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»Och dock rör hon sig» sade på ISOO-talet Galilei då han inför en
oförstående överhet drev uppfattningen att jorden roterade runt sin
egen axel. Så småningom blev hans teorier accepterade som ett reellt
och vetenskapligt faktum. Måhända har också den nationalekono
miska vetenskapens företrädare någon tröst i Galileis orubblighet då
de argumenterar för de politiska beslutsfattarna om vad som skall
vara de rätta framgångsvägarna i samhällsekonomins svårframkom
liga terräng. På samma sätt som Galilei möter de ofta ringa förstå
else då de anvisar kompassriktningen. Allt faller dock icke på hälle
berget. En återblick på den historiska utvecklingen ger vid handen
att den ekonomiska teorin alldeles påtagligt påverkat de politiska
besllitsfättarna--(j·ch---därmed också medverkat i samhällsutvecklingen
på ett avgörapde ~tt~ -

Belägget för denna slutsats har vi i klarskrift i slutet på 20-talet
och början på 3D-talet då ekonomen Keynes teorier, vid den tiden
på många håll uppfattade som revolutionära, präglade den ekono
miska debatten. De världsomspännande kriserna som tog sig uttryck
i djup depression och massarbetslöshet under 20-talet och början på
3D-talet hade enkelt uttryckt enligt Keynes sin förklaring i en natio
nell och internationell underkonsumtion. Produktionsapparaten var
fortfarande intakt men outnyttjad. Människornas otillfredsställda
behov var till full evidens bevisade. Problemet var för varje tänkande
människa teoretiskt skäligen enkelt. Det gällde att återupprätta för
bindelsen mellan produktionskapacitet och behovstillfredsställelse.
För att lösgöra och komma ur dödläget tarvades en intensiv offent
lig politisk-ekonomisk debatt. Den fördes också och den fångade
intresset genom enkelheten i frågeställningen och mot den ekono
miska bakgrund som världen upplevde. Ernst Wigforss, Bertil Ohlin,
Tage Erlander, Gunnar Myrdal och Alf Johansson svarade för den
politiskt-vetenskapliga analysen kombinerad med en populär peda
gogik så folket begrep vad det var frågan om. I det senare avseendet
gjorde redaktör Karl Fredriksson i Morgon-Tidningen en insats av
enorm betydelse. I ungdomsklubbar och i fackföreningar, för min
egen del på hundratals landsvägsmöten, fördes budskapet ut bland
folket. Och det var enkelt: Vi har produktionskapaciteten, vi har
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också pengar. Alla k.änner.. de .enorma otillfredsst~l.ld~_._Q_~.hQY-~B~Y

mat och kläder, hus och hem, möbler och vad y~ .. so~. individer
önskar. De'nna känsla blev speciellt accentuerad under perioden av
depression och massarbetslöshet. Vad som fattades var helt enkelt
ett politiskt beslut. Vi var på det klara med att politikerna måste
dra de rätta slutsatserna av ekonomernas analyser och rekommenda
tioner. Så skedde också och vi fick en krispolitik som underströk
statsmaktens ansvar i en liknande situation. Vi fick således vid detta
tillfälle ett ganska lysande belägg för samv~rkän-··meIia-ri-··-ekon~misk
teori'ocnj)raktisk·poiitisk hand~.ng. -.' .. _.

Nu var bakgrunden för effektiviteten av de Keynesianska teorier
nas tillämpning annorlunda på 30-talet än i dag. Vår nationella eko
nomi var långt ifrån så internationellt integrerad som i dag. Begrep
pen bytesbalans och valutareserv spelade inte samma avgörande roll
som nu i den ekonomiska planeringen. Med ca 40 % av befolkningen
i jordbruksnäringen mot 5 a6 % i dag kunde relativt begränsade in
satser av stimulanskaraktär få uppenbara effekter på sysselsättnings
läget. Den mellan Per Albin och Bramstorp etablerade krisuppgörel
sen 1933 innebar förutom insatser för jordbruket i fonn av gräns-

.stöd och prisreglering en budgetinsats för att skapa arbete och
sysselsättning på ca 200 miljoner kr. Även med beaktande av 30
talets penningvärde framstår stimulanspåslaget som blygsamt i ett
läge då arbetslösheten inom industrin redovisades i medelsiffror på
15 %. För byggnadsindustrin, vid denna tid typisk säsongindustri,
låg medelarbetslösheten på den dubbla siffran. Så här i efterhand
kan den reflexionen göras att det var tämligen oförklarligt att kris
uppgörelsen i början på 3D-talet föranledde politisk strid av stort
format. Slutsatsen blir att det förelåg bestämda gradskillnader hos
de politiska partierna i benägenheten att acceptera nationalekono
mernas rekommendationer.

