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rfte reformer

L0-ekonomerna presente

rar idag rapporten “Varför
är BNP per capita 94000
kronor under trend?”.
Rapporten visar att Sve

rige har haft en låg produktivitets
tillväxt och en mycket svag ekono
misk utveckling sedan finanskri
sen. 2014 var BNP per svensk lägre,
i fasta priser, än nivån 2007.

Om utvecklingen åren 2008 till
2014 hade följt den tidigare tren
den så hade varje svensk haft en
genomsnittlig ekonomisk produk
tion som var 94000 kronor högre
än det faktiska utfallet. Man kan
tala om sju förlorade år.

Om man studerar BNP i relation
till befolkningen så kan vi konsta
tera att BNP i genomsnitt växte
med 3 procent under åren 1995 till
2007. Tillväxten drevs i huvudsak
av ökad produktivitet.

Under slutet av 2008 och början
på 2009 genomgick Sverige en
djup ekonomisk kris. BNP sjönk
kraftigt men återhämtade sig un
der 2010. Men de följande åren har
tillväxten utvecklats mycket blyg
samt samtidigt som befolkningen
i Sverige ökat med omkring
500000 personer. 2008 till 2014
växte antalet arbetade timmar i den
samlade ekonomin i ungefär samma
takt som tidigare period. Den svaga
utvecklingen av BNP förklaras
i stället i huvudsak av att produkti
vitetstillväxten under perioden var
nära noll.

Den svaga ekonomiska utveck
lingen i Sverige visar att den eko
nomiska politiken behöver foku
sera på åtgärder som ökar antalet
arbetade timmar såväl som åtgär
der som höjer arbetsproduktivite
ten. Vi ser tre reformer som sär
skilt viktiga att lyfta fram:
~ Skattereform: Sverige har ett
skattesystem som i flera delar gyn
nar improduktiva investeringar
och låg produictivitet. Sverige
behöver en bred skattereform som
hanterar de omfattande bristerna.
~ Utbildning: Löntagare med låg
utbildning har mycket större risk
för arbetslöshet ände med en
högre utbildning. Okade insatser
för utbildning och kompetens kan
motiveras från ett produktivitets
perspektiv. Två centrala reform-
områden bör vara att förbättra
resultaten i den svenska grund
skolan samt höja kvaliteten i den
yrkesinriktade gymnasieutbild
nngen.
~ Okad efterfrågan: Den ekono
miska doktrin som har varit rådande
i Europa från 2010 med krav på
snabb budgetkonsolidering har
förvärrat Europas ekonomiska pro
blem. Länder med låg statsskuld
och stora bytesbalansöverskott har
inte tagit sitt ansvar. Den svaga
ekonomiska utvecklingen i Europa
har pressat ned produktionen också
i Sverige. Situationen har dessutom
förvärrats av en felaktig penning-
politik och en alltför stram finans-
politik. En central reform för att
främja tillväxten är en samlad poli
tik för högre efterfrågan i ekonomin.
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S vensk ekonomi växte med

1,5 procent per år från
1970 till 1993 och med
2,4 procent per år från
1993 fram till idag. Hade

vi fortsatt med den lägre tillväxttakten
hade BNP per capita idag varit 75000
kronor lägre per år. En viktig förklaring
till den högre tillväxttakten är att pro
duktiviteten förbättrades i Sverige
under den senare perioden.

Den resa som Sverige har gjort,
från fattigt agrarsamhälle till ett av
jordens rikaste, kan i grunden förkla
ras av att vi har lyckats höja vår pro
duktivitet kraftigt. Men även på kort
silct spelar produktiviteten stor roll.

En svagare produktivitet innebär
bland annat högre enhetsarbetskost
nader och därmed försämrad konkur
renskraft för svenska företag.

Efter stark produktivitetsutveCk
ung under början av 1970-talet inled
des en period av betydligt svagare
produktivitetstillväxt vid mitten av
decenniet. Efter 1990-talskrisen tog
produktivitetsutvecklingen fart och
en längre period av starkare tillväxt
inleddes. Sverige klättrade i OECD:s
välståndsliga från trettonde plats
1995 till sjunde plats 2007.

