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NATIONALEI{ONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 16 januari 1968

Ordforande: Professor Assar Lindbeck

ARETS STATSVERKSPROPOSITION

Finansminister Gunnar Strang:

Arade forsamling! AlIa har i salen brukar givetvis lasa tidningarna,
och foljaktligen har ni ocksa under de senaste veckorna lagt marke till
en del dramatiska rubriker: "Strangs ofullbordade", "Strangs sista
budget", "Strangs sista budgetshow" o. s. v. Diskussionen kring den
framlagda statsverkspropositionen representerar sjalvfallet manga fan
tasifulla - jag sager det speciellt med hansyn till uttrycket "sista"
- och dramatiska insIag.

I en av vara ekonomiska veckotidskrifter laste jag ocksa foljande:
"RiskfyIlt budgetunderskott. Regeringen tar risken - och den ar stor
- atl den ekonomiska politiken blir klart inflationsdrivande." Emel
lertid har jag ocksa samtidigt fast mig vid att en av arbetsmarknadens
ekonomer forklarat: "Vi anser att det har varit riskfritt att redan fran
borjan vara mera expansiv och tillata en storre upplaning."

"Finansministern har sett bort fran det angelagna behovet av skatte
sankningar", skriver en av mina ledande politiska opponenter; under
forstatt att man kan kosta pa sig en okad statIig uppIaning for att kun
na genomfora skattesankningar. "Ingen okad upplaning och under
inga forhaIIanden bor en sadan tillatas for att genomfora skattesank
ningar", har en annan av mina varderade politiska motstandare for
klarat.

Over huvud taget har den framlagda budgeten vackt olika meningar
till liv, och det skall val rimligtvis en budget gora, nar den slutar pa
en summa av 38 lh miljarder, d. v. s. i det narmaste en tredjedel av
var hruttonationalprodukt. Och budgeten beror oss naturligtvis var och
en - och mycket narganget - i en mangfaId aktiviteter. Den beror
oss som givare och mottagare och har pa grund av sin vikt och hety
deIse en helt avgorande funktion i den ekonomiska poIitiken. I det
senare avseendet ar vi ocksa "alIa helt eniga om att denna budget
liksom alIa andra skall medverka till att ge oss en god och jamn sys-
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selsattning oeh ett stabilt penningvarde, balans i den inre oeh yttre
ekonomin oeh en snabb resursokning, d. v. s. en sa hog ekonomisk till
vaxttakt som man kan begara.

Men aven om vi ar overens om det rnalet kan vi ha skiftande upp
fattningar om vagarna dil. Oeh ibland gor jag den personliga reflexio
nen att det tyvarr ar ganska lang distans mellan den teoretiskt allmant
omfattande och oklanderliga losningen samt mojligheterna att omsatta
den. i var triviala verklighet. Jag har salunda observerat att en del
kommentatorer gor gallande att finansministern ar for optimistisk oeh
sangvinisk, da han forsoker avliisa den ekonomiska utvecklingen for
den tid budgeten omfattar, d. v. s. sista halvaret 1968 och forsta halv
aret 1969. Det ar ett kant faktum att det ar svart att spa - speciellt
om framtiden, som det sa djupsinnigt heter. Men naturligtvis sitter
vi inte och bara gissar ratt ut i luften. Eller onsketanker. Vi stodjer
oss pa de ekonomiska· data som nationellt oeh internationellt star till
vart forfogande, data som insamlats och provats erfarenhetsmassigt
och pa vetenskaplig grund av den hogt larda oeh ansvarsmedvetna
expertis - formodligen den basta pa omradet - som varje land kan
mobilisera.

Vi viII inte aIldeIes underkanna den vetenskap som hI. a. har sa
mycket gemensamt med den varderade forening som i dag star for
detta motes arrangemang, och darfor ligger det atskilligt mer an giss
ningar och onskningar bakom budgetprognosen. Jag skall nu ga over
till att redovisa bakgrunden litet narmare.

Aret 1967 gar val till historien som ett konjunkturdampningens are
Om vi som en god och tillfredsstallande expansionstakt i den industria
liserade varlden raknar med 4, i basta fall 5 procent arligen, sa visar
tillvaxten i OECD-Ianderna - Vasteuropa plus USA, Kanada oeh
Japan - siffran 3 procent. Oeh om jag tar Vasteuropa exklusivt, sa
stannar expansionen vid endast 2 procent. Det ar framfor alIt de tungt
vagande nationerna Vasttyskland och England som drar ned medel
siffran. Tyskland visade under fjolaret en nedgang med 1,5 procent i
forhallande till 1966 och England en uppgang som stannade vid 1,5
procent.

Da dessa bada nationer ar vara viktigaste handelspartners har vi
naturligtvis inte kunnat undga att kanna verkningarna harav. Inte pa
sa satt att vi har haft patagliga svarigheter att salja - vi har viiI pa
de hela taget haft vad ekonomerna brukar kalla en mangdkonjunktur
- men vi har kant konjunkturdampningen i hart pressade priser i den
internationella konkurrensen, som for de mindre motstandskraftiga
foretagsenhetema har inneburit svarigheter att uppehalla den fulla
driften oeh sysselsattningen.
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For att halansera clenna situation har saledes den ekonomiska poli
tiken under fjolaret fatt vara stimulerande, oeh den stimulansen har i
sin tur fatt finansieras via en okad statlig upplaning. Den i maj manad
forutspadda statsupplaningen under innevarande budgetar okade sa
lunda inte 1,5 miljard, som vi avlaser okningen i dag. Det blev vasent
Jigt mera. Jag aterkommer till den saken senare.

Konjunkturdampningen innebar dels ett bortfall pa inkomstsidan
bade i den direkta statsskatten oeh genom konsumtionsdampningen
ocksa for omsattningsskatten. Vi ansag oss i det laget kunna tala en
behovlig stimulans som finansierades genom okad statsupplaning. Den
upplaningen uppskattas fo·r lopande budgetar till 2,8 miljarder, oeh
det ar ganska myeket sett i 1960-talets perspektiv. Men jag tror att
ingen pa allvar kan gora gallande att den har varit eller an sa lange
ar inflationsdrivande.

Denna statliga stimulans har skett genom frislappande av investe
ringsfonderna i dubhla omgangar under 1967. De fristallda pengarna
- i .runt tal 2 miljarder - har forutom till de sedvanliga anvand
ningsomradena industribyggen oeh maskininvesteringar aven fatt an
vandas for produktion pa lager. Det ar forsta gangen vi provat den
anvandningen, oeh gladjande nog har vi dar konstaterat en ganska
betydande framgang. Med den skattefavor som ligger i investerings
£ondsanvandningen har dessa an en gang visat sig attraktiva for fore
tagen oeh effektiva for konjunkturpolitiken.

Bostadsbyggandet har likasa fatt expandera. Igangsattningen under
fjolaret oversteg 95 000 lagenheter; riksdagsprogrammet var 90 000.
Antalet fardigstaJlda lagenheter blev emellertid annu storre, namligen
100 000. For narvarande har vi drygt 110 000 lagenheter under pro
duktion. Vart bostadsbyggande ligger nu mellan 8,5 och 9 miljarder,
vilket innebar att vi formodligen befinner oss i narheten av den maxi·
mala omfattningen av bostadsbyggandet, om det skall kunna uppehal
las pa sikt oeh under balanserad sysselsattning. Pa samma satt fiek
skol- oeh alderdomshemsbyggandet oka under fjolaret, kommunerna
stimulerades till bestallningar i verkstadsindustrin genom ett 20-pro
eentigt statsbidrag oeh arbetsmarknadsverkets omskolnings- oeh bered
skapsarbeten holls uppe pa hog niva.

Med detta vann vi tva ting. Nationalprodukten, eller tillvaxten i var
ekonomi, steg med 3,3 procent, mot 2 procent i medeltal for Vast
europa. Arbetslosheten holls nere pa ett medeltal av 1,7 procent av de
arbetsloshetsforsakrade, vilket var 0,5 procentenhet mer an medeltalet
under 1960-1966, da emellertid nagra ar hade en klar oversyssel
sattning. Men den var klart lagre an under konjunkturdampningen i
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slutet pa 1950-talet; aren 1957, 1958 oeh 1959 uppvisade vart oeh
ett en ieke ovasentligt hogre arbetsloshet.

Den arbetsloshet vi haft under 1967 oeh val kommer att ha annu
en tid framover har varit struktur- oeh bransehbetonad. Prispressen pa
skogsindustrins produkter har tvingat fram en hardare koparattityd
gentemot virkesforsaljarna. Skogsagarna har mott detta med en upp
maning till sina medlemmar att redueera avverkningama innevarande
vinter, nagot som i sin tur paverkat sysselsattningen i skogen. De
pressade priserna har vidare slagit ut en del mindre industrier med
dalig rationaliseringsgrad. Men samtidigt har oeksa vissa avsnitt av
var industri fortfarande fragat e£ter och nyrekryterat arbetskraft. Man
kan t. o. m. under de senaste manaderna avlasa ett stigande antal
lediga platser. Likasa var permitteringarna oeh fristallningarna farre
under senare delen av fjolaret i jamforelse med forsta halvaret. Jag
skall emellertid inte dra alltfor langt gaende slutsatser av det. Jag
namner det mera som en sa att saga balanserande tumering pa vad
som sa ofta sages om den arbetsloshet som just nu spelar en sa domi
nant roll i massmedia oeh i pressens rubriker. Jag har sagt tidigare
att det ar bra att den arbetslosheten uppmarksammas. Den skall upp
marksammas! Men den dramatiseras kanske litet i overkant. Under
aren 1957-1959 hade vi storre arbetsloshet bland de forsakrade an
vi hade under fjolaret, men da var alIa sa till den grad intresserade
av huruvida vi skulle infora ATP eller inte att hela arbetsloshetsdis
kussionen kom i skymundan.

Arbetslosheten under 1967 har alltsa varit en omstallningsarbets-
-loshet, som myndigheterna har fatt mota med omskolning oeh flytt
ningsbidrag, oeh enligt rapporterna fran AMS har de omskolade till
80 proeent redan efter fyra veckor efter omskolningen kunnat beredas
nytt och i regel battre- betalt arbete. Arbetsmarknadspolitiken har
verkligen satts pa prov, och den har som jag ser det bestatt provet med
glans. Fran det utgangslaget skall vi mota den kommande utveck
lingen, oeh budgetpolitiken skall passa in i denna utveckling.

Vi har da att se oss omkring i den omvarld med vilken vi har vart
varuutbyte och att med ledning av internationell prognosstatistik dra
slutsatser ocksa for Vaf del. Ser jag da pa OECD-siffrorna, sa far jag
foljande bild. For USA raknar man med en tillvaxt i ekonomin upp
till 5 procent under 1968, mot 2,8 procent under 1967. For Vasttysk
land raknar man med att oka tillvaxten med 3,5 procent, vilket skall
ses mot den minus pa 1,5 procent som noterades for-1966. For Frank
rike raknar man med en okning fran 3,5 till 4 procent och for Eng
land fran 1,5 till 2 procent samt for Vasteuropa totalt fran 2 till 3,5
procent.
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En annan intressant fraga i den intemationella statistiken ar prog
noserna over importokningarna. Importen beraknas stiga i Europa
fran 4,7 procent i fjol till 7,1 procent 1968. I USA beraknas motsva
rande okning bli fran 5 till 8,5 procent. Utifran de berakningarna har
vi vagat rakna med en okning i var nationalprodukt fran 3,3 till 3,5
procent och halla exportokningen oforandrad, 6,5 procent. Den starka
internationella importokningen forklaras delvis av att fjolarets lager
konsumtion maste fa en reflexverkan under 1968, d. v. s. en motsva
rande lageruppbyggnad.

