera orsakerna till prisförändringarna.
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Priset på en vara bestäms av förhållandet mellan efterfrågan och utbud. Prisförändringar uppstår sålunda om antingen efterfrågan förändras givet utbudet
eller utbudet förändras givet efterfrågan. Efterfrågan kan beskrivas som betalningsviljan för produkten. Förändras denna i negativ riktning faller priset. I
dag efterfrågar exempelvis ingen längre personsökare och dessa skulle förmodligen inte ens kunna säljas om priset var noll. Om en prisförändring beror
på minskad betalningsvilja beroende på en preferensförändring är detta uteslutande negativt för producenten.
Huruvida ett scenario där vissa produkter faller i pris på världsmarknaden påverkar Sveriges terms of trade beror i första hand på om Sverige producerar –
och kommer att fortsätta att producera – dessa produkter. Fortsätter Sverige att
producera produkter med fallande världsmarknadspriser kommer terms of trade
att falla och allt annat lika kommer den mängd importerade varor som exporten
kan betala att minska, vilket minskar nyttan med svensk export. I förlängningen
leder det till att svenska faktorpriser, exempelvis löner, måste anpassa sig till
den internationellt minskade betalningsviljan för svenska produkter.
Prisförändringen kan också bero på ökat eller minskat utbud. I situationer där
utbudet stiger med en oförändrad efterfråga pressas priset nedåt. Ett ökat utbud
kan ske på främst två olika sätt. För det första kan nya producenter träda in på
marknaden som upplever andra kostnader – oftast lägre lönekostnader. Detta
har skett i samband med tidigare stora svenska strukturomvandlingar, där nyindustrialiserade länder har konkurrerat med lägre priser inom teko-, stål- och
varvsindustrierna eller, mer nyligen, inom mobiltelefontillverkningen. I huvudsak speglar detta att konkurrensen om arbetskraften är högre, och därmed också
priset på arbete, i länder som är rika. Arbeten med ett lägre förädlingsvärde
konkurreras ut av företag som är villiga att betala högre löner.
Exportens varusammansättning bör då också förändras i den riktningen, dvs.
produkter med ett högre förädlingsvärde ökar sin andel. Det är därför inte säkert att terms of trade faller på grund av att delar av svensk industri
konkurreras ut, tvärtom kan den till och med stiga. Om strukturomvandlingen
är svag – och därmed även produktivitetsutvecklingen – och Sverige under en
period fortsätter att producera varor med fallande priser på världsmarknaden,
exempelvis genom subventioner, påverkas terms of trade negativt. Återigen
kommer detta i så fall att synas i att lönerna i Sverige relativt andra länder
kommer att stiga långsammare. Fortsätter löner att stiga lika snabbt i Sverige
som i utlandet trots svagare produktivitetsutveckling kommer anpassningen
till det nya läget istället via att valutan faller i värde och på så sätt minskar
värdet på lönen.
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För det andra kan priset falla om produktiviteten ökar – dvs. att kostnaderna
för att producera en enhet faller över tiden. Om marknaden där denna produkt
säljs karakteriseras av en fungerande konkurrens måste fallande enhetskostnader på marginalen också leda till att priset faller.
Om priset inte sjunker när kostnaderna minskar kommer det att uppstå vinster
som är högre än för ekonomin i sin helhet. Företag kan under en tid klara av att
upprätthålla sådana vinster, men om konkurrensen fungerar kommer de goda
vinstmöjligheterna ganska snabbt att locka andra producenter till marknaden,
varpå priset kommer att pressas ned. Att priset faller inom exempelvis informations- och kommunikationstekniksektorn (IKT) och verkstadsindustrin är dock
inget som skadar producenten, eftersom dessa sektorer även har haft en snabb
produktivitetsutveckling och grundorsaken till de lägre priserna därför är lägre
kostnader. Det innebär att dessa sektorer kan upprätthålla ett fortsatt högt förädlingsvärde per arbetad timme, trots fallande priser.
Att priserna inom dessa sektorer faller mycket snabbt mätt med kvalitetsneutrala index är inget nytt, utan något som är väl belagt i forskningen (Jorgensson, Ho & Stiroh 2005). Redan 1965 konstaterade Gordon Moore, i det som
kallas ”Moores lag”, att transistorkapaciteten fördubblades på 18 till 24
månader, utan att kostnaderna steg. Mellan 1974 och 1996 föll exempelvis
priserna på minneschips med ca 40 procent per år. Forskning har också visat
att prisfallet på kommunikationsteknik över en längre tidsperiod är nästan
lika stort som inom informationstekniken (Flam 1989). Att detta inte innebär
att företag som Intel, Microsoft, Ericsson, Nokia med nödvändighet går dåligt
torde vara uppenbart. Tvärtom har IKT-sektorn stått för en oproportionerligt
stor andel av tillväxten de senaste decennierna och legat bakom en stor del av
den trendmässiga ökning av tillväxten som har skett under samma period i
både USA och Sverige (Jorgensson, Ho & Stiroh 2005).
Fallande Terms of trade som beror på att Sverige har omfattande export inom
sektorer med stark produktivitetsutveckling, dvs. oftast inom IKT, behöver
inte vara något negativt. Givet att ett högt förädlingsvärde per timme kan
upprätthållas i dessa sektorer är det snarast att se som en tillgång.
En ytterligare komplicerande faktor är att en av de tunga varorna i Sveriges
terms of trade är importerad olja, en råvara, vars pris inte sätts på en traditionell marknad. Sverige kan inte producera olja, utan får acceptera den
inkomstomfördelning från icke oljeproducerande till oljeproducerande länder
som det stigande oljepriset inneburit de senaste 35 åren.
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Det framgår tydligt hur känslig terms of trade är för enskilda varugruppers
utveckling om man rensar bort olja, telekommunikation och fordon. Detta resulterar i att den negativa trend som Sverige har haft de senaste 25 åren helt
försvinner (Lönebildningsrapporten 2005). Fallet i Sveriges terms of trade kan
med andra ord helt tillskrivas en importerad råvara och två varugrupper som
har haft en stark produktivitetsutveckling.

2.2

Kapitalavkastning och investeringar

En grundförutsättning för en fortsatt god produktivitetsutveckling, och därmed
för tillväxt och välfärd, är att kapital tillförs produktionen genom investeringar.
Detta är en av grundbultarna i neoklassisk nationalekonomi. Robert Solow
(1956, 1970) betonade i sitt teoretiska arbete kring ”steady state”-modellen
starkt vikten av kapital och sparande för tillväxten. För att tillväxten ska hålla
jämna steg med befolkningsutvecklingen måste även kapitalstocken växa med
lika mycket så att kapitalintensiteten i ekonomin är konstant över tiden.
I detta stabila tillstånd skulle tillväxten alltså vara lika med befolkningstillväxten. I sin enkla form är detta logiskt då produktionen i denna modell bara är
beroende av kapital och arbete. Om årsarbetstid och sysselsättningsgrad är
konstanta kommer ökningen av antalet arbetade timmar att vara lika med befolkningstillväxten.
En BNP per capita som är konstant över tiden, som i Solow-modellens stabila
tillstånd, måste dock i historiska termer ses som en dålig utveckling. I Solows
modell går det inte att öka tillväxttakten permanent genom ökat sparande och
därmed ökad kapitalintensitet på grund av den fallande marginalavkastningen
på kapital. Det finns alltså inget som talar för att ”ju mer kapital desto bättre”,
utan det handlar om att ligga på rätt nivå. I verkligheten kan kapitalmarknaden
sägas avgöra vad som är ”rätt” nivå eftersom dess prissättning (avkastning)
speglar till vilken ersättning spararna är villiga att avstå från konsumtion och
vad produktionen är villig att betala för att få tillgång till deras kapital. Det
internationella kapitalavkastningskravet ska spegla dessa två funktioner.
För att förklara den historiska utvecklingen med en mycket snabbt stigande
BNP per capita måste en teknikfaktor introduceras i modellen. Investeringar i
ny teknik eller nytt kunnande leder till att produktionsvolymen ständigt kan öka
inom ramen för samma antal arbetade timmar, dvs. arbetsproduktiviteten ökar,
vilket är förklaringen till den fantastiska ökningen av BNP per capita de senaste
hundra åren. Tack vare ny teknik och nya kunskaper upphör marginalavkastningen på kapital att avta över tiden.
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Ett mer vardagligt exempel skulle vara att om en sömmerska har tillgång till
en symaskin skulle hon inte få en särskilt god avkastning om hon köpte en
likadan symaskin till, medan en ny maskin som kostar dubbelt så mycket och
med hjälp av ny teknik kan producera fyra gånger så mycket däremot skulle
vara en god affär.
Tanken är att givet en viss arbetskraft och teknik så har kapital en fallande
marginalavkastning. Både kapital och arbete har sålunda en kvalitetsaspekt och
kan inte ses som homogena (Jorgensson, Ho & Stiroh 2005). Det är emellertid
inte bara den tekniska kvalitetsaspekten som är avgörande, utan även typen av
kapital. I dag diskuteras därför om inte kapitaltjänster, dvs. kapitalavkastningen
på en specifik form av kapital, ger en bättre bild av värdet av kapital än mätningar av förändringen i den totala stocken kapital.
I nationalräkenskaperna kan tillväxt endast skapas genom att antingen arbetsproduktiviteten eller antalet arbetade timmar ökar. Det innebär att de kvalitativa
skillnaderna i både kapital och arbete redovisas på restposten total faktorproduktivitet (TFP).
Antalet arbetade timmar har det, trots en ökad sysselsättningsgrad som främst
beror på ett ökat arbetskraftsdeltagande av kvinnor, inte skett någon ökning de
senaste 50 åren. Förklaringen ligger i att medelarbetstiden, på grund av olika
former av ledigheter, har sjunkit relativt kraftigt. Samtidigt har BNP per capita
mer än tredubblats under samma tidsperiod. Sedan 1970 har produktivitetsutvecklingen svarat för mer än hela tillväxten och antalet arbetade timmar har
minskat (SOU 2004:11).
Med hänsyn till den demografiska situationen i Sverige, med en åldrande befolkning och en krympande andel invånare i den traditionellt arbetsföra åldern,
finns det inga skäl att anta att bidraget från antalet arbetade timmar till tillväxten
kommer att förändras i positiv riktning i förhållande till de historiska värdena.
Sveriges tillväxttakt kommer därför i hög grad att avgöras av arbetsproduktivitetens utveckling, som delvis kommer att vara beroende av kapitalavkastningsoch investeringsutvecklingen. Både kapitalavkastning och investeringar kan
därför vara effektiva indirekta mått på inkomstutvecklingen.
Om Sverige till följd av en sämre relativ marginalkapitalavkastning investerar
mindre än sina konkurrentländer kommer den svenska produktionskapaciteten
att öka i långsammare takt än i jämförbara länder. Detta leder till en relativt
svagare tillväxt och sämre inkomstutveckling. Ett lands konkurrenskraft kan
alltså bedömas utifrån dess förmåga att relativt sina konkurrentländer locka till
sig investeringar som har en direkt koppling till framtida inkomster.
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Om sambandet mellan investeringsvolym som andel av BNP och tillväxt var
starkt skulle de svenska investeringarna sedan början av 1990-talet ha varit
större som andel av BNP än på 1970- och 1980-talen, då tillväxten och inkomstutvecklingen var betydligt svagare. I själva verket var de svenska investeringarna på 1970- och 1980-talen dock betydligt större än investeringarna de
senaste 10–15 åren (ITPS 2006:003).
När investeringsandelen exempelvis ökade kraftigt i slutet av 1980-talet och för
första gången under efterkrigstiden låg på samma höga nivå som på 1960-talet
sjönk ändå Sveriges inkomster relativt konkurrentländerna.
Ett problem i sammanhanget är givetvis att investeringar inte kan anses ha en
direkt effekt på inkomstnivån, utan att utbyggnaden av produktionskapaciteten
först efter en tid leder till ökade inkomster. På kort sikt kan denna ekvation
störas om konjunkturella förändringar av efterfrågan leder till att den utökade
produktionskapaciteten inte längre efterfrågas. De stora investeringarna i slutet
av 1980-talet följdes av ett mycket kraftigt fall i den inhemska efterfrågan som
omöjliggjorde ett fullt kapacitetsutnyttjande.
Med tanke på att den svenska ekonomin inte var i balans i slutet av 1980-talet
kan man givetvis också fråga sig om de investeringar som gjordes var rimliga
på längre sikt och verkligen speglade ett faktiskt behov av kapacitetsutbyggnad, inom exempelvis fastigheter. Samma fråga kan ställas beträffande investeringarna i IKT-sektorn i slutet på 1990-talet.
Ett rimligt antagande när det gäller investeringar är också att de skulle öka om
vinstandelen ökade, dvs. om kapitalets andel av förädlingsvärdet skulle stiga.
Under perioderna på 1980- och 1990-talen när investeringarna ökade kännetecknades ekonomin emellertid av en fallande vinstandel. Detta var särskilt påtagligt på 1980-talet, då vinstandelen sjönk från en historiskt genomsnittlig
nivå till en historiskt låg nivå (Sveriges riksbank 2003).
Om man bortser från de investeringar som var en följd av den överhettade ekonomin kan detta ha sin förklaring i att företagen försökte investera sig ur ett
läge med alltför höga arbetskostnader. Arbetskostnaderna steg mycket snabbt i
slutet av 1980-talet och betydligt snabbare än i omvärlden. Det var inte förrän
efterfrågan på arbetskraft sjönk betydligt i början av 1990-talet och kronan
deprecierade kraftigt som vinstandelen återgick till europeisk nivå.
Vinstandelen utgörs av skillnaden i nivå mellan förädlingsvärdet per timme och
arbetskompensationen per timme. Från mitten av 1980-talet och fram till kraschen sjönk vinstandelen oavbrutet genom att förädlingsvärdet per timme steg i
mycket långsammare takt än arbetskompensationen.
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Det framgår tydligt av diagrammet att vinstandelen återställdes tack vare den
kraftiga deprecieringen av kronan 1992.
Diagram 3 Förädlingsvärde- och arbetskompensation i tillverkningsindustrin i Sverige och EU14
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Källa: Groningen Growth and Development Centre, http://www.ggdc.net/dseries/60industry.html

Ingen automatisk koppling mellan investeringar och
produktivitetsutveckling
Det finns alltså ingen absolut koppling mellan å ena sidan investeringar och
ökad produktivitet och å andra sidan framtida inkomster. En stor del av produktivitetsutvecklingen de senaste decennierna kan inte förklaras av ökad kapitalintensitet via investeringar (van Ark & Inklaar 2003). Denna del av produktivitetsutvecklingen, kallad totalfaktorproduktiviteten (TFP), står för 25–50
procent av produktivitetstillväxten. TFP-andelen är inte heller stabil i förhållande till ökningen av kapitalkvoten, mellan tidsperioder eller mellan länder.
För svensk del har den blygsamma ökningen av kapitalintensiteten de senaste
åren i stället skett parallellt med en mycket stark produktivitetsutveckling, vilket i
kombination med en med den nuvarande löneutvecklingen resulterat i fallande
eller mycket svagt ökande enhetsarbetskostnader, eller – allt annat lika – i en
förstärkt konkurrenskraft. Det är alltså möjligt att åtminstone under en tid förena
en historiskt låg investeringsnivå med en stark utveckling av inkomsterna.
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Diagram 4 Realkapitalstockens tillväxt i Sverige och EU-15
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Källa: Timmer, M. et. al. (2003), uppdaterad 2005

Som framgår av diagrammet var realkapitalsstockens tillväxt betydligt högre
under 1980-talet när svensk ekonomi relativt andra länder presterade relativt
svagt i tillväxttermer. Under de senaste tio åren har utvecklingen dock varit den
omvända, genom att Sverige har haft en svagare tillväxt av realkapitalstocken
jämfört med EU 15, men samtidigt en snabbare ekonomisk tillväxt.
En annan problematisk aspekt är frågan om den relevanta jämförelsen i detta
fall är historisk. Även om bruttoinvesteringsnivån som andel av BNP totalt sett
visserligen är något lägre i Sverige än i jämförbara länder som USA, Tyskland,
Storbritannien m.fl. ligger de investeringar som mer direkt påverkar svensk
konkurrenskraft, dvs. näringslivets investeringar, på ungefär samma nivå som i
övriga länder.
Trots att investeringskvoterna är ungefär lika stora är produktivitetsutvecklingen emellertid betydligt snabbare i Sverige och USA. Detta beror på en annan komplicerande omständighet, nämligen att det är av betydelse för produktivitetsutvecklingen – och därmed för inkomstutvecklingen – vilken typ av
investeringar som görs.
Skillnaden i produktivitetsutvecklingen mellan euroområdet och USA kan till
stor del förklaras av en lägre TFP-tillväxt. Forskning pekar på att denna skillnad i
sin tur till stor del beror på skillnader i IT-investeringar (Timmer et. al. 2003).
För konkurrenskraften är det inte bara viktigt att investeringar görs, utan även
att det är rätt typ av investeringar som görs. Investeringskvoten är därför i sig
otydligt som mått på konkurrenskraften.
32

SVERIGES KONKURRENSKRAFT

2.2.2

Viss kapitalavkastning är ett nödvändigt, men inte
tillräckligt villkor

Även om sambandet mellan kapitalintensitet och produktivitetsutveckling är
komplicerat är det ändå en förutsättning för en fortsatt stark produktivitetsutveckling att svensk produktion kan konkurrera om investeringar på den globala kapitalmarknaden.
Det innebär att avkastningen på svenska investeringar inte kan avvika från omvärlden utan att det får negativa konsekvenser för investeringsvolymen och
därmed kapitalstockens utveckling.
Kapitalavkastningskravet skulle kunna ses som ett mått på svensk ekonomis
konkurrenskraft. Det bygger på antagandet att så länge svenska företag klarar
av att uppfylla det internationellt satta kapitalavkastningskravet kommer de att
framgångsrikt kunna konkurrera om investeringar. Därmed ges förutsättningarna för att öka produktionskapaciteten, vilket är grunden för ökade framtida
inkomster.
En alltför hög kapitalavkastning skulle då indikera att kapitalavkastningen tar
en omotiverat stor andel av förädlingsvärdet. Det kan inträffa om en mycket
svag inhemsk arbetsmarknad, där det råder hård konkurrens om lediga jobb,
leder till att löneutvecklingen understiger företagens faktiska betalningsförmåga. En alltför låg kapitalavkastning skulle indikera det motsatta. Avvikelser
från det internationellt satta kapitalavkastningskravet skulle därmed indikera
strukturella efterfråge-/utbudsproblem på arbetsmarknaden.
Strukturellt är kapitalavkastningskravet därmed en möjlig utgångspunkt för att
mäta svensk konkurrenskraft. Det finns dock ett antal problem. Kapitalavkastningskravet är vad svenska företag måste uppfylla för att tillfredsställa den internationella kapitalmarknaden, men det speglar inte allt som vi vill ska rymmas
inom begreppet konkurrenskraft, dvs. att Sveriges inkomster och vår tillgång till
nyttigheter åtminstone utvecklas i takt med andra jämförbara länder.
Låt oss anta att Sveriges kunskapsnivå halkar efter jämförbara länder. Detta ska
då enligt traditionell kunskap speglas i en över tiden motsvarande försämring
av produktivitetsutvecklingen och i en långsammare ökning av det totala förädlingsvärdet. Om svenska reallöner i det läget skulle utvecklas lika snabbt
som i jämförbara länder skulle kapitalavkastningen krympa. Sverige skulle få
svårt att uppfylla det internationella kapitalavkastningskravet och därmed
skulle det också uppmärksammas att ekonomin var i obalans och att Sveriges
konkurrenskraft har försvagats.
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Det är dock fullt möjligt att lönerna i stället skulle anpassa sig till den lägre
kunskaps- och produktivitetsnivån och att ekonomin skulle fortsätta att vara i
balans, men ha en svagare inkomstutveckling än jämförbara länder. Svensk
konkurrenskraft skulle därmed i en mening ha upprätthållits, men inte i den
mening som nog de flesta skulle avse med svensk konkurrenskraft. Konkurrenskraften skulle ha upprätthållits, men landet skulle ändå fortsätta att halka
efter i den så kallade välfärdsligan8.
Att Sverige uppfyller det internationellt satta kapitalavkastningskravet är ett
nödvändigt, men inte tillräckligt villkor för att vad som i denna rapport menas
med svensk konkurrenskraft ska vara uppfyllt.
Ett mått som speglar kapitalavkastningen kompliceras ytterligare av att det både
finns konjunkturella och strukturell påverkan på kapitalavkastningen. Som redan
påpekats skulle en avvikande kapitalavkastning kunna spegla strukturella utbudsproblem på arbetsmarknaden, men lika gärna förekomsten av efterfrågeproblem.
Vid en tillfällig negativ efterfrågestörning, som till exempel beror på att hushållen ökar sitt sparande kraftigt, kommer efterfrågan på arbetskraft att minska
och leda till att företagen säger upp befintlig personal. Skulle detta ske helt
simultant påverkas vare sig löner eller kapitalavkastning, utan bara antalet sysselsatta, men eftersom det i själva verket inte sker helt simultant påverkas till att
börja med sysselsättning och löner mindre än kapitalavkastning.
En orsak till detta är att det oavsett arbetsrättsregleringar är förbundet med
kostnader att anställa och avskeda personal som företaget helst vill undvika. Det
kan röra sig om sök- och informationskostnader i samband med rekrytering,
inskolning av ny personal m.m. Även mer subtila personalpolitiska hänsyn kan
spela in, såsom risken att personalens lojalitet med företaget minskar om man
alltför ofta anställer och avskedar personal.
Detta har gett upphov till ett välkänt fenomen inom arbetsmarknadslitteraturen
– s.k. labour hording. På grund av att sysselsättningen initialt inte minskar i
samma takt som efterfrågan innebär det att företagens kapitalavkastning (och
produktivitet) kommer att sjunka i början av en lågkonjunktur.
Ur ett perspektiv kan en tillfälligt fallande kapitalavkastning alltså fylla ett
syfte för både företagen, som minimera sina transaktionskostnader, och för
samhället, som slipper överta försörjningsansvaret för dem som sägs upp. Tillfälliga avvikelser från kapitalavkastningskravet kan således snarare vara önskvärda än utgöra ett problem.

8

OECD:s årliga ranking av länder efter BNP per capita i köpkraftspariteter.
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Konceptuellt finns det därmed två problem med att använda kapitalavkastningskravet som mått på konkurrenskraft. För det första speglar det inte med
nödvändighet vad som de facto ryms inom konkurrenskraftsbegreppet, utan bör
betraktas som ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för konkurrenskraft på
längre sikt. För det andra kan avvikelser från kapitalavkastningskravet på kort
sikt vara önskvärda, medan en minskad konkurrenskraft aldrig är önskvärd på
vare sig kort eller lång sikt.