Stimulansinsatsen gjorde avsedd verkan. Parallellt härmed kunde
vi iaktta en internationell återhämtning under 3D-talets gång. Be
klagligtvis kunde denna återhämtning till en viss del förklaras av den
militära upprustningen som då ägde rum och sedermera utmynnade
i andra världskriget. Vi kunde emellertid här hemma glädja oss åt att
hjulen p~ nytt igen roterade, arbetslösheten sjönk och jag minns
från min tid som fackföreningsman att vi betraktade läget som
högst glädjande då arbetslöshetssiffrorna reducerades till ett medel
tal på mellan 6 och 7 %. De ambitioner vi har i dag och också
lyckats realisera i fråga om sysselsättningsgraden var på den tiden
visioner som vi närmast betraktade icke ha något verklighetsunder
lag.

Under kriget 1939-45 hade världen annat att tänka på än natio-
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nalekonomiska teorier. Världens sysselsättningsproblem löste sig av
sig själva. Männen vid fronten och kvinnorna i rustningsindustrin be
tydde att begrepp som arbetslöshet låg utanför diskussionen. Likaså
frågan om intern och extern balans. I den mån den senare problem
ställningen tarvade sin debatt fick den skjutas på morgondagen inför
den dominans av alla begrepp som krigsansträngningarna medförde.
Helt utan exempel på samspelet mellan ekonomisk teori och poli
tiska beslut var vi dock inte under dessa år. För vår del aktualisera
des en ekonomisk teori som i all sin enkelhet fick avsedd .effekt. Jag
minns mycket väl när dåvarande finansministern Ernst Wigforss pre
senterade den inför LO:s representantskap på våren 1941 och fick
fackföreningsrörelsens anslutning därtill. Den var i likhet med Key
nes budskap logiskt enkel och konsekvent och den presenterades
och förklarades sålunda.

Med kriget rasande runt våra gränser tvingas vi för att skapa
respekt för vår neutralitetspolitik och för att ha chansen att leva i
väpnad fred ställa om produktion och konsumtion med hänsyn här
till. Försvarsberedskapen krävde sitt för att landets neutralitetspoli
tik skulle kunna upprätthållas. Den produktionsökning vi tidigare
fördelat i form av privat konsumtion och standardförbättring måste
nu gå till försvarsändamål men det räckte inte enbart med ökningen,
en del av vår nuvarande konsumtion som privatpersoner blev vi
tvingade att offra för en tillfredsställande beredskap. Som fackför
eningsmän accepterade vi logiken i budskapet. Det resulterade i ett
centralt avtal på arbetsmarknaden av innebörd att löntagarna nöjde
sig med endast partiell kompensation för levnadskostnadsstegringen
eller med andra ord man tog med' öppna ögon en standardförsäm
ring för att vår försvarsberedskap krävde sitt av nationen. En natio
nalekonomisk sanning fick sin tillämpning i praktiken. Nu förklaras
detta naturligtvis av att krigslägets hot skrev sina egna lagar. Offer
viljan är inte lika given under mindre dramatiska förhållanden. Jag
erinrar mig att då förutvarande riksbankschefen Per Åsbrink - även
om han underströk allvaret i sitt budskap med nedslagna blomkru
kor - hade måttlig framgång då han argumenterade om det menings
lösa i att avtalsmässigt försöka kompensera sig för den borttorkade
skörden 1955 och den prisstegring det innebar. Det sista kan vi ta
som bevis för att en ekonomisk teori - logiskt oklanderlig - ändå
har sin begränsning i praktiken.

/ 30-talets Keynesianska debatt applicerad på svenska förhållanden;
, hade det logiskt enkla resultatet att en massiv underefterfrågan ~

enklast korrigerades genom att sätta ökad köpkraft i händerna på de
breda folklagren. Vi kunde göra det utan större risker för balans
störningar i vår då rätt utpräglat agrara ekonomi. På denna funda-
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mentala punkt är situationen radikalt annorlunda i dag. Med en utri
keshandel representerande en fjärdedel av bruttonationalprodukten
rullas raden av nya problemställningar upp då man talar om statligt
initierad stimulans av den allmänna efterfrågan. Det gäller numera
att ständigt ha den egna efterfrågan under största möjliga kontroll.
För hög konsumtion internt konsumerar vad som skall bli export
och valutainkomster och förbrukar reservvaluta genom en ökad
import. Vår ambitiösa sysselsättningspolitik ställer oss inte längre i
dag i den situationen att problemet med en allmän intern under
efterfrågan är något påtagligt större problem.

