Marknad eller plan
då befolkningen åldras?
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Befolkningsprognoser visar att det år 2040 kommer att finnas fler än dubbelt så många svenskar över 65 år och 75 procent fler över 80 år än i dag.
Sverige är alltså mitt uppe i en demografisk förändring som successivt leder
till en allt högre andel äldre i befolkningen. Detta kommer att påverka både
ekonomins utbudssida och efterfrågesida. Relativt sett allt färre yrkesverksamma ska producera de varor och tjänster som allt fler icke yrkesverksamma efterfrågar. I grunden är det naturligtvis så att mer måste produceras per
arbetande för att det ska vara möjligt att bibehålla den enskildes välfärd på
nuvarande nivå. Detta kan bara uppnås genom produktivitetsförbättringar
och/eller fler arbetade timmar per arbetande. Även om förlusten av arbetstid, på grund av befolkningspyramidens förskjutning, i princip kan minskas
genom att höja pensionsåldern eller genom att de yngre arbetar mer kan
det ifrågasättas om det är rimligt att förvänta att detta fullt ut kommer att
kompensera arbetskraftsbortfallet. Produktivitetsförbättringar framstår
som helt nödvändiga mot bakgrund av att vi går från en ungefärlig situation
där 3 individer i arbetsför ålder ska försörja 1 pensionär, till en situation där
2 arbetande ska försörja 1 pensionär om 30 år. En grundförutsättning för att
det ska vara möjligt att förbättra produktiviteten i ekonomin är att investeringar sker i nutid i humankapitalet hos nuvarande och framtida arbetskraft.
Betydelsen av formell utbildning och olika typer av arbetsmarknadserfarenheter framhålls därför ofta som fundamentala investeringar för framtiden.
Utifrån en modern tolkning av begreppet humankapital är det emellertid
självklart att investeringar inte bara bör göras i arbetskraftens utbildning,
utan också i hälsan som kommer att vara bestämmande för både arbetsutbud och produktivitet och därmed för framtidens utbud av varor och tjänster. Utformningen av hälso- och sjukvårdssektorn kommer därför att spela
en nyckelroll då det gäller möjligheterna att parera de demografiska förändringarna och upprätthålla välfärd i nivå med det vi blivit vana vid.
Då det gäller produkton av varor och tjänster för vilka det finns en fungerande marknad pågår kontinuerligt ansträngningar för att förbättra produktiviteten. De signaler som prismekanismen ger via förändringar i relationen mellan efterfrågan och utbud över tiden är en förutsättning för en
effektiv hushållning med knappa resurser på både kort och lång sikt. För
varor och tjänster som produceras och efterfrågas på en sådan marknad är
det därför åtminstone tekniskt sett inget stort problem att relationen mellan efterfrågan och utbud förändras över tiden – prismekanismen kommer att se till att efterfrågan och utbud möts. Med andra ord betyder detta
ledare