2.2.3

Problem med att mäta kapitalavkastningskravet

Förutom de konceptuella problemen med kapitalavkastningskravet finns det
dessutom praktiska problem. Det finns i dag ingen enkel metod för att mäta det
faktiska marginalavkastningskravet på kapital. Vissa saker kan dock slås fast,
till exempel att marginalavkastningskravet på kapital bestäms på en internationell marknad och att golvet för marginalavkastningskravet på kapital bestäms på den internationella obligationsmarknaden, där en i princip riskfri
kapitalavkastning erbjuds i form av exempelvis svenska statliga obligationer.
För att låna ut till eller investera i företag kräver kapitalägaren kompensation
för den risk som han tar och ju högre risken är, desto högre kompensationskrav. Detta innebär att det är svårt att beräkna ett kapitalavkastningsmått på
marginalen som kan användas vid jämförelser med andra länder eller ens
inom länder.
Och även om det skulle vara möjligt att beräkna ett mått på den genomsnittliga
marginalavkastningen på kapital i ekonomin är det oklart hur ett sådant mått
skulle tolkas. Eftersom kapitalavkastningen bestäms i förhållande till risk,
skulle ett land vars näringsliv präglas av hög risk i princip erbjuda en hög
kapitalavkastning, medan ett land med låg risk skulle erbjuda en lägre avkastning, samtidigt som båda skulle uppfylla det internationella kapitalavkastningskravet.
Kapitalavkastningskravet var till exempel högre i Sverige under perioden med
fast växelkurs, då kapitalägarna utöver investeringsrisken även krävde en riskpremie för att låna ut i svenska kronor, dvs. ville skydda sig mot valutarisken
på grund av den högre inflationen i Sverige jämfört med omvärlden. Tillgången
till kapital var något dyrare i Sverige än i exempelvis Tyskland. Det mest extrema exemplet på detta var när Riksbanken i början av 1990-talet, då risken
för devalvering ansågs överhängande, höjde räntan till 500 procent i ett försök
att förhindra utförsäljningen av svenska kronor. Även om situationen lugnade
sig något efter riksbankens ingripande var den riskpremie som fanns på
svenska kronor ohållbar på längre sikt eftersom den skulle ha pressat upp avkastningskravet till en nivå där stora delar av näringslivet skulle ha slagits ut.
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I dag finns det ingen sådan riskpremie på att låna ut i svenska kronor då politiken på ett trovärdigt sätt lagts om för att fokusera på prisstabilitet. Inflationen
i Sverige har också de senaste 10 åren varit lika med, eller lägre, än omvärlden.
Det finns i dag inget mått som kan användas för att fastställa om Sverige lever
upp till det internationellt satta kapitalavkastningskravet. Allt annat lika stiger
dock vinst- och kapitalavkastningskravet när räntorna stiger, vilket minskar
antalet lönsamma investeringar och därmed också försvagar kapitalstockens
utveckling. I avsaknad av ett specifikt kapitalavkastningsmått förlitar sig bedömare på indikatorer som vinstandel och börsutveckling.
Svag koppling mellan börsutveckling och den reala ekonomin
Sambandet mellan en nations inkomstutveckling och börsutvecklingen är
svårtolkat. De senaste tio åren har börsen till exempel fluktuerat kraftigt utan
någon tydlig koppling till utvecklingen i den reala ekonomin. Ser vi till de senaste tio årens omsättnings- och indexutveckling på börsen har denna förändrats dramatiskt i förhållande till BNP.
Diagram 5 Omsättning och indexutveckling på Stockholmsbörsen, 1996-2005
Omsättning och indexutveckling Stockholmsbörsen 1996-2005
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Under denna period tredubblades omsättningen och index fluktuerade mellan
minus 40 och nästan plus 40, medan BNP per capita under samma period
uppvisade en stabil ökning med i genomsnitt 2,8 procent per år.
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Detta fenomen är inte unikt för Sverige. Även i USA har det så kallade p/etalet, dvs. priset på aktien i förhållande till vinsten, fluktuerat kraftigt. I ett
historiskt perspektiv ligger till och med dagens mer måttliga aktiekurser i USA
klart över det historiska genomsnittet. Det historiska genomsnittet är en
värdering av bolagen på drygt 15 gånger vinsten och i början av 2000-talet var
värderingen 35–45 gånger vinsten – i genomsnitt!
Diagram 6 Faktiska P/E-tal S&P 500 index i reala termer, 1900 t.o.m juli 2002
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I Sverige utvecklades p/e-talen på liknande sätt som i USA under andra hälften
av 1990-talet och nådde en topp på över 35 gånger vinsten. Efter det kraftiga
börsraset i början av 2000-talet har dock p/e-talen fallit till ca 15 gånger
vinsten, vilket är det långsiktiga historiska värdet i USA. Mot denna bakgrund
kan p/e-talet i USA te sig fortsatt höga, även om de har sjunkit kraftigt.
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Diagram 7 P/E-tal Sverige Månadsvärden
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Orsaken till dessa kraftiga fluktuationer är att priset på aktier inte i första hand
speglar i den reala situationen, utan snarare förväntningarna, som eftersom
kunskaperna om framtiden alltid är begränsade av naturliga skäl kan variera
beroende på en rad mer eller mindre relevanta faktorer.
Erfarenheterna från 1980-talet och slutet av 1990-talet visar också hur frikopplad börsutvecklingen kan vara från den reala ekonomin. I en situation där en
allt mindre del av förädlingsvärdet gick till kapitalet steg börsen kraftigt. Anledningen har varit densamma i Sverige i slutet på 1990-talet som i USA sedan
början av 1990-talet, dvs. att framtida förväntningar fick börsen att ändra företagens värdering och därmed ledde till en kraftig ökning av p/e talen. Företagens värde kunde alltså stiga kraftigt trots att det inte fanns någon motsvarande vinstutveckling i botten. Företagens vinstandel samvarierar således
inte med god ekonomisk utveckling
Även företagens vinstandel kan ses som en indikator på kapitalavkastningen.
Genom det skapade förädlingsvärdet, dvs. det samlade värdet av produktionen
när kostnaderna för insatsvaror har dragits av, ersätts produktionsfaktorerna,
dvs. kapital och arbete. Med ett konstant totalt förädlingsvärde i ekonomin
(=BNP) kan ersättningen till kapital visserligen öka genom en stigande vinstandel, men det kan bara ske på bekostnad av att ersättningen till arbetskraften
(löner) minskar. På motsvarande sätt kan löneandelen bara stiga om vinstandelen samtidigt faller.
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I en situation med fria kapitalrörelser speglar vinstandelen naturligtvis även det
internationellt satta kapitalavkastningskravet, men den påverkas också av konjunkturen och av förändringar i strukturella förhållanden, till exempel löntagarnas förhandlingsposition.
När utbudet på arbetskraft är stort och konkurrensen om lediga jobb hård tenderar vinstandelen att stiga, och vice versa. Från andra hälften av 1970-talet
steg vinstandelen i spåren av ökad arbetslöshet för att sedan sjunka under andra
hälften av 1980-talet när arbetslösheten sjönk. I slutet av 1980-talet bidrog den
överhettade arbetsmarknaden till att pressa ned vinstandelen till en historiskt
låg nivå, men i början av 1990-talet började den återigen att stiga under period
då Sverige hade en negativ tillväxt i tre år i rad och en dramatiskt ökad arbetslöshet. När arbetsmarknaden återigen i slutet av 1990-talet började återhämta
sig sjönk vinstandelen tillbaka till mer normala historiska nivåer.
Svensk konkurrenskraft enligt den definition som fastställdes i inledningen, dvs.
att svenska inkomster ökar i relation till våra konkurrentländer, kan därmed inte
sägas beskrivas väl av vinstandelen. Ibland är sambandet i själva verket det
omvända, till exempel i början av 1990-talet då Sverige i förhållande till sina
konkurrentländer förlorade kraftigt i köpkraft samtidigt som vinstandelen steg.
Diagram 8 Vinstandel i ekonomin, andel av BNP till faktorpris, procent
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Även om kapitalavkastningskravet konceptuellt kunde ha varit lämpligt för att
mäta svensk ekonomis konkurrenskraft, har indikatorer på kapitalavkastningen
som vinstandel och börsutveckling följaktligen alltför många brister.
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2.3

Relativ enhetsarbetskostnad (RULC)

Relativ enhetsarbetskostnad, dvs. vad arbetet per enhet kostar relativt ett annat
land eller en grupp av länder, används ofta som mått för hur den svenska konkurrenskraften utvecklas. Minskar Sveriges arbetskostnader per enhet så antas
Sveriges konkurrenskraft öka, och vice versa. Relativ enhetsarbetskostnad bör i
likhet med kapitalavkastningen dock snarare betraktas som en restriktion än
som ett mått på Sveriges konkurrenskraft.
Den relativa enhetsarbetskostnaden påverkas av tre faktorer: löneutvecklingen,
produktivitetsutvecklingen och växelkursen. Måttet är en väsentlig pusselbit i
bedömningen av om Sveriges löneutveckling med hänsyn till produktivitetsutveckling och växelkurs ligger i linje med omvärlden. Enhetsarbetskostnaden
ska i princip kunna öka med inflationsmålet (dvs. med 2 %). Det ger ett löneutrymme som motsvarar inflationsnormen plus produktivitetsutvecklingen,
givet att prisutvecklingen på svenska och utländska produkter är densamma.
Om det antas att produktivitetsutvecklingen är ca 2 procent skulle det i Sverige
innebära ett löneutrymme på i grova drag ca 4 procent9. Om enhetsarbetskostnaden utvecklas svagare än inflationsnormen kan det betyda att lönerna
inte stiger i takt med produktivitetsutvecklingen och att en växande andel av
förädlingsvärdet går till vinst.
Diagram 9 Enhetsarbetskostnad i näringslivet, årlig procentuell förändring (säsongsrensade
data)
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9

För en mer detaljerad diskussion kring detta, se Konjunkturinstitutets Lönebildningsrapport
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Detta ligger dessutom i linje med utvecklingen de senaste åren, då de mycket
låga ökningarna i enhetsarbetskostnad också lett till en ökad vinstandel. Det är
emellertid inte säkert att en svagare utveckling av enhetsarbetskostnaden betyder stigande vinster, och tvärtom.
Relativpriset på svenska varor i förhållande till utländska varor (terms of trade)
kan också förändras. Som redan påpekats beror Sveriges fallande terms of trade
på en snabb produktivitetsutveckling och därmed också fallande marginalkostnader på svenska produkter. Fallande marginalkostnader kommer på en rimligt
fungerande marknad också konsumenterna till del i form av lägre priser.
Detta syns dock inte i den relativa enhetsarbetskostnaden, eftersom denna endast mäter arbetskostnad per producerad enhet och inte hur mycket förädlingsvärde varje enhet skapar. Det är teoretiskt möjligt för den relativa enhetsarbetskostnaden att utvecklas i linje med omvärlden samtidigt som Sveriges konkurrenskraft, mätt som ökande inkomster, ständigt försvagas på grund av fallande
priser på svensk produktion, utan att detta speglar lägre produktionskostnader. I
Sveriges fall har dock terms of trade inte fallit mer än att de låga enhetsarbetskostnaderna inneburit en stigande vinstandel i ekonomin, dvs. priserna har fallit
mindre än vad produktionskostnaderna gjort. (se diagram ovan).
Trots en snabbare arbetskostnadsutveckling i Sverige (45 procent under 1995–
2004) jämfört med euroområdet (18 procent) så har enhetsarbetskostnaden
utvecklats relativt lika. Detta beror på att Sverige under samma period också
haft en betydligt starkare produktivitetsutveckling.
Utvecklingen under perioden 1995–2004 har i praktiken bestått av relativt stigande enhetsarbetskostnader under första hälften som därefter föll under periodens senare hälft. En stigande relativ enhetsarbetskostnad behöver dock inte
utgöra ett problem eller vara ett tecken på försvagad konkurrenskraft.
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Diagram 10 Relativ enhetsarbetskostnad i Näringslivet, Sverige jämfört med Euroområdet
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Efter krisen på 1990-talet steg vinstandelen i ekonomin kraftigt till historiskt
mycket höga nivåer. De stigande relativa enhetsarbetskostnaderna under andra
hälften av 1990-talet slog dock inte igenom i högre priser på marknaden. De
stigande enhetskostnaderna var i stället drivkraften bakom att den svenska
vinstandelen normaliserades, dvs. föll. Det var alltså inte konkurrenskraften
som påverkades utan fördelningen av förädlingsvärdet mellan arbete och kapital. Det var en process som fortsatte ända tills även vinstandelen låg under det
historiska värdet. De lägre relativa enhetsarbetskostnaderna har dock återställt
vinstandelen de senaste åren.
Den bakomliggande orsaken till varför stigande priser i detta läge skulle ha
urholkat svensk konkurrenskraft är att andra producerande länder inte upplevde
motsvarande kostnadsökningar. Det är rimligt att anta att de svenska företagen
var pristagare på marknaden och att de nedpressade enhetsarbetskostnaderna
därmed genererade en ökad vinstandel i stället för fallande priser. Samma mekanism fick sedan till följd att när enhetsarbetskostnaden steg, pressades vinstandelen ned till normala nivåer i stället för att priset steg.
Relativa enhetsarbetskostnader kan därför inte i sig anses beskriva Sveriges
konkurrenskraft på ett rimligt sätt.
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2.4

Real växelkurs

Den nominella växelkursen, dvs. det växlingsförhållande till en annan valuta
som vi erbjuds när vi till exempel åker utomlands, ger sällan god information
om den reala ekonomin – annat än på mycket lång sikt. Växelkurser svänger
helt enkelt för mycket på kort sikt för att kunna spegla den reala ekonomin.
Basen på lång sikt för efterfrågan på den svenska kronan, som även bestämmer
dess värde, styrs av efterfrågan på svenska produkter och tillgångar. Svenska
produkter säljs oftast i svenska kronor10 och det är återförsäljare som därefter
omvandlar priset till lokala valutor. Det innebär att när efterfrågan på svenska
produkter stiger, så stiger även efterfrågan på den svenska valutan. Om detta
var hela sanningen skulle dock växelkurserna mellan länder vara betydligt mer
stabila. Förutom efterfrågan på produkter tillkommer nämligen efterfrågan på
svenska tillgångar så som aktier, obligationer, fastigheter, m.m. Eftersom det
delvis rör sig om rent finansiella placeringar är dessa flöden dessutom betydligt
mer snabbfotade än svängningarna i handelsflödena.
Avståndet till den reala ekonomin förstärks ytterligare av att valutamarknaden
är en marknad i sig, med allt vad det innebär av intern marknadslogik och
spekulationer i förhoppning om snabba vinster. Den nominella växelkursen kan
ses som relativpriset mellan olika valutor där påverkan av olika kortsiktiga och
marknadslogiska faktorer är stor.
I konkurrenskraftssammanhang används dock ibland den reala växelkursen.
Om den nominella växelkursen är relativpriset mellan olika valutor kan den
reala växelkursen ses som relativpriset mellan varor i olika länder. Den reala
växelkursen jämför prisnivån i ett land med ett annat i en gemensam valuta.
Den reala växelkursen försöker fånga hur mycket varor kan jag köpa i USA
jämfört med Sverige för mina svenska kronor. Kan jag till exempel växla in
vad det kostar att köpa en hamburgare i Sverige till dollar och köpa en hamburgare i USA? De avgörande faktorerna skulle i detta fall vara priset på hamburgaren i respektive land (prisnivån, P) och den nominella växelkursen (E). En
formel för den reala växelkursen ( Ê ) kan vara:

E * Putland
Eˆ =
PSverige
Det som påverkar den reala växelkursen blir då allt som påverkar prisnivån
(inflationen) och den nominella växelkursen. En snabbare produktivitetsutveckling i Sverige skulle innebära att den reala växelkursen försvagades. Om
10

Undantaget är när ett svenskt företag valt en annan valuta, vanligtvis USD eller Euro, som koncernvaluta.
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vi återgår till exemplet med hamburgaren skulle detta på en väl fungerande
marknad för hamburgare leda till att marginalkostnaden för att göra en hamburgare faller och därmed också priset. Utan att det har skett någon förändring i den nominella växelkursen skulle man för samma belopp i svenska
kronor – som alltså blivit mer värda hemma – kunna köpa fler hamburgare i
Sverige men färre hamburgare i utlandet. Den reala växelkursen är då svagare
eftersom man får mer varor för samma peng i Sverige än i USA.
Om den svenska hamburgermarknaden å andra sidan fungerar dåligt och karakteriseras av monopolprissättning kommer det att innebära att en hamburgare är dyr i förhållande till andra länder som har fungerande hamburgermarknader, dvs. man får inte mycket hamburgare för sina svenska kronor.
Den reala växelkursen är stark om det pris man betalar för en amerikansk
hamburgare inte skulle räcka för att betala en hamburgare i Sverige.
I detta fall speglar prisnivån produktivitetsutvecklingen och hur väl olika delmarknader fungerar. Slutsatsen blir då att om en relativt fallande prisnivå
(lägre inflation än omvärlden) och svagare real växelkurs beror på förbättringar av konkurrensen och en starkare produktivitetsutveckling är detta inte
något negativt. En sådan utveckling kommer troligtvis i förlängningen att
leda till en ökad efterfrågan på svenska varor och till att kronans nominella
kurs stiger, vilket återigen skulle förstärka den reala växelkursen.
I en mer komplicerad verklighet behöver dock inte en relativt starkare produktivitetsutveckling vara förenad med en relativt lägre inflation. Om vi antar att
ekonomin består av två sektorer, en högproduktiv och en lågproduktiv, och att
lönerna i respektive sektor speglar produktivitetsutvecklingen, så skulle lönerna
i den högproduktiva sektorn stiga mycket snabbare än i den lågproduktiva. Det
skulle ganska snabbt uppstå ett stort lönegap mellan sektorerna. Det finns dock
en mekanism som skulle motverka detta, nämligen arbetsmarknaden.
Arbetsmarknaden kommer att begränsa löneskillnaderna genom att konkurrensen om de högavlönade jobben blir mycket större och håller tillbaka löneutvecklingen. Samtidigt måste den lågproduktiva sektorn höja lönerna mer än
produktivitetsutvecklingen för att kunna locka till sig arbetskraft. Det gör att
priset på produkter från den lågproduktiva sektorn (arbetsintensiva tjänster)
måste öka – om de överhuvudtaget ska produceras. Fallande priser i den ena
sektorn kompenseras av stigande priser i den andra sektorn, vilket gör att den
totala prisnivån inte faller och att den reala växelkursen inte påverkas av den
högre produktivitetsutvecklingen.
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Men även med en sådan mer realistisk modell kan den reala växelkursen påverkas. Om den totala efterfrågan – och lönerna – utvecklas långsammare än
utbudet (produktivitetsutvecklingen) innebär det enligt lagen om utbud och
efterfrågan att priset kommer att falla eller öka i långsammare takt.
Ett sådant scenario skulle till exempel kunna bli verklighet om avtalade löner
ökade mindre än den genomsnittliga produktivitetsutvecklingen och ledde till
en stigande vinstandel, men utan att detta fortplantade sig i en motsvarande
ökning av investeringarna, eftersom efterfrågan i ekonomin då skulle utvecklas
långsammare än utbudet. Detta skulle ta sig uttryck i form av att sparandet i
ekonomin skulle öka inom företagssektorn, vilket – om ekonomin tidigare var i
balans – skulle leda till att det uppstår ett bytesbalansöverskott. Till viss del
beskriver scenariot ovan Sveriges situation och ger också en del av förklaringen till Sveriges kraftiga bytesbalansöverskott.

2.4.1

Positiv och negativ konkurrenskraft

En påtaglig förstärkning av den reala växelkursen skedde under slutet av 1980talet, då inflationen i Sverige var betydligt högre än i omvärlden. Det medförde
att svenska varor blev dyra relativt utlandet. Prisnivån steg på grund av snabbt
stigande enhetsarbetskostnader (RULC), och den reala växelkursen att förstärktes. Den starka reala växelkursen var dock inte långsiktigt hållbar eftersom
man i utlandet inte var villig att betala dessa priser för svenska varor, vilket ledde
till ett stort bytesbalansunderskott och till ett starkt tryck på den nominella
växelkursen. Den nominella växelkursen försvagades också kraftigt när kronan
tilläts flyta 1992. Försvagningen av den nominella växelkursen innebar att den
reala växelkursen bättre speglade Sveriges konkurrenskraft på de internationella
marknaderna och bytesbalansunderskottet vändes så småningom till ett överskott.
Lars Heikensten uttryckte sin syn på den reala växelkursen så här:
”En vanlig tolkning av den reala växelkursen är att den är ett mått på ett
lands internationella konkurrenskraft. Ju svagare den reala växelkursen är,
dvs. ju fler inhemska varor som går åt i utbyte för en given mängd utländska
varor, desto billigare är det för utländska företag och konsumenter att köpa
svenska varor – vår konkurrenskraft förstärks. Den reala växelkursen är
följaktligen även ett mått på köpkraft; ju svagare real växelkurs, desto färre
antal utländska varor kan man köpa med en given mängd inhemska varor.
En svag kurs kan visserligen ge konkurrensfördelar, men innebär samtidigt
att svenskarna blir fattigare.”11

11

Tal av vice riksbankschef Lars Heikensten 2002-11-13
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Det synsätt som kommer till uttryck här är överensstämmer inte med det konkurrenskraftsbegrepp som används i denna rapport. Enligt Heikenstens resonemang skulle svenskarna alltså kunna bli fattigare samtidigt som konkurrenskraften förstärks. Detta är emellertid inte möjligt om konkurrenskraft definieras
som kraft i tävlan om nyttigheter (inkomster). Enligt en sådan definition kan vi inte
öka vår konkurrenskraft och samtidigt få mindre nyttigheter, dvs. bli fattigare.
Skillnaden är att den ena definitionen fokuserar på möjligheter att få balans i våra
utrikesaffärer, dvs. att svenska varor är prissatta på ett sådant sätt att de går att
sälja i en tillräcklig omfattning för att täcka våra behov av importerade varor.
Utifrån denna tolkning av konkurrenskraft blir det endast en fråga om pris.
Resonemanget kan även åskådliggöras genom följande exempel: En person på
arbetsmarknaden erbjuder sin arbetskraft för 25 000 kronor i månaden och har
också anställning, vilket innebär att han/hon är konkurrenskraftig till det priset.
Plötsligt förlorar personen jobbet och måste finna ett nytt jobb på marknaden,
men upptäcker då att ingen vill anställa honom/henne för en lön på 25 000 kronor. Genom att sänka sitt lönekrav till 20 000 kronor kan han/hon dock öka sin
”konkurrenskraft” och få anställning. Detta leder naturligtvis till att han/hon
även förfogar över betydligt mindre nyttigheter och kanske måste sälja bilen
eller flytta till en mindre lägenhet.
När diskussionen handlar om Sveriges konkurrenskraft i ett vidare perspektiv
och huruvida den förstärks eller försvagas, antas en förstärkning syfta till ökade
nyttigheter och inte tvärtom. I debatten skulle ett påstående om att Sverige
kraftigt har förstärkt sin konkurrenskraft men samtidigt blivit fattigare i förhållande till jämförbara länder sannolikt uppfattas som motsägelsefullt.
Det är dock naturligtvis möjligt att förstärka konkurrenskraften genom att
sänka priset. Det kan därför finnas en poäng med att skilja mellan dessa funktioner, dvs. mellan konkurrenskraft som skapar förutsättningar för stigande
inkomster (positiv konkurrenskraft) och konkurrenskraft som förutsätter minskade inkomster (negativ konkurrenskraft). Den definition som denna rapport
utgår ifrån kan då anses beskriva positiv konkurrenskraft.
Historien under 1970- och 1980-talen har dock i mångt och mycket präglats av
negativ konkurrenskraft, dvs. att Sverige tvingats till att minska inkomsterna
för att vara konkurrenskraftig. Det har skett genom att inflationen har urholkat
realinkomsterna och framtvingat försvagningar av den nominella växelkursen
för att balansera utrikeshandeln. De senaste tio åren har dock präglats av det
motsatta, dvs. positiv konkurrenskraft.
En nation är alltid på längre sikt konkurrenskraftigt. Frågan är bara om detta
kommer att ske via positiv eller negativ konkurrenskraft.
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I likhet med flera av de redan nämnda måtten på konkurrenskraft har den reala
växelkursen ingen direkt koppling till positiv konkurrenskraft. Precis som kapitalavkastningskravet är en rimligt avvägd real växelkurs på sikt en nödvändig
förutsättning för konkurrenskraft, men detta gäller oavsett om vi blir fattigare
eller rikare, dvs. oavsett om det är positiv eller negativ konkurrenskraft som
skapar balans i ekonomin och i handeln med omvärlden.

2.5

Sammanfattning

Samtliga mått som diskuteras i det föregående: terms of trade, kapitalavkastning, investeringar, relativ enhetsarbetskostnad och real växelkurs ger information som är värdefull och viktig för att bedöma tillståndet i ekonomin. Som
mått på svensk konkurrenskraft har de dock alltför många brister, antingen
genom att deras koppling till en ökning av nyttigheter är oklar eller genom att
de är alltför mångtydiga. Utan en djupare analys är det inte möjligt att ens teoretiskt bestämma om det är bra eller dåligt att de ökar eller minskar, vilket är ett
minimikrav som måste ställas på ett konkurrenskraftsmått. Samtidigt kan alla
dessa mått bidra väsentligt till att bedöma om ekonomin balanserar utbud och
efterfrågan på ett rimligt sätt. Balans är dock inte samma sak som positiv konkurrenskraft, utan både rika och fattiga ekonomier kan och måste i längden
balanseras.
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3

Direkta mått på Sveriges konkurrenskraft

Att indirekt mäta nationell konkurrenskraft innebär, som konstaterats i det föregående kapitlet, stora svårigheter. Ett mer direkt mått är det samlade värdet
av all produktion i landet, dvs. bruttonationalprodukten (BNP). Det är också det
vanligaste sättet att jämföra ekonomier internationellt. Vid jämförelser mellan
länder används till exempel BNP oftast som mått på utveckling eller för att
beskriva konjunkturutvecklingen.