En flexibel ekonomisk politik skall ha sin beredskap åt båda håll.
Den skall kunna stimulera, och den skall kunna lägga de restriktio
ner på efterfrågan som vid andra tillfällen är erforderligt. I den prak
tiska politiska hanteringen blir mottagandet av den ekonomiska po
litikens aktiviteter radikalt skiljaktiga i de ovan nämnda båda situa
tionerna. Behövs stimulansen accepteras den av alla. Den är politiskt
populär. Nyansen i mottagandet inskränker sig i regel till att en poli
tisk opposition traditionellt vill gå längre än regeringen och dess
finansminister. Behövs en åtstramning är situationen oftast den
motsatta, men efter en politisk värdering konsekvent. Regeringens
åtstramningar, det må gälla skatteskärpningar, moms eller arbets
givaravgifter, det må gälla kreditrestriktioner eller räntehöjningar,
det må gälla fysiska regleringar i begränsade syfte, betraktas alltid
som ovälkomna pålagor och kan och bör kritiseras. Men regeringen
får finna sig i den praktiska politikens oskrivna lagar och driva sin
linje, någon gång också i strid med den nationalekonomiska skolan.

Nu sitter ingen - ej heller en finansminister - inne med den eviga
sanningens altartavla när han skall tolka den framtida ekonomiska
utvecklingen. Var regering har emellertid i ren politisk självbeva
relsedrift ingen anledning att gå hårdare fram än nöden kräver. I all
mänhet resulterar denna självbevarelsedrift i att ingripandena har en
benägenhet att komma i senaste laget och då tyvärr blir längre
gående än vad som erfordras om de görs i tid. En expose av vad som
hänt på 70-talet kan vara rätt belysande i detta avseende.

Mot bakgrund av den konjunkturdämpning som präglade åren
1967 och 1968 med inslag av för hög arbetslöshet var det förklarligt
att 1969 års uppgång inte omedelbart bromsades in. 1970 hade den
emellertid kulminerat med överansträngningens alla karakteristiska
inslag. Vi avläste en stor brist på arbetskraft i förhållande till efter
frågan, vilket bl.a. tog sig uttryck i en immigration på ca 50 000
personer. Vi avläste i början av 1970 en klar överefterfrågan i vår
ekonomi som tog sig uttryck i en negativ utveckling av utrikeshan
deln och en snabb reduktion av valutareserven. Någon påtaglig oro
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i den nationalekonomiska debatten inför händelserna 1969 och
1970 kan jag inte erinra mig att vi upplevde.

Här blev det nu politikernas sak att ingripa. Det skedde genom
hårda kreditrestriktioner, kalla dem gärna brutala. B1.a. tvingades
bankerna delvis annulera sina åtaganden i avseende på checkräk
ningskrediter. Självfallet föranledde det hela våldsamma protester
från banker, från näringsliv och från politisk opposition. De hårda
kreditpolitiska ingripandena följdes sedan upp vid höstriksdagen
med en 5-procentig höjning av momsen med ikraftträdande den
1 januari 1971 och en mindre höjning av arbetsgivaravgiften. De
hårda ingripandena hade åsyftad verkan. Valutautflödet stoppades,
underskottet i utrikeshandeln kunde successivt avvecklas.

Nu upplevde vi något som förmodligen helt ligger vid sidan om
den nationalekonomiska vetenskapen, men som i den politiska verk
ligheten hade en avgörande betydelse. Vi fick en avtalslös period
under första halvåret 1971. Nytt avtal träffades dagarna före mid
sommar. Det första halvårets politisk-ekonomiska debatt dominera
des av perspektivet på en kommande storkonflikt på svensk arbets
marknad. Massmedia av olika slag gjorde här en enorm insats för att
övertyga svenska folket om det ofrånkomliga i den förväntade stora
arbetskonflikten. Arbetet fortgick emellertid på föregående års
löner, vilket innebar en klar real standardförsämring bl.a. mot bak
grund av den prisstegring som den förhöjda mervärdeskatten från
årsskiftet innebar. För de lägre och medelstora inkomsttagargrup
perna balanserades visserligen mervärdeskattens höjning aven sam
tidigt insatt statsskattesänkning, vilken tyvärr i sin tur motverkades
aven kraftig kommunal skattehöjning.

Saldot av det hela blev med all sannolikhet en klart dämpat efter
frågan från den privata konsumtionssidan. Den medverkade till att
återställa vår då negativa bytesbalans. Den gav vidare som resultat
ett starkt ökat hushållssparande. Vi tredubblade detta vilket innebär
att hushållens sparkvot , 3 % efter skatt, raskt steg till ca 9 %. Det
senare kan väl bara förklaras av att svenska folket upplevde 1971
som ett-år då försiktighet med egna medel var av nöden. Den dagliga
informationen från tidningar och massmedia spelade sin roll. Alerta
journalister har en betydande förmåga att dramatisera framtiden.
Den massiva propagandan om den förväntade storkonflikten gjorde
sin verkan. Folk blev rädda om sina pengar, planerade inköp sköts
på framtiden. Företagen blev också försiktiga, såväl i frågan
om investeringar som nyanställningar. Alla väntade vi på avtalsrörel
sens resultat./Händelseförloppet är en klar dokumentation på vilken
utomordentligt strategisk betydelse för den allmänna ekonomiska
utvecklingen som löne- och avtalsförhandlingarna i vårt genomorga-
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niserade samhälle numera innebär.
Under åren 1971 och 1972 inregistrerade vi en ökad arbetslöshet.