Det är därfär oroväcicande att pro
duktivitetstillväxten har dämpats
kraftigt under senare ån 1 snitt har
produktiviteten ökat med 0,1 procent
per år sedan 2007 från att tidigare ha
ökat med i genomsnitt 2,4 procent.
Detta förklaras delvis av den svaga
efterfrågan i ekonomin på grund av
den utdragna lågkonjunkturen, men

även jämfbrt med andra länder har
produictivitetstillväxten försämrats.

Investeringar är av stor vikt för
produktiviteten. Vi tror dock att det är
viktigt att se det trendskifte som hål
ler på att ske. Investeringar i informa
tions- och kommunikationsteknologi
ökade kraftigt under 1990-talet, vilket
bidrog till den starka produktivitets
tillväxten. Under senare år har imma
teriella investeringar (forskning,
utveckling, utbildnin med mera)
ökatib i.e. Inna . .

t-~. garharnugått. .emateriella
1 storlek.

Ska man enkelt försöka samman
fatta dessa trender kan man säga
att ny teknik blir allt viktigare liksom
mänsklig kompetens. Och det visar
sig också att detta är en viktig för
klaring till den svaga utvecklingen
sedan 2007. Investeringarna totalt
sett har varit låga. Den väl kända
matchningsproblematikefl indikerar
också att kompetensen hos arbets
kraften brister, vilket går på tvärs
mot utvecklingen att mänsklig kom
petens blir allt viktigare.

Produktiviteten förbättras inte.
a ~ •dga
företag ökar utan också av att företag
med högre produktivitet än det genom
snittliga träder in på marknaden,
samtidigt som mindre produktiva
företag slås ut. Nya högproduktiva
företag har bidragit mest till produk
tivitetstillväxten på silct. Flödet av
företag in och ut ur marknaden ökar
ju mer konkurrensutsatt den är.

Det behövs en ekonomisk politik

som är inriktad på ökade investeringar
och väl fungerande marknader. 1 takt
med att arbetskraftens kompetens
ökar i betydelse är det viktigt att
utbildningssystemet är relevant och
håller hög kvalitet.

Att bibehålla höga marginalskatter
är dålig politik. Lägre marginalskatter
stärker utbildningspremien samtidigt
som svenska företags förutsättningar
att kunna konkurrera internationellt
om den mest kvalificerade arbetskraf
ten ökar. En ökad konkurrens uppnår

empelvis genom avreglerade
mar ~ . der utan snedvridande sub
vention. . En politik för allmänt för
bättrat fö tagsklimat är vilctig efter
som nya fo etag som överlever bidrar
till höjd pr. .uktivitet.

Det finn - en allmän bild av att det
går bra för . verige. Men världen står
inte still. E allt snabbare globalise
ring och d~ - Ilsering förändrar
ständigt tsättningama. 1 en
sådan rld med kontinuerlig för
ändn måste reformerna hålla jämna
st med utvecklingen. Den svaga

uktivitetstillväxten sedan några
år tillbaka är en första varning om
att vi har tappat tempo i detta avse
ende. Vi måste lära av våra tidigare
framgångar, inte slå oss till ro. Det är
hög tid att höja reformtempot i Sve
rige.
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Produktivitetsutvecklingen har stannat av i Sverige de senaste åren. Det

somgerökad är en första varning om att vi har tappat tempo, skriver Ann Öberg och
produktivitet Jimmy Boumediene vid Svenskt Näringsliv.

Ökad produktivitet
kräver merkonkurrens
Produktivitetstillväxt, hela ekonomin
Årlig procentuell utveckling

Ärlig produktivitetstillväxt

Produktivitetstillväxtens trend (5 års glidande medelvärde)
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KONKURRENSKRAFT. Sverige klättrade i OECD:s välståndsliga från 13:e plats 1995 till 7:e plats 2007, skriver Ann Öberg och Jimmy Boumediene.
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