3.1

Bruttonationalprodukten (BNP)

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för beräkningen av BNP, vilket sker
inom ramen för de så kallade nationalräkenskaperna. Det finns två skilda sätt
att beskriva BNP: å ena sidan som det samlade värdet av all produktionen, och
å andra sidan som det samlade värdet av all förbrukning. Summan av dessa ska
vara densamma eftersom allt som produceras i någon mening även måste förbrukas.
När BNP ackumuleras via förbrukningen kan det konstateras i vilken utsträckning olika former av förbrukning bidrar till BNP-tillväxten. I diagrammet
nedan för andra kvartalet 2006 framgår de olika bidragens storlek till den totala
BNP-tillväxten på ca 3,5 procent. Diagrammet visar att privat konsumtion och
fasta bruttoinvesteringar stod för det största bidraget andra kvartalet 2006 och
att även lageravveckling bidrog till BNP. Av detta kan man dra slutsatsen att
ekonomin är inne i en relativt stark konjunktur. Att redovisa BNP via konsumtionen ger sålunda värdefull information om vad som faktiskt döljer sig bakom
BNP-tillväxten. Är det den privata eller den offentliga konsumtionen som driver tillväxten? Eller drivs den av investeringar och i så fall vilken typ av investeringar? Vad händer med lagren, byggs de upp eller avvecklas de?
Bland annat prognosmakare ägnar en hel del energi åt denna typ av analyser för
att försöka förstå vad som är rimligt att förvänta sig framöver. Om lagerinvesteringarna har ökat under en längre tid är det rimligt att anta att de kommer att
behöva avvecklas och att företagen börjar bli nervösa över sina alltför stora
lager. Om lageravvecklingen inte leder till att tillväxten ökar, dvs. om efterfrågan inte stiger så mycket att det går att både fortsätta produktionen i oförminskad takt och sälja av lagren, kommer antalet arbetade timmar i ekonomin att
falla. Detta är bara en av hundratals olika analyser som kan göras med utgångspunkt i förbrukningen och dess delkomponenter.

49

SVERIGES KONKURRENSKRAFT

Diagram 11 Bidrag till förändring i BNP, andra kvartalet 2006(a)
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Källa: SCB

När BNP ackumuleras via produktionen motsvarar detta det samlade värdet av
alla förädlingsvärden. Förädlingsvärdet är det värde som uppstår när alla insatsvaror har dragits av från försäljningspriset på en vara, dvs. allt som inte är
företagets eget kapital eller arbetsinsats. När alla kostnader utom företagets
egna har dragits av återstår förädlingsvärdet, som helt enkelt är det värde som
kapitalet och arbetsinsatsen i företaget har förädlat insatsvarorna med. Förädlingsvärdet tillfaller sedan kapitalet och arbetskraften som inkomster i form av
bruttovinstandel och bruttolön.
BNP i fast pris
Som redan framgått är BNP relaterat till det aktuella försäljningspriset. Det
innebär att om priset på en vara stiger så stiger också förädlingsvärdet, allt annat lika. Det är dock inte säkert att detta speglar en verklig ökning av förädlingsvärdet. Det stigande priset kan även bero på inflation, dvs. att värdet på
produktionen egentligen inte har stigit utan pengar bara har blivit mindre värda.
Ett BNP-mått som inte beaktar inflationen kallas ”BNP i löpande priser”, medan ett BNP-mått som beaktar inflationen kallas ”BNP i fasta priser”.
Det är relativt komplicerat att fastställa BNP i fasta priser. En vara som stiger i
värde kan ju göra detta av två skäl, till följd av inflationen eller på grund av att
varans egenskaper eller kvalitet har förändrats. En prisökning som beror på en
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förändring av egenskaperna ska betraktas som en genuint ökad produktion och
inte inflationen. SCB försöker fånga dessa förändringar på en relativt detaljerad
nivå för att kunna ge till exempel mobiltelefoner ett rättvisande värde i förhållande till egenskapsförändringar (t.ex. mobiltelefon med kamera) och inflation
(i detta fall deflation).
Givet en fastprisberäknad BNP kan tillväxt av förädlingsvärdet bara skapas av
två faktorer: fler arbetade timmar eller mer produktion per arbetade timme
(produktivitet). En nations BNP beror därmed på värdet av produktionen per
timme och på antalet arbetade timmar. Antalet arbetade timmar beror i sin tur
på årsarbetstiden, demografin och sysselsättningsgraden.

3.1.2

Årsarbetstiden och den flitige amerikanen

Det finns de som menar att Europa under en period har tappat fart i ”catching
up”-processen och att den konvergerande utvecklingen mot USA:s BNP bör
fortsätta framöver, dvs. att Europa har en högre BNP-tillväxt än USA
(O´Mahony & van Ark 2003). Detta kan dock ifrågasättas. Även om EU har
tappat kraft i förhållande till USA de senaste 10–15 åren, vilket framgår av
diagrammet nedan, är det i dag oklart åt vilket håll ”catching up”-effekten går.
”Catching up”-effekten avser BNP per timme i den mening att ökad kapitalintensitet ger relativt större effekt när kapitalintensiteten är låg och inte BNP
per capita.
Diagram 12 BNP per capita, indexbasår 1995 (dollar PPP)
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Eller enklare uttryckt: produktionen ökar mer när det inte finns någon maskin
alls än när man byter ut maskinen mot en ny. Dessutom är det billigare och
lättare att kopiera teknik än att uppfinna den. Det innebär att det är lättare att
öka produktionen för dem som inte redan använder den senaste tekniken.
Sett till BNP per timme finns det ingen skillnad som skulle motivera att EU i
dag skulle växa snabbare än USA. Flera EU-länder har en högre BNP per
timme än USA, vilket framgår av diagram 13 nedan.
Trots den snabba svenska produktivitetsutvecklingen de senaste tio åren har
Sverige fortfarande en bit kvar innan man uppnår USA:s produktivitetsnivå och
ytterligare en bit innan man uppnår Frankrikes.
Det finns emellertid inte heller något som skulle motivera att Europa skulle
växa långsammare, såsom har varit fallet de senaste åren. Stora länder som
Italien och Tyskland, men även mindre länder som Nederländerna och Belgien,
har haft en betydligt svagare utveckling av BNP per timme än USA.
Skillnaderna mellan Europa och USA blir emellertid mycket tydligare vid en
jämförelse av både BNP per sysselsatt och BNP per capita. USA har en BNP
per capita som är 25–30 procent högre än flertalet europeiska länder och har
även lyckats försvara denna skillnad ända sedan 1950-talet.
Diagram 13 BNP per timme (dollar PPP)

Diagram 14 BNP per sysselsatt (dollar PPP)
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Dessa stora skillnader beror dock inte på att USA:s ekonomi är mer konkurrenskraftig, utan på att en arbetstagare i USA i genomsnitt arbetar betydligt fler
timmar per år.
Genomsnittsamerikanen är ungefär 25–30 procent rikare och arbetar i genomsnitt 25–30 procent mer än en europé. USA har kunnat försvara sin relativt
större inkomst genom att inte minska arbetstiden i samma utsträckning som
europeiska länder. Skillnaderna i årsarbetstid innebär att det är svårt att värdera
USA:s relativt större inkomster i framgångstermer.
Diagram 15 Genomsnittlig årsarbetstid, timmar per sysselsatt
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Källa: The Conference Board and Groningen Growth and Development Centre,
Total Economy Database, January 2007, www.ggdc.net

En ekonomi kan anses vara mer konkurrenskraftig om BNP per timme är högre
i förhållande till jämförbara länder. Det är också rimligt att givet medelarbetstiden betrakta ett land som mer konkurrenskraftigt om en större andel av den
arbetsföra befolkningen deltar i produktionen, dvs. om landet har en hög sysselsättningsgrad. Det är dock mer tveksamt hur inkomstskillnader till följd av
skillnader i årsarbetstid ska bedömas.
Det som inom nationalekonomisk teori kallas inkomst- och substitutionseffekten kan helt enkelt se olika ut för olika länder. Om lönen stiger blir det visserligen dyrare att vara ledig – substitutionseffekten – men man blir å andra sidan
rikare och har råd att kosta på sig mer fritid. Beroende på individens preferenser när det gäller fritid respektive arbete kan en ökad inkomst både leda till
ökad eller minskad arbetstid.
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Sedan 1950-talet har det dock varit uppenbart att ökade inkomster har lett till
minskad arbetstid. USA utgör i detta sammanhang ett undantag genom att höga
inkomster har haft ett ovanligt begränsat genomslag i kortare arbetstid. Om detta
på ett rättvisande sätt speglar preferenserna när det gäller fritid respektive arbete i
USA och Europa utgör skillnaden i BNP per capita mellan USA och Europa
egentligen inget problem, utan speglar bara att amerikaner värderar inkomst
betydligt högre än fritid jämfört med en europé.
Det kunde dock betraktas som ett problem om årsmedelsarbetstiden i USA eller
Europa inte gav en rättvisande bild av preferenserna när det gäller fritid och arbete. Ett exempel på detta skulle kunna vara att en väsentlig andel av den minskade arbetstiden i Europa utgör kollektiva minskningar: längre semester, utökad
föräldraledighet, rätt till sjukledighet och kortare arbetstid. Förutsättningarna för
denna typ av minskningar av arbetstiden är sämre i ett system med generellt sett
mindre kollektiva lösningar, såsom USA. Utifrån detta kan man vidare ställa
frågan om ett mer kollektivt orienterat system överskattar preferensen för fritid,
eller om ett mer marknadsbaserat system undertrycker den enskildes genuina
preferenser för fritid. Denna fråga ligger dock långt utanför ramen för denna
skrift och resonemanget redovisas bara för att klargöra att skillnader i relativ
rikedom som beror på olika årsarbetstid är komplicerat och inte kan tolkas som
skillnader i konkurrenskraft, dvs. möjligheten att skapa inkomst i konkurrens
med andra. Då årsarbetstiden slår igen så kraftigt i BNP per capita-statistiken är
nivåjämförelser av BNP mycket vanskliga som mått på konkurrenskraft.
Utifrån detta resonemang är det möjligt att även dra slutsatsen att om den bild av
preferenserna när det gäller fritid och arbete i respektive ekonomi är rättvisande,
är det inte skillnaden i BNP per capita mellan USA och Europa som är
problemet, utan snarare skillnaden i utvecklingen av BNP per timme de senaste
10–15 åren, dvs. produktivitetsutvecklingen.
För Sveriges del är situationen något annorlunda. Den svenska arbetsproduktivitetsutvecklingen har varit lika bra, eller till och med något bättre, än den
amerikanska de senaste 10–15 åren. Sverige har dock en sämre utveckling när
det gäller BNP per timme än USA, medan ett flertal europeiska länder, som på
1950-talet startade från ett sämre eller likvärdigt utgångsläge, däribland
Frankrike, Belgien, Österrike Tyskland och Nederländerna, nu har kommit
ikapp eller gått förbi USA.
Sverige har de senaste tio åren haft en stark inkomstutveckling jämfört med de
flesta andra länder, men jämfört med utvecklingen på 1950- och 1960-talet –
framstår den ändå som blygsam, särskilt om även den snabbt ökade ledigheten
beaktas. Sveriges BNP per capita fördubblades mellan 1950 och 1970 och om
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denna period jämförs med perioden 1970–1990 så halverades i princip tillväxttakten under den sistnämnda.
Detta var emellertid inte enbart ett svenskt fenomen. I själva verket upplevde
hela världsekonomin en långsammare tillväxttakt, även om den blev ovanlig
långsam i Sverige. De senaste tio åren har dock tillväxtutvecklingen påmint mer
om den på 1950-och 1960-talen och i en internationell jämförelse varit ovanligt
snabb. På ytan kan detta därmed framstå som jämförbart med de gyllen åren på
1950- och 1960-talen, men under dessa två decennier minskade samtidigt årsarbetstiden kraftigt, vilket innebar att de materiella konsumtionsmöjligheterna förbättrades kraftigt samtidigt som även möjligheten att konsumera fritid utvecklades mycket snabbt. Årsarbetstiden föll mellan 1950 och 1970 från 2000 timmar
till ca 1700 timmar. Det innebar en arbetstidsförkortning på i genomsnitt ca 15
timmar varje år, eller en minskning av den totala arbetstiden på mellan 0,75 och
0,9 procent.
I nationalräkenskaperna beräknas tillväxtökningen som summan av den procentuella ökningen av antalet arbetade timmar och den procentuella ökningen av
produktiviteten. Givet att sysselsättningsgraden hålls konstant innebär det att om
Sverige hade avstått ifrån att minska arbetstiden skulle den årliga tillväxten ha
varit ca 0,7–0,9 procentenheter högre varje år under perioden 1950–197012. Sveriges BNP skulle dessutom vara ca 15 procent högre i dag, vilket motsvarar ca
400 miljarder kronor. Då Sveriges BNP per timme är lägre skulle USA visserligen ändå ha en något högre BNP per capita. Men faktum kvarstår att Sverige, i
likhet med andra länder, valde att varje år avstå från ytterligare BNP-tillväxt för
att kunna öka konsumtionen av fritid13. För ett flertal EU-länder skulle en
motsvarande årsarbetstid som den i USA innebära att de skulle gå om USA i
BNP per capita.
Fritid kan i detta sammanhang betraktas som en nyttighet och för att göra en
korrekt bedömning av skillnader i nyttigheter som produktionen möjliggör skulle
den redan starka tillväxttakten för perioden 1950–1970 alltså skrivas upp med
0,75–0,9 procent årligen. I en internationell jämförelse var den svenska
minskningen av årsarbetstiden under denna period kraftig. Det kan noteras att
USA och Sverige, som vid denna tidpunkt hade världens högsta BNP per capita,
utvecklades mycket olika. USA minskade under perioden knappt årsarbetstiden
alls och det var inte förrän efter 1970 som USA inledde en mer markant

12

Detta gäller givet antagandet att kapitalintensiteten och totalfaktorproduktiviteten hålls konstant för
OECD11 och Sverige. Det är ett rimligt antagande då motsatt skulle indikera att Sverige på längre sikt utan
närmare förklaring antas halka efter i löneutbetalningsförmåga i förhållande till jämförbara länder.
13
Källa: Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database
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minskning av årsarbetstiden, även om man satte punkt för denna minskning
betydligt tidigare än i Europa.
Minskningen av årsarbetstiden fortsatte in på 1970-talet, men upphörde så
småningom i takt med den svagare inkomstutvecklingen. Sverige är i dag unikt i
det avseendet att svenska löntagare i genomsnitt arbetar fler timmar i dag än
1980. Även om BNP-tillväxten i dag är jämförbar med de gyllene åren, så har
Sverige nu upphört att sänka tillväxttakten genom ett ökat uttag av fritid.
Årsarbetstidens stora genomslag i BNP per capita nivån innebär sammanfattningsvis att BNP per capita nivå inte är ett lämpligt mått i en jämförelse av
konkurrenskraft. Eftersom förändringarna enskilda år är relativt begränsade
vore det därför mer adekvat att jämföra tillväxttakt, dvs. att mäta förändringen
och inte nivån.

3.1.3

Demografin och den åldrande befolkningen

De senaste tio åren har demografin kommit allt mer i fokus både nationellt och
internationellt. Orsaken är att befolkningarna i den utvecklade världen inte bara
krymper utan, vilket är allvarligare, också blir allt äldre. Implikationerna av
detta är många och allvarliga för BNP-tillväxten.
Som redan påpekats kan BNP öka genom att man antingen arbetar fler timmar
eller att produktionen per timme stiger. En åldrande befolkning påverkar direkt
både dessa faktorer.
För det första definieras ökningen av antalet arbetade timmar, givet att sysselsättningsgrad och årsarbetstid är oförändrade, av ökningen av befolkningen i
arbetsför ålder. I Sverige uppgår antalet sysselsatta till ca 4,5 miljoner. Det
innebär att om nettoökningen från ett år till ett annat är ca 45 000 personer, så
kommer antalet arbetade timmar att stiga med 1 procent och leda till en motsvarande ökning av BNP. För att beräkna den totala tillväxten i ekonomin läggs
till denna ökning sedan den ökade produktionen per timme (produktiviteten).
En höjning av den arbetsföra åldern har bidragit positivt till Sveriges tillväxt
under efterkrigstiden. Effekten av den växande arbetskraften har dock i uteblivit på grund av minskad årsarbetstid. Det kan uttryckas som att den potentiella
ökning av antalet arbetade timmar som den stora fyrtiotalistkullen och kvinnornas inträde på arbetsmarknaden borde ha medfört bidrog till att sänka medelårsarbetstiden i stället för att öka tillväxten. Som framgår av diagrammet nedan
har det totala antalet arbetade timmar i princip varit konstant, medan både
sysselsättningsgrad och befolkning har ökat, beror på att medelårsarbetstiden
har minskat i motsvarande grad. Den ekonomiska tillväxten, BNP, har uteslutande tillkommit på grund av stigande produktivitet. Det hindrar inte att BNP är
över tre gånger så hög i dag som på 1950-talet.
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Diagram 16 Sverige 1950–-2005
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Källa: The Conference Board and Groningen Growth and Development Centre, Total
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Befolkningsutvecklingen kommer dock inte att vara lika positiv framöver
(Martins et al. 2005). I de flesta EU-länder kommer befolkningen enligt de
senaste befolkningsprognoserna (ITPS kommande) till exempel att minska,
men än allvarligare ur ett ekonomiskt perspektiv är att befolkningen i samtliga
industriländer kommer att åldras. En växande andel av befolkningen kommer
alltså att stå utanför arbetskraften. OECD (Martins et al. 2005) bedömer att
tillväxten i BNP per capita i nästan alla OECD-länder kommer att avta på
grund av att en allt större andel av befolkningen kommer att stå utanför arbetsmarknaden. Befolkningsförändringar har tidigare bidragit positivt till tillväxten,
men kommer framöver att ge ett negativt bidrag som av OECD uppskattas till
mellan 0,2 och 0,8 procent per år fram till 2050.
Vad detta innebär kan illustreras med ett enkelt räkneexempel. Om vi antar att
produktivitetsutvecklingen långsiktigt ligger på 2 procent och att befolkningen
i arbetsför ålder ökar med 0,5 procent, så ger detta en potentiell tillväxt på
2,5 procent per år. Men om vi i stället antar att befolkningen åldras och att andelen invånare i arbetsför ålder minskar med 0,5 procent varje år kommer tillväxten däremot att bli 1,5 procent om året.
För att förstå den stora uppmärksamhet som demografifrågan har fått de senaste tio åren är dessutom nödvändigt att till den försämrade tillväxten lägga
ökade utgifter för pensioner, sjukvård, omsorg osv. Att befolkningen i OECD57
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länderna redan åldras och kommer att fortsätta att åldras är en mycket stabil
prognos. Huvudanledningen är givetvis att 2020 års arbetskraft föds i år. Framskrivningar av befolkningsutvecklingar är därför relativt stabila. Det som påverkar befolkningsberäkningarna är inte förändringar i fertilitet eller mortalitet,
utan vilka nettoinvandringsantaganden som görs i beräkningen.
De beräkningar som görs i dag visar att de gap som redan finns mellan USA:s
BNP per capita och EU:s, på grund av skillnader i årsarbetstid, till följd av
befolkningsförändringar i framtiden kommer att vidgas ytterligare med ca
20 procent (Martins et al. 2005). Det främsta skälet till detta är att USA har haft
en större invandring än EU, vilket har resulterat i en yngre befolkning.
Den demografiska utvecklingen påverkar dock inte bara tillväxten genom att
arbetskraften minskar. Individer uppvisar under sin livstid ett relativt stabilt
beteende i vissa avseenden. Under våra första 15–20 år blir vi till exempel i
någon mening försörjda, oftast av både staten och våra föräldrar. Medan våra
föräldrar står för husrum, mat m.m., står staten för barnomsorg, skola, sjukvård
osv. När vi träder in på arbetsmarknaden har vi till att börja med låg lön och
försöker etablera oss. Med tiden stiger lönen och vi etablerar oss även i andra
avseenden i samhället, genom att till exempel köpa bostad och bil, skaffa oss
en partner och så småningom kanske barn. Under den här perioden är vårt
sparande obefintligt eller lågt, eftersom vår materiella standard stiger relativt
snabbt samtidigt som våra ekonomiska åtaganden ökar. I takt med att lönen
stiger, den materiella standarden planar ut och de ekonomiska åtagande minskar (barnen flyttar) så ökar sparandet. När vi går i pension och inkomsterna
minskar konsumerar vi en del av vårt privata sparande och staten övertar försörjningsansvaret. Ur ett statsfinansiellt perspektiv övergår vi från att vara en
nettointäkt till att vara en nettoutgift. När vi sedan blir ”äldre äldre” kommer vi
att konsumera allt mer av offentligt finansierad sjukvård och omsorg.
Den åldrande befolkningen påverkar alltså sparandet i ekonomin. Med en stor
andel invånare i åldern 45–55 år kommer sparandet att vara högt, medan en stor
andel invånare i åldern 65–75 år kommer att leda till ett lågt sparande. Sparandet är direkt kopplat till kapitalbildningen, som i sin tur är kopplad till produktivitetsutvecklingen.
Åldrandet är också starkt kopplat till försörjningskvoten och kostnaden för de
offentliga välfärdssystemen. Även här kommer en stor andel invånare i åldern
45–55 år att medföra låga kostnader för de offentliga välfärdssystemen och
stora skatteintäkter, medan en stor andel invånare i åldern 65–75 år kommer att
medföra högre kostnader och lägre skatteintäkter. Hur påverkar detta skattekvoten? Hur påverkas statens möjligheter att genomföra offentliga investeringar? Kommer ökande transfereringar (pensioner) att undantränga invester58
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ingar i humankapital (utbildning och forskning)? Man skulle utan problem
kunna ställa upp ytterligare hundra frågor som direkt eller indirekt handlar om
hur tillväxttakten kommer att påverkas14. Det enda som kan slås fast med säkerhet är att mycket kommer att bero på hur gruppen 55–65-åringar kommer att
agera och framför allt på om de kommer att fortsätta att förvärvsarbeta.

3.1.4

Sysselsättningsgrad och jämställdhet

Sysselsättningsgraden mäts i förhållande till det som anses vara den arbetsföra
befolkningen. I internationell statistik är detta invånare i åldern 15–64 år, men
Sverige har valt att i stället mäta sysselsättningsgraden i förhållande till invånare i åldern 20–64 år. Skälet till detta är att nästan alla 15–20-åringar i Sverige
står utanför arbetskraften eftersom de fortfarande genomgår utbildning
Bestämningsfaktorerna för sysselsättningsgraden är många och svårfångade.
I grund och botten utgör de allt som kan påverka om en individ är sysselsatt eller
inte. I den ekonomiska diskussionen nämns ofta faktorer som arbetslöshetsförsäkringens utformning och omfattning, arbetsrättens stränghet, skatternas påverkan på arbetskraftsutbud och företagande. Det finns också studier som lyfter
fram socialt exkluderande mekanismer som diskriminering, socialt utanförskap,
bristande utbildning och patriarkala strukturer. Det skulle ligga alldeles för långt
utanför för målsättningen för denna rapport att i någon djupare mening försöka
redogöra för den massiva forskning som finns på detta område. Det kan dock
vara meningsfullt att i detta sammanhang slå fast vissa statistiska grundfakta.
Rent statistiskt är det möjligt att i alla länder konstatera att kvinnor, utlandsfödda, yngre, äldre och lågutbildade har en lägre sysselsättningsgrad än genomsnittet. I samtliga EU-länder har män i kärnarbetskraften (25–55 år) en aktivitetsgrad, dvs. de är antingen sysselsatta eller arbetslösa, på över 90 procent
(Europakommissionen 2006).
Det är med andra ord inte i den gruppen som en ökning av sysselsättningen
kan förväntas bidra till att öka sysselsättningsgraden. För att uppnå Lissabonmålet om en sysselsättningsgrad på 70 procent måste inte minst kvinnors
sysselsättningsgrad i EU stiga. Det som kallas Stockholmsmålet innebär att
också sysselsättningsgraden bland invånare i åldern 55–64 år ska öka till
50 procent. Många medlemsstater har långt kvar innan de har uppnått dessa
målsättningar. Sverige tillhör, tillsammans med Danmark och Storbritannien,
en liten exklusiv skara som redan har uppnått samtliga tre sysselsättningsmål
(Europakommissionen 2006).