När den var som högst låg medeltalet på 2,5%. Nu finns förklarings
grunder för denna utveckling även om de har svårt att nå fram. Än i
dag förekommer i den allmänna debatten talet om de förlorade åren
i svensk ekonomi. Vid en rättvisande redovisning bör dock under
strykas att de båda åren 1971 och 1972 då arbetslösheten var det
stora debattämnet såväl bland politiker som ekonomer hade vi flera
personer i arbete - sysselsättningen var högre - än år 1970, det år
vi förstärkte våra arbetskraftsresurser med 50 000 immigranter.

Detta kan låta motsägelsefullt men kan förklaras. En väsentlig
sådan är den systemomläggning i skattepolitiken från sambeskatt
ning till särbeskattning som trädde i kraft den 1 januari 1971. Från
att tidigare ha varit sambeskattade med männen blev nu de gifta
kvinnorna sina egna skattesubjekt. I sambeskattningssystemet blev
den gifta kvinnan beskattad från den första intjänta hundralappen
och beskattad högt då hennes inkomst lades på toppen av mannens.
I särbeskattningen garanteras hon en skattefri inkomst på 5 000 kr.
i den statliga och den kommunala taxeringen. Och hon beskattas
därefter från botten enligt den progressiva skatteskalans konstruk
tion.

Parallellt med denna påtagliga fördel för de gifta kvinnorna i
skatteavseende fördes en allmän debatt om kvinnans likaberät
tigande i fråga- om inträde i förvärvslivet. 70-talets arbetsmarknad
har följaktligen dominerats av kvinnornas entre i förvärvsarbetet.
Det arbetskraftstillskott på 200 000 a 250 000 personer "som vi
under 70-talet har inregistrerat består till ca 80 %av kvinnor.

Nu är det alltid ett problem att anpassa tillgång och efterfrågan
på arbetskraft på ett smidigt och friktionsfritt sätt. Det gäller fram
för allt de gifta kvinnorna. Bundenheten till mannens arbetsplats är
en sådan faktor. En serie åtgärder måste till. Omskolning och utbild
ning av den äldre kvinnliga arbetskraften~ En aktiv lokaliseringspoli
tik. Nyetablering av företag vars produktionsinriktning passar den
kvinnliga arbetskraften. Det behövs vidare en anpassning och om
ställning i företagsledarnas tänkande som mjukar upp gamla invanda
begrepp om vad som passar den manliga respektive kvinnliga arbets
kraften. Barnomsorgen då den gifta kvinnan går ut i arbetet kräver
sina insatser från kommunerna i form av barnstugor och fritidshem
och personal till detta. Allt detta tar sin tid. Så har varit fallet under
70-talet. Våra ansträngningar börjar emellertid bära frukt. Vi har i
dag en högre sysselsättning än någon gång tidigare framför allt på
kvinnosidan. Här tror jag vi kan säga att vi leder i den internatio
nella statistiken.
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De s.k. »förlorade åren» i svensk ekonomi, 1971 och 1972, prägla
des således av svårigheter med sysselsättningen, framför allt för den
kvinnliga arbetskraften. Kalla det gärna för ett negativt inslag i ut
vecklingen. Men åren hade också sina positiva inslag. Vi ökade vårt
hushållssparande parallellt med en försiktig privat konsumtions
ökning. Det gav oss möjlighet att korrigera en negativ utrikeshandel.
Vi eliminerade successivt underskottet och lyckades under 1973
uppnå ett positivt saldo i bytesbalansen på icke mindre än 5 miljar
der. Vi fick möjlighet att återställa vår valutareserv till den nivå en
nation oundvikligen behöver för att uppehålla internationellt anse
ende och förtroende. Det senare helt avgörande för varje nation
med en relativt stor del av sin ekonomi baserad på det fria varuutby
tet med omvärlden.