Vi har haft samma bild av lagerforandringarna har i vart land. Vi
konsumerade en stor del av de svenska lagren under 1967; vi behover
bygga upp dem igen under 1968. Detta innebar, att nar vi ser pa var
utrikeshandels utveckling och gissar pa en exportokning pa 6,5 pro
cent, sa far vi ocksa rakna med en importokning av ungefar samma
storleksordning, alltsa 6 procent. Okningen under forra budgetaret var
som sagt 3 procent. Resultatet av berakningarna av bytesb-alansen for
innevarande budgetar bor pa dessa premisser bli i stort sett oforandrat.
Jag skall belysa den mycket vasentliga fragan med nagra speciella
reflexioner.

Till skillnad mot forkrigstidens djupa och allmanna depressioner och
kriser, som hade sin orsak i en allman underefterfragan b'ade pa kon
sumtions- och investeringssidan och som botades med en stimulans av
generell karaktar nationellt och internationellt, har efterkrigstidens
recessioner - man anvander det ordet nu for tiden i stallet for depres
sioner - haft en annan karaktar. Om man ser det hela i ett storre
perspektiv sa har inom ramen for de jamfort med tidigare mildare
konjunktursvangningarna kunnat avlasas bade progressiva och depres
siva utslag i de olika landernas ekonomi samtidigt. De depressiva in
slagen har da i allmanhet harlett sig fran en politisk, medveten ater
hallsamhet, framtvingad av bristande bytesbalans och reducerade,
utflytande valutareserver. Det ar fenomen, som i sin tur harlett sig
fran en intern overefterfragan i forhallande till egna resurser - vilket
inte behover betyda sa sardeles stor efterfragan i absolut mening pa
vissa hall har i varlden.

Den bristande bytesbalansens varnande tecken tvingar varje stats
ledning till uppmarksamhet och korrigering. Vi kande nagot av detta
1965, da vi hade ett minussaldo pa 1 000 miljoner. Det foranledde
ingripanden i form av oms-hojningar i dubbla omgangar pa inte
mindre an 4 procent, en hard kreditpolitik och en viss broms for bo
stads- och kommuninvestesteringar. Industrins investeringar slapptes
dock med avsikt fria. Och sa har i efterhand kan vi val med en viss
lattnad konstatera att vara ingrepp hade en valgorande verkan. Bytes-
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balansens underskott pa 1 000 miljoner 1965 nedbringades under fjol
aret till 300 miljoner och bor inte forandras namnvart under 1968.
Var valutareserv haIler i det narmaste 6 000 miljoner, sedan pafrest
ningarna av spekulativ karaktar - sam den svenska kronan utsattes
for under de mycket spannande veckorna efter den engelska devalve
ringen - nu har lattat. Vi kan nu se fram emot mera lugna valuta
forhallanden.

En sakta uppgaende konjunktur internationellt, en havdad svensk
export, en forsvarbar bytesbalans, en patagligt lugnare prisstegring 
vi vagar uppskatta den 1968 till 2,5 a 3 procent - en nagot mera
dampad inkomststegring och en bibehallen balans pa arbetsmarknaden
i stort ar prognosen for innevarande ar. En stegring av bruttonational
produkten am 3,5 procent ger ass mojligheter att halla bostadsbyg
gandet pa sin nuvarande hoga niva, och en okning av de kommunala
investeringarna om 6-7 procent - alltsa inte sa kraftig som under
1967, da den var 11 procent - samt en 2,5-procentig okning av de
statliga investeringarna raknar vi ocksa med. For naringslivet totalt
- industri, handel och samfardsel - kan man forutse nagon ned
gang under innevarande ar, men for industrin exklusivt nagon upp
gang.

Passar da budgeten in i detta monster, oeh medverkar den till att
prognoserna, sam jag har helt djarvt har kastat fram, realiseras? Ja,
vi raknar for narvarande med en statlig upplaning om 2,8 miljarder
for innevarande budgetar, och i det nu framlagda forslaget for
1968/69 ar upplaningen skisserad till 2 150 miljoner. Den siffran ar
dock hallen nagot i underkant, eftersom den inte tacker alIa utgifter,
men den anger anda en viss nedgang i upplaningen och ar saledes
konjunkturmassigt nagot sa nar i overensstammelse med den under
liggande bedomningen om en forsiktig konjunkturuppgang.

Ser jag sedan pa staten som en av konkurrenterna pa kredit- oeh
kapitalmarknaden - ocksa det ar ju en viktig aspekt - sa ger na
tionalbudgetens berakningar vid handen att kommunerna gar in i 1968
med en forhallandevis god likviditet. Vara undersokningar visar att
kommunerna sjalva raknar med nagon minskning i sitt upplaningsbe
hoy. Bostadsbyggandet kraver en viss, relativt begransad, o,kning kapi
talmarknadsmassigt under 1968 oeh naringslivet en relativt storre
okning. Plus och minus, sedda i sammanhang med den antagna all
manna okningen av vara samlade nationella resurser under 1968, ger
mig underlag for uppfattningen att vi kan ta den angivna statsuppla
ningen utan inflationseffekt. Men jag har tidigare givit uttryck at den
uppfattningen att jag betraktar den statliga upplaningen som maximal.

'Sa nagra ord am budgetens innehall och karaktar.
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Behovet av att garantera sysselsattning och trygghet har statt i for
grunden, samtidigt som ett fullfoljande av den reformpolitik varom
vi alIa ar eniga har framstatt som given. Anslagen till den aktiva ar
betsmarknadspolitiken okar med 40 procent. Om jag inkluderar loka
liseringspolitiken, som till sin innebord ar sysselsattnings- och trygg
hetsbevarande, uppgar anslaget till cirka 1 800 miljoner, mot i runt
tall 200 miljoner i budgetforslaget for innevarande are

De arbetsmarknadspolitiska aktiviteterna forstarkes over hela linjen.
Som exempel pa okningen kan jag namna att 140 miljoner foreslas
for omskolningsverksamheten - en som jag ser det utomordentligt
angelagen sak i den strukturomvandlingens och den industriella om
stallningens tid som vi nu ar inne i. Vidare ar det foreslaget 160 mil
joner i akat stod at de handikappade, bl.- a. skyddade verkstiider. Och
sa har vi en aildeles ny reform som tar sikte pa sysselsattningssvarig
heterna for den aldre arbetskraften. Det har vi uppskattat till en kost
nad av 80 a 100 miljoner. Detaljerna kommer att framga i den spe
cialproposition som kommer att forelaggas riksdagen.

Den sistnamnda reformen bygger pa det kanda forhallandet att det
foreligger sarskilda svarigheter att omskola arbetskraft som ar over
60 are Da ar det svarare att skola om sig till en ny verksamhet, och
det ar ocksa svarare att anpassa sig till en ny miljo och nya forhallan
den. Slutligen ar den som fyllt 60 ar tyvarr inte lika konkurrenskraftig
som en yngre i ett hardare klimat pa arbetsmarknaden. Innehallsmas
sigt innebar stodet att arbetsloshetsfofsakringen forstarkts bade i fraga
om understodens storlek och periodens omfattning. For de utforsak
rade eller oforsakrade utgar ett helt statsfinansierat overgangssto,d.
Overgangstiden ar da tiden fram till folkpensioneringen vid 67 ars
alder men skall vederboTande under tiden naturligtvis sta till arbets
marknadens forfogande och kan inte rakna pa det statsfinansierade
stodet om han avvisar erbjudet arbete.

Lokaliseringsstodet forstarks och har fatt sin permanenta funktion
och karaktar; jag tror inte jag sager for mycket, om jag pastar det.
Det har sin uppgift sa lange utvecklingen staller oss infof den omstall
nings- och anpassningsnodvandighet som vi upplevt under senare are
Den kapitalforstoring som ligger i att ett redan utbyggt samhalle plots
ligt stalles. utan inkomstmojligheter vid en for bygden dominerande
industrinedlaggelse kan samhallet inte utan vidare acceptera. Som ut
vecklingen ger vid handen torde de lokaliseringspolitiska insatserna i
framtiden inte sa strikt kunna knytas till speciella landsandar. En
mindre ortsbunden och mera behovsbunden handlaggning av lokalise
ringsstodet torde har bli erforderlig.

Jag namnde foranderligheten i den industriella utvecklingen som
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trolig, oeh jag ar ganska overtygad om att den tendensen kommer att
markeras ytterligare i den standigt starkare internationella integration
som var ekonomi har att emotse. Vi har anledning rakna med att denna
utveekling stegvis ager rum over en nordisk-europeisk oeh som vi hop
pas global marknad. Det tvingar oss att tanka i storre perspektiv an vi
varit vana vid oeh att gora en planering fran mera samlade utgangs
punkter. Jag forestaller mig att den enda Jramkomliga vagen gar over
samarbetsformer mellan samhallet oeh naringslivet, samarbetsformer
som vi nu soker oss fram till. Ett inslag hari ar den under 1967 etab
lerade investeringsbanken, som far en praktisk mojlighet att delta i
finansieringen av den industriella uppbyggnaden pa avsnitt oeh om
raden dar de reguljara kreditinstituten, av de regler som uppstallts for
att siikerstiilla insattarnas intressen, iir forhindrade att bitriida. Detta
har sin sarskilda beydelse i en tid dli foretagens sjalvfinansiering pa
grund av det hardare marknadslaget tenderar att forsvagas oeh ar
foremal for sa myeken allman uppmarksamhet.

Aven om man val garna overdriver det s. k. riskkapitalets betydelse
- vi har exempel pa det fran lander med samre sjalvfinansiering an
var industri men som likval praglas av en valdsam industriell expan
sion - sa har vi anda i investeringsbanken en finansieringsmojlighet
som kan fyIla en vasentlig uppgift. Budgetforslaget innebar att ban
kens aktiekapital forstarkes med ytterligare 200 miljoner oeh kommer
darmed jamte det ursprungliga aktiekapitalet om narmare 500 miljo
ner att uppna en utlaningskapaeitet om i runt tal 4 miljarder.

Vad som ocksa ar nytt for i ar ar ett forslag om en organisatorisk
samordning av den tekniska forskningens resurser och en forstarkning
av dess arbetsmojligheter oeh forskningsinsatser. Slutligen foreslas ett
statligt utveeklingsbolag for den viktiga uppgiften att i innovations
processen fora vidare forsknings- oeh utveeklingsarbetet till ekono
misk-industriell produktion.

Jag namnde att den grundlaggande reformverksamheten fullfoljes.
Folkpensionarerna far sin standardhojning oeh atagandena gentemot
vara ungdomar i vad galler utbildningen fullfoljes likasa. I det senare
avseendet har genom den utbildningsexplosion vi lever i dessa kostna
der jamte forskningsutgifterna nu blivit den ledande utgiftsposten i
statsbudgeten. Den overstiger 7 miljarder, oeh okningen i ar overstiger
700 miljoner. Som en kuriositet kan namnas att denna utgiftspost i dag
i jamforbart penningvarde - overstiger hela den svenska statssbudge
ten under sista varldskriget, med de kostnader var forsvarsberedskap
da innebar; ett exempel pa den standardforandring oeh utveckling som
agt rum under de senaste deeennierna.

I budgeten ligger vidare en reform pa familjepolitikens omrade,
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som tillfor de storre barnfamiljerna i de lagre inkomstklasserna en pa
taglig forhattring, varav en del knytes till familjernas bostadskonsum
tion i akt och mening att garantera de bast behovande en rimlig bo
stadsstandard. Forsvaret garanteras oeksa i fasta priser oforandrade
anslag och i forhallande till innevarande ar en forstarkning, eftersom
en tredjedel av det i fjol infrusna beloppet om eirka 250 miljoner nu
friges. Jag avstar fran vidare detaljredovisning och gar i stallet over
till den for varje ar lika aktuella skattesidan.