14

För mer fördjupade analyser kring detta se www.oecd.org under ”ageing society”
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För att återknyta till den tidigare jämförelsen mellan USA och EU kan det noteras att det inte bara är årsarbetstiden, utan även sysselsättningsgraden, som
bidrar till att USA har en högre BNP per capita. I relation till ett antal EU-länder kompenseras detta av en högre BNP per timme, vilket neutraliserar skillnaden i sysselsättningsgrad. För att uppnå Lissabonmålen och minska gapet till
USA måste kvinnors sysselsättningsgrad stiga påtagligt.

3.2

Bruttonationalinkomsten (BNI)

BNP försöker fånga värdet av produktionen och inte värdet av inkomsterna.
Självklart är dessa nära förbundna, utan att för den skull vara samma sak. För att
få inkomster måste för det första inkomster som inte beror på den inhemska
produktionen läggas till eller dras ifrån, dvs. inkomster från utlandet. Låt oss anta
att ett svenskt multinationellt företag investerar i en fabrik i utlandet och att
denna går med vinst. Om företaget plockar hem vinsterna till Sverige kommer
dessa även att ingå i inkomsterna, och vice versa för utländska företag i Sverige.
Om verksamhet bedrivs i utlandet men inkomsterna skickas till Sverige ska dessa
inkomster räknas in. Nettot av faktorinkomster (kapital och arbete) till och från
utlandet ska läggas till eller dras ifrån BNP för att beräkna bruttonationalinkomsten (BNI). För de flesta OECD-länder är skillnaden mellan BNP och BNI
inte särskilt stor. I Europa är undantaget dock Irland, som bl.a. genom stora
utlandsinvesteringar snabbt har byggt upp sin ekonomi, vilket tydligt slår igenom
i Irlands BNI när de utländska företagen tar hem sina vinster.
BNI = BNP + nettot av primära inkomster från utlandet15
Om BNP ska beräknas utan inflation dras inflationen i varje producerad produkt
av på prisutvecklingen via olika prisindex, men motsvarande metod är inte
tillämplig på BNI. Fastprisberäkningen av BNP syftar till att korrekt spegla inflationen i produktionen – inte i förbrukningen. I en värld utan handel skulle detta i
princip vara samma sak, då vi skulle förbruka det vi producerar. Drygt 40 procent
av Sverige BNP är export och för dessa produkter är prisutvecklingen i hög grad
beroende av världsmarknadsprisets utveckling. Inkomsters värde är inte beroende
av produktionens inflation, utan av förbrukningens inflation. I produktionens
inflation väger till exempel motorfordon, malm, telekommunikation osv. tungt,
eftersom de svarar för en stor del av produktionsvärdet. För exempel ett hushåll
väger däremot inflationen på bostad, mat och kläder betydligt tyngre än lastbilar.
Dessa tre stora poster för hushållen är också annorlunda i det avseendet att bostäder utgör inhemsk produktion, medan mat utgör både utländsk och inhemsk
produktion och kläder i huvudsak utländsk produktion.
15

Primära inkomster är avkastning på direktinvesteringar, aktieutdelningar, räntor, löner, men även vissa
skatter och subventioner.
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Det innebär att man måste skilja mellan produktionsinflation, som används i
fastprisberäknad BNP, och förbrukningsinflation, som används för att beräkna
real BNI. En avgörande skillnad är att i förbrukningsinflationen får importerade
priser ett direkt genomslag. För hushållens del räknas inkomsten ned med konsumentprisindex (KPI), men som redan påpekats avser förbrukning även offentlig konsumtion, lager och investeringar.
Konjunkturinstitutet (Konjunkturläget augusti 2005) delar uppfattningen att real
BNI per capita är ett bättre mått på materiell levnadsstandard än BNP per capita.
En anledning till detta är att real BNI per capita indirekt fångar förändringar av
terms of trade (bytesförhållandet). Om Sverige får betala mer för importen relativt exporten kommer detta att synas i minskad real BNI, då inflationen på importerade varor skulle stiga och urholka köpkraften. En huvudanledning till att
fastprisberäknad BNP kan avvika från real BNI är just om terms of trade förändras.
Som framgår av tabellen nedan har det de senaste åren varit en relativt stor
skillnad på fastprisberäknad BNP capita och real BNI per capita. Som också
framgår av tabellen beror detta på vilken deflator (inflation) som används.
Tabell 1 BNP och BNI, årlig procentuell förändring
2003

2004

2005

2006

2007

BNP, löpande pris

3,6

4,4

3,1

4,4

5,0

Deflator, BNP

2,1

0,8

0,7

1,5

2,0

BNP, fast pris

1,5

3,6

2,4

2,9

2,9

Befolkning

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

BNP per capita, fast pris

1,1

3,2

1,9

2,4

2,4

3,9

5,6

2,3

4,1

5,1

2,4

1,3

1,5

1,9

2,1

BNI, löpande pris
(a)

Deflator, inhemsk användning
Real BNI

1,5

4,3

0,8

2,1

2,9

Real BNI per capita

1,1

3,9

0,4

1,7

2,5

(a) Implicit prisutveckling för hushållens och offentliga sektorns konsumtionsutgifter samt fasta bruttoinvesteringar och
lagerinvesteringar

Källa: Statistiska Centralbyrån och Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet (Konjunkturläget augusti 2005) har även gjort
beräkningar av utvecklingen i Sverige, USA och EU 15 under perioden 1995–
2004 när det gäller real BNI per capita (se tabell 2). Vad som framgår är att
Sverige, trots en svagare BNP-tillväxt än USA, har haft en lika stark
inkomstutveckling – real BNI per capita. Detta trots att det rör sig om en så
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stor skillnad som 0,5 procentenheter i genomsnitt per år. Jämfört med EU 15
har Sverige vunnit i köpkraft med en halv procentenhet per år.
Tabell 2 BNI och BNP i Sverige, USA och EU15, årlig procentuell förändring, medelvärde
1995-2004
Sverige

USA

EU15(a)
2,3

BNP, fast pris

2,8

3,3

BNP per capita, fast pris

2,6

2,2

2,0

Real BNI

2,7

3,6

2,4

Real BNI per capita

2,5

2,5

2,0

(a) Data för real BNI saknas för Spanien, Portugal och Luxembourg. I EU15-aggregatet, där dessa länder har en vikt på
11 procent, har real BNI-tillväxt approximerats med BNP-tillväxt.

Källa: OECD, Statistiska Centralbyrån och Konjunkturinstitutet

Även om real BNI per capita är en bra beskrivning av levnadsstandarden, dvs.
som approximation för medborgarnas tillgång till nyttigheter, är det inte en beskrivning av en nations konkurrenskraft. Konkurrenskraft sammanfattades inledningsvis som:

1

Konkurrenskraft är ett relativt mått, dvs. kraft i tävlan eller i konkurrens
med andra.

2

På nationell nivå ska utfallet av konkurrensen mätas i relation till konkurrentländer, dvs. länder med liknande ekonomisk struktur (de facto våra
stora handelspartners).

3

Konkurrenskraften syftar till ökad tillgång till nyttigheter, i detta avseende
tolkat som en maximering av inkomster i konkurrens med andra.

4

Konkurrensen sker på en marknad (där nationen inte är representerad)

5

De potentiellt tävlande enheterna utgörs av den arbetsföra befolkningen

För att bli ett begrepp som beskriver en nation konkurrenskraft saknas två
aspekter; för det första är real BNI per capita inget relativt begrepp, vilket är
nödvändigt villkor. Det går inte att vara konkurrenskraftig om det inte finns
någon att konkurrera med.
För det andra är det den arbetsföra befolkningen som ska jämföras, då det är
dessa som utgör de potentiellt tävlande, och inte hela befolkningen.
För det tredje speglar inte tillgången till materiella nyttigheter konkurrenskraften, då en stark konkurrenskraft som leder till materiella nyttigheter även genererar en efterfrågan på immateriella nyttigheter såsom fritid. Det gör det exempelvis omöjligt att bedöma om USA, med sin större materiella tillgång, är mer
konkurrenskraftigt än EU, med sitt större uttag av fritid. Att årsarbetstiden får
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ett så stort genomslag i materiella skillnader mellan länder, i synnerhet i förhållandet mellan USA och EU, gör att både Lissabonprocessens utgångspunkt
och olika former av välfärdsligor som bygger på nivåer kan ifrågasättas.
Det kan också argumenteras att faktorinkomster till och från utlandet inte bör
ingå, eftersom dessa inkomster genereras utomlands. Om svenska kapitalplacerare väljer att placera kapital utomlands som sedan skapar inkomster i Sverige
kan detta dessutom tolkas som att den svenska ekonomin inte är konkurrenskraftig. På samma sätt kan det om svenska medborgare arbetar utomlands, men
skapar inkomster i Sverige, ses som att den svenska arbetsmarknaden inte erbjuder konkurrenskraftiga villkor för viss typ av arbetstagare.
Denna tolkning av flödet av internationella faktorinkomster är inte med nödvändighet rättvisande. I dag är en multinationell industriproduktion, inom ett
företag, ett komplicerat nätverk av samarbete. Svenska företag kan öka sin
konkurrenskraft genom exempelvis horisontell integrering, dvs. att företaget
köper företag inom samma produktsegment och ökar sin marknadsandel, då det
möjliggör ett utnyttjande av skalfördelar. Ett sådant exempel skulle i USA:s fall
vara fordonsindustrin där Ford köpt Volvo. Frågan är då om Volvos hela förädlingsvärde ska räknas till Sverige eller om USA ska tillgodoräkna sig den
kapitalavkastning som förs till USA som inkomst och att denna därmed ska
avräknas det svenska förädlingsvärdet.
I detta fall kommer utgångspunkten att vara att kapitalinkomster från utlandet i
huvudsak är en spegling av företagens ständiga strukturomvandling och ökade
internationalisering, vilka syftar till att göra företagen mer konkurrenskraftiga.
Svenskägda koncerner med verksamhet i utlandet sysselsätter ca för 1,5 miljoner
arbetstagare, varav ca 0,5 miljoner i Sverige (ITPS 2004:3). På motsvarande sätt
sysselsätter utlandsägda företag många arbetstagare i Sverige. Eftersom det är
rimligt att anta att investeringar i utlandet är en förutsättning för att upprätthålla
en internationell konkurrenskraft bör även inkomster från utlandet ingå. Frågeställningen är i grunden huruvida det går att begränsa det svenska produktionssystemet till nationens gränser, eller om det är mer rimligt att se multinationella
företag med bas i Sverige som ett nationellt övergripande produktionssystem. I
detta sammanhang har det senare alternativet valts. Det skulle vara logiskt att
exkludera rent finansiellt kapital som placeras i utlandet, eftersom det kan ha
skapats av tidigare existerande konkurrenskraft och nu endast förvaltas, vilket
skulle innebära att det saknar en direkt koppling till den svenska produktionen.
Detta skulle emellertid göra beräkningarna oönskat komplicerade.
För Sveriges del är betydelsen av faktorinkomster till och från utlandet dock
mycket marginell och spelar i praktiken inte någon roll för analysen.
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4

ITPS konkurrenskraftsmått

Låt oss återgå till den definition på konkurrenskraft som lanserades i början:
Summan av nation A:s alla enheters förmåga att generera nyttigheter
(inkomster) på en marknad i förhållande till summan av den jämförbara
nationen B:s alla enheters förmåga att generera nyttigheter (inkomster)
på en marknad.
I förhållande till denna definition har begreppet real BNI per capita tre tillkortakommanden som konkurrenskraftsbegrepp:

1

Real BNI per capita är inte ett relativt begrepp

2

Real BNI per capita speglar inte den konkurrerande populationen, dvs. den
arbetsföra befolkningen, utan hela befolkningen.

3

Real BNI per capita nivån påverkas starkt av årsarbetstid, vilket är en
preferens mellan två olika nyttigheter: konsumtion och fritid.

I detta kapitel kommer dessa tillkortakommanden att åtgärdas.

4.1

Ett nytt mått på nationell konkurrenskraft

Konkurrenskraft innebär implicit kraft i tävlan att generera inkomster. Tävlan
sker med dem som vid samma tidpunkt befinner sig på den aktuella marknaden. Tidpunkten kan inte vara historisk, dvs. att jämförelsen gäller hur
Sverige har presterat tidigare eller hur länder har presterat vid olika tidpunkter.
Det främsta skälet till detta är att det inte finns någon stabil tillväxttrend över
tiden, utan varje tidsperiods tillväxt är starkt beroende på omvärldsförutsättningar. Konjunkturella och strukturella påverkansfaktorer slår kraftigt igenom
på tillväxten i historiska jämförelser att dessa inte blir meningsfulla. De flesta
OECD-länderna växte exempelvis snabbare på 1950- och 1960-talen än under
de påföljande årtiondena. Idag förväntar sig knappast någon heller att Sverige
ska kunna uppnå samma tillväxt av BNP per timme som under ”de gyllene
åren” på 50- och 60-talet.
En utgångspunkt är också att den svenska konkurrenskraften – i meningen ökad
tillgång till nyttigheter – inte heller ska jämföras med länder som av olika skäl
bör växa snabbare än Sverige, dvs. relativt fattiga länder som uppfyller villkoren för konvergens, till exempel Kina, Indien och Östeuropa. Dessa regioner
och länder bör procentuellt växa snabbare än Sverige och övriga mogna industriländer.
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Det kan dock påpekas att det inte är samma sak att växa snabbare procentuellt
som att i öka sina inkomster mer i absoluta termer. Mogna industriländers inkomster ökar i själva verket fortfarande snabbare i absoluta tal än utvecklingsländernas inkomster. I länder vars BNP per capita i dag ligger på ca 2000 USdollar per capita och som växer med 10 procent ökar inkomsten med 200 USdollar. I länder med 20 000–30 000 US-dollar per capita ökar å andra sidan
inkomsterna med 400–600 US-dollar, trots en blygsam tillväxt på 2 procent.
Detta exempel är inte köpkraftskorrigerat och kan därför ge en något missvisande
bild, men det visar ändå tydligt att även om länder med stora inkomstskillnader
växer olika snabbt i procent räknat är ökningen i absoluta tal en annan. I absoluta
tal växer i princip alltid de rika länderna mer än utvecklingsländerna.
Å andra sidan kan ett framgångsrikt utvecklingsland fördubbla sin BNP per
capita på ett decennium, medan det kan ta alltifrån 20–45 år för ett moget industriland att uppnå samma ökning. Detta leder i förlängningen till att framgångsrika utvecklingsländer och mogna ekonomier konvergerar över tiden. Att en
generell konvergens inte går att konstatera beror på att långt ifrån alla utvecklingsländer är framgångsrika, dvs. konvergensen är villkorad.
Konjunkturinstitutet har på ITPS uppdrag skapat en jämförbar grupp länder
mot vilken Sveriges tillväxt kan mätas, kallade OECD1116. En längre tidsserie
har eftersträvats för att det ska bli möjligt att bedöma måttets rimlighet i förhållande till annan makroinformation, i likhet med hur övriga konkurrenskraftsmått bedöms. Tidsserien går tillbaka till 1980, vilket också är basår (index 100). Det är en 25-årsperiod som täcker in lågkonjunktur, överhettning,
depression och återhämtning och som således bör ge en rimlig bild av hur detta
mått samvarierar med andra makrodata.
Vidare har måttet real BNI per capita justerats så att den relevanta population
ur ett konkurrenskraftsperspektiv, den arbetsföra befolkningen, ersätter totalbefolkningen. Det ger måttet real BNI dividerat med åldergruppen 15–64. Måttet
ska även mäta förändring och inte nivå. Det ger följande formel:
Real BNI Sverige (15–64)/ Real BNI OECD11 (15–64)
I följande avsnitt kommer svensk konkurrenskraft att analyseras utifrån det
beskrivna måttet.
16

Utgångspunkten har varit att få med så många som möjligt av de 14 i ekonomiskt hänseende största
OECD-länderna. Tre länder måste exkluderas – Schweiz, Danmark och Norge – p.g.a. att tidsserierna för
dessa länder var för korta. De länder som återstår är Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna,
Tyskland, Österrike, Storbritannien, Japan, Kanada och USA. Dessa 11 länder utgör drygt 93 procent,
konkurrensviktat, av de 14 OECD-länderna.
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4.2

Sveriges konkurrenskraft

Ett konkurrenskraftsmått bör samvariera med andra adekvata mått på den
ekonomiska utvecklingen. Som redan har konstaterats har många av de mått
som i dag används visserligen förtjänster genom att de beskriver något
väsentligt i ekonomin, men samtidigt kan de inte var för sig anses utgöra en
rimlig beskrivning av svensk konkurrenskraft. Mått som terms of trade,
kapitalavkastning, relativ enhetsarbetskostnad och real växelkurs har samtliga
den bristen att de inte fångar det som här åsyftas med positiv konkurrenskraft,
dvs. att svenska medborgares nytta av det ekonomiska systemets aktivitet
ökar mer än i jämförbara länder.
En förklaring till detta är att alternativa konkurrenskraftsbegrepp inte nödvändigtvis innebär att den relativa nyttan ökar när konkurrenskraften mätt på
detta sätt ökar. Konkurrenskraften kan i den meningen tvärtom förstärkas
genom att den relativa nyttan minskar, dvs. det som tidigare definierats som
negativ konkurrenskraft. Sveriges internationella konkurrenskraft förstärks
till exempel av att valutan deprecieras, men det innebär också att svensk produktion jämfört med andra länder blir mindre värd, dvs. Sverige blir fattigare.
I den ekonomiska debatten använder tunga institutioner som riksbanken konkurrenskraftsbegreppet för att fastställa om svensk produktion är korrekt prissatt, och inte för att fastställa om svensk produktion ökar den relativa nyttan
för medborgarna.
Det är givetvis så att både positiv och negativ konkurrenskraft förstärker möjligheterna för svensk produktion att finna köpare utomlands, men i denna rapport har ett mått som avser spegla positiv konkurrenskraft valts. Skälet för
detta är i huvudsak språkligt och bygger på ett antagande om hur de flesta kan
antas uppfatta ett påstående om att ekonomin är konkurrenskraftig. Antagandet som görs i denna rapport är att det skulle uppfattas som något positivt.
Det skulle inte uppfattas som att priserna nu är korrigerade nedåt och att vi
tack vare detta blivit fattigare, men konkurrenskraftiga. En konkurrenskraftig
ekonomi kan förstås som en ekonomi som genererar nyttigheter på ett sätt
som medborgarna uppfattar som tillfredställande. För de flesta antas hög
arbetslöshet, sämre BNP tillväxt än omvärlden, svag real löneutveckling, osv.
uppfattas som att ekonomin inte är konkurrenskraftig. Tolkas däremot konkurrenskraft som negativ konkurrenskraft, så kanske det är just en svag real
löneutveckling som är förutsättningen för konkurrenskraften.
En annan förklaring till att de alternativa konkurrenskraftsmåtten inte samvarierar med ett begrepp som åsyftar ökad relativ nytta är att de påverkas av
en rad olika faktorer. Beroende på vilken av dessa påverkansfaktorer som har
dominerat kommer påverkan på ökad relativ nytta att kunna vara både negativ
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eller positiv, vilket påvisats när det gäller både kapitalavkastning (vinstandel)
och terms of trade.
Det är till och med så att dessa under flera perioder förefaller ha ett negativt
samband med positiv konkurrenskraft. Under exempelvis andra hälften av
1980-talet, då svensk konkurrenskraft snabbt urholkades, steg terms of trade på
grund av den fasta växelkursen och den snabba prisutvecklingen på svenska
produkter. Att dessa produkter i allt mindre utsträckning fann kunder i utlandet,
vilket resulterade i en negativ handelsbalans, fångades inte av måttet.
På liknande sätt steg vinstandelarna i ekonomin kraftigt under de första åren av
1990-talet, samtidigt som Sverige relativt andra jämförbara länder upplevde en
kraftigt försämrad, och de facto negativ, tillväxt.
Diagram 17 Real BNI per capita (15-64), 1980-2004
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Mot denna bakgrund är det är intressant att notera att ITPS konkurrensindex,
real BNI/15-64 relativt konkurrentländer, redan efter 1987 indikerar att utvecklingen vände – och inte i samband med kraschen efter 1990. Under perioden
1987–1990 avtog Sveriges förmåga att konkurrera trots en genomsnittlig BNPtillväxt i fasta priser på ungefär 3 procent. Bakom den höga tillväxten låg dock
en överhettad hemmamarknad som drivits fram av en kreditavreglering som
kraftigt ökat hushållens skuldsätting (Bäckström 1998).
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Den starka efterfrågan på arbetsmarknaden ledde också till en mycket snabb
ökning av löneinflationen. Då det inte fanns möjlighet för företagen att fullt ut
övervältra kostnaderna på sina kunder, särskilt inte för exportföretagen som
sålde med fast växelkurs, pressades bruttovinstandelen ned. Följden blev att
konsumtionsinflationen från 1987 steg snabbt för att år 1990 nå en topp på över
10 procent. Denna utveckling ledde i kombination med att det gick relativt bra
även för Sveriges konkurrentländer till att Sverige redan efter 1987 började
förlora i konkurrenskraft i förhållande till OECD11-gruppen. En utveckling
som förstärktes ytterligare när kostnadskrisen utlöstes och efterfrågan i ekonomin kraftigt försvagades.
År 1994 vänder dock utvecklingen och Sverige har sakta men säkert vunnit i
konkurrenskraft, men utan att nå utgångsläget 1980. År 2004 ökade inkomsterna i OECD11 med 2,5 procent och i Sverige med 3,7 procent. Det är en
skillnad på 1,2 procentenheter, vilket innebär att inkomstökningen var 48 procent högre än i OECD11. Samtidigt växte andelen arbetsför befolkning i en takt
som var 0,2 procentenheter snabbare, vilket diskonterar Sveriges relativt snabbare inkomstökning till ca 1 procentenhet. Vikten av enskilda års värden ska
dock inte överdrivas. Även med en över tiden relativt stabil befolkningsutveckling fluktuerar tillväxten av real BNI relativt mycket på kort sikt (se
diagram 11). Det ska i huvudsak ses som ett strukturmått som över tiden kan ge
värdefull information om Sveriges relativa konkurrenskraft.
Diagram 18 Real BNI årlig procentuell förändring.
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4.2.1

Negativ demografisk utveckling i Sverige

Det kan vidare konstateras att det finns en orsak till att Sverige har vuxit långsammare än jämförelsegruppen, genom att arbetskraften inom OECD11 har
ökat med 0,8 procent per år medan den i Sverige endast ökat med 0,4 procent
per år. Enbart förändringen i befolkningens sammansättning skulle alltså ha fått
Sverige att halka efter i den så kallade välfärdsligan, även om svensk ekonomi
inte skulle ha förlorat i konkurrenskraft.
I nationalekonomisk tillväxtbokföring (nationalräkenskaperna, NR) kan tillväxt
skapas genom antingen ökad produktivitet eller ett ökat antal arbetade timmar.
Produktivitet är som tidigare nämnts kopplat till humankapital och kapitalintensitet, även om sambanden är komplicerade. Med humankapital avses i
detta sammanhang humankapital i dess vidaste bemärkelse, som alltifrån organisationskapital till innovationer och FoU, dvs. allt det som vanligtvis bokförs
som totalfaktorproduktivitet (TFP).
Givet att medelarbetstid och sysselsättningsgrad är konstanta är antalet arbetade timmar direkt kopplat till storleken på den arbetsföra befolkningen, här
definierat som invånare i åldern 15–64 år. Det innebär att en ökning av den
arbetsföra befolkningen med 1 procent ger en BNP-tillväxt på 1 procent i nationalräkenskaperna.
Det innebär att Sverige i förhållande till OECD11, allt annat lika, under perioden bör ha haft en tillväxt som var ca 0,4 procentenheter lägre.
Tillväxten i real BNI för OECD11 var under perioden i genomsnitt 2,5 procent
och för Sverige i genomsnitt 2 procent. Det är en skillnad på en halv procentenhet, vilket i detta sammanhang får ses som relativt stort gap. Om skillnaden i
arbetsför befolkning beaktas minskar skillnaden. OECD11 har då haft en tillväxt
av real BNI per capita (15–64) på 1,8 procent och Sverige en tillväxt på 1,6
procent. Skillnaden blir då mer blygsamma 0,2 procent, men även denna mer
blygsamma differens resulterar i betydande spridning över längre tidsperioder.

