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I dag presenterar Industrins Ekonomiska Råd rapporten:   
 
Ekonomi i omvandling  
Näringsstruktur, konkurrenskraft och lönebildning 
 
I rapporten belyser Industrins Ekonomiska Råd industrins förutsättningar avseende internationell konkurrenskraft, 
med särskild fokus på det sambandet mellan industrin och industrinära tjänster. Det är frågor som är viktiga att 
beakta för industrins roll i lönebildningen, något som är föremål för en intensiv debatt för närvarande.  
 
• En övergripande slutsats är att det finns stora risker med att överge det nuvarande lönesamordningssystemet. 

En återgång till en ordning där branschvisa intressen tar överhand är ett klart sämre alternativ. Industrins 
erfarenheter och internationella exponering borde även fortsättningsvis kunna motivera en särställning i 
lönebildningen.  

• Industrin är den sektor i ekonomin som är i särklass mest beroende av utrikeshandel, även om tjänstehandeln 
nu växer snabbare än varuhandeln. Varuexporten utgör fortfarande tre fjärdedelar av den totala exporten och 
industrin behåller därför sin andel i ekonomin. Bland tjänstebranscherna är det främst de industrinära 
företagstjänsterna som växer snabbt.   

• Arbetskostnadernas andel är lägre inom industrin än i de flesta tjänstebranscher. Detta innebär dock inte att 
industrisysselsättningen behöver vara mindre känslig för förändringar i arbetskostnader än sysselsättningen 
inom tjänstebranscherna. De beräkningar som gjorts i rapporten visar inte på några sådana skillnader. 

• Det råder ett starkt ömsesidigt samband mellan industrin och industrinära tjänster. 20 procent av 
industriförbundens medlemsföretag är numera tjänsteföretag. Industrins inköp av tjänster från de industrinära 
tjänstebranscherna motsvarar cirka 5 procent av BNP.  

• För att företagen ska hävda sig internationellt det viktigt att både avancerade tjänsteföretag och industriföretag 
finns på marknaden. Genom högre grad av specialisering och interaktion skapas dynamiska och innovativa 
processer. Huvudkontor är viktiga aktörer i dessa processer.  

• Näringslivets produktivitet och tillväxt domineras av industrin. Det största bidraget till en högre tillväxt kan 
hänföras till ny kunskap och specialiseringsvinster där inköp av tjänster är en viktig faktor. Inom 
tjänstebranscherna har Sverige den lägsta produktiviteten i Norden. 

• Rörlig växelkurs och inflationsmål anger ramen för lönebildningen. Om lönebildning och inflationstakt 
kommer i otakt med omvärlden har penningpolitiken emellertid en betydligt svårare uppgift i praktiken än i 
teorin. Växelkursen påverkas av krafter som under ganska lång tid bidrar till att förstärka effekterna på 
industrins konkurrenskraft. Det talar för att omvärldens nominella löneökningar även framöver är viktiga att 
beakta i den svenska lönebildningen. 

• Riksbankens möjligheter att kontrollera inflationsprocessen är också ofta överdrivna. Nedväxlingen av 
inflationstakten har under senare år drivits av internationella trender som ökad globalisering och större 
trovärdighet för centralbankernas förmåga att hålla inflationen i schack. Nu står Riksbanken troligen inför 
situationen att hantera en inflation som ligger över målet samtidigt som riskerna för en lågkonjunktur ökar.  

 
För ytterligare information kontakta rapportens författare: 
Pontus Braunerhjelm, KTH, tel: 08-790 9114 eller 070-932 01 89  
Olle Djerf, tel; 08-35 44 27 eller 070-555 94 96   
Håkan Frisén, SEB, tel: 08-763 8067 eller 070- 763 8067 
Henry Ohlsson, Uppsala Universitet, tel: 0707-30 32 76 eller 018-471 1104  
 
Mer information om Industrikommittén, industriavtalet och Industrins Ekonomiska Råd finns på 
www.industriavtalet.com. Där finns även hela rapporten tillgänglig i pdf-format från och med klockan 11.30 
den 20 februari 2008.  