Den ekonomiska debatten präglades under dessa år i rätt stor ut
sträckning av rekommendationer om generella stimulanser i fonn av
skattesänkningar såväl direkta som indirekta. De senare genom krav
på sänkningar av mervärdeskatten. Personligen har jag på denna
punkt hållit igen så långt de politiska möjligheterna sträckt sig.
Regeringen har också i stort sett med ett enda undantag som icke
manar till efterföljd - den tillfälliga nedsättningen av mervärde
skatten 1974 -låtit stimulanspolitiken gå andra vägar. Det har först
och främst varit frågan om den selektiva arbetsmarknadspolitikeri.
Den har inneburit lokala insatser där behoven aktualiserats. Sanno
likt kommer detta att fortsättningsvis vara den riktiga politiken
även för framtiden. Stimulanserna har vidare satts in för att förstär
ka näringslivets konkurrenskraft och utbyggnad. Hela vår skattepo
litik är anpassad till denna filosofi. Generösa avskrivningar och
lagervärderingsregler, skattefria avsättningar till investeringsfonder
är inriktade på stimulans till den industriella expansionen och ut...
byggnaden. Företagens överskott frän det exceptionellt goda året
1974 .reserverades för utbyggnad av arbetsplatsens miljö och av
sattes för att finansiera en investeringsökning. En grundläggande
tanke i denna politik ligger i att resurserna bör styras över från kon
sumtions- till investeringssidan mot bakgrund aven allt hårdare in
ternationell konkurrens. Det är ändock till syvende och sist de
svenska företagens konkurrenskraft som lägger grunden till fortsatt
arbete och möjligheter att uppehålla jag förmodar rent allmänt sett
världens högsta löneläge.

Samma grundläggande tanke att tvinga in vinsterna i en industriell
kapacitetsförbättring har vi sökt genomföra i vår skattelagstiftning.
Vi är generösa i skattelagstiftningen så länge pengarna finns kvar i
rörelsen, vi är hårda då de delas ut. Vårt system med dubbel be
skattning på utdelade vinster betyder enkelt uttryckt att 80 % av
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företagsvinsterna går till skatt till stat och kommun. Tveklöst ger
denna politik konsoliderade motståndskraftiga företag. Internatio
nellt sett har vi en modern och rationell industri, och det är ett livs
villkor att vi har det även fortsättningsvis. Den selektiva konjunktur
politiken har förstärkt denna grundläggande filosofi. Jag syftar på
de extra skatteavdragen för maskininvesteringar och det direkta
statliga bidraget till produktion på lager. Den under senare åren
tillämpade kompensationen över skatten för räntekostnaderna vid
vissa slag av exportaffårer har haft en avgörande betydelse för
svensk industris möjligheter att konkurrera om utlän~ska investe
ringar. Tyvärr har konkurrensen om de internationella investerings
objekten i stor utsträckning blivit en fr~ga om ränte- och kreditvill
kor. Nationernas statsledningar stöder här sina respektive industrier
och för att inte bli utslagna i hanteringen har också svenska staten
gått in för att stärka de svenska företagen på det sätt jag här beskri
vit.

Hela tiden är den förda politiken en fråga om snabb anpassning
efter de skiftande förhållanden och förutsättningar inom ett närings
liv som har att möta skiftande och olika situationer. Man kan kalla
det en selektiv politik. Man kan kalla det en mera punktinriktad
politik. Alternativet härtill skulle då vara att mera generellt enligt
3D-talets tankegångar stimulera över hela linjen via skattesänk
ningar, räntesänkningar och generösa kreditgivningar. Mitt svar blir
här följande. Lika litet som man kan läsa Karl Marx och se bort
ifrån den historiska utvecklingen, lika litet kan man läsa Keynes och
se bort ifrån den ekonomiska utvecklingen. Vi lever i vårt land i dag
i ett definitivt annorlunda samhälle än på 3D-talet. Vi lever i dag
med en arbetsmarknad stark och slagkraftig och genomorganiserad
och inbördes enormt observant på utvecklingen i skilda grupper. Vi
lever i dag i en situation där företagen på det hela taget är så pass
ömtåliga för en omfattande arbetsnedläggelse så styrkestäilningen
klart väger över till de anställdas favör. På dessa premisser torde det
vara undantagsvis som privatkonsumtionen blir strykpojke i fördel
ningen aven nations resurser. Den grundläggande tanken i Keynes
teori är icke anpassningsbar för det svenska folkhushållet av i dag
med den utveckling som vi genomgått under de senaste decennierna.

Gamla sanningar står sig genom tiderna. En sådan är att den fat
tige får finna sig i många förödmjukelser i umgänget med den mera
välbärgade. Den senare avgör också i regel graden av offervilja och
biståndsvilja som den fattige i bästa fall kan påräkna. Vissa slutsat
ser kan dras från dessa sanningar också i det mellanfolkliga politiska
ekonomiska umgänget. Nu har statsledningarna i ett av sina kloka
ögonblick insett att internationellt ömsesidigt bistånd är av nöden i
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vår globalt integrerade ekonomi. Vi har gemensamt startat den
internationella monetära fonden, IMF, som en försäkringsgaranti
för den stat som råkat i obalans och behöver ett lån för att brygga
över svårigheterna. IMF har dock att förmedla medlemsländernas in
satser med omsorg och ansvar för kollektivet. Är det frågan om ett
låneengagemang som går utöver den obligatoriska dragningsrätt som
varje nation har på grund av sin insats villkoras medgivandet ofta av
bindande regler för den låntagande nationens ekonomiska politik.