Jag har tillatit mig saga i radio och TV - och en oeh annan aver
har val varit nyfiken nog att lyssna pa mig da - att arets budget ar
en skattevanlig b'udget men anda intressant med hansyn till forslag om
radikala skatteomlaggningar. Salunda foreslas att den nuvarande gene
rella omsattningsskatten fr. o. m. den 1 januari 1969 ersattes med en
generell mervardeskatt. Tidpunkten har faststallts med hansyn till att
en sapass radikal skattereform tarvar sin forberedelsetid. Proposition
om detaljerna kan inte laggas pa riksdagens bord forran i manadsskif
tet mars-april i ar, och den kan inte behandlas forran i riksdagens
slutskede, forestaller jag mig.

Att det ar en omfattande skattepolitisk reform framgar av att den
allmanna varuskatten (omsen) nu ger cirka 7 miljarder. Den foreslas
ersatt med en ny form av indirekt heskattning, en mervardeskatt. Det
ar inte nagot nytt pafund. Redan skatteberedningen foreslog den om
laggningen 1965. Regeringen ansag sig inte kunna ta den da utan
foranstaltade om en teknisk oversyn, och det arhetet blev fardigt fore
gaende host. Det har nu skapat mojligheter for ett praktiskt-politiskt
handlande.

Som val alIa kanner till betyder mervardeskatten att naringslivet
befrias fran den omsattningsskatt som nu utgar pa investeringar. Skat
telattnaden' uppskattas till 900 miljoner. Har kommer emellertid en
statsfinansiell bedomning in. Statskassan kan inte forlora detta be
lopp, ty det skulle medfora en okning i den statliga upplaningen fran
2 150 till i runt tal 3 000 miljoner kronor. Personligen anser jag inte
en sadan upplaning - med risker fOT vissa ytterligare paslag -, for
enlig med den finanspolitik som vi med hansyn till det anforda kon
junkturperspektivet anser behovlig.

Mervardeskatten har emellertid vissa fordelar, som motiverar en
omlaggning. Avlyftet av nuvarande oms pa investeringar gynnar i
forsta hand den tunga, exportinriktade industrin oeh den hemmamark
nadsindustri som har motsvarande konkurrenslage. Detta har naturligt
vis sin poang i en utveckling dar varldsmarknadens konkurrens och
bytesbalansens problem standigt star i forgrunden. Mervardeskatten
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borjar bli den dominerande formen for indirekt beskattning runt om i
Europa, och den torde ha vissa fordelar rent kontrollmassigt.

Det statsfinansiella problemet har losts pa det sattet att tidsmassigt
samordnat foreslas inforande av en I-procentig arbetsgivaravgift, rak
nad pa lonesumman totalt, och for egenforetagarna motsvarande 1
procentiga avgift pa den taxerade inkomsten. Den vagen tas det in till
statskassan 750 miljoner. Mellanskillnaden till de 900 miljonerna,
alltsa 150 miljoner, tas fram genom en viss breddning av skatteunder
laget, i detta fall begagnade bilar vid yrkesmassig forsaljning och ho
telltjanster. De senare avgifterna utgar efter samma regler som i dag
gOaller for restauranger, d. v. s. 60 procent av omsattningen ligger till
grund for beskattningen.

Skatteprocenten blir emellertid oforandrad. I dag inleverar den
sl(attskyldige 10 procent pa omsattningen inklusive skatt. I fortsatt
ningen blir det efter samma regler 10 procent pa omsattningen i mer
vardeskatt. Lat mig understryka - oeh jag ar medveten om att jag
inte kan gora det tillrackligt manga ganger - att detta inte ar nagon
ny belastning pa naringslivet. Arbetsgivareavgiften ger 750 miljoner.
Skattebefrielsen betyder 900 miljoner. Kollektivt far naringslivet sa
lunda en mindre lattnad, som betalas av konsumenterna. Daremot slar
verkningarna olika for olika omraden oeh branscher. Den tunga, ex
portinriktade basindustrin, som har ett ganska permanent behov av
stora investeringar oeh som genom sin rationella produktion oeh re
lativt fa anstallda i forhallande till sin omsattning far en favor som
betalas av t. ex. handel, servicenaringar oeh offentlig sektor. Fordelen
respektive naekdelen ar emellertid inte sa pafall~nde stor, da foreta
gen i alIa branscher dels har anstallda som de skall betala arbets
givaravgift for, dels ock har ett behov av att gora investeringar som
de slipper skatt for. Det hela ar saledes mera en forskjutning pa mar
ginalerna.

Nu har jag till min forvaning last kommentarer till budgeten i den
stilen att arbetsgivaravgiften bet~eknas som en belastning pa narings
livet i cless helhet. Och sa lagger man pannan i djupa veck och talar
om att naringslivet redan nu ar sa hart pressat att denna nya palaga
blir det stra som knaeker kamelens rygg. Nu har jag val varit med sa
lange att jag upphort att forvanas, men jag har blivit litet ledsen nar
jag bevittnat den brist i tankeverksamheten som avslojar sig i dessa
kommentarer. Naringslivet totalt vinner namligen pa operationen. De
inbordes forskjutningarna ar en fraga om marginalforskjutningar inom
ramen av 1 procent. Om man dessutom vet att naringslivet frivilligt
under hela 1960-talet genom kollektiva uppgorelser oeh lonegliclningar
- jag bortser har fran socialavgiften, som riksdagen beslutat om -
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har tagit pa sig arliga kostnadsokningar pa 7 it 8 procent utan att
klaga, annat an i allmanna ordalag, sa framstar jammern over en
marginaleffekt pa delar av 1 procent for vissa branscher som nagot
overdriven.

Jag menar att sa sma forskjutningar i marginalerna da inte garna
kall motas med sa enormt overdrivna argument som vi har fatt hora
under den senaste tiden. Tyvarr ar jag dock livligt medveten om att
jag kommer att fa fortsatta denna pedagogik atskillig tid innan be- .
greppen klarnat; i varje fall till den tredje sondagen i september
manad. Och jag kommer att note-ra ungefar samma daliga resultat hos
de fIesta av dem, som jag viII verkligen skalIlyssna pa vad jag sager.

Nu uppstar emellertid ett speciellt fenomen genom att befrielsen
fran omsen pa investeringar intrader forst om ett are Man har anled
ning formoda att foretagen i vantan pa skattebefrielsen inte gor nagra
investeringar under 1968 - och ingen skall anklaga dem for det. Vi
ligger nu pa en industriell investeringsniva som trots alIt ar ratt bra,
namligen 20 procent hogre an 1964, och vi har alIt intresse av att bibe
halla den dar. Allra heIst viII vi oka den ytterligare. Och for att fore
bygga en befarad nedgang foreslas nu att foretagen skall fa ratt till
ett extra 10-procentigt skatteavdrag for investeringar i maskiner och
inventarier, verkstallda under 1968. En foretagsmassig kalkyl ger da
vid handen att det narmast torde vara en viss favoT att gora investe
ringen innevarande ar, i varje fall for vissa foretag.

Energiskatten for naringslivet har i allmanhet forts pa tal i sam
band med en omlaggning till mervardeskatt. Likasa en avveckling av
kvarvarande sarskilda varuskatter, de s. k. punktskatterna pa choklad,
palsvaror, guldsmedsvaror, akta mattor och alIt sadant som finns pa
flaskor och som doftar gott, alltsa kosmetika. Dessa bada skatter,
punktskatten och energiskatten, ger statskassan cirka 800-900 mil
joner. am vi skulle halla fast vid uppfattningen att vi inte mycket
drastiskt skaII oka den statliga upplaningen, skulle det innebara att vi
blev tvungna att lagga pa ytterligare 1 procent pa arbetsgivaravgiften.
Och det kan man naturligtvis. tanka sig att gora. Regeringen har dock
inte velat fresta laget sa hart pa en gang.

Den marginaleffekt jag har talat om och som jag menar inte nu ar
markbar, skulle da bli mera kannbar for vissa branscher. Regeringen
har i stallet stannat for att ga fram etappvis. Det statsfinansiella laget
och den antagna konjunkturutvecklingen medger inte nagoll okad stats
llpplaning. De skattepolitiska reformerna far darfor ta sig uttryck i
omfordelningar och omlaggningar. Ambitionerna att snabbt sanka
skatterna far sin naturliga och ofrankomliga begransning - aven om
motiven ar mycket plausibla - i det faktum att alltid nagra andra
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maste betala kalaset. Och dessa andra har ocksa plausibla skiil for att
slippa gora del.

Budgeten inne-haller slutligen ett skatteforslag dar konsumenterna
far betala, aven om det motivet ar mera nykterhetspolitiskt an skatte
politiskt. I varje fall under min tid som finansminister har vi tillampat
den regeln att spriten i den allmanna prisutvecklingen inte bor bli
relativt billigare an andra varor. Sedan vi justerade spritskatten i bor
jan pa 1966 har konsumentprisindex stigit med cirka 10 procent. Nu
foreslas en 10-procentig skattejustering pa sprit och vin, och darmed
aterstalles relationerna. Hojningen ger ocksa statskassan 200 miljoner
kronor och har salunda dessutom en skattepolitisk konsekvens.

Med det anforda har jag i snabb takt gjort en oversikt av budgetens
konkreta innehall och skall nu avslutningsvis gora nagra kommentarer
av mera allmanekonomisk karaktar. Vara prognoser galler for en tid
som slutar 18 manader fram i tiden, och mycket kan handa under
denna tidsperiod. Nagot har ocksa hant sedan det ekonomiska grund
materialet fardigstalldes. Lyndon B. Johnson har salunda heordrat en
rad ingripanden for att aterstalla USA:s hotade bytesbalans. loch for
sig var det val inte helt ovantat, eftersom denna ensidiga och sedan
lang tid tillbaka pagaende likvidiseringsdusch av dollar varlden over
inte kan fortga utan vissa risker for dollarn sjalv, sa som de interna
tionella monetara lagarna fungerar. Tanken pa detta foranledde fjol
arets IMF-konferens i Rio (Internationella Monetara Fonden) att ta
principbeslut om en pa internationell bas grundad monetar forstark
ning av varldens valutatillgangar. Beslutet var ett resultat av ett fleI"
arigt utrednings- och forhandlingsarbete inom en krets representerande
de tio mest avancerade industristaterna, daribland Sverige.

Jag faste mig vid att det i Lyndon B. Johnsons deklaration lag en
forhoppning om ett fullfoljande av Rio-beslutet. Det arbetet pagar.
Saledes ar det for tidigt att nu dra nagra slutsatser om verkningarna
av det amerikanska utspelet i .internationellt likviditetsatstramande
riktning.

Daremot kommer de europeiska statsledningarnas handlaggning
av den egna ekonomin att bli i storre utstrackning avgorande for oss.
Har har vi under 1967 kunnat avlasa ett pa sina hall for svagt enga
gemang da det galler att halla tillvaxttakten uppe. Detta galler aven
i de nationer dar inga som heIst bytesbalansproblem existerar. Ma
handa har man nu borjat revidera sina uppfattningar i ratt riktning.
Den internationella ekonomiska prognosstatistiken ger vissa forhopp
ningar harom. Fran den utgangspunkten haIler jag fast vid finanspla
nens konjunkturbedomningar men menar att vi forsiktigtvis bor vara
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beredda att halla var ekonomiska beredskap at bada hall sa god som
mojligt, for den handelse utvecklingen tar en annan riktning an vi rak
l1ar med.

Herr ordforande! Den framlagda statsverkspropositionen ar ett ut
tryck for en sadan beredskap.

Ordforanden: A Foreningens vagnar tackar jag finansministern for
detta intressanta foredrag. Vi far nu se om finansministerns "pedago
gik" haIler mattet; den kommande diskussionen far utvisa det!

