
2007-03-06 

Ekonomrapport stöder 
utförsäljning 
Regeringens planer på att sälja ut statliga företag har fått hård 
kritik från oppositionen. Men nu får regeringen stöd för sina 
idéer i en rapport från en grupp oberoende ekonomer, som 
leds av ekonomiprofessorn Lars Calmfors. 

Het ideologisk fråga

Staten ska inte driva några företag i näringslivet, det är 
skadligt för konkurrensen och för konsumenterna, anser Lars 
Calmfors.  

– Vi reser frågan om inte de relativt omfattande statliga 
ägande som finns i Europa på många håll inte är en kvarleva 
från det tidigare som det egentligen inte finns så många goda 
motiv för. Vi tycker att man ska börja en diskussion om man 
ska begränsa det statliga ägandet ganska kraftigt, säger han.  

Het ideologisk fråga 
Utförsäljningen av statliga företag är en het ideologisk fråga. 
Regeringen vill i första hand sälja ut ägandet i sex företag, 
bland annat i Telia Sonera, Vin & Sprit och Vasakronan. 

European Economic Advisory Board består av en grupp 
europeiska oberoende ekonomer. När gruppens årliga rapport 
om Europas ekonomi presenterades på tisdagen så 
konstaterades bland annat att det statliga ägandet bland EU-
länderna skapat en ekonomisk nationalism.  

Stora statliga ingripanden pekas ut som det stora problemet 
och resultatet är att konkurrensen sätts ur spel. Bäst för 
konsumenterna är att staten lämnar dem här spelplanen, anser 
ekonomerna och det gäller också i Sverige. 

– Vi har inte gjort någon analys specifikt av Sverige. Men vi 
kan väl säga att den utförsäljning som planeras ligger i linje 
med våra rekommendationer, säger Lars Calmfors. 

Östros håller inte med 
Näringsministern i den förra regeringen, Thomas Östros, har 
protesterat högljutt mot alliansregeringens 



utförsäljningsplaner. Den här rapporten tillmäter han en liten 
betydelse, kanske inte helt oväntat.  

Till skillnad från andra EU-länder så har statligt ägande i 
Sverige inte lett till någon ekonomisk nationalism, anser han. 

– I Sverige är det ju tydligt att det inte förkommer någon 
subvention av statliga företag på konkurrensutsatta 
marknader, det skulle inte vara möjligt med vår 
konkurrenslagstiftning. Därmed faller det argumentet 
omedelbart, säger Thomas Östros.  

Thomas Östros anser, till skillnad från ekonomerna bakom 
rapporten, att de statliga bolagen medverkat till hårdare 
konkurrens och att vinsterna varit en bra kassako för staten. 

Kan bli en bra affär 
Men enligt Lars Calmfors behöver utförsäljningen inte bli en 
dålig affär för staten. 

– Det gäller ju naturligvits att staten där är en skicklig 
förhandlare och inte säljer sig för billigt. Sen finns det också 
exempel på där statliga företag har kunnat gå in och förbättra 
konkurrensen, men det är svårbedömt för ibland har de gjort 
det just därför att de har en gynnad ställning, säger han.  
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