4.2.2

Sverige halkar fram och tillbaka och lite efter

Det har förekommit en omfattande debatt i Sverige om att Sverige har halkat
efter övriga länder. Mot bakgrund av att skillnaden sedan år 1980 inte uppgår
till mer än 0,2 procentenheter per år kan detta te sig omotiverat, men bakom
den relativt begränsade skillnaden mellan OECD11 och Sverige döljer sig
emellertid dramatiska tillväxtkast i Sverige. Under perioden 1988–1993 utvecklades Sverige 17 procent långsammare än OECD11, för att under nästan
hela perioden efter 1993 utvecklas snabbare än OECD11.
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Det gap som uppstod i real BNI per capita (15–64) ännu inte slutits, trots
Sveriges relativa goda utveckling sedan 1993.
Valet av basår för indexeringen styr i hög utsträckning om bilden blir att Sverige
vunnit respektive förlorat i konkurrenskraft, vilket för övrigt gäller mycket annan
statistik också. Om basåret beräknas på 1995 kommer det att visa att Sverige
vuxit snabbare än konkurrentländerna och nu har en högre nivå än konkurrentländerna. Hade 1970 utgjort basåret hade gapet till konkurrentländerna varit
ytterligare något större än det är nu. Valet av 1980 som basår bestämdes av
önskan om en så lång tidsserie som möjligt och där begräsningen utgjordes av
tillgången till jämförbar data.
Sverige förlorade kraftigt i konkurrenskraft under åren 1987–1993, för att sedan vinna i konkurrenskraft efter 1993. Sveriges relativa förlust av konkurrenskraft under den aktuella tidsperioden kan inte förklaras med faktorer som konvergens eller ”catching up”.
Under perioden 1950–1980 var det rimligt att Sverige förlorade i konkurrenskraft i förhållande till motsvarande länder. Sverige hade 1950 en BNP per
capita som var mer än 65 procent högre än Västtysklands och en mångdubbelt
högre BNP än Japan (som båda väger tungt i OECD-genomsnittet).
Trettio år senare hade dock Sverige i stort sett tappat sitt försprång. Avståndet
mellan samtliga länder i gruppen OECD11, med undantag för USA, var från lägst
till högst inte mer en 15 procent, med Sverige på den övre halvan i detta intervall.
Diagram 19 BNP per capita OECD11, 1950–2005.
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Efter 1980 är det därför rimligare att söka en förklaring till den försämrade
konkurrenskraften i andra faktorer än ekonomisk konvergens, även om denna
kan ha spelat en roll före 1980.
Rent tekniskt måste förlusten av inkomst i förhållande till jämförbara länder
tillskrivas antingen en relativt snabbare minskning av antalet arbetade timmar
eller en relativt sämre produktivitetsutveckling.
När det gäller antal arbetade timmar kan inte medelårsarbetstiden, dvs. den tid
den sysselsatta andelen av befolkningen arbetar under ett år, förklara skillnaden
i inkomstutveckling. Tvärtom är Sverige det enda land i OECD 11-gruppen
som faktiskt har ökat medelårsarbetstiden. Denna utveckling står också i skarp
konstrast till utvecklingen från 1950-talet fram till 1980, då Sverige var ett av
de länder som snabbast minskade medelårsarbetstiden.
Antalet arbetade timmar beror dock inte enbart på medelårsarbetstiden utan även
på antalet sysselsatta. Under 1980-talet kan vare sig antalet sysselsatta eller
medelårsarbetstiden förklara Sveriges försämrade konkurrenskraft. Under 1980talet beror Sveriges förlorade konkurrenskraft i huvudsak på en svagare produktivitetsutveckling i Sverige jämfört med OECD11-gruppen. Bland samtliga
OECD 11-länder var det bara Kanada som presterade lika dåligt som Sverige.
Under andra hälften av 1980-talet steg arbetskostnaderna snabbt i Sverige relativt andra länder på grund av det höga efterfrågeläget på arbetsmarknaden.
Samtidigt hade företagens löneutbetalningsförmåga en svagare utveckling relativt andra länder på grund av den svaga produktivitetsutvecklingen (se diagram). I början av 1990-talet utlöste detta en kostnadskris i svenska företag. En
anpassning genomfördes via en depreciering av den svenska kronan och en
betydligt lägre efterfrågan på arbetsmarknaden, vilket både nivåanpassade
svenska löner internationellt och garanterade en löneutveckling som låg i linje
med omvärlden. I samband med detta genomfördes också större makroekonomiska reformer, däribland införandet av statliga utgiftstak och en oberoende
riksbank, som syftade till att säkra den ekonomiska politikens nya huvudmål,
dvs. prisstabilitet.
Det stora efterfrågefallet på arbetskraft i början av 1990-talet minskade kraftigt
antalet arbetade timmar och bidrog till att försvaga Sveriges relativa position.
Sedan 1994 har Sverige förstärkt sin relativa position, huvudsakligen via en
viss återhämtning av förlorad sysselsättning och en relativ ökning av medelårsarbetstiden, men framför allt genom en starkare produktivitetsutveckling.
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Diagram 20 Förändring av årsarbetstid i OECD11, 1950-2005
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När det gäller nivå så har Sverige i dag en BNP per sysselsatt som ligger väl
samlat med OECD11 gruppen, där i princip endast USA utgör ett undantag.
Det kan vara värt att även här påpeka att denna nivå upprätthålls med ett relativt högre antal arbetade timmar per sysselsatt. Sverige har, trots de senaste 15
årens utveckling, fortfarande en BNP mätt per timme som ligger i det lägre
intervallet.
Den utveckling som Sverige har haft de senaste 15 åren med en relativt starkare
produktivitetsutveckling är således inte förvånande mot bakgrund av Sveriges
relativt svaga position i början på 1990-talet. Det finns fortfarande ett avstånd
till flera jämförbara länder med USA i spetsen. Detta speglas också i ITPS
konkurrenskraftsindex, där det fortfarande finns ett avstånd till index 100 jämfört med OECD 11-gruppen. Med utvecklingen sedan 1980 som utgångspunkt
har Sverige inte under denna period utvecklats särskilt starkt. Om man indexerar 1980 till 100 och mäter BNP per timme har fortfarande merparten av
OECD-11 länderna utvecklats starkare än Sverige.
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Diagram 21 BNP per timme i OECD11, 1980-2005
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En förklaring till Sveriges snabba produktivitetsutveckling sägs ofta vara att
Sverige har kommit längre i utnyttjandet av IKT i både produktion och konsumtion. En annan tolkning kan emellertid vara att Sverige konvergerar mot
övriga länders produktivitetsnivå.
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Bilaga 1: Ett urval av internationella
konkurrenskraftsindikatorer
ITPS konkurrenskraftsmått – real BNI per capita (15–64) relativt våra konkurrentländer – ger en rimlig bild av hur svensk konkurrenskraft har utvecklats
över tiden, men säger inte särskilt mycket om varför. Ett utfallsmått måste
kompletteras med information/mått som kan ge en bild av orsakssamband, så
att det till exempel blir möjligt att i förväg bedöma risker för att den svenska
konkurrenskraften håller på att urholkas. Det är också av särskild betydelse att
innehållet i konkurrenskraften kan relateras till den nationella näringspolitiken.
För att förstå de förändringsprocesser som bestämmer den nationella konkurrenskraften krävs en förståelse av produktionsförhållandena och vad som påverkar dem. Det finns i dag en rad teorier om vad som krävs för framgångsrika
produktionsförhållanden. Inom nationalekonomisk teori betonas de grundläggande produktionsfaktorerna kapital (investeringar) och arbete samt effektiva marknader, i grunden en ekonomisk modell där produktionen definieras av
kostnader för arbete och kapital och där marknaden klarerar priset för produktionsfaktorerna. På senare tid har humankapital, inom exempelvis teorin om
endogena tillväxtmodeller, kommit att ges en allt större betydelse (Romer
1990). Inom ny institutionell ekonomi har betydelsen av institutioner lyfts fram
som central för produktionsförhållandena (North 1990). Mer ”mjuka” frågor,
som mängden förtroende (Putnam 2000) mellan människor i samhället eller hur
tillåtande samhället är (Florida 2002), har också behandlats inom teorier om
socialt kapital. Det senaste decenniet har inte minst innovationer, kluster och
entreprenörer (Porter 1990, WEF 2006) varit populära ämnen i debatten.
Detta analytiska ramverk kring viktiga framgångsfaktorer för ekonomisk tillväxt har i dag allt mer kommit att formaliseras i olika indikatorer, där det åtminstone går att fastställa att olika indikatorer samvarierar med ekonomisk
tillväxt och att presentera en plausibel mekanism för hur denna påverkan kan
ske. Det är mycket svårt att fastställa direkta kausala samband med fastställda
effekter, troligtvis för att produktionsprocessen är så komplicerad.
Enligt definitionen i rapporten Sveriges Konkurrenskraft är konkurrenskraft en
fråga om att i konkurrens med andra tillskansa sig nyttigheter. Det centrala är
inte om detta sker genom produktion inom en viss specifik industri eller tjänstebransch, utan endast om det leder till målet för individen, företaget eller nationen, dvs. att tillgången på nyttigheter är på en önskvärd och stigande nivå.
Detta lyckas ITPS konkurrenskraftsmått fånga.
77

SVERIGES KONKURRENSKRAFT

En första fråga utifrån detta när konkurrenskraftens innehåll ska definieras är
naturligtvis: Vad leder till en ökade tillgång på nyttigheter? De tidigare avsnitten har visat att det är otvetydigt att produktivitetsutvecklingen har varit den
starkaste faktorn för ekonomisk tillväxt.
ITPS konkurrenskraftsmått påverkas, i likhet med BNP per capita, av fler faktorer än enbart produktiviteten, till exempel årsarbetstid, arbetskraftsdeltagande, arbetslöshet – samt av jämförbara länders prestationer inom dessa områden. Genom att endast jämföra den arbetsföra befolkningen i olika länder reduceras dock effekten av åldersstrukturen i ITPS konkurrenskraftsmått och genom att mäta enbart förändring slår inte stora nivåskillnader mellan länder i
årsarbetstid igenom.
Även i ITPS konkurrenskraftsmått har sålunda också vissa påverkansfaktorer
reducerats, men den reducering av påverkansfaktorerna till enbart produktivitet
som många förespråkar (Porter 2003, GBI 2006) kan dock te sig övermodig.
Särskilt mot bakgrund av att Sveriges relativt kraftiga fall i inkomster, i förhållande till jämförbara länder, i början på 1990-talet i huvudsak berodde på ett
fall i antal arbetade timmar i form av minskad sysselsättning. Fram till mitten
av 1990-talet fortsatte Sverige att halka efter, samtidigt som produktiviteten
utvecklades mycket starkt. Dessutom är de frågor som reduceras de som i
samtliga länder står högst på den politiska dagordningen, dvs. sysselsättning
och arbetslöshet.
Trots detta är en reducering av konkurrenskraftsbegreppet till produktivitet på
längre sikt ett rimligt perspektiv. Även om sysselsättning och arbetslöshet har
stora effekter på ett lands inkomster och välfärd på kort sikt, är det produktivitetsutvecklingen som i ett längre perspektiv definierar ett lands inkomstutveckling, vilket tydligt framgår av diagrammet nedan. Att reducera konkurrensbegreppet till produktivitet på kort sikt, dvs. 5–15 år, är dock inte lämpligt, vilket
inte minst framgår av utvecklingen i Sverige under 1990-talet.
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Diagram 1 Sverige 1950-2005
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Källa: The Conference Board and Groningen Growth and Development Centre,
Total Economy Database, January 2007, www.ggdc.net

I diskussionen om ”jobless growth” antas däremot att det råder ett motsatsförhållande mellan produktivitetsutveckling och antal arbetade timmar – och därmed mellan inkomster och produktivitet. ITPS (A 2006:012) har dock funnit att
tesen om ”jobless growth” saknar stöd i empiriska data.
Det är på sin plats att påpeka att denna reducering gäller utifrån ett konkurrenskraftsperspektiv. Sett ur ett bredare välfärdsperspektiv är inte minst ett lands
åldersstruktur betydelsefull. Det är fullt möjligt att upprätthålla en god konkurrenskraft i termer av en stark inkomstutveckling (produktivitetsutveckling) för
dem i arbetsför ålder, men en ogynnsam ålderstruktur skulle ändå leda till en
relativt långsam välfärdsutveckling.
I nationalekonomisk teori är konkurrensen perfekt på marknaden och alla aktörer på marknaden är pristagare, dvs. kan inte påverka priset, av både produktionsfaktorer och produkter. Eftersom företagen inte kan påverka priserna på
vare sig det de behöver för produktion eller på själva produkten kommer
mindre effektiva företag alltid att slås ut, dvs. företag som använder kombinationen av teknik, arbete och kapital mindre effektivt. Det är denna process som
driver fram produktivitetsutvecklingen.
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Det har dock framkommit kritik mot detta synsätt. Michael Porter (1990) kritiserar den traditionella nationalekonomin genom att hävda att marknader i verkligheten inte kännetecknas av perfekt konkurrens. Företag är inte passiva pristagare utan agerar strategiskt för att få ett konkurrensövertag. Inte minst anses
den nationella regeringen ha en stor roll för utvecklingen. Bilden nedan visar
hur det är tänkt att den makroekonomiska, politiska, rättsliga och social kontexten skapar förutsättningar för den mikroekonomiska utvecklingen (Porter &
Ketels 2003)
Figur 1 Produktivitetstillväxtens bestämningsfaktorer

MAKROEKONOMISKA, POLITISKA, JURIDISKA OCH SOCIALA
FÖRHÅLLANDEN

MIKROEKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN

FÖRETAGENS STRATEGISKA
OCH OPERATIONELLA
KUNNANDE

KVALITETEN PÅ DET
MIKROEKONOMISKA
FÖRETAGSKLIMATET

Källa: Porter 1990

Med denna ansats blir både analyser av det offentligas påverkan på företagen
och de enskilda företagens förutsättningar och omgivande miljö (mikro) helt
centrala, i kontrast till den traditionella nationalekonomins fokus på produktionsfaktorer och marknader på makronivå. Denna typ av analyser har vunnit
mycket inflytande de senaste 15 åren och inte minst påverkat utvecklingen av
indikatorer för att förstå själva innehållet i tillväxtprocessen.
Inom ramen för den här typen av ansats ryms även diskussionen kring kluster
och andra omgivande förutsättningar, samt betydelsen av företags och konsumenters strategiska beteende för produktivitetsutvecklingen. En schematisk
bild av produktivitetsutvecklingens bestämningsfaktorer enligt denna ansats
framgår av bilden nedan.
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Figur 2 Produktiviteten och företagsklimatet
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Källa: Porter 1990

Eftersom konkurrenskraft är ett populärt och löst definierat begrepp som allt
oftare används både i den allmänna samhällsekonomiska debatten och i den
politiska retoriken, har intresset för att mäta konkurrenskraft också har ökat
genom åren. Utifrån både en mikrobaserad Porter-ansats och mer traditionell
nationalekonomisk teori har en rad indikatorsystem utvecklats, vars syfte är att
ge konkurrenskraftsbegreppet ett fastare innehåll.

Internationella indikatorer och index för att mäta
konkurrenskraft
Varje år publiceras en lång rad rapporter där länders relativa utveckling inom
olika områden jämförs och analyseras. I detta stycke diskuteras tre sådana studier, samt det mer löst sammansatta system av indikatorer som används inom
EU för nationell benchmarking.
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World Development Report
De flesta, ekonomer likaväl som andra, är överrens om att det övergripande målet
för all ekonomisk verksamhet är att öka levnadsstandarden för alla människor.
Det är också denna tanke som ligger till grund för diskussionen om nationell
konkurrenskraft. Ett vanligt sätt att mäta levnadsstandard är att använda olika
inkomstmått, såsom BNP per capita eller som i denna rapport BNI per capita
(16–64) i relation till jämförbara länder. Denna typ av proxy-variabler för välfärd
är populära tack vare sin enkelhet och den relativt goda tillgången på statistik,
men som faktiska mått på levnadsstandard är de ofullständiga. De förmår inte ta
hänsyn till inkomstfördelning, människors hälsotillstånd, miljömässig och social
hållbarhet och en rad andra faktorer som har minst lika stor betydelse för
levnadsstandarden som den genomsnittliga inkomsten.
Inom FN har man länge arbetat med att försöka beskriva livsvillkor och levnadsstandard på ett mer heltäckande sätt. I Förenta nationernas utvecklingsprograms (UNDP) årliga Human Development Report (HDR) mäts konkurrenskraft ur ett annorlunda perspektiv. Det centrala är här målet – mänsklig utveckling och ökad levnadsstandard för alla – och i rapporten beskrivs i vilken
utsträckning nationer lyckas eller misslyckas med att förse sina invånare med
just detta. I den senaste rapporten studeras 175 FN-medlemsstater samt Hong
Kong och de ockuperade palestinska områdena. 16 FN-medlemmar har uteslutits på grund av bristande informationsunderlag.
I HDR presenteras statistik gällande utvecklingen mot det övergripande målet
med hjälp av ett antal indikatorer inom olika områden som till exempel demografi, hälsa, utbildning, ekonomisk utveckling och jämlikhet, miljö och energi,
jämställdhet mellan män och kvinnor, mänskliga rättigheter och arbetstagarinflytande. Det huvudsakliga verktyget för att jämföra utvecklingen både mellan
länder och över tid är det så kallade Human Development Index (HDI). HDI är
ett sammansatt index som består av fyra indikatorer för tre väsentliga dimensioner av mänsklig utveckling:
Tabell 1 Dimensioner av mänsklig utveckling.
Dimension

Indikator/indikatorer

Inkomst

- Köpkraftsjusterad BNP per capita
- Läs- och skrivkunnigheten bland vuxna

Utbildning

- Andelen studerande på samtliga nivåer (primary, secondary
och tertiary) av den totala befolkningen

Hälsa

- Förväntad genomsnittlig livslängd

Källa: HDR 2005
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För att få fram det slutliga indexet vägs dessa indikatorer samman och resultatet redovisas på en skala från 0 till 1 (där 1 är maximalt resultat).
De rika länderna kommer naturligtvis att få höga poäng med detta sätt att mäta
och tjugoåtta länder har också ett index på över 0,9. Det gäller till exempel de
flesta EU-medlemsstaterna, Norge, Australien, USA och Japan. Skillnaderna
mellan dessa är så små att de nästan är försumbara, vilket gör att HDI inte är ett
lämpligt mått för jämförelser mellan rika länder.
Det huvudsakliga syftet med UNDP:s rapport är dock inte i första hand att
kartlägga de rika ländernas situation, utan fokus ligger på de fattiga. Skillnaderna mellan de senare är också mycket större och indexet kan här tydliggöra
både inom vilka områden det krävs ökade satsningar och inom vilka områden
utvecklingen går i positiv riktning. Längst ner på listan återfinns de afrikanska
staterna med ett index under 0,5, vilket tyder på stora svårigheter för människor
att leva liv i enlighet med de mänskliga rättigheterna. Den andra huvudsakliga
regionen med betydande problem är Centralasien, medan resultaten är något
bättre i Sydostasien och Östeuropa17.
De indikatorer som används av UNDP har det gemensamt att de indirekt grundar sig på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från den
10 december 1948. Förklaringen antogs i FN:s generalförsamling med 48 jaröster. Inget land röstade emot, men 8 avstod. I förklaringens 30 artiklar fastställs en rad rättigheter som varje människa anses ha, ”utan åtskillnad av något
slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan
uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.”. Det handlar till exempel om rätten till liv, frihet och personlig säkerhet
(Artikel 3), rätten att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra
(Artikel 17), rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet (Artikel 19), rätten till
arbete, lika lön för lika arbete, rättvis och tillfredställande ersättning samt rätten
att bilda och ansluta sig till fackföreningar (Artikel 23) och rätten till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande
samt rätten till utbildning (Artikel 25 och 26).
Rättigheterna anses allmänt vara universella, det vill säga de har ett egenvärde
och behöver inte motiveras av något övergripande mål. Vissa av de mål som
implicit fastställs i förklaringen återfinns även i mer renodlade ekonomiska
sammanhang, till exempel rätten till egendom och god levnadsstandard, med
den skillnaden att de det senare fallet sällan anses ha något egenvärde utan
snarare ses som ett medel för att uppnå andra mål, som till exempel tillväxt.

17

För hela listan, se appendix till HDR 2005.
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För att möjliggöra jämförelser mellan länder och över tid baseras HDI på uppgifter från de ledande internationella statistikproducenterna (Världsbanken,
OECD, IMF, SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), ILO,
FN:s olika organ m.fl.). UNDP betonar att arbetet med HDR i huvudsak består
av sammanställning och inte produktion av statistik.
Syftet med HDR är att ge en bild av utveckling och konkurrenskraft som går
längre än de ekonomiska aspekterna, men man understryker att inte ens HDI kan
berätta hela sanningen. Det finns, och kommer sannolikt alltid att finnas, sidor av
de mänskliga framstegen som inte går att mäta och utvärdera med statistik.