LEDARE

3

4

ledare

ekonomiskdebatt

naturligtvis att vi accepterar välfärdsförsämringar till följd av prishöjningar
på vissa nyttigheter. Huruvida konsumenternas välfärd verkligen försämras
till följd av samhällsförändringar som påverkar både ekonomins utbudssida
och efterfrågesida avgörs bl a av befintliga teknologiska möjligheter till produktivitetsförbättringar. Samhällets ansvar för den enskildes välfärd då det
gäller den här typen av nyttigheter inskränker sig i stort sett till riktade och
behovsprövade stöd till enskilda.
Situationen är radikalt annorlunda för sådana varor och tjänster där
produktionsbeslut och fördelning i stor utsträckning sker enligt planekonomiska principer. Det är samtidigt just dessa varor och tjänster som på grund
av den pågående demografiska förändringen hamnar i fokus. Det gäller i
huvudsak hälso- och sjukvård och olika typer av omsorg. Det är emellertid
inte enbart hälso- och sjukvård till de alltfler äldre som bör ingå i en analys
av den ekonomiska betydelsen av en åldrande befolkning, utan samtidigt
som det blir absolut och relativt fler äldre, blir det av tilltagande betydelse att arbetsutbudet hos den arbetande delen av befolkning inte påverkas
negativt av hälsosektorns funktionssätt. Kurativ och förebyggande vård till
den arbetande delen av befolkningen borde därför ses i ett humankapitalperspektiv som investeringar i den produktionskapacitet som ska användas
för att parera för pågående demografiska förändringar.
Givet dagens system för produktion och tillhandahållande av hälso- och
sjukvård kan vi inte räkna med någon avgörande hjälp från en marknadsbaserad prismekanism då det gäller att uppnå produktivitetsförbättringar,
eller för den delen då det gäller mer kortsiktiga beslut om förbättrad allokering av givna resurser. Hälso- och sjukvård, och olika typer av omsorg tillhandahålls i stället efter behov som fastställs på annat sätt än genom marknadsmekanismer. Jag ska inte i mer detalj gå in på de mät- och definitionsproblem som finns här utan enbart konstatera att behov är något som är allt
annat än väldefinierat och perfekt observerbart. I praktiken fungerar det
så att den medicinska professionen avgör den enskildes behov. Gott så kan
tyckas, men hur olika hälsorelaterade behov ska rangordnas i förhållande
till varandra finns det ingen självklar lösning på. Visserligen görs ansträngningar för att, åtminstone i princip, möjliggöra en sådan rangordning. Inom
hälsoekonomin har metoder utvecklats som utgår ifrån individens bedömning av olika hälsotillstånd och som – i princip – ger redskap för denna rangordning.
Det är troligt att den bristande marknadsanknytningen gör att nuvarande hälso- och sjukvårdssystem dels har en inriktning som inte på bästa sätt
motsvarar det som efterfrågas, dels fungerar mindre effektivt avseende det
som verkligen görs än vad som skulle vara möjligt. En praktisk konsekvens
av det rådande systemet är att i stället för anpassning via de signaler som
marknadspriser skulle kunna ge så hanteras diskrepansen mellan utbud och
efterfrågan genom köer. Med ganska stor säkerhet skulle ett mer utpräglat
marknadssystem inom hälsosektorns produktionssida medföra en effektivare användning av givna resurser. Införandet av ett sådant system brukar
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ändå nästan reflexmässigt förkastas eftersom det sägs leda till att personliga
resurser kommer att avgöra vem som får vård. Ett renodlat marknadssystem för både produktion och fördelning skulle förmodligen få sådana konsekvenser. Marknadskritiker uppvisar ändå i detta sammanhang ofta både
brist på insikt vad gäller skillnaden mellan produktion och finansiering av de
varor som produceras och bristande förståelse för betydelsen av marknadsmässiga priser som bärare av information som är nödvändig för en effektiv
användning av knappa resurser. Samtidigt blir nationalekonomer blir ofta
beskyllda för att vara verklighetsfrånvända och att i alltför stor utsträckning
förlita sig på teorier som ofta leder fel. Då det gäller prismekanismens alldeles centrala betydelse för en ekonomis funktion och för dess förmåga att
tillhandahålla välfärd har emellertid vad som kan betraktas som gigantiska
planekonomiska experiment genomförts under 1900-talet. Sammantaget
måste dessa sägas utgöra ett svåravvisat stöd för teorier som först formulerats av Ludwig von Mises och Fredrich Hayek angående det omöjliga i att
planera en ekonomi på ett effektivt sätt utan tillgång till marknadspriser