Den nationella suveräniteten begränsas i ekonomiskt-politiskt av
seende. Den fattiga nationen får en påminnelse om att med fattig-,
dom följer ofrihet. Den här beskrivna situationen har varit en rea
litet för flera nationer under senare decennium, och tvivelsutan en
plågsam realitet.

Enkelt uttryckt kan man beskriva situationen sålunda. Det väsent
liga i en nationalekonomisk hushållning, i vart fall om det är frågan
om industrinationer med ett internationellt varuutbyte, är att uppe
hålla balans i utrikeshandeln och en slutlig över tiden etablerad jäm
vikt i bytesbalansen. Export, import, sjöfartsinkomster, u-hjälp,
turism och alla de ting på tjänstesidan som avgör bytesbalansens ut
veckling blir de strategiskt avgörande frågorna. De avgör nationens
ekonomiska suveränitet, de avgör om sysselsättningen kan upprätt
hållas, de avgör om nationen bland nationer skall stå som fri och
självständig eller hjälpbehövande supplikant. Jag talar nu om de fall
där underskottet har en belägenhet att pennanentas.

Vetskapen härom gör att regeringen och framför allt dess finans
minister för såväl politiker i opposition som en del nationalekono
mer framstår som försiktig i överkant. Den situationen upplevde vi
1974 då oljekrisen radikalt förändrade vårt tidigare så goda bytes
förhållande med omvärlden. Från ett överskott på 5 miljarder kr.
till ett underskott på 4 miljarder kr. innetar det en tidigare icke skå
dad och hastigt infallande förändring i vårt ekonomiska umgänge
med andra länder. Att vi i detta läge tvingades ta upp utlandslån för
att hålla produktion och sysselsättning uppe var givet. I fråga om ut
landsupplåningens omfattning delade sig meningarna, likaså om lån
tagarnas status. Entusiasmen för utlandslånen blommade upp även
från den nationalekonomiska sidan i en omfattning och utsträck
ning som för regeringen verkade överdriven och oroande. Från rege
ringssidan gjordes den prioriteringen att den investeringsvilliga indu
strin borde vända sig till den internationella lånemarknaden när
nationens egen kapitalmarknad var begränsad. Regeringen sade sig
att den svenska kapitalmarknadens uppgift i första hand måste vara
att finansiera det nationella bostadsbyggandet och statsbudgetens
underskott. Regeringens dirigering av utlandsupplåningen till före-
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tagssidan byggde vidare på filosofin att bakom varje lånetransaktion
låg en seriös företagsekonomisk bedömning som gav plausibla förut
sättningar för att en utlandsfinansiering klarade av såväl räntor som
amorteringar plus en rimlig företagsvinst. Dessa kriterier är inte lika
givna i de fall utlandslånet skall täcka statliga eller kommunala
budgetunderskott. Driftutgifternas stigande utveckling är av perma
nent karaktär och konstituerar i väsentlig utsträckning lånebehovets
omfattning.

Den nationalekonomiska skola som argumenterade för en krafti
gare utlandsupplåning måste ha byggt sin uppfattning på att vi där
med skulle ha större möjlighet att öka vår bruttonationalprodukt
och få större garantier för sysselsättningens uppehållande. I det
senare avseendet visade sig sysselsättningen bli tillfredsställande med
den mera begränsade utlandsupplåningen. Eventuell påverkan på
bruttonationalprodukten i de olika lånealternativen tillhör de mera
spektakulära slutsatserna. Är sysselsättningen så intensiv som den
varit hos oss under senare år så torde möjligheterna till variationer
i bruttonationalprodukten vara rätt obetydliga. För dagen torde
också den utlandsskuld vi redan dragit på oss åren 1974-1976,
ca 18 miljarder kr., från alla håll betraktas som betydande med hän
syn till de ränte- och amorteringskostnader vi har att fullgöra. Ses
denna kapitalimport jäqlsides med vårt ofrånkomliga behov av att
under de närmaste åren eliminera underskottet i utlandsbetal
ningarna i vår löpande verksamhet har vi ytterligare ett argument
för den praktiska gränsen för utlandsupplåningens omfattning. Nu
räcker det dessutom inte med att eliminera vårt löpande underskott
i utlandsbetalningarna. Vi behöver - under den konjunkturuppgång
som nu avtecknar sig ersätta det med ett överskott ..Vi behöver med
andra ord skapa den reserv som skall ta stöten vid nästa lågkonjunk
tur som vi väl har anledning att förvänta någon gång i skiftet mellan
70- och 80-talet. Meningsutbytet mellan politikerna och national
ekonomerna vad gäller utlandsupplåningens omfattning blev väl i
stort sett oavgjort där varje part ansåg sig ha framfört de rätta argu
menten. Så mycket kom emellertid fram i debatten att frågan blev
bedömd ifrån vidare utgångspunkter än om diskussionen hade ute
blivit.