En viss pessimism tyckte jag mig dock kunna spara i herr Strangs
anforande. Jag tanker pa hans pastaende att man efter 60 ars alder
i allmanhet inte ar konkurrenskraftig pa arbetsmarknaden. Det tyckte
jag var en nagot pessimistisk valprognos.

For att ytterligare vidga underlaget for diskussionen har vi hem
stallt till cand. polite Lars Matthiesen vid Handelshogskolan att gora
en liten statistisk analys av den nya budgeten sedd ur stahiliseringssyn
vinkel och att jamfora arets bud.get med tidigare ars, sa att vi far litet
perspektiv pa 1968/69 ars budget.

Jag overlamnar ordet till Lars Matthiesen.

Cand. polite Lars Matthiessen: Herr ordforande: Nar man i ar liksom tidi
gare ar laser finansplanen oeh i ovrigt foljer debatten om finanspolitiken sa
kan man Iii.1t komma att tanka pa sagan om kejsarens nya klader. Det som ger
den associationen arden roll statsbudgetens saldo spelar i diskussionen. I
sagan lat kej saren som bekant tva hogt aktade skraddare sy nya klader till sig.
Men det blev inga nya klader oeh da skraddarna skulle visa upp resultatet av
arbetet forklarade de att alla som inte kunde se att kejsarens nya klader var
finare an allting annat var dumma. Oeh vern vill framsta som dum? Alltsa
giek kejsaren i procession genom sin huvudstad i de nya kladerna. Det var da
80m ett litet barn bland askadarna ropade: "Men han har j u inga klader pa
sig! "

I fil1ansplanens avsnitt om budgetpolitiken sags det att totalbudgetens be
raknade underskott pa 2.8 miljarder kr for innevarande budgetar kan forsvaras
som led i en konjunkturutjamnande politik. Daremot kan for det kommande
budgetaret en upplaning pa 2.6 miljarder kr inte aeeepteras. Om man darfor
kompletterar omlaggningen till mervardeskatt oeh investeringsavdraget med
arbetsgivaravgiften oeh hojningen av vin- oeh spritskatterna sa reduceras total
budgetens underskott 1968/69 till 2.150 miljoner kr. Oeh darefter heter det i
finansplanen: "Efter de nu redovisade atgarderna far det beraknade uppla
ningsbehovet anses ligga pa en fran samhallsekonomisk synpunkt godtagbar
niva".

Helt borsett fran om den ekonomiska politik som signaleras i finansplanen
ar val avpassad i forhallande till malsattningarna oeh den forvantade konjunk
turutvecklingen sa ar det mycket egendomligt att den foreslagna politiken hI. a.
motiveras med hanvisning till budgetsaldot. Sa vitt jag forstar kan det inte
vara rationellt. Statsbudgetsaldot ar ju helt konventionellt definierat. Man kan
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tanka sig dispositioner som paverkar saldot kraftigt men som inte medfor
namnvarda realekonomiska forandringar. Ett bade aktuellt oeh· traffande
exempel pa detta ar anslaget pa 500 milj oner kr till investeringsbanken i inne
varande ars budget. Eftersom bankens utlaning under detta budgetar ar helt
obetydlig kan dessa 500 milj oner inte ha haft nagon storre samhallsekonomisk
betydelse att tala om aven om vi tar hansyn till effekter via kreditmarknaden.
Som ett annat exempel kan man tanka sig att den statliga langivningen till
bostadsbyggandet - drygt en miljard kr - ersatts med en statsgaranterad
privat upplaning pa kapitalmarknaden. Bostadsbyggandet skulle inte behova
paverkas av en sadan omlaggning men det statliga upplaningsbehovet skulle
andras radikalt.

Att statsbudgetens saldo (eller dess fo-randring) inte kan vara en bra indi
kator pa finanspolitikens effekter pa den totala efterfragan framgar oeksa av
det valkanda faktum att en skattefinansierad utgiftsokning kan ha patagliga
reala effekter pa samhallsekonomin trots att budgetsaldot inte andras.

Min slutsats betraffande anvandningen av totalhudgetens saldo som en sorts
indikator pa budgetpolitikens verkan ar att en sadan anvandning varken ar
meningsfull eller riskfrL Den ar inte meningsfull darfor att det inte - som
vi har sett - finns nagot entydligt samband mellan finanspolitikens konjunk
tureffekter oeh totalbudgetens saldo (eller dess forandring). Risken med att
fora diskussionen i budgetsaldotermer iiI naturligtvis att allmanhetens moj
ligheter att forsta oeh ta rationell stallning till den stabiliseringspolitiska
problematiken redueeras starkt. Det blir alltsa pa samma gang fraga om dalig
pedagogik oeh dalig demokrati oeh det kan inte vara i nagons intresse. Om
de professionella politikerna faster sa stort avseende vid budgetsaldot sa ar det
manskligt om lekmannen, som lika litet som folket i sagan viII anses dum,
oeksa gor det.

En annan tankbar risk ar att myndigheterna oeh politikerna sj alva till slut
blir verkligt overtygade om att den statliga upplaningen ar en central sam
hallsekonomisk variabel.

Med detta har jag sj alvfallet inte velat gora gallande att statsverksproposi
tionen inte innehaller realekonomiska overvaganden, jag har endast velat
patala den enligt min mening for stora roll traditionella statsfinansiella syn
punkter har tilldelats.

Jag skall harefte~ overga till att presentera en sehematisk berakning av
finanspolitikens effekter 1964--68. Resultaten av berakningarna redovisas i
diagrammet oeh tabellen. Innan resultaten kommenteras maste jag saga nagot
om de anvanda berakningsmetoderna.

Det ar for det forsta fraga om finanspolitiken i en myeket vid bemarkelse,
eftersom statliga oeh kommunala myndigheter oeh affarsverk, soeialfarsak
ringssystemet (inklusive ATP) oeh bostadsbyggandet ar med. Daremot har de
offentliga bolagen ansetts ligga utanfor den offentliga sektorn som har ar
relevant. Att rakna variationer i bostadsbyggandet som finanspolitik forefaller
rimligt med hansyn till den styrning av produktionen som faktiskt sker. For
det andra avser kalkylerna de direkta effekterna pa efterfragan men daremot
inte de sekundiira effekter (de s. k. multiplikatoreffekterna) som de direkta
effekterna ger upphov till. For det tredj e ar det fraga om verkan pa den totala
efterfragan exklusive den privata investeringsefterfragan. Darfar maste den
hild som diagrammet oeh siffrorna ger kompletteras. Att finanspolitikens verk
ningar pa foretagens investeringsvolym inte ar med sammanhanger givetvis
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med svarigheterna att kvantifiera dessa effekter. Jag skall strax namna de
atgarder vilkas effekter inte har medraknats i kalkylerna.

Vidare har finanspolitikens totala effekter delats upp i en del som beror pa
vidtagna dtgarder oeh en del som beror pa automatiska forandringar. For
enkelhetens skull har alIa forandringar i efterfragan pa varor oeh tj anster
(alltsa offentlig konsumtion oeh investering samt bostadsbyggande) hetraktats
som atgarder. Automatiska forandringar forekommer darfor endast betraffande
hushallens skatter oeh transfereringar. Med en skatteatgard menar jag den
forandring av skatteuttaget, raknad i miljoner kr, som blir foljden av andringen
av skattesatsen om skattebasen bibehalles oforandrad.

Slutligen har berakningarna utforts i lopande priser men for j amforbarhe
tens skull har de framraknade effekterna satts i relation till bruttonational
produkten (BNP). Det skall oeksa papekas att de totala halvarsvisa andringar
av utgifter oeh skatter har beraknats i forhallande till motsvarande halvar ett
ar fore.

+1.0
+1.7
+1.2
-0.5
-0.9
+2.2
+1.8
+1.8
+1.0
+1.4

Totalt

Firoanspolitikens beriiknade direkta verkningar pa total efterfragan
(exklusive privata investeringar) halvarsvis 1964-68

I procent av BNP
.Jtgiirder Automatik

+2.9 -1.9
+3.3 -1.7
+4.2 -3.0
+1.3 -1.8
+1.1 -2.0
+5.2 -3.0
+5.0 -3.1
+2.7 -0.9
+2.0 -1.1
+2.9 -1.5

1964 I
II

1965 I
II

1966 I
II

1967 I
II

1968 I
II

Den oversta kurvan i diagrammet visar verkningarna av de vidtagna atgar
derna oeh som synes har atgardernas sammanlagda effekt varit expansiv eller
efterfragestimulerande under alla de medtagna halvaren. Den nedersta kurvan
anger effekten av de automatiska skatte- oeh transfereringsforandringarna. Auto
matiken har i hela perioden verkat kopkraftsindragande precis som man har
anledning att vanta sig i en vaxande ekonomi. Kurvan i mitten far man helt
enkelt genom att lagga ihop effekterna av atgarder oeh automatik oeh visar
alltsa nettoeffekten av dessa.

Under 1964 oeh forsta halvaret 1965 motsvarade finanspolitikens expansiva
effekter 3-4 % av BNP. Med tanke pa att bada dessa ar var utpraglade hog
konj unkturar far den forda politiken sagas ha varit mycket expansiv. Sedan
slogs bromsarna till neigot oeh atgarderna blev under sista halvaret 1965 oeh
forsta halvaret 1966 vasentligt mindre expansiva an tidigare. Under det fol
jande aret da avmattningstendenserna blev markbara fiek finanspolitiken ater

,en myeket efterfragestimulerande inriktning med expansiva effekter motsva
rande 5 % av BNP. Trots att konjunkturforsvagningen kvarstod redueerades
budgetpolitikens expansiva effekt under slutet av forra· aret till 2-3 % oeh
effekter av samma storleksordning kan enligt hittills publieerade planer for
vantas aven under 1968.



16 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 16 JANUARI 1968

%av BNP

+6

IA IF

1'1'
IF

l'
IF

l'
~
IS

IF IA

1't
~
IS

+5

+4

+3

+2

+1

o

-1

-2

-3

64 66 68

IA = investeringsavdrag

IF = investeringsfondsfrislapp

IS =investeringsavgift



ARETS STATSVERKSPROPOSITION 17

Effekterna av automatiken har som framgar av diagrammet varit av vax
lande storlek oeh det ar ju naturligt med tanke pa variationerna i prisstegrings
oeh tillvaxttakt. Under hogkonjunkturaren 1964-65 okade automatiken sa
lunda myeket kraftigt medan den redueerades avsevart under avmattningsaret
1967. Diagrammet visar emellertid oeksa att effekterna av atgarderna oeh net
toeffekterna ar ganska synkroniserade. Det vill med andra ord saga att for
andringarna i finanspolitikens nettoeffekt under denna period i stort sett har
bestamts av de atgarder som har vidtagits. Nettoeffekterna var alltsa ganska
kraftiga 1964-65 - i sj alva verket kraftigare an motsvarande effekter under
avmattningsaren 1958 oeh 1959. Nettoeffekten blir som synes kontraktiv eller
efterfragebegransande under andra halvaret 1965 oeh forsta halvaret 1966 for
att darefter aterigen bli expansive Sedan andra halvaret 1966 har nettokurvan
gatt nedat i viss man.

