
Största delen av svensk 

arbetslöshet beror inte på

konjunkturen utan på en 

dåligt fungerande arbets-

marknad. Strukturella åt-

gärder behövs.

Det var professor Lars Calmfors
omdöme när finansminister Pär
Nuder under gårdagskvällen
mötte nationalekonomer i en 
debatt på Handelshögskolan 
i Stockholm.

Innan kritikerna gick loss hade
Pär Nuder gett en rundmålning
av svensk ekonomi. Mycket var
bra och när han mötte europeiska
kollegor ville de ha råd om hur in-
flationen kunde vara så låg och
produktiviteten så hög.

Ekonomin går bra med ett viktigt
undantag. Sysselsättningen är för
låg och arbetslösheten för hög.
Eftersom statsfinanserna är star-
ka, enligt Pär Nuder, finns resur-
ser att satsa för att få fler männis-
kor i arbete.

–Gör vi inte något åt arbetslös-
heten får vi bestående kostnader,
sa Pär Nuder.

Han syftade på det faktum att
ju längre tid man är borta från 
arbetsmarknaden, desto svårare
att komma tillbaka.

Lars Calmfors menade att det
finns många uppfattningar om
hur hög arbetslösheten är. Det
beror på vilket mått som används.
Bästa måttet är antalet arbetade
timmar per capita. Där ligger
Sverige på ett genomsnitt bland
industriländerna.

–Det finns en felaktig före-
ställning om att arbetsmarkna-
den fungerar bättre hos oss, sa
Lars Calmfors.

För att få ner arbetslösheten 
behövs strukturåtgärder. Arbets-
marknaden måste fungera bättre.

–Det är för mycket fokus på
konjunkturarbetslösheten.

Lars Calmfors vill se förän-
dringar i arbetslöshetsförsäk-
ringen, i arbetsmarknadspoliti-
ken, hos lönebildningssystemet
och i skattesystemet. 

Länder som har lyckats redu-
cera arbetslösheten kraftigt har
genomfört förändringar på alla
dessa områden.

Hans omdöme om Nuders bud-
get innehöll inte bara ris.

–Det är ingen katastrofal poli-
tik men det kunde varit bättre,
sammanfattade Lars Calmfors.

Som många andra var han kritisk
mot regeringens så kallade plus-
jobb i budgeten. Det riskerar att
tränga undan reguljära jobb. 
Fokus ligger för mycket på den
öppna arbetslösheten. Arbets-
marknadsåtgärderna ligger på

för hög nivå i förhållande till vårt
läge i konjunkturcykeln.

–Traditionell arbetsmarknads-
politik blir ett alibi för att inte
vidta andra åtgärder.

I stället för anställningsstöd till
arbetsgivaren vill han se lägre
skatter.

–Tillåt större löneskillnader
före skatt men motverka inkomst-
skillnader efter skatt.

Pär Nuder förklarade att undan-
trängningseffekterna diskuterats
men att plusjobben designats för
långtidsarbetslösa.

–Därmed riktas de mot den
strukturella arbetslösheten.

Han pekade också på att de
fackliga organisationerna kom-
mer att sätta klackarna i marken
om plusjobben skulle tränga un-
dan reguljära jobb inom kommun
och landsting.

–Det finns en bra strävan med
fokus på långtidsarbetslösheten
men min poäng är att åtgärds-
volymen håller på att bli för stor,
replikerade Lars Calmfors.
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Den konjunkturuppgång

som regeringen förlitar sig

på riskerar att utebli. Där-

för borde budgetproposi-

tionen innehålla mycket

bredare satsningar som

riktas mot näringslivet.

Det hävdar TCO:s chefs-

ekonom Lena Hagman som

delar näringslivets invänd-

ningar till budgeten.

De konjunkturbedömningar
som regeringen gör i budget-
propositionen är inte tillräck-
ligt uppdaterade. Bedömning-
en att exporten ökar med 
4,2 procent i år är riskfylld,
samma sak gäller oljepriset,
hävdar Lena Hagman.

–För att exportökningen på 
4,2 procent i år ska slå in krävs
en kraftig uppgång tredje och
fjärde kvartalet. Det finns 
inget som pekar mot det. Sam-
ma sak gäller oljepriset som
regeringen uppskattar till 
53 dollar per fat. Just nu är pri-
set runt 65 dollar, säger hon.

Det finns inte heller några
tecken på att ekonomin för-
bättras inom euroområdet
som rege-
ringen räknar
med, anser
hon. Tillsam-
mans med 
utvecklingen
i USA är 
därför risken
stor för att 
regeringens
bedömning
att BNP sti-
ger med 2,4
procent i år är för optimistisk.

– I juni gjorde också TCO 
bedömningen att en uppgång
var på väg. Men sedan dess
finns det indikatorer på en
motsatt utveckling. Risken är
därför uppenbar att regering-
en gör samma misstag som 
i våras och förlitar sig på 
en konjunkturuppgång som
inte kommer, säger Lena 
Hagman.

Hushållens konsumtion och 
investeringsläget är visser-
ligen mer positivt än väntat.
Men det räcker inte för att
motverka andra tendenser.
Därför krävs helt andra och
mycket bredare satsningar än
de regeringen gör, anser Lena
Hagman. 

Sänkt värnskatt och höjda
brytpunkter för den statliga
skatten är några exempel. Men
den stora frågan är hur Sverige
ska klara den ökade konkur-
rensen och de omstrukture-
ringar som det leder till. De
nya jobben måste identifieras
och arbetskraften ställas om
för att klara dem. TCO:s för-
slag är att en bred kommission 
tillsätts där representanter för
näringslivet, facket och rege-
ringen tillsammans identifie-
rar vad som måste göras.
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diskutera propositionen med nationalekonomer.
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Pär Nuder till försvar
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Professor Lars Calmfors risade plusjobben i ekonomdebatt
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