På en punkt kan säkerligen politiker och ekonomer vara helt
eniga, i varje fall i princip och i teorin. Ekonomin skall så hanteras
att korrigeringar i efterhand, i vaIje fall av mera omfattande art, blir
obehövliga. Bättre stämma i bäcken än i ån brukar det heta. Att
med de rätta och de små och tidsmässigt rätt insatta medlen leda
den ekonomiska politiken så vi befrias från de besvärliga ingripan
dena är naturligtvis den ideala målsättningen. Jag har tidigare berört
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svårigheten att tillämpa den teorin i praktisk politisk hantering.
Tyvärr är det lätt att vandra den breda vägen. En progressiv reform
verksamhet möter i dag allmän anslutning och kommer att göra det
i fortsättningen. Tillgång till arbete och goda förtjänster räknar vi in
som en nationell rättighet. Gränsen som skiljer en balanserad efter
frågan från överefterfrågan är i regel ganska anonym ända till dess
överefterfrågans negativa konsekvenser är ett faktum. Om inte förr
avläser vi då gränsen överskrides i underskottet i bytesbalansen, pris
stegringar av inflationskaraktär och allmän oro på arbetsmarknaden.

Det är i det läget vi får göra våra ingripanden. Är utslaget av
gränsöverträdandet tillräckligt dramatiskt föreligger som regel också
förutsättningen för korrigeringar utan alltför mycket av politisk
strid. Den allmänna opinionen behöver svart på vitt på att ingripan
den är av nöden. Förhoppningsvis kan vi så småningom komma
fram till att korrigeringarna sker innan metoderna blir för påfres
tande. Den motsatta situationen då stimulansåtgärderna krävs är
icke politiskt problemfylld. Lättnaderna kan ske snabbt, några pro
tester möter sällan dessa åtgärder. Debatten kan röra sig om graden
av lättnader, men inget annat.

Slutsatsen av dessa erfarenhetsmässigt gjorda värderingar blir helt
logiskt att vi som allmän regel har att bevaka vår produktionsut
veckling och internationella konkurrens. Regelmässigt krävs här en
hög investeringsaktivitet, en förnyelse i tekniskt kunnande och
rationell utveckling. Yrkesutbildningens och marknadsföringens om
råden är här lika betydelsefulla. Följsamheten i avseende på den pri
vata konsumtionsökningen behöver inte samma kontinuerliga upp
följning och observans helt enkelt av följande skäl.

Jag har tidigare berört vår starka fackliga intresseorganisation.
Den är utan konkurrens i världens övriga industriländer. Den påver
kar. inte endast ökningstakten i privatkonsumtionen för sina egna
medlemmar. Den är också normgivande för jordbruket genom den
årliga prisuppgörelsen vars huvudsyfte är att skapa följsamhet till
den allmänna löneutvecklingen. Vi har således av regeringen obero
ende krafter i samhället som ser till att den privata konsumtionen
som regel får sin rättmätiga del av den ekonomiska tillväxten. Även
reformverksamheten både på det statliga och kommunala fåltet
kommer i en politisk demokrati att tendera mot gränsen för de reala
resurserna. När dessa tunga faktorer driver oss över gränsen mellan
den riktiga och den överdrivna efterfrågan har varje regering skyl
dighet att dra åt spakarna, och här står' den gamla kända arsenalen
till vårt förfogande. Vare sig man nu använder finanspolitiska eller
penningpolitiska medel eller olika kombinationer av dessa.

I denna besvärliga situation där korrigeringarna ofta har politiskt
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olustig karaktär har en del teoretiskt briljanta uppslag sett dagens
ljus om korrigeringar via genvägar utan besvärliga hinder. Dessa upp
slag har i allmänhet framförts från den nationalekonomiska sidan
och de har en från vardagspolitikens mera ovanlig och avvikande
natur. En sådan teori förs fram från den s.k. monetaristiska skolan.
Genom att skaffa sig kontroll över penningmängdens förändringar,
penningmängden då fattad i vid bemärkelse, skulle ett stabiliserande
element vara ett faktum och penningvärdeförsämringen i stor ut
sträckning elimineras. Det är knappast något fel på teorin i och för
sig. Beslutar man sig för att hålla sig med en viss summa pengar i
den ekonomiska verksamheten och bibehåller den oförändrad så bör
ju logiskt sett penningvärdeförsämringen bli en okänd företeelse.
Förslaget är emellertid litet för elegant för att omsättas i politisk
verklighet. I sin yttersta konsekvens måste det innebära en klar
nonchalans gentemot medborgarnas krav på arbete och sysselsätt
ning och det hör nu inte till verkligheten. Vad jag här säger utesluter
naturligtvis inte att den monetaristiska filosofin i lämplig grad kan
tillämpas för att bromsa en för snabb efterfrågan. Så sker via central
bankernas ingripanden och då som ett kompletterande medel i den
ekonomiska politikens arsenal. Att klara den ekonomiska balansen i
ett land som vårt och samtidigt uppehålla full sysselsättning enbart
med kontroll och kvantifieringar av penningmängden är dock ute
slutet.