Sa nagra ord om de atgarder riktade mot privata investeringar som inte har
beaktats i kalkylerna. Under 1964 oeh 1965 stimulerades naringslivets investe
ringar av frislappningar av investeringsfonder oeh av det investeringsavdrag
pa 10 % som medgavs for industriella maskininvesteringar 1964i. Dessa atgar
der skulle alltsa ha Iyft "atgardskurvan" i diagrammet. Daremot har penning
politiken oeh byggnadsregleringen dragit at det kontraktiva hallet 1964---65.
Under 1967 traffades i tre omgangar besiut om nya investeringsfondsfrisUipp
t. o. m. forsta kvartalet i are Dessa frislapp tillsammans med det foresiagna in
vesteringsavdraget pa 10 % av naringslivets maskininvesteringar under 1968
kommer att medfora okad investeringsaktivitet i den privata sektorn. I motsatt
riktning verkar den 25-proeentiga investeringsavgiften pa ieke-prioriterat byg
gande som utgar under tiden mars 1967 till september 1968. Nagot omdome om
vilken nettoeffekt de har namnda atgarderna kommer att ha ar jag inte heredd
att gee

Den slutsats de har redovisade kalkylerna narmast Ieder fram till ar att
finanspolitiken - begreppet anvant i sin vidaste bemarkelse - inte har varit
sarskilt val konjunkturanpassat sedan 1964. Man kan konstatera att detta
kontrasterar mot det som galler om perioden 1960-63. Enligt utforda under
sokningar var finanspolitiken under dessa ar i hog grad kontraeyklisk med
kontraktiva effekter under hogkonjunktur oeh expansiva under lagkonjunktur.
Det negativa omdomet om aren 1964---68 galler dock inte den kraftigt expan
siva politiken under slutet av 1966 oeh horjan av 1967, da tendenserna till
konjunkturavmattning blev uppenbara.

1968 ars finanspolitik ar lite svarare att bedoma, vi ar ju annu sa Hinge bara
i borj an av aret. Mojligen kan man fa det intryeket att politiken ar forsiktig.
I finansplanen raknar man med uppatgaende konjunkturer oeh det ar ju tank·
bart att detta tillsammans med de foreslagna atgarderna kan ge en nagotsanar
rimlig samhallsekonomisk balans. Forsiktigheten sammanhanger sjaIvfallet bI. a.
med hytesbalansproblemet. Som framhalles i finansplanen har man runt om i
varlden borj at tillmata inflations- oeh bytesbalansproblemen storre hetydeise
an tidigare. Denna andrade attityd galler mojligen oeksa for den svenska
finanspolitiken.

Oavsett vad man anser om de kalkyler oeh slutsatser som har presenterats
har tror jag man kan vara ense om att det ar onskvart att anvanda mer sofisti
kerade analysmetoder an for narvarande for att pa sa satt oka stabiliserings
politikens effektivitet.



18 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 16 JANUARI 1968

Ordforanden: Vi tackar for denna framstallning.
Slutsatsen skulle alltsa vara den, att under de tva hogkonjunktur

aren 1964 och 1965 kom de kontraktiva atgarderna inte till stand
forran under sista halvaret 1965, samt att finanspolitiken var overras
kande forsiktig under recessionsaren 1966/67, atminstone under forsta
halvaret 1966 och sista halvaret 1967.

Fil. dr Goran Olllin: Herr ordforande! Det ar alltid ett utomordentligt noj e
att fa uppleva herr Strang och konstatera att hans gemyt och tillforsikt inte har
forandrats. Och det ar ett sarskilt noj e i ar, da nastan allting annat har for
andrats sedan den gang da vi senast horde honom tala till oss har i National
ekonomiska Foreningen.

Vad som daremot ar litet betankligt tycker jag ar att den budget herr Strang
lagt fram i ar inte heller har forandrats sarskilt mycket. Jag tycker att det finns
ganska stora likheter mellan den budget vi diskuterade forra aret och den
som presenterats i ar. Det ar sant att vi forra aret fick forslaget om en
naringspolitisk fond, och det var ju en sak som var rolig att diskutera. Men
den har inte haft nagon betydelse under det forflutna aret. Bortser man fran
det och fran en hel del i och for sig vasentliga detaljer, som jag skall ater
komma till litet senare, sa far man nog saga att arets budget liksom forra arets
finanspolitiskt sett ar forsiktig. Den avser snarast att vara restriktiv - eller,
som man brukar saga, stram.

Nu vill jag betona att rakenskapsaret 1968/69 ter sig som en ganska av
lagsen framtid - vilket herr Strang ocksa framholl - och detta sarskilt med
hansyn till svarigheterna att i dag bedoma konjunkturutsikterna. Jag delar inte
sj alv intrycket att herr Strang och hans medarbetare har varit overdrivet opti
mistiska pa den punkten. Infor tidigare konjunkturuppsving under efterkrigs
tiden har man alltid underskattat deras snabbhet, och jag misstanker snarast
att man gor det aven i dag. Jag tycker att alla s. k. traditionella kritiker av
herr Strangs politik - de har sarskilt bekymrat sig over den offentliga sektorns
expansion - borde vara noj da med utgiftspolitiken, som denna gang verk
ligen vittnar om stor aterhallsamhet. Bara en sadan sak som att antalet statliga
tj anster, som de senaste aren har okat med 6 500 om aret, under innevarande
och kommande budgetar inte vaxer med mer an 1 500 ar en ratt anmarknings
yard forandring. Det ar ju nagonting som bor gladja manga.

Med vad som framst intresserar oss i dag, och vad jag heIst vill tala om,
ar inte den framtid som ligger 18 manader framat i tiden raknat fran i dag,
utan det ar den allra nannaste tiden~ alltsa kalenderaret 1968, speciellt forsta
halvaret. Finansplanen handlar ju ocksa om den ekonomiska politiken under
denna period, fastan det som ar sa slaende i finansplanen ar just franvaron
av en konjunkturstimulerande politik i dagens lage.

Na, vi ar ju inte samlade har i kvall for att trakassera herr Strang fran
politiska utgangspunkter utan for att diskutera finanspolitiken mera veten
skapligt. Professor Myrdal har visserligen Hirt oss att politik och vetenskap
inte helt kan skiljas at, men han menar ocksa - om jag har forstatt honom ratt
- att man standigt maste forsoka. Det tanker jag ocksa gora.

Jag konstaterar darfor att arets finanspolitik maste vara utomordentligt in
tressant for aHa som diskuterar huruvida ideologierna ar doda eller levande i
var ekonomiska politik. I annu hogre grad an forra aret ar ju arets finansplan
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ett dokument som maste beteeknas som finanspolitiskt konservativt inom det
politiska spektrum som vi ar vana vide Beskrivningen av den ekonomiska poli
tikens mal later i Hinga styeken som om den kom fran nagot gammalt utta
lande av nagon av naringslivets organisationer; jag skall inte speeifieera den
narmare. Vad man tryeker pa ar vikten av att halla tillbaka efterfragan, att
dampa pris- oeh kostnadsstegringen - alIt sadant som finansministern har
blivit forehallen under langa oeh manga inflationsar.

Just i dag, da vi har en arbetsloshet som for forsta gangen pa myeket Hinge
ar verkligt pataglig oeh' da vi pa fleTa omraden har outnyttj ad kapaeitet i vart
naringsliv samt en dampad tillvaxttakt, maste det betecknas som forvanande
att finansministern blivit omvand till denna lara. Jag vill inte pasta att han
inte tidigare har talat om den, men den har gangen tyeker jag det verkar som
om han menade allvar. Om arbetslosheten oeh den okade otryggheten pa ar
betsmarknaden sager han med olympiskt lugn att utveeklingen "utan tvivel
vaekt oro hos manga infor framtiden". Men, sager han, "det skulle vara en
myeket kortsynt politik att soka overvinna de aktuella problemen genom att
framkalla en allman efterfrageexpansion". Det skulle innebara risker for att
"den uppnadda stabiliteten gar forlorad."

Det som manga inbillar sig vara daliga tider ar alltsa bara stabilitet; det
ar kanske darfor som det kanns litet ovant i borj an. Oeh det ar alltsa nagot som
vi skall bevara som det are Naturligtvis okar man anslagen till arbetsmark
nadspolitiken - det tror jag definitivt ar nagot som det rader allman enighet
om att vi bot gora - men det ar ju inte fraga om att den vagen stimulera
konj unkturen oeh sysselsattningen.

Eftersom detta ar ett forum utan alltfor myeket polemik viII jag passa pa
tillfallet oeh fraga: Ar det inte sa att vi forr eller senare maste besluta oss for
hur myeket arbetsmarknadspolitiken egentligen skall fa loy att kosta? Det kan
ju aldrig bli tal om att anslagen till arbetsmarknadspolitiken skall fa hoj as
hur myeket som heIst oeh att vi skall utga fran att det alltid ar samhallsekono
miskt produktivt. Ett belopp pa 1,8 miljarder ar anda en ansenlig del av var
budget, aven om ant inte ar en resurskostnad. Det skulle onekligen vara in
tressant att, heIst myeket snart, fa en utredning av hur myeket arbetsmarknads
politiken kostar oeh hur mycket som bara ar overforingar av olika anslag.

Arbetsmarknadspolitiken ar ju i grunden anda inte avsedd att stimulera kon
junkturen utan snarare att sa att saga gora stabiliteten uthardlig genom att ta
hand om den hoga arbetsloshet som vi for narvarande har oeh hindra den fran
att bli annu storre samt att over huvud taget se till att omstallningen oeh om
skolningen fungerar.

Nu kan man ju saga, att om herr Strang talar samma sprak i dag som hans
kritiker lange gj ort, oeh om han ser saker oeh ting pa samma satt, sa ar det
valkommet. Vi far inte bli besvikna for att han faller ur rollen. Har vi uppnatt
nationell enighet, sa skall vi vara tacksamma for det. Jag tycker att det ligger
nagot i den tanken. Jag menar verkligen allvar pa den punkten! Men jag kan
inte komma ifran att det ar litet orovackande nar herr Strang later som en
bankir. Ty det ar val alldeles klart att han inte gor det frivilligt. Han maste
sta under ett starkt tryek. Vi vet oeksa alIa varifran det tryeket kommer; det
kommer fran oron over bytesbalansen oeh betalningsbalansen. Det stora under
skottet 1965 har finansministern manga ganger kallat bade en vaekarkloeka
oeh en varningssignal, oeh det ar ingen tvekan om att det har blivit nagot
av en traumatisk chock for den ekonomiska politiken. Fragan om den yttre
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balansen har mer och mer kommit att hanga over oss, aven om herr Strang
och hans medarbetare har forsokt dolja sin oro for framtiden genom en mask
av heHitenhet med den utveckling vi haft. Det har j u alltid gatt hra hittills,
sager man.

I finansplanen och i dehatten over huvud taget har det talats mycket om
konkurrenskraft. Eftersom exporten har okat under 1967 kan det inte vara sa
ilIa stallt med konkurrenskraften, har man sagt. Ja, okningen var forstas bara
halften av vad den var 1966, men det kan man skylla pa den svaga efterfragan
i utlandet. Det var fint att den okade sa mycket som den gj orde. Men, sager
man, aven om konkurrenskraften saledes ar tillfredsstallande, maste vi and!
anstranga oss oerhort for att hevara och heIst forhattra den.

Nu maste jag erkanna att jag finner "konkurrenskraft" vara ett ganska he
svarligt hegrepp, nar man ser narmare pa det. Jag misstanker att hela det
ovriga svenska folket utan vidare forstar vad det innehar; man maste kanske
vara nationalekonom for att inte forsta det. Vad jag antar att man tanker pa,
nar man hor ordet konkurrenskraft ar, att vara priser och kostnader inte far
hli sa hoga att vi far en oformanlig handelshalans aven om det inte rader
overefterfragan inom landet - ty gor det det, sa racker det inte med kon
kurrenskraft for att hevara hyteshalansen. Om det ar detta man menar, sa ar
savitt jag forstar en oro over konkurrenskraften ungefar detsamma som en oro
over att kronan ar overvarderad.