eftersom informationsproblemet är ohanterligt och att prismekanismen i
en marknadsekonomi är ett kostnadseffektivt sätt att samla information.
Man tvingas konstatera att trots den plats ekonomiska frågor får i massmedia har nationalekonomer misslyckats med att förklara marknadens fundamentala betydelse för välståndet.
Även om det är svårt att mer precist kvantifiera graden av ineffektivitet
inom den svenska hälso- och sjukvården är det sannolikt att ett system med
förtydligade incitament och förbättrade möjligheter till kostnadseffektivitet skulle medföra samhällsekonomiska vinster. Internationella jämförelser
har ofta pekat på bristande tillgänglighet inom den svenska vården, vilket
bl a genererar indirekta kostnader i form av produktionsbortfall och europeisk statistik tyder på att svenska läkare träffar patienter mer sällan än i andra
länder, vilket tyder på att arbetskraftens komparativa fördelar inte utnyttjas
optimalt. Vidare har det hävdats att läkemedel är den enskilt viktigaste komponenten i modern hälso- och sjukvård (Victor Fuchs, i WHO SHALL LIVE
? Health, Economics and Social Choice). Trots detta används en majoritet av de
totala hälso- och sjukvårdsresurserna till andra typer av interventioner än
läkemedelsbehandling. I Sverige går ungefär var tionde krona inom hälsooch sjukvården till läkemedel. Det framstår alltså inte som särskilt vågat att
påstå att möjligheterna till ökad produktion av hälso- och sjukvårdstjänster inom nuvarande resursram torde vara betydande. Så långt möjligheten
till produktivitetsförbättringar genom effektivare användning av befintliga
resurser. Vilka är då möjligheterna till produktivitetsförbättringar genom
teknologiska framsteg och förbättrade arbetsmetoder, dvs den typ av förbättringar som företag i en marknadsekonomi normalt alltid ägnar sig åt
och som sträcker sig bortom de vinster som kan göras genom effektivisering
av användandet av givna resurser?
Det finns av naturliga skäl stora förhoppningar att medicinteknologiska
framsteg ska fortsätta att förlänga den förväntade livstiden och förbättra
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livskvaliteten för de flesta människor. Samtidigt är det möjligt att utvidgade
teknologiska möjligheter i stället för att reducera kostnader leder till ökade
kostnader i den utsträckning behandlingar som tidigare inte var möjliga
blivit tillgängliga och därför kommer att efterfrågas. Effekterna på samhällsekonomin av en expansion av vad som är medicinteknologiskt möjligt
måste ta indirekta effekter på exempelvis arbetsutbud med i beräkningen,
vilket gör det mer troligt att bot eller lindring av sjukdomar för vilka det
tidigare inte funnits några behandlingsmetoder ska ha ett positivt ekonomiskt nettonuvärde, åtminstone om de ges åt den yngre delen av befolkningen. Teknologier som mer effektivt gör samma saker som i nuläget,
samt på ett bättre sätt förebygger framtida dålig hälsa kan mer definitivt
sägas leda till lägre kostnader. Historiskt har utvecklingen inom läkemedelsområdet betytt väsentligt mer än andra teknologiförbättringar för
hälso- och sjukvårdens utveckling (enlig Fuchs). Av den anledningen och
eftersom läkemedelsindustrin redan i nuläget verkar på en marknad är det
antagligen rimligt att förvänta sig att nya och förbättrade läkemedel också
i fortsättningen ska svara för huvuddelen av hälso- och sjukvårdssektorns
produktivitetsutveckling. Det är viktigt att komma ihåg att framtida forskningssatsningar inom läkemedelsområdet till stor del kommer att bestämmas utifrån de prissignaler som lämnas av den mer eller mindre reglerade
internationella efterfrågesidan. Detta kan ses både som hot och möjlighet
– hot på grund av planeringsproblemet, möjlighet därför att betalningsvilja
kan signaleras inom områden där annars ingen sådan skulle finnas men där
samtidigt kostsam sjuklighet uppträder.
Hälsosektorn kommer alltså att spela en stor roll för framtida möjligheter att hantera det försörjningsproblem som en allt äldre befolkning ger upphov till. Produktivitetsutveckling är centralt inom alla ekonomins sektorer,
men medan detta sker på ett effektivt sätt inom de flesta sektorer behövs
en ökad marknadsorientering av produktionen av hälso- och sjukvård och
omsorg. Nationalekonomer har här ett ansvar att förklara att marknaden
inte har något egenvärde utan ska betraktas som ett redskap till välfärd.
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