En annan skola inom nationalekonomin har ofta framfört teorin
om att via ett system med rörliga växelkurser se till att den interna
efterfrågan ligger rätt och att vår industriella konkurrenskraft hålls
uppe. En allt för starkt betonad exportkonjunktur skulle få sin
naturliga dämpning via revalvering. En alltför svag exportutveckling,
måhända förklarad aven ogynnsam kostnadsutveckling relativt
andra länder, skulle få en efterlängtad stimulans via en devalvering.
Här som annorstädes har emellertid politiken med de rörliga växel
kurserna sina negativa verkningar. Devalveringens prisstegringseffekt
via importen höjer levnadskostnaderna och skapar i ett genomorga
niserat samhälle ofrånkomliga lönekomplikationer. Man är då
snabbt tillbaka i det gamla .utgångsläget. Revalveringens verkningar
via importen svider hårt i en pressad hemmamarknadsindustri då
den skall möta den utländska prisbilliga konkurrensen. Anhängarna
av de rörliga växelkurserna uraktlåter som regel att också presentera
verkningarna i hela sin vidd. Rekommendationen blir på dessa pre
mi~ser för insmickrande. Naturligtvis kan en nation komma så långt
i den ekonomiska utförsbacken att omvärldens förtroende för natio
nens valuta blir i det närmaste obefintlig. Då återstår ingenting
annat än devalveringen, måhända genom att låta den egna valutan
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söka sin egen kursrelation. De länder som nödgats - naturligtvis
under stor vånda - släppa greppet om sin egen valutas relativa värde
är icke avundsvärda. Exemplen härpå i vår tid är talande.

Det är självfallet en given fördel i alla ekonomiska transaktioner
över gränserna att kunna räkna sin egen och motpartens valuta i
fasta kursvärden. Om en nation börjar spekulera i att via föränd
ringar i den egna valutakursen skapa sig egna fördelar kan ju andra
nationer komma på samma ide. Den allmänna disciplinupplösning
både på valutafronten och i nationernas ekonomiska politik som det
skulle innebära kan icke under några förhållanden rekommenderas.
Kloka politikers internationella strävanden har således varit inrik
tade på att uppehålla förtroendet för valutastabiliteten. Kollektiva
engagemang med åtaganden från nationernas sida att nå detta syfte
har präglat hela efterkrigstiden och någon radikal förändring i den
internationellt vedertagna inställningen tror jag inte föreligger.
Önskemålet om valutastabilitet är dessbättre fortfarande högst
levande.

Sens moral. Det finns sannolikt inga genvägar eller populära all
farvägar att ta sig fram i den för alla nationer nödvändiga uppgiften
att garantera lugn och stabilitet på samhällsekonomins område. Ver
balt är problemet enkelt. Att med bibehållen balans, på sikt i ut
rikesbetalningarna sköta den interna ekonomin så full sysselsättning
och konkurrenskraft uppehålls och en önskvärd ekonomisk tillväxt
erhållas. I realiserandet av den verbalt enkla målsättningen ligger
sedan alla delproblem. Avvägningen mellan offentlig och privat
investering och konsumtion, skattepolitik, lönepolitik, reformpoli
tik, finans- och penningpolitik.

Jag utgår slutligen ifrån att vi som politiker och nationalekono
mer är ense om den ovan verbalt enkelt uttryckta målsättningen. I
den fortgående debatt som självfallet skall vara så fri, obunden djärv
och varför inte spekulativ, kommer många gånger våra skilda upp
fattningar att demonstreras. Vi kommer att ha olika uppfattningar
om teorierna och framför allt möjligheterna att omsätta dem i den
praktiska politiska hanteringen. Vi kommer i debatten att mönstra
teser och antiteser. Så har det varit och så kommer det att bli. Ur
denna debatt, där naturligtvis nationalekonomerna har en favör i
sin tankeflykt obunden av politiska trivialiteter, skall vi ändå som
hittills ta ut ett praktiskt för folkhushållet godtagbart resultat. Även
om inte tesen och antitesen förenas i syntesen, det tog förmodligen
bort åtskilligt av spänningen och spänsten i den aktiva debatten, så
blir produkten av dialogen den ekonomiska politik vi för och kom
mer att föra. Den har, om jag skall lita på internationella omdömen,
på det hela taget varit gott försvarbar.