The Global Competitiveness Report
En av de mest tongivande publikationerna inom området nationell konkurrenskraft är World Economic Forums (nedan kallat ”forumet”) "The Global Competitiveness Report” (GCR). Denna rapport har sitt ursprung i en studie av de
ledande europeiska ländernas ekonomiska utveckling som publicerades 1979
av Professor Klaus Schwab, forumets grundare och nuvarande ordförande.
Sedan professor Schwabs ursprungliga studie har analysmetoderna utvecklats
kontinuerligt och rapportens bredd ökat avsevärt. År 1979 jämfördes 16 europeiska länder, men i dag omfattar rapporten 125 länder över hela världen.
Syftet med GCR är att kartlägga och utvärdera nationell konkurrenskraft. Som
diskuteras ovan är detta inte helt oproblematiskt, vare sig ur ett teoretiskt eller
ur ett empiriskt perspektiv. Forumet pekar också på de stora svårigheterna,
framför allt med det konventionella angreppssättet att mäta konkurrenskraft i
termer av världsexportandelar. Detta resulterar i en syn på handel och globalisering som ett nollsummespel, där den enes framgång blir den andres förlust. I
den empiriska litteraturen finns dock inget stöd för denna tes, vilket talar för att
nationell konkurrenskraft som begrepp bör omdefinieras.
Forumets definition av vad konkurrenskraft innebär på nationell nivå är således: summan av de faktorer, politiska, institutionella och andra, som påverkar
den samlade produktiviteten i landet. Produktivitetsutveckling är den främsta,
och kanske den enda, drivkraften bakom långsiktig ekonomisk tillväxt och
därmed nödvändig för fortsatt konkurrenskraft. Rapporten är av detta skäl inriktad på att identifiera och mäta de faktorer som avgör hur väl marknader,
institutioner och det rådande politiska systemet förmår skapa förutsättningar för
en hållbar och tilltagande effektiv produktion.
Produktivitet påverkas naturligtvis av oräkneliga faktorer inom vitt skilda områden. Aktuell forskning pekar till exempel på betydelsen av en stabil makroekonomisk situation, med balanserade finanser, stabil växelkurs och låg inflation. Även det institutionella ramverket anses både kunna hjälpa och stjälpa
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utvecklingen mot högre produktivitet och konkurrenskraft, liksom lagar och
regler inom områden som arbetsmarknad och företagsbeskattning. En viktig
poäng är också att konkurrenskraftens bestämningsfaktorer förändras över tiden
och med den ekonomiska utvecklingen.
En kommentar till detta resonemang är att det är viktigt att skilja på målvariabler
och medelvariabler. En målvariabel beskriver något som anses önskvärt i sig, till
exempel en hög medellivslängd. HDR utgörs till största delen av denna typ av
variabler. En medelvariabel däremot mäter något som anses leda utvecklingen
mot ett önskvärt tillstånd, i detta sammanhang en väl fungerande och effektiv
ekonomi. Det kan till exempel röra sig om ett högkvalitativt utbildningssystem,
bra tillgång till kapital eller ett väl fungerande transportsystem.
Det kan också finnas indikatorer som faller under båda rubrikerna. Är till exempel andelen av varje årskull som går vidare till högskole- och universitetsstudier ett mål eller ett medel? Svaret beror i stor utsträckning på vem man
frågar och i vilket sammanhang frågan ställs. Ur ett rättviseperspektiv kan det
ses som ett mål i sig att alla ska ha rätt till högre utbildning och då kan en stor
andel högskolestuderande vara det som de facto eftersträvas, medan det ur ett
tillväxtperspektiv snarare handlar om att uppnå ”rätt” andel.
I GCR finns variabler som både kan betraktas som målvariabler och som medelvariabler. Till exempel finns medellivslängd och malariaförekomst med som
centrala faktorer för konkurrenskraft. Båda tas upp i HDR som mål att sträva
mot (målvariabler), men i GCR betraktas de som faktorer som påverkar produktiviteten (medelvariabler). Hur korrelationen mellan produktivitet och till
exempel malariaförekomst faktiskt ser ut, och i vilken riktning kausaliteten
löper, är dock inte självklart. Detta är en svaghet som försvårar tolkningen av
rapportens slutsatser.
De indikatorer som forumet har valt för att mäta nationell konkurrenskraft presenteras samlade i två index. Det första och mest framträdande är The Global
Competitiveness Index (GCI) och det andra är The Business Competitiveness
Index (BCI).
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The Global Competitiveness Index
GCI är en vidareutveckling av forumets tidigare konkurrenskraftsindex, The
Growth Competitiveness Index (Growth CI). Growth CI utvecklades av Jeffrey
Sachs och John McArthur och användes från 2001 fram till och med förra årets
rapport som forumets huvudsakliga konkurrenskraftsmått. Growth CI tog dock
inte hänsyn till en rad faktorer som forskningen under senare år allt mer börjat
identifiera som viktiga för konkurrenskraften. Till exempel inkluderades inte
arbetsmarknadens effektivitet, infrastrukturens betydelse eller den allmänna
hälsosituationen i ett land. Detta ledde så småningom till att man var tvungen
att förfina mätmetoderna.
För att inkludera dessa och många andra faktorer som är av betydelse för konkurrenskraften utvecklade Xavier Sala-i-Martin för forumets räkning därför ett
nytt index: The Global Competitiveness Index (GCI). GCI utgörs av över 90
olika variabler/indikatorer som antas säga något om den övergripande nationella konkurrenskraften. Två tredjedelar av dessa kommer från en stor enkätundersökning (Executive Opinion Survey) där över 11 000 ledande näringslivsrepresentanter från de studerade länderna svarar på frågor om affärsklimatet i
respektive land. Trovärdigheten i denna del av analysen har tidigare år kritiserats med hänvisning till den låga svarsfrekvensen och det faktum att några få
näringslivsrepresentanters åsikter om ett lands ekonomiska förutsättningar kanske inte ger hela bilden. Den resterande tredjedelen hämtas dock ifrån offentliga hårddata. Variablerna är organiserade i nio ”pelare” som av rapportens
författare bedöms vara av särskild vikt för en nations konkurrenskraft:
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Tabell 2 Global competitiveness index, de nio pelarna
18

Pelare

Exempel på variabler/indikatorer

Institutions

1.01 Property rights
1.03 Public trust in politicians
1.09 Reliablily of police services

Infrastructure

2.01 Overall infrastructure quality
2.05 Quality of electricity supply
2.06 Telephone lines (hard data)

Macroeconomy

3.01 Government surplus/deficit (hard data)
3.03 Inflation (hard data)
3.06 Real effective exchange rate (hard data)

Health and primary education

4.03 Medium-term business impact of malaria
4.04 Life expectancy (hard data)
4.07 Malaria prevalence (hard data)

Higher education and training

5.02 Tertiary enrolment rate (hard data)
5.05 Quality of management schools
5.07 Extent of staff training

Market efficiency

6.02 Efficiency of legal framework
6.04 Number of procedures required to start a business
(hard data)
6.16 Pay and productivity
6.20 Ease of access to loans

Technological readiness

7.02 Firm-level technology absorption
7.04 FDI and technology transfer
7.06 Internet users (hard data)

Business sophistication

8.02 Local supplier quality
8.06 Willingness to delegate authority
8.07 Nature of competitive advantage

Innovation

9.01 Quality of scientific research institutions
9.04 Government procurement of advance technology
products
9.05 Utility patents

Källa: WEF 2006

Som redan beskrivits i tidigare kapitel tävlar inte alla länder på samma premisser och det kan därför med rätta hävdas att jämförelser mellan till exempel
Sveriges och Indiens konkurrenskraft till viss del saknar relevans. Detta har
man i GCR försökt justera genom att dela in alla 125 länder i tre grupper bero18

För en fullständig förteckning, se WEF 2006.
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ende på deras ekonomiska mognadsnivå. Man talar om faktordrivna, effektivitetsdrivna och innovationsdrivna ekonomier och mellan dessa grupper har de
nio pelarna tilldelats olika vikt (se nedan). Tanken är att man på detta sätt ska
spegla det faktum att olika faktorer driver konkurrenskraften framåt vid olika
stadier av ekonomisk utveckling. Sorteringen görs utifrån måttet BNP per capita vid marknadspriser, där länder med en BNP per capita under 2 000 USdollar placeras i det första stadiet (till exempel Angola, Tchad, Indien, Indonesien och Ukraina). Länder med en BNP per capita mellan 3 000 och 9 000 USdollar anses tillhöra det andra stadiet (till exempel Argentina, Chile, Lettland,
Litauen och Turkiet) och länder med en BNP över 17 000 US-dollar per capita
det sista, innovationsdrivna stadiet (till exempel Australien, EU-15, Japan och
USA). Länder som ligger mellan dessa spann är så kallade övergångsekonomier, dvs. länder som håller på att förflytta sig uppåt på utvecklingsstegen. Till
den sistnämnda gruppen hör till exempel Albanien, Colombia, Peru och Thailand, som befinner sig mellan första och andra stadiet, samt Malta, Sydkorea,
Taiwan och Tjeckien, som är på väg att passera gränsen till det tredje stadiet.
Även om alla faktorer alltså är viktiga för alla länder skiljer sig behoven åt
mellan länder i olika stadier av ekonomisk utveckling. För länder i det faktordrivna stadiet spelar enligt forumet de första fyra pelarna, kallade basbehov, en
större roll. I takt med att ekonomin utvecklas till att bli effektivitetsdriven
skiftar fokus från basbehoven till de så kallade effektivitetshöjande faktorerna,
pelare 5–7. Länder som har passerat även detta stadium och kommit att bli
innovationsdrivna ekonomier, kan slutligen bara fortsätta att utvecklas genom
att satsa på ökad innovationskapacitet och förbättrad företagsledning. De nio
pelarna har därför även de delats in i tre grupper beroende på deras betydelse
vid olika stadier av en ekonomis utveckling, vilket illustreras i figuren nedan.
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Figur 3 Konkurrenskraftsindexets indelning
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Källa: WEF 2006

Viktningen av pelarna för länder i de olika stadierna framgår av tabellen nedan.
Som synes ges de två sista pelarna endast 10 procent av vikten för faktordrivna
ekonomier och 30 procent för innovationsdrivna. Intressant är dock att basbehoven anses vara lika viktiga som innovationsfaktorerna för de innovationsdrivna ekonomierna.
Tabell 3 Viktning av olika pelare för de tre utvecklingsstadierna, procent.
Utvecklingsstadium

Basbehov

Effektivitetshöjare

Innovations- och
förfiningsfaktorer

Faktordriven

50

40

10

Effektivitetsdriven

40

50

10

Innovationsdriven

30

40

30

Källa: WEF 2006

En viktig poäng som forumet gör är att de länder som har starkast konkurrenskraft generellt är de som satsar på att utveckla många delar av samhället samtidigt. Genom att tidigt sätta in resurser där svagheter har identifierats och fortsätta att utveckla starka områden kan långsiktig tillväxt uppnås.
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I årets upplaga av GCR ligger Sverige på en mycket stark tredjeplats – bara
Schweiz och Finland uppvisar bättre resultat. Det som lyfter Sverige är framför
allt den makroekonomiska stabiliteten, den väl utbyggda infrastrukturen, den
högutbildade arbetskraften, de effektiva och väl fungerande institutionerna
samt de ambitiösa satsningarna på högteknologisk forskning och utveckling.
Svagheter som lyfts fram av författarna är den inflexibla arbetsmarknaden, det
höga skattetrycket och de komplicerade skattereglerna. USA har något överraskande halkat ner till en sjätteplats i årets rapport, vilket till stor del förklaras av
de rekordstora underskotten i både offentliga finanser och bytesbalans.
GCI presenteras som ett index som mäter konkurrenskraften ur ett makroperspektiv. Det grundläggande är den samlade produktiviteten och dess bestämningsfaktorer. Samtidigt poängterar forumet att ett lands produktivitet är lika
med summan av dess företags produktivitet. Man har därför inkluderat ett antal
indikatorer i GCI som antas påverka företagens produktivitet på mikronivå
(Efficiency of legal framework, Ease of access to loans, Hiring and firing practices m.fl.). För att ytterligare tydliggöra företagens betydelse som skapare av
tillväxt och konkurrenskraft presenterar man därutöver ett index för den mikroekonomiska konkurrenskraften: The Business Competitiveness Index.
The Business Competitiveness Index
The Business Competitiveness Index (BCI) har utarbetats av Michael Porter,
som är en av de mest välkända experterna på nationell konkurrenskraft. Detta
index bygger på antagandet att ett lands välstånd i slutändan alltid beror på
vilken produktivitet företagen i landet kan uppnå givet rådande förutsättningar.
Den makroekonomiska situationen, politisk regim, rättssystemet och sociala
omständigheter betonas ofta som grundläggande faktorer för ett gynnsamt affärsklimat, men även om dessa faktorer utgör nödvändiga förutsättningar kan
de inte på egen hand skapa produktivitetsutveckling, som i stället måste komma
från företagen. Porters index försöker fånga detta genom att rangordna länder
efter deras mikroekonomiska konkurrenskraft, dvs. utifrån de förutsättningar
som företagen möter i sin dagliga verksamhet och som främjar eller hämmar en
långsiktig produktivitetstillväxt i landets näringsliv.
Indexet är uppdelat i två undergrupper, Company operations and strategy och
The quality of the national business environment. Totalt handlar det om 60
indikatorer, varav 15 rör företagens interna funktionssätt och de resterande 45
den omgivning företagen verkar i, dvs. företagsklimatet i landet. I tabellen
nedan finns några exempel på indikatorer från båda undergrupperna.
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Tabell 4 Exempel på indikatorer i The business competitiveness index.
Company sophistication

Willingness to delegate authority
Extent of staff training
Degree of customer orientation
Production Process sophistication
Extent of marketing

Business environment quality

Stringency of environmental regulation
Property rights
Cellular phones per 100 inhabitants
Prevalence of trade barriers
Business cost of corruption

Källa: WEF 2006

Enligt Porter förklarar dessa mikrofaktorer mer än 80 procent av variationen i
BNP per capita mellan de studerade länderna. En intressant iakttagelse är att 53
av de 60 indikatorerna baseras på den enkätundersökning som används vid
beräkningen av GCI. Kanske ännu mer anmärkningsvärt är dock att över
80 procent (49 av 60) av indikatorerna som vägs samman i BCI finns även med
bland de 90 indikatorer som utgör GCI. I mångt och mycket baseras alltså de två
indexen på samma grunddata. Det är oklart hur man ska se på denna överlappning. Om Porters mikroindex förklarar 80 av variationen mellan länders
BNP per capita, vilket extra informationsvärde bidrar i så fall GCI med? Frågan
är särskilt relevant av två anledningar: 1) GCI är forumets huvudindex och bör
därför spegla länders konkurrenskraft bäst, och 2) de två indexen framställs som
två sidor av samma mynt, det ena med ett utpräglat makroperspektiv och det
andra med ett tydligt mikroperspektiv. Men om 80 procent av mikroindikatorerna
ingår i makroindexet, hur är då det meningen att man skall tolka resultaten?
Den stora skillnaden mellan Sala-i-Martins ”makroindex” och Porters ”mikroindex” är att mikroindexet saknar de övergripande balansindikatorerna. Genom
att enbart fokusera på näringsklimatet på mikronivå tar BCI ingen hänsyn till
många av konkurrenskraftens bestämningsfaktorer, såsom real växelkurs och
inflation. Att fånga dessa är också ett uttalat syfte med huvudindexet GCI. Det
stora frågetecknet är varför World Economic Forum har valt att presentera två
konkurrerande index i stället för ett index, eller två index som kompletterar
varandra.
Resultaten i rapporten visar dock att det har viss betydelse vilket index man
väljer att titta på. Sverige placerar sig som nummer tre i rankinglistan för huvudindexet GCI, men som nummer sju på rankinglistan för BCI. USA ligger
som sagt på en sjätteplats i GCI-rankingen, men på en förstaplats när det gäller
konkurrenskraft på mikronivå (enligt Porters definition). En närmare gransk91
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ning av indexens olika beståndsdelar visar att det som avgör skillnaden är just
de makroekonomiska förutsättningarna. USA har ett av världens största budgetunderskott och ett enormt handelbalansunderskott, men ett mycket gynnsamt affärsklimat. Sverige kan å andra sidan uppvisa mycket sunda finanser, en
stabil växelkurs och låg inflation, men får samtidigt anmärkningar för den
rigida arbetsmarknaden och det höga skattetrycket.
The Global Competitiveness Report är ett mycket ambitiöst försök att beskriva
och jämföra ett stort antal länders konkurrenskraft. Rapporten är i dag en av de
viktigaste publikationerna om nationell konkurrenskraft och policymakare över
hela världen hänvisar till dess slutsatser i både uttalanden och konkreta förslag.
Trots detta kvarstår en rad frågetecken kring den metodologi och de teoretiska
argument som ligger till grund för de båda indexen.

Världsbanken – Doing Business
World Economic Forum har, som framgår av föregående avsnitt, tagit fasta på
betydelsen av de mikrofaktorer som bestämmer företagens möjligheter att
bedriva sin verksamhet. Genom att publicera Porters Business Competitiveness
Index i sin årliga rapport försöker man möjliggöra jämförelser mellan länder
när det gäller just dessa faktorer. Inom detta område finns dock en annan viktig
källa till kunskap: Världsbankens databas Doing Business (DB) och rapporten
med samma namn, som sedan 2003 i likhet med GCR publiceras årligen. Den
senaste upplagan,”Doing Business 2006–2007: How to Reform”, publicerades i
september 2006.
I DB presenteras kvantitativa indikatorer för företagslagstiftning och äganderättsförhållanden på ett, över tiden och mellan ekonomier, jämförbart sätt.
Databasen omfattar 175 länder och är inriktad på regler och rutiner inom tio
huvudområden, eller för att använda tidigare vokabulär, pelare, som är av direkt betydelse för affärsklimatet. Varje område omfattar ett varierande antal
indikatorer baserade på uppgifter från Världsbankens samarbetspartners i respektive land. Till exempel redovisas inom området Starting a business det
antal procedurer som krävs för att starta ett företag, hur lång tid dessa procedurer tar och hur mycket det kostar i procent av inkomsten per capita, samt vilka
krav som ställs på eget kapital. I tabellen nedan visas samtliga indikatorer fördelade på de olika områdena. De olika delindexen inom respektive område
vägs sedan samman till ett genomsnittligt totalindex som ska ge en samlad bild
av affärsklimatet i respektive land: The Ease of Doing Business Index.
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Tabell 5 Indikatorer i databasen Doing business in 2007.
Område

Indikatorer

Sveriges placering i 2007 års
upplaga (av 175)

Starting a business

-

Procedures (number)

-

Time (days)

-

Cost (% of income per capita)

-

Min. capital (%of income per capita)

Dealing with

-

Procedures

licenses19

-

Time

-

Cost (% of income per capita)

-

Difficulty of Hiring Index

-

Rigidity of Hours Index

-

Difficulty of Firing Index

-

Rigidity of Employment Index

Employing workers

20

Registering property

Getting credit21

Protecting investors22

Paying taxes

20

17

-

Hiring cost (% of salary)

-

Firing cost (weeks of wages)

-

Procedures

-

Time

94

7

-

Cost (% of property value)

-

Legal Rights Index

-

Credit information Index

-

Public registry coverage

-

Private bureau coverage

-

Disclosure Index

-

Director Liability Index

-

Shareholder Suits Index

-

Investor Protection Index

-

Payments (number per year)

-

Timer (hours)

-

Total tax rate (% of profits)

33

46

39

19
Avser antalet procedurer som krävs (licenser, tillstånd m.m.) för att bygga ett varuhus, vilken tid och vilken
kostnad dessa medför.
20
De tre första indexen baseras på information om specifika arbetsmarknadsbestämmelser, till exempel den
maximala längden på en tidsbegränsad anställning, det maximala antalet timmar och arbetsdagar per vecka,
antalet dagar med betald semester och turordningsregler vid uppsägningar. Det fjärde indexet (Rigidity of
Employment) är ett vägt genomsnitt av de tre första.
21
The Legal Rights Index anger hur kreditlagarnas utformning underlättar tillgången till kapital och Credit
Information Index mäter tillgång, tillgänglighet och kvalitet när det gäller kreditinformation från offentliga
eller privata aktörer.
22
Indikatorerna inom detta område beskriver tre dimensioner av investerarskydd: transparens (Disclosure
Index), ansvar för self-dealing (Director Liability Index) samt aktieägares möjligheter att stämma
företagsrepresentanter för tjänstefel.
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Område

Indikatorer

Sveriges placering i 2007 års
upplaga (av 175)

Trading across

-

borders

Documents for export/imports

9

(number)
-

Time for exports/imports (days)

-

Cost to export/import (US$ per
container)

Enforcing contracts23

Closing a business24

-

Procedures (number)

-

Time (days)

-

Cost (% of debt)

-

Time (years)

-

Cost (% of estate)

-

Recovery rate (cents on the dollar)

2

17

Källa: Världsbanken 2006

I linje med vad som sägs i föregående avsnitt om mål- och medelvariabler kan
man här konstatera att DB fokuserar enbart på den senare kategorin. Samtliga
indikatorer beskriver faktorer som har betydelse för företagen i deras dagliga
verksamhet och som kan underlätta eller försvåra en positiv produktivitets- och
vinstutveckling, vilket i förlängningen påverkar den nationella produktiviteten
och konkurrenskraften, men de är inte mål i sig.
Målsättningen med Doing Business Index är att för varje land identifiera såväl
problemområden som lyckade reformer för att skapa underlag för politiska
beslut som främjar utvecklingen av mer produktiva företag och därmed stärkt
konkurrenskraft. Världsbanken menar att deras index haft en stor inverkan på
reformbeslut i många länder, allt ifrån Brasilien, Bulgarien och Kina till
El Salvador, Indonesien och Yemen. Det huvudsakliga skälet till indexets stora
genomslag sägs vara det direkta budskapet. Såväl politiker och journalister som
allmänhet förstår vad indexet innebär och kan därför ta det till sig och agera i
enlighet med dess utfall.
Samtidigt medger man att angreppssättet har vissa begränsningar, främst genom att databasens indikatorer bara kan förklara en liten del av den totala utvecklingen. Som beskrivs ovan påverkas en ekonomis välstånd, eller brist på
välstånd, av en lång rad faktorer som inte direkt rör företagens villkor på mikronivå. DB tar inte hänsyn till några av dessa faktorer och en jämförelse som
23

Tiden och kostnaden för att åberopa ett avtal samt det antal som krävs från det att käranden lämnar in en
stämningsansökan till dess att ersättning erhålls.
24
Tid och kostnad för att avveckla en näringsverksamhet genom konkurs, samt hur stor del av fordran
borgenärer i genomsnitt erhåller.
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baseras enbart på dess indikatorer blir därför långt ifrån fullständig. En annan
begränsning är att det bara är en sorts företag som utgör grunden för den statistik som publiceras, normalt aktiebolag verksamma i landets största stad. En
risk med detta är att vissa kostnader som presenteras i rapporten kanske inte är
representativa för de kostnader som majoriteten av företagen i landet faktiskt
möter. De stora fördelarna med DB är den detaljerade, och jämförbara, bild
som ges av den del av affärsklimatet som bestäms av lagstiftning och administrativ effektivitet och det stora antal länder som ingår i databasen.
Sverige placerar sig i årets upplaga av Doing Business på 13:e plats, vilket är en
förbättring jämfört med förra året. Sveriges främsta styrkor är den väl fungerande
avtalsrätten (2:a plats), ett smidigt system för fastighetsregistrering (7:e plats) och
enkla regler för handel över gränserna (9:e plats). Sämst presterar Sverige i fråga
om arbetsmarknadslagstiftning (94:e plats) och investerarskydd (46:e plats), där
det emellertid har skett en dramatisk förbättring jämfört med förra årets rapport
(då Sverige låg på 114:e plats), samt skattebetalningsregler (39:e plats).

EU:s benchmarking
Konkurrenskraft är en central fråga inte bara för länder, utan även i
tilltagande omfattning för regioner. Stora företag agerar på globala marknader
och ser inte längre nödvändigtvis nationer som det enda relevanta. Regioner
på olika nivåer, både subnationellt och överstatligt, har kommit att spela en
allt större roll i detta sammanhang. EU:s Lissabonstrategi är ett uttryck för
denna trend.
Initiativet till Lissabonstrategin togs vid EU:s ministermöte i mars 2000 och
baseras på målsättningen att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga
och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi senast 2010. Detta är en minst
sagt ambitiös målsättning som kräver stora och omvälvande insatser inom ett
flertal områden, och i en halvtidsutvärdering från februari 2005 konstateras
också att ”framstegen (hittills) endast har varit måttliga”. Röster har höjts för
att de ursprungliga Lissabonmålen bör överges, men denna åsikt delas inte av
kommissionen som i stället talar om en nystart med ett förtydligat fokus på
tillväxt och sysselsättning.
Redan i december 2000 diskuterades användningen av konkreta kvantitativa
mål för näringslivspolitiken, till en början dock med svagt stöd. Efterhand har
fokus allt mer kommit att ligga på just dessa kvantitativa mål. I ett
arbetsdokument från november 2002 beskrivs utvecklingen mot ett samlat
ramverk av målsättningar inom sju centrala politikområden för förbättrade
villkor för företagen, ökad produktivitet och stärkt konkurrenskraft
(KOM(2002)610 slutlig):
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•
•
•
•
•
•
•

Företagande
Rättsliga och administrativa villkor
Kapitaltillgång
Tillgång till humankapital
Innovation och kunskapsspridning
Tillgång till informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Öppna och väl fungerande marknader

En kontaktgrupp bestående av tjänstemän från medlemsstaterna och kommissionen tillsattes för att utreda möjligheterna att mäta och utvärdera utvecklingen
inom dessa sju områden på nationell och europeisk nivå. Kontaktgruppen enades
snabbt om lämpligheten att ställa upp mål inom dessa områden och införde 17
lämpliga indikatorer, som baserades på redan tillgängliga uppgifter. Dessa var
dock inte tillräckliga för att täcka in samtliga sju politikområden på ett fullständigt sätt, varför arbetet med att vidareutveckla indikatorsystemet fortsatte. Man
ställde upp vissa krav (till exempel policyrelevans, statistisk kvalitet och ett begränsat antal indikatorer) som en indikator helst ska uppfylla och föreslog att
medlemsstaterna själva borde lämna förslag på politikområden och indikatorer
utifrån sina egna erfarenheter och bedömningar (KOM(2002)610 slutlig).
Sedan kontaktgruppen lade fram sitt förslag till indikatorer för konkurrenskraft
har utvecklingen inom området gått snabbt. I dag använder EU:s statistikbyrå
Eurostat ett mycket stort antal indikatorer för att mäta utvecklingen inom en lång
rad områden, allt ifrån innovations- och utbildningspolitik till klimatförändring
och demografi. Indikatorerna finns samlade under några huvudrubriker, till exempel Strukturindikatorer (Structural Indicators), Hållbar utveckling (Sustainable
Development Indicators), Industri, handel och tjänster (Industry, trade and services) m.fl., alla med mer eller mindre tydliga kopplingar till målen i Lissabonstrategin.
Vissa områden har fått större uppmärksamhet än andra och ett av de flitigast
kartlagda är innovationsbenägenheten. Eurostat redovisar ett stort antal indikatorer för att mäta och beskriva satsningar på och framsteg inom innovationspolitiken i medlemsstaterna, och inom EU publiceras regelbundet rapporter om
detta område. På initiativ av kommissionen har dessutom en ny organisation
inom EU upprättats som uteslutande har i uppdrag att bevaka innovationspolitiken i Europa: European Trend Chart on Innovation. Trend Charts främsta publikation är European Innovation Scoreboard, där samtliga medlemsstater rankas
utifrån innovationskapacitet. Analysen grundar sig till största delen på Eurostats
indikatorer, men kompletteras också av statistik från OECD och, i den senaste
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upplagan, OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market). Sverige intar
tätpositionen i den senaste mätningen, tätt följt av Schweiz och Finland.
En övervägande majoritet av de indikatorer som berör konkurrenskraft, tillväxt
och sysselsättningsmål utgörs av olika andels- och antalsmått. För att belysa
detta kan man lyfta fram strukturindikatorerna, som delas in i fem huvudkategorier som var för sig omfattar ett antal delindikatorer:
Tabell 6 EU:s strukturindikatorer
Kategori (antal indikatorer)

