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• Den svenska ekonomin växer 
snabbt i år, betydligt snabbare 
än ekonomierna i USA och 
Europa.

• Vi räknar med en BNP-
tillväxt på nära 5 procent.
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• Inbromsningen av tillväxten i 
den internationella ekonomin 
medför att även tillväxten i 
Sverige dämpas.

• Vi räknar med en BNP-
tillväxt på 3,1 respektive 2,4 
procent 2011 och 2012.
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Produktivitet i näringslivet
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Sysselsättning och arbetskraft 15-74 år 
Orginalvärden och trender, tusental
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Många företag valde att behålla 
personal i stor utsträckning under 
produktionsnedgången i fjol.

Sysselsättningsökningen 2010-2012 
stannar vid drygt 100 000 personer.

Tillsammans med ett, av demografiska 
skäl, relativt högt arbetsutbud innebär 
det att arbetslösheten stabiliseras på
en mycket hög nivå, över 8 procent.

Arbetslöshet (ILO) 15-74 år 
Orginalvärden och trend, procent
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Måttliga löneökningar, ganska 
stark produktivitetstillväxt och 
svag importprisutveckling pekar 
mot en underliggande inflation 
klart under Riksbankens mål 
2011 och 2012.

KPI och KPIF
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Ekonomisk politik i Europa
• Finanspolitiken i Europa är långt ifrån optimal – risker för 

tillväxt och arbetslöshet

• Även länder med starka offentliga finanser, ex. Sverige, väljer 
att vara mindre expansiva än som är lämpligt

• Expansion av offentliga utgifter – i form av investeringar och 
arbetsmarknadspolitik – är mer effektivt än skattesänkningar

• Risken är att hög arbetslöshet leder till ett högre sparande 
med negativa effekter på privat konsumtion – penningpolitik 
och omvärlden förmår inte kompensera

• Den monetära unionen får på sikt svårt att överleva utan en 
mer koordinerad finanspolitik



Lönebildning under politisk press
• Regeringen vill påverka den samordnade lönebildningen, 

särskilt genom den differentierade arbetslöshetsavgiften i 
arbetslöshetsförsäkringen

• Pressen mot lönebildningen riskerar att leda till fler 
konfliktdagar och högre inflation – vid sidan av större 
ekonomiska klyftor

• Den senaste avtalsrörelsen resulterade i en löneökningstakt 
på en samhällsekonomiskt ansvarsfull nivå. Den differentierade 
arbetslöshetsavgiften har – än så länge – inte haft någon effekt

• En stabil lönebildning, som tar hänsyn till inflationsmålet och 
ger utrymme för höjda reallöner för alla är ett viktigt 
samhällsintresse



Produktivitet – nyckeln till välstånd
• Framtida löneutrymme och näringslivets konkurrenskraft är starkt 

beroende av produktivitetsutvecklingen

• Regeringens politik har varit ensidigt inriktad på att öka arbetsutbudet 

• Regeringens strategiska satsningar sker nu på relativt lågproduktiva
privata tjänstenäringar

• Hårt fokus på korta arbetslöshetstider leder till sämre matchning och 
lägre produktivitet

• Mindre resurser till vuxenutbildning och kompetenshöjande 
arbetsmarknadspolitik – sämre omställningsförmåga på svensk 
arbetsmarknad. 

• Sverige behöver göra en analys av produktivitetens drivkrafter och 
utmaningar – dags för en ny produktivitetsdelegation 



LO-ekonomernas förslag
• Ökat arbetsutbud har inte mötts av en tillräckligt stark efterfrågan – den ensidiga 

utbudspolitiken har nått vägs ände 

• Regeringen behöver lägga om den ekonomiska politiken för att komma till rätta 
med den höga arbetslösheten

• Reformprogram som ökar den potentiella tillväxten och ger stöd till tillväxten 
under flera år:

Skattereform

Utbildning

Infrastruktur

Bostäder

Restaurerade trygghetsförsäkringar

• Ofinansierade reformer

25 mdr kr under 2011

Totalt 60-80 mdr kr under 2011-2014  
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