Det ar ett olyckHgt faktum att en sa viktig sak som vaxelkurspolitiken med
nuvarande system egentligen inte kan diskuteras och utredas offentligt. Det
heslut att inte devalvera kronan som regeringen fattade i november var vik·
tigare och av storre rackvidd och hetydelse an de fIesta av de forslag som nu
laggs fram i statsverkspropositionen. Men det ligger i sakens natur att j u mer
en devalvering forefaller ligga inom det rimligas granser, desto svarare blir
det att offentligt diskutera, dehattera och utreda visheten i en sadan atgard
utan att hli heskylld for sahotage - och kanske till och med gora sig skyldig
till det.

I finansplanen upprepar regeringen vad den kallar "sin fasta beslutsamhet
att forsvara den svenska kronans yttre yarde. Forhattringen av byteshalansen
maste bevaras genom en stram och medveten politik, som inger fortroende hos
omvarlden." Det dar tycker jag ar rent forfarliga klicheer. Den svenska kro
nans yttre yarde ar inte nagot som kan liknas vid hem och fosterland, som till
varj e pris skall forsvaras. En devalvering ar inte detsamma som att stryka

'flagg eUer att fa sankt sedebetyg. En devalvering ar en ekonomisk-politisk
atgard som aUa andra fastan av litet storre rackvidd. Och av skal som jag har
antytt ar den svarare att diskutera. Men det ar inte nodvandigtvis sa, vilket man
ibland far ett intryck av, att en devalvering ar en desperat atgard som inte far
tillgripas forran alIa andra medel provats under en langt utdragen kris.

Strax efter kriget hade man, mot bakgrunden av mellankrigstidens erfaren
heter i detta avseende, i ratt vida kretsar kommit till den uppfattningen att den
inre halansen - sysselsattningen och tillvaxten - inte horde fa offras for den
yttre halansens skull. Pa guldmyntfotens tid hade vi sett manga exempel pa
lander som haUit tiUhaka sin ekonomi och utlost svara depressioner for att
mota underskott i betalningsbalansen. Nu tilHimpar vi ju inte langre guldmynt
foten, utan den' svenska valutan ar, for att adaptera "Maos HIla roda", en
papperstia. Men aven en modern pappersvaluta kan i det internationella
valutasystemet bli till en tvangstroj a, om man alltfor envist bibehaller stelheten
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i vaxelkurserna. Det har vi ju sett exempel pa i England och delvis aven i
Frankrike fore 1958. Ett land med en overvarderad valuta loper risken att
under lang tid hanka sig fram under sin ekonomiska potential och oftast dess
utom utan att lyckas uppna en radikal forbattring av sitt relativa kostnadslage.

Jag viII understryka att jag inte sagt att kronan ar overvarderad. De vet jag
namligen inte. Och jag sager darfor inte heller att det nodvandigtvis var ett
misstag att inte devalvera den. Men nar herr Strang antyder att han ar orolig
for var valutautveckling och att han ar domd till en hog grad av finanspolitisk
passivitet under den svaraste konjunkturdampning vi haft pa atminstone tio
ar, sa tycker jag att han beter sig som om han sjalv menade aU den ar del.

Vad yore alternativet till den politik som herr Strang foreslar? J0, det yore
att saga, att syftet med var valutareserv just ar att mojliggora ett viss risk
tagande aven inom finansdepartementet. Talet om selektiva atgarder mister ju
sin relevans, nar AMS vill gora hela landet till ett stodomrade. Man har f. o.
redan tillgripit vissa generella atgarder, framfor allt i form av frislappet av in
vesteringsfonderna, vilket ocksa haft en viss effekt.

Min slutsats ar alltsa att man borde ga vidare pa den linjen. Aven for herr
Strang forefaller naringslivets investeringar vara ett speeiellt bekymmer. Han
glider mellan belatenhet med den hoga niva vi har stagnerat pa och bekymmer
over finanspolitiken, som det star i finansplanen, under 1967 har inriktats
pa att skapa utrymme for en uppgang av industrins investeringar. Utrymmet
har man ocksa skapat. Man har sa att saga gravt halet i ekonomin. Men man
har inte lyckats fylla det. Det har inte gj orts nagra "investeringar att tala om.
Forsorjningsbalansen for 1968 innehaller i dag samma prognos om stagnerande
investeringar inom naringslivet. Men anda behaller man t. ex. investeringsav
giften for att· halla nere handelns oeh bankvasendets byggnadsinvesteringar.
Dar finns av allt att doma ett uppdamt behov, som jag inte forstar varfor man
inte slapper fram i stallet for att kallt rakna med att handelns investeringar
skall ga ner med 13 procent under 1968.

Inom industrin ar bilden mera komplicerad. Men vill man stimulera inves
teringarna dar bor man naturligtvis gora vad man kan for att gora investe
ringarna lonsamma och skapa incitament.

Resonemanget kring mervardeskattens inforande och andra skatteforand
ringar ger en antydan om det motstand finansministern kanner infor tanken pa
en energisk stimulans av investeringarna. Det talas dar om svarigheterna att
meddela skatteformaner, ty det medfor stora inkomstbortfall for staten 
t. ex. om energiskatten togs bort. Det talas ocksa - och framfor alIt - om
att det inte far uppsta nagon "kannbar omfordelning av skattebordan fran fore
tagen till konsumenterna." De fragorna har dock diskuterats sa mycket att
jag inte har skall kommentera dem ytterligare.

Sadana resonemang ar bekliimmande statiska och missvisande. Skatternas
uppgift ar naturligtvis inte i forsta hand att skaffa staten inkomster utan att
styra den ekonomiska utvecklingen. De skall ha en viss ekonomisk-politisk
effekt. Men deras effekt i det avseendet ar komplicerad, och det ar svart att
saga vem som bar bordan, vern som gor vad och vad det betyder for konsum
tion, sparande och investeringar. Men hela meningen med en konjunkturbe
tingad skattestimulans for exempelvis foretagen skulle inte vara att valtra en
borda fran foretagen over pa konsumenterna utan att· paskynda ett uppsving
i var hemmakonjunktur, som gay bade okade statsinkomster och - vilket ar
det mest intressanta - okad sysselsattning oeh okade loneinkomster. Vad blir
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det da av fordelningspysslandet? Fordelningsfragan bor man losa med andra
medel och skatter, inte med sadana skatter som drabbar foretagsamheten.

Det budgetunderskott och den upplaning som diskuteras i finansplanen ar
skaligen ointressanta ur finanspolitisk synpunkt. Vad som daremot yore intres
sant att veta ar vad den offentliga sektorns balans skulle bli med nuvarande
skattesatser och full sysselsattning, vilket ju ingen menar att vi har i dag.
Skulle det da uppsta ett starkt kontraktivt overskott, sa kan vi utga fran att
skattesatserna ar for hoga. Detta forefaller mig inte vara helt omojligt, och
darfor ar jag inte saker pa att det yore sa oansvarigt att foresla i varj e fall
tillfiilliga skatteliittnader i nuvarande konjunktur - for att fa oss ur det som
jag for min del finner vara snarare en svacka och ett dodlage an en valkom
men stabiliseringen.

Professor Erik Lundberg: Herr ordforande! Jag vill borj a med att fram
halla en synpunkt, dar jag fullt instiimmer i vad finansministern sager i finans
planen, namligen att konjunkturbedomningen ar osaker. Det finns detta ar
sa manga nya faktorer och sa mycket som vi inte har varit med om tidigare
under efterkrigstiden. Vi vet inte om vi hosten 1968 kommer att sta infor en
fortsatt internationell konj unkturforsvagning eller en ny inflationsbetonad
boom. Darfor sags det i finansplanen att en ytterst vasentlig del av finanspoliti
ken maste vara att halla en hog beredskap infor alternerande situationer. ·Det
tycker jag ar en mycket vasentlig synpunkt.

Som dr Ohlin framholl ar den nuvarande konjunkturavmattningen inte lik
de foregaende, varken har i Sverige eller internationellt sette Tidigare har vi
nastan alltid misstagit oss pa hur snabbt ett nytt konjunkturuppsving satt in.
Den ekonomiska politiken har verkat bromsande for sent med resultatet over
konjunktur och inflation - och en ny uppbromsning, atfoljt av atstramnings
politik, som satts in for sent. Denna gang ar det inte sakert att vi far samma
snabba uppsving som vi haft fyra ganger tidigare efter kriget. Skillnaden ligger
framfor alIt i den internationella situationen, det rader mera av oro och osaker
het an vid tidigare motsvarande tillfiillen nar det galler valutasituationen, kam
pen om guldet, frekvensen av overkapacitetsUigen inom industrin.

Forhallandena nu paminner nagot om 1920-talet da fransmannen holl pa
att plaga andra Hinder genom att samla guld och styra den internationella likvi
ditetssituationen. Laget pa den internationella valutamarknaden inger oro i en
hel rad lander. Det ar en negativ faktor av storre matt an tidigare.

Den andra faktorn ar att det ar en hogre frekvens av overkapacitetspunkter
inom naringslivet intemationellt sett. an vi haft vid tidigare tillfallen. Redan
vid' konjunkturnedgangen 1957 fanns det sadana tendenser, men de var sma
saker jiimfort med de balansbrister, som nu rader inom en rad industrigrenar.
Det ar det som gor att man inte utan vidare tror pa det som hant sa manga
ganger forut: att vi plotsligt skall fa ett snabbt uppsving i de industriella in
vesteringarna.

Den relativt svaga internationella investeringskonjunkturen inom det privata
naringslivet heror var verkstadsexport i hog grad. Denna halles tillbaka. Och
vi kan inte sakert rakna med ett snabbt uppsving. Jag har velat framhalla
detta som en utgangspunkt och ett stod for finansministerns syn, att beredska
pen maste vara hog for alternativa konjunkturforlopp.

Min kritik av det som star i finansplanen galler egentligen bara sj alva ana
lysen - och de slutsatser som dras av den. Jag tycker att texten i finansplanen
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och nationalhudgeten hor vara hegriplig aven for en nationalekonom. Men det
man inte begriper kan man mahanda forsta. Men det ligger pa nagot satt nog
lattare till for politiker att forsta finansplanens text - och det ar ju ocksa till
dem som den i forsta hand ar riktad. lett avseende forstar jag fullt ut vad
som star i finansplanen. Jag forstar att den ar ett valtaligt och pa sitt satt
overtygande dokument over hur fin finanspolitiken varit och hur bra utveck
lingen ter sig i fortsattningen. Sa skall naturligtvis en finansminister skriva.
Men jag langtar efter den tid da en finansminister i sj alvkritisk sakerhet skri
ver och sager: Det var ju bedrovligt med de misstag vi gj orde sist! Det skall
vi forsoka undvika att gora om. Ett sadant skrivsatt skulle hade underlatta och
forsvara kritiken. ,Men detta ar givetvis orealistiska drommar hos en national
ekonom.

Vad jag har narmast vill ta upp ar fragan om den analys som presenteras i
nationalhudgeten. Jag tycker att vi har talat alldeles for litet om att det som
dar skrives ihland ar svarhegripligt - atminstone for en nationalekonom. Jag
finner att kalkylerna i nationalhudgeten - som ju ar till for att forklara den
finansplan som laggs fram - skall hilda en om mojligt ohjektiv hakgrund for
de slutsatser som dras om den ekonomiska politiken. Trots att den sammanfat
tande overhlicken i nationalhudgeten ar stimulerande och intressant, och trots
att den innehaller manga vasentliga synpunkter och intelligenta uppslag finner
jag att den ar alltfor svarlast. Framstallningen synes inte i tillracklig grad vara
integrerad med vad som skrives i de andra kapitlen i nationalhudgeten. Resul
tatet maste ha tillkommit alltfor hastigt utan tillracklig koordination av alIt det
stoff som redovisas. Lat mig ta ett exempel pa svarigheterna for en utomsta
ende att riktigt begripa vad som star i nationalhudgeten och hur det som star
dar ligger till grund for finanspolitiska slutsatser.

