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dier och vid olika typer 
av presentationer getts en 

bild av att foretagen flyttar fran 
Sverige. Vid studier av statistik 
och information fran Riksbanken 
oeh olika utredningsinstitut 
framk:ommer dock en annan bild. 
Det ar olyckligt om vi har en 
felaktig bild av foretagsmarkna
den nar vi diskuterar dess 
utvecklingsbehov oeh . 
forlindringsbehov. Det leder 
oundvikligen till felaktiga priori
teringar och beslut.. 

Sverige bar ink en nettoex
port av fOretag, varken till an
tal eJler ur ekonomiskt per
spektiv. 

Under hela 1990-talet har vi 
haft balans vad galler miingd 
pengar som svenska fOretag har 
kopt fOretag fOr i utlandet och 
tvartom. Undantagen ar Men 
19930ch 1995 nar utlandet kop
te svenska foretag fOr nagot mer 
pengar. Svenska fOretags direkt
agande av utllindska foretag 
ar (i pengar rliknat) 87 procent 
storre lin det omvanda fOrhallan
det. 

Under 1993 oeh 1994 hade vi 
ett nagot stOrre utfiode an inflo
de av antalet fOretag. For hela 
perioden 1993 till 1998kopte 
Sverige drygt 850 utlandska fo
retag ochutlandet kopte knappt 
410 svenska fOretag. Utlandet 
kopte med andra ord fme men 
dyrare foretag i Sverige. 

Om vi ralmar in foretagsfor
vlirv under 1970- och 1980-talet 
framstiir Sverige som den stora 
nettokoparen av utlandska fore-

Foretagen flyttar 

inte fran Sverige

Under liingre tid har i me- tag. bade till antal och ur ekono

miskt perspektiv. 

Det fatal utIandska fOrvarv 
av storre svenska borsbolag 
som skett pa senare ar bar gett 
en skev bild av utveekiingen. 
Anledningen ar troligen att 
dessa forvarv bar fatt en stor 
plats i media. 

Det flnns naturligtvis en del 
finstruktur som har viss paver
kan pa bilden. Hur vi bland au
nat skall betrakta foretagssam
manslagningar (merger on equ
als) med eller utan huvudkon
torsflytt ar komplicerat. Paver
kanpa bilden ar SVM yttra sig 
om. 

Bildenatt svenska foretag 
flyttar fran Sverige stammer 
uppenbartinte med verkligbe
ten. Foretagsflytten ar alltsa 
inte ett primart problemet lor 
samblillet oeb loretagsmarkna
den. Jag anser att det stora 
problemet ar att vi bebover fa 
en vitalare oeb mer dynamisk 
fOretagsmarknad. 

Detta kan vi erhiilla genom 
bland annat minskad iigar
beskattning, okad riskkapital
ti1lforse1, forblittrad rorlighet 
av riskkapital, samt 16rbattrat 
agarengage~arig~ch lednings
kompetens. Ar det kanske sa att 
fler utliindska forvarv av sven
ska foretag inte lir en negativ 
utan snarare vitaliserande fak
tor? 
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