Exempel på indikatorer

General economic background (11)

-

Employment (24)

Innovation and research (26)

Social cohesion (23)

Real GDP growth rate
Labour productivity per hour worked
Inflation rate
Real unit labour cost
Employment rate – total
Gender pay gap in unadjusted form
Tax rate on low wage earners
Unemployment rate – total

-

Science and technology graduates – total

-

Patents EPO/USPTO

-

Venture capital investments – early stage

-

ICT expenditure – IT/Telecom

-

Inequality of income distribution

-

At-risk-of-poverty rate before/after social
transfers

-

Long-term unemployment rate
Children aged 0-17 living in jobless
households

Environment (17)

-

Total greenhouse gas emissions

-

Energy intensity of the economy

-

Volume of freight transport

-

Healthy Life Years at birth

Källa: Eurostat

Totalt rör det sig om 101 indikatorer och på liknande sätt har långa listor med
indikatorer tagits fram och inordnats under övriga rubriker, men även i olika
teman (till exempel extern handel, vetenskap och teknologi samt miljö och
energi), vilket innebär att vissa indikatorer finns med på mer än ett ställe. Det
totala antalet indikatorer i Eurostats databas kan räknas i hundratal. Bland dessa
finns både mål- och medelindikatorer representerade, samt ett stort antal som
går att inordna under båda dessa rubriker. Ingen klar distinktion görs mellan
vad som är mål och vad som är medel och det diskuteras inte heller i någon
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nämnvärd omfattning vilken relativ betydelse indikatorerna har i olika sammanhang. Detta gör systemet snårigt och svårgenomträngligt och skapar svårigheter för den som vill bilda sig en uppfattning om ett lands konkurrenskraft i
stort. Antalet högskoleutbildade ingenjörer ett visst år säger inte så mycket om
ett lands samlade konkurrenskraft och det är en närapå omöjlig uppgift att väga
samman samtliga redovisade indikatorer med betydelse för konkurrenskraften
(flera hundra till antalet) till ett samlat nationellt index.
Mot bakgrund av de måttliga framgångarna för den ursprungliga Lissabonprocessen att uppnå de uppsatta målen har man inom EU börjat arbeta med att
utveckla både målsättningar och metoder ytterligare. För att klara av de utmaningar som EU står inför, i form av ökad konkurrens från Asien och fortsatt
dominans från USA, måste EU förbättra sin produktivitet och öka sysselsättningen. Enligt vissa uppskattningar kommer, om ingenting görs, den potentiella
tillväxten för EU:s ekonomi att halveras under de kommande årtiondena och
knappt överstiga 1 procent om året (KOM(2005) 24 slutlig). Vad som har
kommit att kallas en ”nystart” för Lissabonprocessen ses av kommissionen som
den enda lösningen på detta ansenliga problem.
I februari 2005 presenterades således i ett meddelande till EU:s dåvarande generalsekreterare Javier Solana den nya Lissabonstrategin, med tydligt fokus på
tillväxt och sysselsättning (KOM(2005) 24 slutlig). En del i denna nya strategi
är att förenkla och strama upp rutiner och rapportering. Till exempel föreslås
att det ska finnas en samlad uppsättning ”Lissabonriktlinjer” baserat på vilka
medlemsstaterna bör utforma sina nationella handlingsprogram för ökad konkurrenskraft. Detta innebär implicit att indikatorsystemet sannolikt också
kommer att renodlas för att öka användbarheten. Tanken är att en ny uppsättning riktlinjer och målsättningar, dels för den makroekonomiska politiken på
EU-nivå men också för sysselsättning och tillväxt på nationell och regional
nivå, ska tas fram och användas regelmässigt i praktisk tillämpning.
Varje medlemsstat ska årligen utarbeta en särskild Lissabonrapport där måluppfyllelse blir en central del. Förhoppningsvis kommer detta förenklade förfarande att leda till att Europeiska rådet och Europaparlamentet kan koncentrera
sig på politiska kärnfrågor i stället för att som nu behöva ta ställning till otaliga
sektorsrapporter.
Hur detta nya indikatorsystem kommer att se ut är ännu för tidigt att säga men
klart är att en stor förändring är på gång. ITPS arbete med nationell benchmarking passar väl in i denna process och de förslag som presenteras i denna rapport kan fylla en funktion som diskussionsunderlag för framtida verksamhet
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Sammanfattande diskussion
En grov indelning av internationellt tillgängliga indikatorer kan göras i måloch medelindikatorer. Den övergripande målsättningen för samtliga samhällen
och det internationella samfundet kan beskrivas som en fortsatt utveckling av
människors välstånd. Ett grunddokument i detta avseende är Förenta nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna, i vilken fastställs grundläggande
välståndsfaktorer som alla människor ska ha tillgång till. Detta dokument är
därmed normativt och inte instrumentellt.
Att de mänskliga rättigheterna kan ha och också har nyttoimplikationer finns
det en relativt omfattande forskning kring. De grundläggande politiska friheterna kan innebära att hungerkatastrofer undviks, inte främst på grund av möjligheten av ökad produktivitet i jordbrukssektorn, utan på grund av att de blir
omöjligt för makthavarna att bortse från människors grundläggande behov (Sen
1997). På samma sätt har givetvis både utbildning och en fungerande hälsovård
viktiga funktioner att fylla för en långsiktigt hållbar tillväxt.
Den här formen av målindikatorer, som till exempel kan gälla tillgång till hälsovård och utbildning, barnadödlighet och medellivslängd, utgör stommen i
UNDP:s Human Development Index, men de förekommer även i WEF:s Global Competitiveness Index (GCI).
En annan form av indikatorer är medelindikatorer. Dessa utgör inte mål i sig,
utan handlar endast om medlen för att uppnå vissa mål. Nästan samtliga av
EU:s och Världsbankens indikatorer är av denna typ och en stor del av de indikatorer som ingår i GCI. Det är sålunda indikatorer som egentligen saknar existensberättigande annat som verktyg för att öka människors välstånd. De kan
till exempel handla om statens ”slöseri” (GCI), som i sig inte är intressant annat
än genom att det minskar det potentiella välståndet, dvs. riskerar att leda till
sämre sjukvård, skola osv. Detsamma gäller andelen forskning i små företag.
Det finns inget egenvärde i att små företag ägnar sig åt forskning, utan detta
måste kopplas till ökad ekonomisk tillväxt, som i sin tur leder till ökat välstånd.
Inte ens ekonomisk tillväxt är i detta avseende önskvärt om det inte ökar välståndet. Det skulle exempelvis inte vara legitimt att inskränka friheterna eller
att beröva delar av befolkningen rätten till utbildning i syfte att öka den ekonomiska tillväxten – om nu ett sådant samband skulle finnas.
Även om mycket tyder på att mänskliga rättigheter, välstånd och ekonomisk
tillväxt är ömsesidigt förstärkande, finns det å andra exempel på snabbväxande
länder där mänskliga rättigheter inte respekteras.
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Möjligheten att finna korrelationer mellan olika samhälleliga fenomen och
ekonomisk tillväxt är omfattande. Det innebär att vi i dag också har en mycket
omfattande flora av medelindikatorer, som på något sätt ska påverka den ekonomiska tillväxten.
Dessa indikatorer kan bl.a. användas för att ge beslutsfattare underlag och
vägledning inom områden där det kan finnas problem i förhållande till jämförbara länder. I sin praktiska utformning utgör de en ”benchmarking”-modell som
på ett övergripande plan kan identifiera potentiella problem i samhället genom att
påvisa att ett enskilt land avviker påtagligt från vad som är ”normalt”.
När det gäller indikatorer som utifrån makrosamband indirekt identifierar volymer av olika önskvärda tillväxtfaktorer som andelen civilingenjörer i en
årskull, FoU i förhållande till BNP eller andelen forskning i små och medelstora företag, finns det ett övergripande problem. För att modellen verkligen
ska fungera normativt, dvs. verkligen spegla något önskvärt måste man tilllämpa principen att samma kostym passar alla, vilket inte är något problem när
det gäller till exempel omfattningen av brottslighet, korruption o.dyl., där det
utan tvekan kan anses vara bättre med mindre än med mer. Detta förhållande
gäller oftast för målindikatorer. Den fungerar däremot betydligt sämre ju mer
komplicerad funktion en indikator avser att beskriva, eller om det för den beskrivna funktionen finns anständigt fungerande marknadsmekanismer, dvs. för
det som här kallas medelindikatorer.
Det är till exempel ologiskt att Danmark med sin mycket begränsade tillverkningsindustri skulle behöva lika många civilingenjörer som Tyskland, vars
tillverkningsindustri utgör en mycket stor andel av den totala ekonomin. I detta
fall bör det relativa priset på civilingenjörer jämfört med andra länder ge mer
information om det råder brist eller överskott på civilingenjörer än om den
konkreta andelen av exempelvis en årskull.
När det gäller forskning är denna starkt kopplad till större företag. En liten
andel FoU kan därför snarare spegla en hög andel småföretag i ekonomin än en
mindre forskningsbenägenhet. På liknande sätt är det svårt att utifrån ett sådant
indikatorsystem och utan vidare analys ta ställning till om småföretag lägger
för lite resurser på FoU. Det kan bero på att näringsstrukturen karakteriseras av
en hög andel små företag som har specialiserat sig på att producera arbetsintensiva produkter i stället för att fungera som intermediärer till en kunskapsintensiv industri. En låg forskningsandel inom små och medelstora företag kan därmed snarare vara ett tecken på skillnader i näringsstruktur än på skillnader i
forskningsbenägenhet.
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ITPS studie av svensk småföretagsamhet visar också att olika branscher har
olika benägenhet att organisera sig i småföretag (ITPS Almedalen 2006). Skillnader i andelen småföretag mellan länder kan alltså åtminstone delvis förklaras
av skillnader i näringsstruktur och inte i benägenhet att starta småföretag. För
att kunna värdera indikatorer av andelskaraktär behövs således mer djupgående
analyser på bransch- och företagsnivå.
Det ter sig också olyckligt att andelsbaserade indikatorer inte tar hänsyn till
efterfrågesidan. Antalet civilingenjörer per årskull eller antalet US patent per
capita ger till exempel bara en bild av utbudet. Priset per civilingenjörstimme
torde som tidigare konstaterats säga mer om hur utbudet möter efterfrågan. Om
priset på civilingenjörer (kvalitetsneutralt) är lågt i förhållande till omvärlden är
detta en komparativ fördel för svenska företag, även om andelen per årskull
skulle vara lägre än i omvärlden. Andelsbaserade system saknar mycket av den
information som kostnader och priser indirekt kan ge.
Ur ett näringspolitiskt perspektiv framstår det som mer angeläget att identifiera
komparativa för- och nackdelar med de priser svenska företag möter på hemmamarknaden i produktion och konsumtion, än att uppnå specifika andelar av
vissa antagna tillväxtfaktorer.
På grund av att en andelsbaserad indikatormodell inte tar hänsyn till efterfrågesidan finns det därför ingen möjlighet att direkt värdera indikatorernas relevans
för att ytterligare främja tillväxten.
Eftersom till exempel EU, enbart inom innovationsområdet, har inte mindre än
ett femtiotal olika indikatorer som bedöms vara betydelsefulla är det också
avgörande för att man ska kunna utarbeta relevanta policyrekommendationer
att det går att fastställa deras relativa vikt. Detta är tyvärr inte möjligt i en andelsbaserad indikatormodell.
Det är också viktigt att identifiera inom vilken besluts- och tidsram respektive
indikatorer går att påverka. En indikator som ”förtroendet i samhället” går förmodligen att påverka med politiska åtgärder, men det sker inte i första hand
med hjälp av näringspolitikens åtgärdsarsenal och inte heller inom en för näringspolitiken policyrelevant tidsram. Detta är därmed inte heller en fråga som
faller inom ramen för ITPS ansvarsområde, även om den kan vara nog så betydelsefull. ITPS uppgift i detta sammanhang skulle vara att informera uppdragsgivaren om det fanns skäl att anta att bristande förtroende i samhället var ett
påtagligt tillväxthinder.
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I mer teknisk bemärkelse är målet för den mer övergripande näringspolitikens
att maximera produktionens förädlingsvärde per timme – produktiviteten – och
givet den ekonomiska politikens mål om prisstabilitet maximera antalet arbetade timmar.
I en indikatormodell som även tar hänsyn till efterfrågesidan och därmed företagens kostnader är det dessutom möjligt att fastställa de olika faktorernas relativa betydelse med utgångspunkt i företagens kostnader för olika funktioner
som påverkar förädlingsvärdet. Principen är här den enklast möjliga: ju större
andel av företagens totala kostnadsmassa en indikator utgör, desto större betydelse tillskrivs den.
Det innebär att den ur ett näringspolitiskt perspektiv viktiga frågan om vad som
är skoskav respektive ett brutet ben kan besvaras. För även om allt är viktigt ur
ett tillväxtperspektiv är allt inte lika viktigt. Utifrån detta resonemang ligger
Världsbankens indikatorer i ”Doing Business” närmare ett näringspolitiskt
perspektiv än exempelvis FN:s och EU:s indikatorstruktur.
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Bilaga 2: Ett tentativt ramverk för näringspolitiska
analyser
I en traditionell makroekonomisk produktionsfaktorsmodell bestäms värdet av
produktionen av mängden produktionsfaktorer, dvs. arbete och kapital, som
tillförs. Detta kan uttryckas mer formellt som:

Y = F ( K , L) ,
där Y är produktion, K kapital och L arbetskraft. Genom att öka K eller L, eller
båda, ökar värdet på Y i en viss bestämd relation. Det är dock ett välkänt
faktum att produktionen i de flesta länder stiger mer än vad som kan förklaras
med ökade insatser av arbete, kapital. Denna ”överskottsproduktion” benämns
vanligen totalfaktorproduktivitet (TFP), eller Solowresiudualen25. Om vi utgår
från formeln ovan innebär detta att ytterligare en faktor, A, påverkar storleken
på produktionen:

Y = AF ( K , L )
Vad som i sin tur påverkar A är dock inte i detalj kartlagt, då det kan vara alltifrån konjunkturella svängningar till arbetsmarknadslagstiftning eller allmänna
osäkerhetsfaktorer som en svag äganderätt. Detta speglas i viss mån av den
enorma flora av indikatorer som används av World Economic Forum, EU och
andra för att mäta ekonomisk utveckling. I praktiken handlar det dock om att
produktionen funnit ett nytt och effektivare sätt att använda arbete och kapital,
dvs. någon form av ny kunskap (teknik) som möjliggör en ökad produktion
givet en viss mängd insatser (Romer 1996, Lucas 1988).
Denna modell speglar dock inte företagens kostnader på mikronivå på ett adekvat sätt. Även om företagens kostnadsmassa i förlängningen alltid går att redovisa i form av ersättning för insatsvaror, kapital och arbete, vilket görs i nationalräkenskaperna, är det faktiska innehållet i dessa kostnader på mikronivå
lika viktigt för att förstå produktionsförutsättningarna för olika typer av produktion.

25
Efter ekonomen Robert Solow, mest känd för sitt arbete med den neoklassiska produktionsfunktionen som
för första gången formellt tillät en substitution mellan produktionsfaktorer som arbete och kapital (1956).
Solows neoklassiska modell kunde dock inte förklara den del av tillväxten som inte beror på ökade insatser
av de aktuella produktionsfaktorerna, Denna del av tillväxten, som vi i dag benämner totalfaktorproduktivitet,
kom att kallas residualen, eller Solowresudualen.
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Företagen har också kostnader som inte är direkt knutna till exempelvis priset på
kapital eller arbete, utan i stället speglar kostnader för att få tillgång till produktionsfaktorer eller insatsvaror till rätt pris vid ett givet tillfälle i tid och rum, eller
kostnader knutna till att skapa själva produkten än att producera den.
Det kan exempelvis röra sig om kostnader för att skapa en efterfrågan på produkten (produktutveckling, marknadsföring m.m.), hitta rätt personal eller bli av
med övertalig personal, att uppbringa nödvändigt kapital eller få tillgång till ny
teknik.
Utgångspunkten är ett mikroperspektiv på företagande, dvs. det behövs en produktion (kapital/arbete), en produkt att producera (produktutveckling/ innovation/teknik) och tillgång till rätt resurser i fråga om både mängd och innehåll, där
både ”rätt” (transaktionskostnader) och ”resurs” (kapital/arbete/ produktutveckling) innebär kostnader.
Givet output i kvalitet och kvantitet är företagets alla kostnader minimeringsfunktioner, dvs. ju billigare desto bättre. Ur ett näringspolitiskt perspektiv är det
alltför begränsande att enbart utgå från kapital och arbete för produktion, då stora
kostnader för produktionen inte relateras till kostnader för produktion av själva
produkten. Stora kostnadsmassor kan snarare hänföras till kostnader relaterade
till själva rätten till produktion eller i en tidsdimension före eller efter den faktiska produktionen av själva produkten, dvs. produktutveckling och försäljning.
Den administrativa kostnaden för uttag av arbetsgivareavgifter utgör till exempel inte en kostnad som direkt kan relateras till produktionens output i form av
kvalitet och kvantitet, utan en kostnad som är relaterad till rätten att – lagligt –
bedriva produktionen (transaktionskostnad). Rätten till produktion uppnås genom efterlevnad av gällande lagar och regler. I detta sammanhang skapas en
rad transaktionskostnader, definierat som utbyteskostnader mellan två parter.
Det är inte arbetsgivareavgiften som utgör transaktionskostnaden, utan kostnaden för att betala arbetsgivareavgiften.
Avgränsningen av transaktionskostnader och insatsvaror är komplicerad. Om
transaktionskostnaden är kostnaden för själva utbytet och inte värdet av det
som byts, så skulle exempelvis marknadsföringskostnader både kunna ses som
en insatsvara som skapar ett eget värde, förvisso metavärde, eller som en kostnad kopplad till själva utbytet mellan företag och kund. Transporter kan ses på
liknande sätt. Antingen är transporten en insatsvara eller så är den en kostnad
kopplad till själva utbytet, dvs. kund och vara är inte på samma ställe, då uppstår en transaktionskostnad. I det följande kommer transaktionskostnad ses som
det senare och i denna vidare form som alla kostnader som är kopplade till
utbytet av en vara eller tjänst.
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I tidsdimensionen finns det också en klar separation av själva produktionen och
det samlade förädlingsvärdet. I ett första skede planeras och organiseras kapital
och arbete på ett sådant sätt att det uppstår förutsättningar för en produkt och
produktion, dvs. produktutveckling. Här ses också utvecklingen av själva produktionen som produktutveckling. I denna fas är humankapitalets kvalitet den
helt dominerande aspekten, varför det skulle vara missvisande att redovisa det
som ”arbete”, som oftast ses som en kvalitetsneutral produktionsfaktor.

En trefaktorsram för skapandet av förädlingsvärde
En indelning av företagets kostnader enligt ovan ger på företagsnivå tre typer
av kostnader: tillverkning, produktutveckling och transaktionskostnader.
Svenska företags konkurrenskraft bygger på att dessa tre kostnader i form av
antal multiplicerat med pris är internationellt gångbara och att den sammanlagda kostnadsmassan inte överstiger konkurrentländernas vid given kvalitet
och pris. Det är exempelvis möjligt att betala högre löner i Sverige för bilarbetare, men det bygger i så fall på att antalet arbetade timmar per bil är lägre eller
att det kompenseras av lägre kapital- eller transaktionskostnader. En relativt
sett bättre produktutveckling, dvs. möjligheten att ta ut ett högre pris, skulle
också kunna ge förutsättningarna för relativt sett högre löner.
Det är viktigt att påpeka att detta är kostnader som ska påverka företagets förädlingsvärde och därför är inte kostnader för insatsvaror inräknade, såsom priset på el eller råvaror. I nationalräkenskaper, där förädlingsvärdet enbart kan
bokföras i termer av kapital och arbete, är förändringar i produktutveckling och
transaktionskostnader att betrakta som TFP. Allt annat lika, men med minskade
transaktionskostnader och förbättrad produktutveckling, kommer detta att uppkomma som effektivare utnyttjande av arbete och kapital.
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Figur 1 En trefaktorsram för skapandet av förädlingsvärde

Företagets förädlingsvärde

TRANSAKTIONSPRODUKTUTVECKLING
Y=AF(K,L)

KOSTNADER
Y=AF(K,L)

PRODUKTION
Y=AF(K,L)