Det finns en kalkyl - i oeh for sig av stort intresse - som visar att fore
tagens, i framsta rummet industriforetagens, totala bruttovinster paradoxalt
nog har stigit under 1967 i forhiUlande till 1966. Tillvaxten ar av storleksord
ningen 5 procent. Resultatet ar overraskande med hansyn till radande uppfatt
ningar inom naringslivet att 1967 inte varit nagot sarskilt bra are Kalkylen
bygger pa en analys av vad som kallas det finansiella sparandet, d. v. s. skill
naden mellall olika sektorers totala inkomster och utgifter. Den summan skall
for ekonomin som helhet vara == noll. Nu visas det att den totala offentliga
sektorn inklusive bostader har noterat okat underskott, att bytesbalansen hlivit
nagot battre och att hushallssparandet har gatt ned nagot. Om vi summerar
dessa differenser far residualen - sa nara som pa en del oredovisade poster 
ange forandringen i foretagens bruttovinster. Principen och analystekniken
ar aecepterade, men det som star i finansplanen ar sa oklart skrivet att man
blir foga overtygad. Det borde ha funnits en tabell och ett ordentligt resone
mang omkring kalkylen. Siffror av ifragavarande slag ar givetvis ytterst osakra.
Men om man presenterar sadana siffror, raknar ut differensen mellan osakra
tal oeh drar slutsatser av vad man salunda raknat fram, sa ar man ocksa skyldig
att systematiskt redovisa premisserna aven om de ar osakra. Man kan inte
noj a sig med att saga att "i princip" bor det bli sa oeh sa.

'Aven slutsatserna av presenterade kalkyler ar oklart redovisade. Den ena
slutsatsen galler det som Lars Matthiessen var inne pa, namligen att man i
finansplanen bygger slutsatsen om finanspolitikens verkningar pa en finansiell
sparandekalkyl. Det sages: "Forandringarna i nettofinansieringshehovet for
den offentliga sektorn inklusive bostader bor ge en forestallning om rikt-
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ningen av de sekundara effekterna av finanspolitiken". Ja, det hopp~s jag ar
riktigt. Men jag har da aldrig forstatt hur och varfor det skulle vara sa.
Havdar man detta sa far man ocksa vara snaIl och tala om hur och pa vad satt
man kan dra slutsatser om de sekundara effekterna av finanspolitiken. Lars
Matthiessen kunde bara med stor moda dra nagra slutsatser om direkta, primara
effekter. Hur skall man da kunna dra slutsatser av de sekundara? Man vet ju
att dessa finansiella sparandeforandringar i olika sektorer liksom for staten
ar ett slutresultat av alIa de forandringar som sker inom ekonomin fran
ett ar tiH ett annat, dar den finanspolitiska parameterforandringen endast ar en
liten del av det hela.

Denna typ av kalkyl anvandes ocksa for att stodja slutsatser - som jag
ocksa tycker ar ytterst intressanta - om att produktivitetsstegringen inom det
privata naringslivet maste ha varit mycket hog fran 1966 till 1967. Lonekost
nadsstegringen per timme ror sig kanske om 9 procent fran 1966 till 1967.
Forandringen i produktionsvolymen inom den privata sektorn haller sig val
omkring ett par procent. Prisstegringen ar begransad. Da maste - med den
kalkyl for industrin jag sj alv gj ort ytterst lost med Iedning av anforda resi
dualkalkyl - ha agt rum en stegring i industrins produktivitet av storleks
ordningen 6 a 7 procent. Och den kan mahanda vara riktig liksom residual
kalkylen med hansyn till andra indikatorer. Det ar bara det att man skulle viIj a
veta mycket mer. om detta - inte hara de intressevackande antydningar, som
Hisaren far noj a sig med utan en systematisk analys aV de sammanhang som
ingar i bedomningarna.

Detta med en produktivitetsstegring pa 6 a 7 procent under ett konjunktur
avmattningsar ar ju llagot ganska sensationellt i och for sig. I allmanhet har
man j u den erfarenheten, - som stammer med erfarenheterna i andra Hinder
- att produktiviteten stiger mest nar produktionen stiger snabbast. Har har vi
nu i Sverige fatt vara med om att produktiviteten nastan skulle ha "exploderat"
under ett konjunkturavmattningsar. Det hade verkligen varit pa sin plats med
en ordent:lig diskussion i finansplan och nationalbudget om denna gynnsamma
utveckling bor uppfattas som en engangsforeteelse eller inte. Detta ar av be
tydelse inte minst for bedomningen hur det kan komma att ga nasta are Ar
denna starka effektivitetshojning nagonting som samlats upp och kunnat pressas
fram tack vare trycket fran kostnadssidan vid de givna varldsmarknadsbe
stamda priserna, eller ar det den nya naringspolitiken som fatt sa snabb
effekt? Jag tycker att en diskussion av dessa problem hade varit mycket varde
full liven som hakgrund till den provning av den ekonomiska politiken som
man lagger fram i finansplanen.

Lat mig sedan ocksa med anknytning till det anforda ta upp tva fragor som
ror den ekonomiska politiken. Den forsta galler samma sak som Goran Ohlin
berorde. Jag skulle ha velat se mera av analys och diskussion - bade i finans
planen och i nationalhudgeten - vad galler den utvecklingstakt for ekonomin
som vi hor vanta har i Sverige med hansyn till den ekonomiska politik som
fores. Ar det rimligt att fora en sa pass diimpande stahiliseringspolitik som
finansministern avser? Vad skulle konsekvenserna hli av en nagot hogre fram
stegstakt som foljd av en i mindre grad atstramad ekonomisk politik? Jag
skuUe vilj a att den diskussionen hade tagits upp i finansplanen ocksa mot bak
grunden av de produktivitetsforvantningar man kan ha for det kommande aret.

Med hansyn till den avsaktning i produktionstillvaxten vi haft inom narings
livet under snart tre ar - om vi raknar in 1968 - ar det val ingen tvekan om
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att det finns produktionsutrymme for en snabb expansion. Jag tycker att finans
ministerns siffror over arbetslosheten i dag ar litet forgyllda. De arbetsloshets
siffror som framkommer via arbetsloshetskassorna ar ju ett daligt matt pa den
faktiska arbetslosheten om de potentiella arbetskraftsreserver som kan mobilise
ras. Det finns ju en potentiell arbetsloshet bland dem som ar under utbHdning
och i beredskapsarhete. Vidare har vi dem som forsvinner ur labour force
och gar tillhaka till hemmen. AlIt detta som gor att de officiella arhetsloshets
siffrorna kan raknas upp betydligt. Det finns, menar jag, outnyttj ade resurser
i kapital och arhete som vi kan hygga pa for en nagot hogre expansionstakt
an den finansministern raknar med.

Om man da sager - och den meningen foretrader ju hI. a. finansministern
- att· betalningsbalansen och valutaforhaHandena utgor allvarliga restriktioner
pa den ekonomiska politikens frihet i detta hanseende, sa tycker jag att det
yore rimligt att verkligen prova hur mycket en extra halv procents stegrings
takt, sag fran 3 lh till 4 procent av den reala nation'alinkomsten, skulle gora.
Resonemangsvis kan man val saga att med vara tidigare erfarenheter att im
porten i varsta fall stiger dubhelt sa hastigt som den reala nationalinkomsten
kan en sadan okad stegringstakt i och for sig betyda en extra importokning pa
250 a 300 miljoner kronor. Med en valutareserv pa 6 miljarder och infor ett
ar da vi hoppas pa och vantar oss ett fortsatt internationellt konjunkturupp
sving skulle val den risken kunna tas. Betalningsbalansen skulle ur denna syn
punkt inte hehova innehara en restriktion. Det haIler jag med Goran Ohlin om.

Givetvis maste vi ocksa beakta vad "gnomerna i Zurich" sager om en mer
expansiv politik. Jag vet inte hur mycket de observerar oss, och om de skulle
tycka att vi for en vardslos politik eller vad de anser om ett okat underskott i
budgeten. Inte heBer vet jag om de verkligen skulle kunna paverka kapital
strommarna. Men jag tycker att oron kring pundets depreciering nu har lagt
sig. Finansministern sade ju ocksa att halften av de valutor som strommade
ut under deprecieringens forsta veckor nu har flodat tillbaka igen, att oron har
stillnat samt att vi nu med penningpolitiska medel kan kontrollera utvecklingen.
Just med hansyn till dessa forhallanden menar jag att det borde vara mojIigt
att fora en mera expansiv finanspolitik.

Den andra synpunkten - och dar ar forhaHandena givetvis mycket svarare
att beharska - galler fragan om arbetsmarknadslaget och utsikterna infor de
nya avtalen under hosten. Fragan ar pa vad satt och i vilken man den ekono
miska politiken skall vara inriktad pa att skapa ett rimligt klimat infor de
ytterst kansliga och allvarliga forhandlingarna. Men jag vill inte tro att den
halva procenten extra tiHvaxt for ekonomin - med forhoppningar om en god
produktivitetsutveckling - skulle pa ett allvarligt satt rubba Higet pa arbets
marknaden.

Om det salunda finns goda skal att latta litet pa den ekonomiska politiken
utover vad som foreslas i finansplanen, sa hlir min reflexion narmast att jag
har svart att ur allmanekonomiska synpunkter forsta meningen med den nya
arbetsgivaravgiften. Det ar j u pa arbetskraft som vi nu relativt sett har over
skott. Inte heller forstar jag varfor den skall uttagas pa sa futtiga grunder som
den s k neutraliteten i skattepolitiken hetyder. Det tycker jag ar en restriktion
som en stark finansminister inte behover aUigga sig. Finanspolitiken skall val
i forsta hand foras med sikte pa den allmanna ekonomins lage medan avvag
ningen i fraga om inkomstfordelning mellan foretag och lontagare, som Goran
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Ohlin sade, far bli det mindre avgorande och dessutom obestambar karaktar
i en dynamisk ekonomi.

Den andra synpunkten pa den ekonomiska politiken - och jag skall sluta
med denna - ar att jag kanner mig mycket kritisk mot den harda satsning
man nu alltmer gar in for pa en selektiv och diskriminerande ekonomisk poli
tik. Jag tycker att man har i Sverige har fatt en orovackande fysiokratisk syn
pa olika naringsgrenars betydelse for tillvaxten. Vi subventionerar industrin
genom lokaliseringsbidrag - och framfor allt - genom frisHippande av in
vesteringsfonder. Men samtidigt lagger man pa en 25-procentig investerings
avgift pa handel och andra servicenaringar. Vi undantar bostadsnyttj andet
fran mervardeskatten och behaller energiskatten och punktskatterna pa en hel
rad varor. Jag tycker det ar tragiskt att man beslutar infora en mervardeskatt
och inte samtidigt gor rent hus pa dessa omraden med diskriminerande poli
tik. Om finansministern ar sa radd om det underskott pa 2 150 miljoner kronor
som han siktar pa, sa ar alternativet till arbetsgivaravgiften att hoj a mervarde
skatten sa mycket som behovs for att kompensera inkomstbortfallet av ett bort
tagande av energi- och punktskatterna - som borde bort!

Effekten pa konsumentindex av en sadan politikforandring blir ju ingen.
Vad som delvis faller bort - och det anser jag skulle vara en stor fordel 
ar sattet att diskriminera, att vara selektiv och saga att somliga aktiviteter ar
viktigare an andra ur nationens synpunkt. Jag kan inte fa i mitt huvud varfor
investeringar inom handel och andra servicenaringar, som fristaller arbetskraft
och okar produktiviteten, i och for sig skall vara mindre givande for narings
livet pa sikt, an motsvarande investeringar inom industrin. Avgorande skall
ju vara de rantabilitetskalkyler, som ligger till grund for investeringsbesluten
och dessa bor bygga pa sa likformiga grunder som mojligt. En nodvandig forut
sattning for detta ar att priser och kostnader ar avvagda och satta utan stor
ning av diskriminerande skatter.