En utgångspunkt är att efter givet önskat utfall, till exempel ett internationellt
konkurrenskraftigt telekommunikationssystem, strävar företaget efter att kostnadsminimera samtliga tre delkostnaderna. Priset på tillverkning, produktutveckling och transaktionskostnader blir i relation till möjligt pris då helt avgörande för företagets konkurrenskraft. Varje del av denna kostnadsfördelning
kan som produktionen i sin helhet brytas ned i kapital, arbete och teknik.
För att påverka transaktionskostnaderna kan naturligtvis viss typ av produktion
upphöra - parallellt med det tidigare resonemanget skulle det exempelvis innebära att arbetsgivareavgifterna inte längre behöver betalas in – eller så kan företaget investera i förbättrad teknik – mer insatser av K. Staten kan också investera i K och utvecklade tekniker som är mindre kostnadskrävande. Ett välkänt
exempel på detta är den minskade tid (pengar) som privatpersoner i dag lägger
på sin privata självdeklaration. Detta har blivit möjligt genom att ny teknik
använts för att minska utbyteskostnaderna mellan individen och staten.
Priset på dessa faktorer, eller delmängder av dem, bör sålunda vara basen för
en strukturerad näringspolitisk analys för att utröna i vilka fall Sverige har
komparativa för- och nackdelar i kostnader företagen möter. Utifrån detta bör
detta även vara möjligt att utveckla indikatorer. I exemplet med produktionen
av ett telekomsystem skulle då priset per timme på civilingenjörer och tekniskt
inriktade forskare vara av betydelse för produktutvecklingen. Men inte bara
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det, kostnadsmassans räckvidd är också central. Företaget kan minska kostnaderna genom samarbete med stora kunder eller producenter och utnyttja mer
eller mindre fria tillgångar som universitet och högskolor, statliga forskningsinstitut eller stödmyndigheter. Priset på delfaktorer inom kostnadsfunktion,
men även möjligheten att begränsa kostnadsmassans räckvidd blir avgörande
för företagets totala kostnad för produktutveckling.
Denna ansats har gemensamma utgångspunkter med realkostnadsnedskärningsmodellen (RCR) som syftar till att förklara drivkrafter och processer som
leder till tillväxt (Harberger 1998). Modellens fördel i förhållande till en traditionell kapital-arbete-modell eller endogena tillväxtmodeller, där också humankapital ingår, är att det som i dag står för upp till hälften av tillväxten, TFP, ges
ett tydligt innehåll.
Som redan nämnts utgår EU:s indikatorsystem till stor del från ett breddat koncept om endogena tillväxtmodeller, där ett antal variabler, förutom arbete och
kapital, anses skapa tillväxt, vilket också bevisligen är ett faktum. Det är tyvärr
ytterst osäkert vilka dessa faktorer är. De faktorer som kan påverka TFP (det som
inte ökade insatser av kapital och arbete kan förklara) blir näst intill oändliga och
förlorar i praktiken sitt värde som vägledande i policyfrågor – allt blir viktigt.
Fördelen med RCR-modellen är att den ger restposten ökad TFP ett tydligt
innehåll som är lätt att förstå, det handlar i praktiken om kostnadsreducering
vid givet resultat. Givet insatserna arbete och kapital så leder kostnadsreducering till ökad TFP, dvs. samma insatser av kapital och arbete, men mer produktion26. Det är också tydligt var denna kostnadsreducering ska ske, i
produktionsenheten (företaget). Utifrån priser och kostnader blir det därmed
möjligt att bygga en näringspolitiskt intressant och mätbar länk mellan mikro
(företagsnivå) och makro (nationalräkenskaperna), och därmed även med ITPS
konkurrensmått.
Låt oss anta att kostnaden för att transportera ett kilo en kilometer är 100 kronor. I dagens mycket komplicerade industriella produktionssystem med välutbyggda underleverantörsstrukturer innehåller till exempel varje Volvobil en
inte obetydlig andel transportkostnader vid ett givet pris. På grund av teknisk
utveckling eller ökad konkurrens sjunker sedan priset till 50 kronor per kilometer och kilo, vilket vi antar fångas upp av en indikator. Allt annat lika innebär det nu att Volvobilen innehåller en lägre kostnadsandel av transporter och
om bilen säljs för samma pris kommer förädlingsvärdet av en Volvobil att stiga
i motsvarande grad.
26
Här kan naturligtvis fallet vara lika mycket produktion, men mindre insatser av arbete och kapital, men det
är likafullt TFP. Output-volymen är inte avgörande för analysen, utan kostnadsreducering kan ske vid
minskande, konstant eller stigande produktionsvolym.
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Detta kommer att synas i nationalräkenskaperna som ökad produktivitet, men
eftersom Volvo inte har ökat insatserna av kapital och arbete kommer det att
definieras som ökad TFP. Stigande produktivitet är den långsiktiga basen för
stigande per kapita-inkomster, vilket – allt annat lika – innebär att också real
BNI (15–64) stiger.
I vilken utsträckning det kommer att slå igenom i ITPS konkurrenskraftsmått
beror på om Sveriges konkurrentländer har upplevt en liknande kostandsreducering av transportkostnaderna. Om dessa har sjunkit i mindre grad, eller inte
alls, kommer ITPS konkurrenskraftsmått att visa på förstärkt konkurrenskraft
för svensk ekonomi, dvs. allt annat lika.
Beror kostnadsreduceringen inom transporter på ny teknik som är tillgänglig
för alla via marknaden kommer den nya tekniken visserligen att leda till ökad
effektivitet i ekonomin och därmed till större konsumtionsmöjligheter, men det
kommer sannolikt att inte påverka ITPS konkurrenskraftmått. Med en förhoppningsvis fungerande konkurrens på bilmarknaden skulle priset på bilar falla i
motsvarande grad som marginalkostnaden, vilket innebär att vinsten av fallande transportkostnader till slut tillfaller bilköparna.
Om kostnadsreduceringen beror på att den svenska transportsektorn har utnyttjat de inhemska resurserna relativt sämre eller att marknaden har karakteriserats av bristande konkurrens och övervinster, är det möjligt att effekten av
prisreduceringen inte behöver påverkar slutpriset på bilar som säljs på export
och att hela ”vinsten” av kostnadsreduceringen tillfaller svenska företag som
utnyttjar transporttjänster. I detta fall skulle konkurrenskraften – och måttet –
förstärkas. Då priset på bilar innehållt en i relation till andra länder högre andel
transport kostnader, måste också någon andel varit lägre, givet ett fast världsmarknadspris. Antar vi att detta var löner, så skulle alltså den förbättringen i
transportsektorn innebära reallöneökningar för bilarbetare.
Transportkostnader ses i detta sammanhang som transaktionskostnader, dvs. en
kostnad som uppstår utan att själva varan ändrar egenskaper, annat än metafysiskt eller rumsligt. En Volvo V70 har exakt samma egenskaper i Göteborg
som i Stockholm; den enda skillnaden är att den måste transporteras till Stockholm. På samma sätt har en V70 exakt samma egenskaper före och efter en
reklamfilm, bortsett från metafysiska värden, till exempel att det är tryggt att
köra Volvo.
Resonemanget om hur reducerade transaktionskostnader på företagsnivå påverkar makrovariabler som produktivitet och konkurrenskraftsmåttet går att
föra även angående kostnader för kapital, arbete och produktutveckling.
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Företagens möjligheter givet output att uppnå kostnadsreducering är det som i
längden avgör konkurrenskraften. Det är därför motiverat att sätta kostnader
och priser i hjärtat av en näringspolitisk analys – och inte andelar, även om
detta kan vara befogat i andra sammanhang.

Statens betydelse för konkurrenskraften
Staten påverkar givetvis möjligheten till kostnadsreducering på en rad olika
sätt. Ibland kan en reglering leda till minskade kostnader, om den till exempel
får marknaden att fungera bättre, men ibland innebär den kostnader för företaget i form av till exempel ökade insatser i arbetsmiljön.
Att staten påverkar kostnaderna för företagen kan sålunda inte a priori bedömas
vara bra eller dåligt, vare sig det innebär minskade eller ökade kostnader, utan
måste betraktas på samma sätt som företagens kostnader, utifrån deras förmåga
att skapa de värden som efterfrågas.
Om vi antar att en produkt har utvecklats och ska produktionssättas så kommer
en rad kostnader att uppstå. Produkten ska kanske patenteras, ett dotterbolag
kanske etableras, en anläggning byggas – och för detta krävs kapital, tomt,
tillgång till vägnätet, byggbolag osv., men även bygglov och miljötillstånd
samt arbetskraft. Statsmakten har möjlighet att påverka – och påverkar också –
dessa kostnader i både tid och pengar.
I en förenklad modell kan staten påverka samhället och produktionsförhållandena via resurser (statsbudgeten), via regelverket (lagar och förordningar) och
via myndighetsutövande.
Även om den generella prisnivån på arbetskraft i landet i huvudsak definieras
av nivån på förädlingsvärdet per timme, och där högt pris på arbete givet att
ekonomin är i balans är positivt, kan enskilda grupper på arbetsmarknaden
påverkas av olika insatser från statens sida. Priset på civilingenjörer kan exempelvis påverkas via utbudet. Utbudsökande insatser som fler utbildningsplatser
eller förbättrade villkor för studenter bör – allt annat lika – leda till att priset på
civilingenjörer sjunker och därmed även företagens kostnader för att anställa
civilingenjörer.
På liknande sätt kan resurser till forskning påverka företagens produktutvecklingskostnader. Ökad kunskapsuppbyggnad, särskilt kunskaper som ligger nära
produktionsbehoven, kan innebära att företag slipper dyra utvecklingskostnader
vid framtagningen av nya produkter.
Om detta kombineras med ett tydligare uppdrag i regelverket att samverka med
det omgivande samhället kan denna effekt förstärkas ytterligare. Ett sätt är att
instifta en myndighet som både själv kan bidra med resurser, men också öka
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effektiviteten i utbytet mellan offentligt finansierad forskning och näringslivets
produktutveckling. En roll som bland annat myndigheten Vinnova har i dag.
Naturligtvis kan även forskningens inriktning påverkas genom resursfördelning
och organisatoriska förändringar, till exempel genom etablering av forskningsinstitut som står näringslivet nära.
Staten kan också via en förändrad reglering uppnå andra saker än att minska
företagens kostnader, om den prioriterar andra mål högre eller anser att det
råder ett marknadsmisslyckande, inom till exempel områden som ekologisk
hållbarhet, arbetsmiljö och arbetsrätt.
Staten kan också via lagstiftning öka eller minska osäkerheten för företag. Utgångspunkten är att osäkerhet alltid innebär kostnader i någon form. Om det
råder stor osäkerhet kommer företagen att försöka gardera sig mot dessa via
olika former av försäkringslösningar eller aktiva insatser som båda medför
kostnader.
Osäkerhet kring frågor om äganderätt, både immateriell och fysisk, kan ha en
relativt stor betydelse för företagen. I detta sammanhang är exempelvis ett inbrott att se som en kränkning av äganderätten. Om det förekommer många
egendomsbrott kan företaget vidta en rad motåtgärder genom att till exempel
öka skalskyddet med grindar, stängsel, larm, kameraövervakning osv., teckna
försäkringar som täcker förlusten vid inbrott eller sörja för aktivt skydd i form
av vakter. Det är av detta skäl GCI även har indikatorer för exempelvis kostnader som följer av terrorism, brottslighet och våld.
Inga av dessa kostnader bidrar till produktionsvärdet, utan är kostnader som
uppkommer när man försöker minska risken för större negativa händelser som
kan störa eller förstöra viktiga produktionsvärden. Än viktigare i dag är möjligtvis kränkningen av immateriella rättigheter som illegal kopiering av skyddade produkter, m.m.
Det kunde vara intressant att analysera eller ha indikatorer för företagens kostnader för försäkringar, värdet på deras förluster till följd av brottsliga handlingar och deras totala juridiska kostnader.
Även osäkerhet kring uppfyllandet av avtal, om till exempel fakturor betalas i
tid eller överhuvudtaget, kan ha betydelse. Kreditförluster innebär att produktionen får bära kostnader som inte direkt uppstår i samband med att produkten
skapas. Allt annat lika är en produktion med mindre kreditförluster helt enkelt
mer konkurrenskraftig på grund av lägre transaktionskostnader. Även mängden
kreditförluster och antalet fakturor som förfaller utan betalning kunde vara
intressanta att analysera eller ha indikatorer för.
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Motsvarande osäkerhet kan även finnas inom andra områden. Ett tydligt exempel
är när produktion helt uteblir på grund av konflikt. En hög konfliktnivå på
arbetsmarknaden mellan arbetsgivare och arbetstagare som leder till lockout eller
strejk innebär självklart ett produktionsbortfall, men även ökad osäkerhet. En
osäkerhet som arbetsgivare, precis som när det gäller äganderätten, kommer att
försöka gardera sig för och kräva kompensation för. En analysaspekt och
indikator skulle här kunna vara antalet konfliktdagar på arbetsmarknaden per
tidsenhet.
Ytterst skyddar sig naturligtvis ägaren av produktionsmedlen när det gäller såväl
äganderätt som arbetskonflikter genom att göra exit, dvs. genom att under vissa
förhållanden som inte är konkurrenskraftiga helt enkelt avstå från produktion.
Det finns i dag en rad olika verksamheter på gång inom området som kartlägger statens påverkan på företagen. Utifrån en förstudie av ITPS bedriver i dag
Näringslivs- och teknikutvecklingsverket (Nutek) ett projekt som syftar till att
kartlägga företagens kostnader för den administration som uppkommer genom
offentliga fastställda skyldigheter. I detta projekt har det också tagits internationella kontakter för att vidareutveckla en sådan modell.
Världsbanken har också, som tidigare nämnts, utvecklat en ranking för hur
effektivt det är att bedriva näringslivsverksamhet i olika länder där bl.a. tid,
kostnader och antal procedurer som krävs för att starta ett företag beaktas, eller
kostnader för att anställa respektive säga upp anställda osv..
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Figur 2 Företagets förädlingsvärde
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Indikatorer för balans, förändring och relativposition
Konkurrenskraft är som redan fastställts ett relativt mått och kan inte anges i
absoluta termer. Därför bör också analysen och möjliga indikatorer vara relativa mått på konkurrenskraftens utveckling, i detta fall på hur kostnaderna för
de tre faktorerna står sig i förhållande till en jämförelsegrupp. Det är också en
naturlig utgångspunkt att relatera detta till den jämförelsegrupp som gäller för
utfallsmåttet, dvs. OECD 11.
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Det är dock inte enbart näringslivets kostnader som definierar konkurrenskraft.
Mer generella makroindikatorer skulle också kunna ge värdefull information
om huruvida ekonomin är i balans.
Ett bytesbalansunderskott innebär att det totala sparandet i ekonomin är negativt. Om detta i sin tur beror på ett alltför lågt sparande i hushållssektorn minskar möjligheterna att finansiera önskade investeringar med eget kapital och det
utländska ägandet av svenska produktionstillgångar ökar. Ett förhållande som i
längden skulle minska real BNI.
Om terms of trade faller, dvs. om priset på svensk export minskar i pris i förhållande till exporten skulle detta kunna vara ett tecken på att output-mixen i
den svenska exporten inte är optimal, eller att svenska produkter har en långsammare produktutveckling. Som klargjorts i tidigare kapitel är detta dock
långt ifrån säkert och det kan till och med vara ett tecken på det motsatta, vilket
är fallet i dagsläget, men det kan ändå fungera som en indikator på att något
kan vara ett problem.
Oavsett kostnaderna är det alltså helt centralt att det finns en avsättning för
produktionen och att ekonomin är i balans. Därför finns det även anledning att
ta med faktorer som mer direkt speglar detta. För att kunna konkurrera om
framtida investeringar, och därmed utbyggd produktionskapacitet, är det också
betydelsefullt att kapitalavkastningen lever upp till det internationella kapitalavkastningskravet.27
En fördel med att utgå ifrån kostnader och priser är som redan påpekats att
dessa innehåller betydligt mer information än andelstal, till exempel om det
råder brist eller överskott, om utvecklingen är stigande eller fallande osv. Med
priser är det dessutom möjligt att göra internationella jämförelser, där de
svenska relativpriserna kommer att signalera om Sverige avviker på ett påtagligt sätt från omvärlden.
Höga priser på en viss tjänst eller vara behöver dock inte automatiskt betyda
problem, förutsatt att orsaken inte är bristande effektivitet. Är exempelvis lönen
för en viss grupp högre i Sverige än i jämförbara länder och detta beror på en
högre produktivitetsnivå bör detta betraktas som en fördel, med om det beror
på en mindre väl fungerande arbetsmarknad är det något negativt. Det internationella relativpriset kan i detta sammanhang ge en fingervisning om var det är
intressant att fördjupa analyserna.

27

Se förslag på möjliga indikatorer i bilaga 3.
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En parallell kan dras till diskussionen om svenska matpriser, som vid en internationell jämförelse visat sig vara höga. Vid fördjupade analyser har ca hälften
av denna prisskillnad inte kunnat förklaras med löner, skatter osv. utan i stället
förmodats bero på bristande konkurrens, dvs. på brister i marknadens funktionssätt (Lundevall, 2004).
En annan fördel med indikatorer som utgår från ett balanskrav och kostnader är
att kostnadsindikatorerna går att vikta.
En viktning av faktorernas betydelse kan utföras i förhållande till deras relativa
del av kostnadsmassan och därmed deras potentiella effekt på produktens slutpris.
Faktorers och delkostnaders relativa vikt beror på hur stor del av kostnaderna
som utgörs av kapital, löner, produktutveckling och transaktionskostnader, och
vilka delkostnader inom varje faktor som kan påverka produktens slutpris mest.
Dessutom kan en kostnadsanalys, till skillnad från en andelsbaserat indikatorsystem som bygger på nationella korrelationer av makrovariabler, användas för
branschanalyser och för analyser ända ned på företagsnivå. Vissa faktorer
skulle därmed helt kunna uteslutas på grund av sin ringa vikt, medan andra
skulle ges en mer dominerande ställning.
Utifrån det tidigare exemplet med matpriser kan exempelvis betydelsen av den
bristande konkurrensen på matmarknaden relateras till hur stor andel av hushållens utgifter som går till mat. Det går också att beräkna hur mycket ”rikare”
ett hushåll skulle vara om den bristande konkurrensen upphörde och omotiverade prisskillnader mellan utlandet och Sverige försvann. Konkurrensverket har
till exempel beräknat värdet av den bristande konkurrensen på svenska matpriser till 6 700 kronor om året för en svensk tvåbarnsfamilj. Att kunna utföra
motsvarande beräkningar för olika svenska näringar framstår som lämplig näringspolitisk metodik.
Ur ett konkurrenskraftsperspektiv är det önskvärt att de indikatorer och analyser som utvecklas kan vägas mot Sveriges konkurrentländer. Tillgången till
internationell statistik sätter dock tydliga begränsningar för vad som är möjligt
i detta avseende. På nationell nivå finns det dock betydligt mer statistik och en
andrahandslösning kunde vara att mäta förändringsriktningen hos olika kostnadsfaktorer.
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En näringspolitisk kostnadsanalys i tre nivåer
Inom varje kostnadsbaserad huvudfaktor: – tillverkning, produktutveckling och
transaktionskostnader – går det att identifiera funktioner som kostnaderna kan
hänföras till. Ser vi till transaktionskostnaderna kan det på funktionsnivå till
exempel handla om följande kostnader

•

Logistik (infrastruktur, transportmarknad, IT, kommunikation m.m.).

•

Marknadsföring.

•

Rättigheter (materiella och immateriella rättigheter m.m).

•

Uppsägnings- och anställningskostnader (sökkostnader, avgångsvederlag,
omställningsavtal m.m.).

•

Offentligt ålagd administration (skatteuppbörd, statistikskyldighet, arbetsmiljö, miljöskydd, arbetsrätt, m.m.).

Dessa funktioners kostnadsmassa påverkas av mekanismer och beslut som tas av
både privata och offentliga aktörer. När det gäller privata aktörer kan en delmarknad ses som en mekanism som prissätter varor och tjänster. Denna mekanism kan påverkas av enskilda större aktörers, till exempel fackföreningars eller
större företags, handlande, vilket påverkar effektiviteten i marknadens prissättning. Det kan röra sig om åtgärder som minskar konkurrensen på olika delmarknader.
Givet att företagen vinstmaximerar är det rimligt att anta att till exempel enskilda företag strävar efter olika monopolvinster. Uppstår den typen av monopolvinster på nationella delmarknader innebär det att andra företag som är beroende av denna delmarknad för sin produktion kommer att betala ett högre
pris för varor och tjänster än vad som motiveras av produktionskostnaderna,
och i ett internationellt perspektiv därmed bli mindre konkurrenskraftiga.
Då huvudsyftet med denna form av analys är näringspolitiskt kommer dock
fokus att ligga på offentliga aktörers agerande. Det är också offentliga aktörer,
och ytterst riksdag och regering, som har ansvaret för att konkurrensen på olika
delmarknader fungerar tillfredställande. När funktioner och tillhörande kostnader är identifierade kan en jämförelse med kostnaderna för motsvarande funktion göras mot Sveriges konkurrentländer. Kärnan i analysen är då en prisjämförelse med våra konkurrentländer, dvs. pris (Sverige)/pris (utland). Ett värde
högre än 1 indikerar en kostnadsnackdel i förhållande till våra konkurrentländer
och ett värde lägre än 1 en kostnadsfördel. Kostnadsnackdelens eller kostnadsfördelens betydelse kan fastställas utifrån dess andel av den totala kostnadsmassan för produktion.
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Det blir också möjligt att göra konkreta beräkningar av vilken kostnadsbesparing svenska företag skulle kunna göra om kostnaderna motsvarande
konkurrentländernas. Prisrelation ger också en möjlighet att identifiera ett intressant urval, där det helt enkelt finns relativt stora prisdifferenser, som kan
vara intressant att analysera mer på djupet.
Ett första steg i en sådan fördjupad analys är att analysera prisrelationens bestämningsfaktorer. En traditionell analys av detta skulle bl.a. bedöma utbud och
efterfrågan, marknadsinstitutionens effektivitet (konkurrens) och utnyttjandet av
effektiv teknik (produktivitetsnivå), samt skatter och reglering. Utifrån denna
funktionsanalys blir det möjligt att identifiera huvudorsakerna till prisdifferensen.
Steg två i denna analyskedja, åtgärdsanalysen, innebär att fokus i analysen
flyttas till den identifierade huvudorsakens bestämningsfaktorer. Låt oss anta
att steg 1 i analysen kommer fram till att orsaken till en prisdifferens som är till
svenska företags nackdel är bristande konkurrens på den delmarknad där den
analyserade funktionen köps av företaget, till exempel transport- eller byggmarknaden. Det innebär att företagen på delmarknaden inte säljer till marginalkostnaden utan har möjlighet att göra över- eller monopolvinster. Det är dock
fullt möjligt att också tänka sig ett scenario där företagen på delmarknaden
säljer till marginalkostnaden, men produktivitetsnivån är så låg och marginalkostnaden så hög i relation till konkurrentländerna att denna genererar ett högre
pris på marknaden. I det första fallet med bristande konkurrens skulle bestämningsfaktorerna kring detta specifika problem analyseras med utgångspunkt i
frågor som: Karakteriseras produktionen av skalfördelar? Är entry-kostnaderna
höga? Finns det konkurrensbegränsande reglering? I andra fallet skulle produktivitetsnivåns bestämningsfaktorer, dvs. tillgång och kvalitet på humankapital, forskning och utveckling, teknikanvändning m.m., analyseras.
Steg tre utgår från att den bakomliggande orsaken till prisdifferensen – till exempel bristande konkurrens har identifierats i steg 1 – och att den bakomliggande orsaken till den bristande konkurrensen – till exempel konkurrenshämmande reglering – har identifierats i steg 2. Det som återstår är därmed att
identifiera regleringens bestämningsfaktorer och vilka aktörer som påverkar
dessa faktorer, dvs. att slutligen förflytta analysen till aktörsnivå. Det innebär
att också en aktörs möjliga styrinstrument måste analyseras och sättas i relation
till ett upplevt problem inom en funktion. En myndighet kan till exempel vara
ansvarig för frågan i egenskap av sektoransvarig myndighet, men formellt kan
”problemet” ändå ägas av en högre instans. I vissa fall kan det krävas lagstiftning, vilket innebär att den utförande myndigheten inte är huvudaktör.
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Sammanfattningsvis skulle en analys utifrån ovan beskrivna angreppssätt göras
utifrån de tre huvudfaktorerna

1

produktion

2

produktutveckling,

3

transaktionskostnader,

och de tre nivåerna
a

funktionsnivå,

b

åtgärdsnivå,

c

aktörsnivå,

där varje funktions relativa vikt avgörs av deras relativa andel av den totala
kostnadsmassan.
Figur 3 En trestegsananlys av näringslivets kostnadsnivåer
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Om ett sådant principiellt angreppssätt används i tillämpliga delar skulle det
säkra den näringspolitiska relevansen av en frågeställning och säkerställa att
analysen verkligen leder fram till näringspolitiskt relevanta åtgärdsrekommendationer – om sådana är möjliga. ITPS kommer att fortsätta arbetet med att
instrumentalisera ett sådant angreppssätt i både analyser och indikatorer för att
effektivare kunna bedöma Sveriges konkurrenskraft och för att ytterligare förstärka kvaliteten och relevansen i ITPS näringspolitiska underlag till regeringen.
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Bilaga 3: Exempel på möjliga ITPS-indikatorer
1. Balansindikatorer
• Inflation
•

Vinstandel Sv./Vinstandel OECD11 (norm att värdet ska vara 1)

•

Bytesbalans

•

Terms of trade

•

Real växelkurs

•

Relativ enhetsarbetskostnad (RULC)

2. Kostnadsindikatorer
Pris på arbete per enhet index
• US-dollar/timme för personer med grundskoleutbildning/gymnasieutbildning

•

US-dollar/timme för personer med högskoleutbildning/OECD11

•

US-dollar/timme för personer med avlagd doktorsexamen/OECD11

Pris på investeringar per enhet index
• Kapitalkostnad/OECD11

•

Kostnad för IKT-investeringar/OECD11

•

Bygg- och anläggningskostnader/OECD11

•

Maskininvesteringskostnader/OECD11

•

Transportinvesteringskostnader/OECD11

Pris på transaktionskostnader per enhet index
• Transportkostnader Sv./OECD11

•

% försenade transporter Sv./OECD11

•

US-dollar/uppsägning Sv./OECD11

•

US-dollar/anställning Sv./OECD11

•

Företagens offentligt ålagda administrativa kostnader Sv./företagens offentligt ålagda administrativa kostnader OECD11
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•

Juridiska kostnader per enhet/OECD11

•

Marknadsföringskostnader/

Pris på produktutveckling per enhet index
• Kostnad för nationella patent/kostnad för nationella patent OECD11

•

Kostnad per forskningstimme/OECD11

•

Kostnad per nationellt patent i forskningstimmar/OECD11

•

Kostnad per US Patent i forskningstimmar/OECD11

•

Forskningstimmar per patent i produktion/OECD11

Pris på insatsvaror per enhet
• Material/OECD11

•

Energi/OECD11

•

Tjänster/OECD11
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En insiktsfull tillväxtpolitik grundar sig på:
n Statistik och analyser av näringslivets struktur och dynamik
– för att få en aktuell och relevant bild av hot och möjligheter.
n Utvärderingar av resultat och effekter av politiska åtgärder och
program – för att lära av genomförda insatser.
n Omvärldsanalyser för att blicka utåt och framåt – vilka är framtidens frågor på den svenska tillväxtpolitikens agenda?
Att förmedla detta underlag är ITPS uppgift.

Sveriges konkurrenskraft - Att förstå och mäta nationell konkurrenskraft
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