Finansminister Gunnar Strang: Herr ordforande! Jag hoppas att manga
fler talare skall stiga upp i denna talarstol litet senare, men de inlagg som
nu gj orts tycker jag var sa intressanta att jag garna viII bemota dem genast
- och nagot sa nar utforligt.

Forst vill jag da saga till herr ordforanden, att det jag sade om att 60-aringar
borj ar bli gamla pa arbetsmarknaden inte galler i det politiska garnet. Den poli
tiska atmosfaren ar tvartom vitaliserande pa manniskor, vilket marks tydligare
jn aldre de blir. Vi har atskilliga bevis pa det bland de europeiska statsmannen.

Sedan lyssn~de jag naturligtivs med stor respekt pa herr Matthiessen, och for
att nu fortsatta med Andersens sagor' - som jag forutsatter att herr Matiesen
Histe i mycket unga ar - sa presenterades jag ju i sammanhanget som nagot
av en ful ankunge. Men herr Matthiessen borjade med att saga att det bland
politikerna finns en overtro pa budgetsaldot och att vi lagger alltfor stor vikt
vid det; och jag ar den forste att erkanna att om man ser budgetsaldot bara
i dess absoluta mening, sa ligger det atskilligt i den kritiken. Och har man en
budget vars utgiftssida inte genomgar nagra revolutionerande forandringar
under aren, skall nlan anda finna att i budgetens tendens och i det forandrade
budgetsaldot ligger ett uttryck for den statliga sektorns stimulerande aktivitet
- eller dampande, atstramande atgarder, hur man vill kalla det. Och det ar
framfor allt fran de utgangspunkterna, alltsa fran tendensen i relation till tidi
gare ar, som man far fora debatten om budgetsaldot, som jag tillat mig gora
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i mitt inledningsanfarande. Vi skall namligen komma ihag att budgetens stora
oeh tunga utgiftsposter ar ganska fasta.

Om jag har far skryta litet over mig sjalv - oeh det far jag kanske gora,
eftersom ingen annan gar det - sa tror jag val anda jag kan saga att vi un
der min tid som finansminister har noterat elt framsteg. Nar jag horj ade som
finansminister fiek jag namligen i riksdagens andra kammare fora langa oeh
hopplasa - eller i varj e fall hopplast trista - debatter med ledamater son1
sade sig kunna nationalekonomi, och de diskussionerna·' gallde just driftbud
geten kontra kapitalbudgeten. Striden stod om huruvida utgifterna pa driftbud
geten skulle vara avgarande for konjunkturpolitiken, eller om man skulle dis
kutera budgeten totaIt sett, vilket jag ansag att vi skulle gora. Vanliga manni
skor brukar ibland falIa det omdomet: Saga vad man viII om Strang, men
han ar god pedagog! Oeh i det avseendet har vi nu kommit sa langt att vi
inte langre for den sterila debatten. Man ser nu budgeten utifran den totala
effekten. Deh det ar val klart att pengarna har ungefar samma stimulans oeh
effekt om man delar ut dem till folkpensionarerna och de koper varor for dem,
eller om de gar till dem som arbetar vid vattenfaHsverkets anlaggningar eHer
pa vagarbeten ute i landet, oeh om de arbetarna sedan kaper varor hos hokare
oeh handlare.

Det blir sj alvfaHet samma effekt. Oeh i det hanseendet har vi atminstone
frisknat till oeh kan fora debatten nagot sa nar pa ratt satt. Om ni vill dras
med mig i tio ar till som finansminister, sa ar det mojligt att vi aven pa andra
punkter sa smaningom kan na samstammighet oeh ett storre matt av harmoni i
vara intressanta overlaggningar hare

Av de kurvor som ritats upp pa tavlan kan man naturligtvis dra vissa slut
satser, men eftersom jag skulle behava litet tid pa mig far att studera dem
mera ingaende skall jag inte nu ge mig in pa nagra detaljer i det samman
hanget. Vad kurvorna egentligen skulle visa ar val att vi under 1964 oeh ett
styeke in pa 1965 forde en alldeles far expansiv finanspolitik. I borjan pa
1960-talet var det ganska hyggligt. Men sedan greps vi tydligen av en tillfallig
sinnesforvirring. Oeh resultatet blev den otaeka kurva som har ritats upp, en
kurva om vilken man givetvis kan saga det som herr Matthiessen sade. Men vi
far val anda inte glomma att det under 1963 och 1964 egentligen inte fanns
nagra varningsteeken som talade for att finanspolitiken var far expansiv 
i annan man an att vi hade en overanstrangd arbetsmarknad. Den dar riktigt
bestamda varningssignalen som bytesbalansen ger anmalde sig forst 1965.
Ja, vi hade till och med ett plus i var bytesbalans under 1964, som uppgick
till 343 miljoner kronor. Deh 1963 var overskottet 245 miljoner. De overskot
ten forvandlades sedan mycket snabbt till ett minus pa 1 000 miljoner. Jag
tror att de fIesta finansministrar gor den enkla reflexionen, att nar alla arbe
tar oeh verksamheten gar for fulla segel oeh man anda som slutresultat av
byteshandeln med utlandet inregistrerar ett overskott i den egna ekonomin, sa
ar det i varj e fall ingen direkt fara pa taket. Det kanske kan vara en ursakt
- aven om jag givetvis haIler med om att det hade varit battre om vi da hade
drivit en starkare finanspolitik.

Dar kommer det emellertid in ytterligare en synpunkt, som man i egenskap
av politiker egentligen aldrig kommer forbi, namligen den att budgetaren 1963
och 1964 var ar da vi hade en praktiskt taget totalbalanserad budget. Visser
ligen kan man saga att den var balanserad pa ett for hogt plan i absolut me
ning; den borde ha varit lagre - oeh totalhalanserad! - men den var anda
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balanserad. En medicin dar, for att fa kurvan att se trevligare ut, skulle ha
varit att driva finanspolitiken sa att vi fatt antingen en annu hardare utgifts
beskarning eller en extra skattepalaga. Da hade vi fatt ett klart overskott i
totalbudgeten, och vi hade ocksa fatt den kontraktiva verkan som skulle ha
gj ort kurvan jamnare och finare.

Da kan man emellertid fraga vad det finns for praktiska politiska mojlig
heter att gora det. Betraffande de stora posterna har jag manga ganger i TV
och radio talat om for svenska folket att 80 procent av vara utgifter ar hundna
genom besIut, som visserligen gar att andra pa men som anda ar av den karak.
taren att ingen utan vidare kan fraga: Varfor andrade Du inte pa det? Jag
tanker har t ex pa vara forsvarsutgifter. Enligt en av alIa partier accepterad
fierarsuppgoreise rullade de utgifterna fram i accelererad takt genom overens
kommelsen om full tackning for pris- och lonestegringar och dessutom 2,5
procent pa totalbeloppet for att finansiera den s k tekniska expansionen, som
ur forsvarspolitiska synpunkter ansags vara nodvandig under den sista perioden.

Vidare hade vi en utgiftsexplosion, som rullade fram sa Hinge vi forde och
for den politiken - som vi skall fora! - att ingen pojke eller flicka har i
landet skall forvagras den utbildning som han eller hon vill ha och har beg-av
ning for att tillgodogora sig.

For det tredje hade vi de stora folkpensionsutgifterna. De rullade och rullar
fram genom ett beslut 1958 om en obligatorisk standardhojning varje ar plus
kompensation for levnadskostnadsfordyringen. Jag skall inte oda tid med att
orda om· det.

Dar har vi den egentliga forklaringen till att vilken finansminister som heIst
skulle ha insett att vi hade mycket begransade mojligheter att skara ned ut
gifterna. Att vi Iyckats nu beror bi a pa att vi blivit befriade fran forsvars
uppgoreisen och vi har tagit bort paslaget dar om 2,5 procent for den tekniska
utvecklingen samt under fjolaret "fros ned" ett belopp om 250 miIjoner i den
automatik vi hade tidigare.

Den andra sidan ar att man gor budgeten starkare genom att ta ut mer
skatter av svenska folket an som behovs for att betala inte bara de lopande
utgifterna utan Rven den statliga utlaningen oeh de statliga kapitalutgifterna
och mera till. Och jag har nagon gang tidigare i en debatt i denna forening
sagt, att den som tror pa mojligheterna dar ar for god for denna varlden.

Sedan viII j a.g oeksa nagot bemota herr Ohlin. Jag inregistrerade att han som
allmant betyg om budgeten sade att den ar forsiktig, och att finansministern
inte ar sarskilt optimistisk. Han sade ocksa att uppgangen kan komma fortare
an vi anar. Ja, dar tror jag att herr Ohlin ar pa ratt spar. Vi har namligen
erfarenhet av, att om det blir en dampning sa resulterar den i regel i en over
driven pessimism i den allmanna offentliga debatten, oeh blir det en uppgang
sa blir det en overdriven optimism. Det gamla hederliga uttrycket att det
blir aldrig sa daligt som man inbillar sig och aidrig sa bra som man hoppas
haIler aven i det fallet. Darfor maste regeringen och finansministern inratta
sig efter det, aven om det kan verka som om vi ar litet troga i vandningarna.

Herr Ohlin tog ocksa upp fragan om finanspolitiken och ideologierna, och
det ar klart att det dar finns ett samband. Finansplanen och statsbudgeten ar i
stor utstrackning ett politiskt dokument - och ett Iedande politiskt dokument!
Men hur intresserad man an ar av den politiska ideologin far man ju anda
forsoka finna sig till ratta i den varld dar man rakat hamna. Kalla det garna
pragmatism eller fIykt fran den ideologi som man menar att jag skall ha. Jag
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brukar saga att den som laser Marx oeh inte observerar historieutvecklingen
over huvud taget inte hor forsoka driva praktisk politik. Det ar likadant i
detta fall. Vi lever i oeh ar plaeerade i ett samhalle med en omvarld som ser
ut som den gore Det ar riktigt som herr Ohlin sade, att vi har en begransande
faktor just i den omstandigheten att man ute i var omvarld nu tyeks vara inne
i ett bedomningsskede, dar stabiliteten i priserna aven pa bekostnad av syssel
sattningen spelar en relativt storre roll an tidigare. Bytesbalansens kinkiga pro
blem har vi ju oeksa fatt demonstrerade for oss genom att iaktta vad olika
nationer, som inte har klarat sin bytesbalans har rakat in i. Det har gj ort att vi
har hlivit mera observanta, forsiktiga oeh angsliga - kanske till oeh med litet
jO'T angsliga.

Jag namnde den saken i mitt inledningsanforande, och jag kan garna om
tala att jag da alluderade pa Vasttyskland. Dar tolererade man under fj oHiret
en nedgang i den ekonomiska tillvaxten med 1,5 procent, samtidigt som man
hade en utomordentlig hytesbalans med starkt okade valutareserver och ett
mycket positivt utrikeshandelssaldo. I den omvarlden skall vi placera in oss,
med en utrikeshandel som halanserar pa 24 miljarder om aret eller en femte
del av den svenska nationalprodukten. Oeh dil far vi pa ett sa hyfsat satt som
moj ligt anpassa oss till laget - vilket naturligtvis inte innehar att alla katter
ar lika gra i morkret. Det finns sakert olika graderingar i hedomningarna, och
de bottnar naturligtvis i olika politiska ideologier oeh uppfattningar.

Men sedan fragade herr Ohlin om det inte i det laget vore Iampligt att vi
okade var generella efterfragan i stallet for att satta in den selektiva stimulans
vi nu tillgriper via arbetsmarknadspolitiken och med omskolning och omflytt
ning. Borde vi inte forsoka angripa fragan just pa de omraden dar arbetslos
heten aktualiserar sig? undrade herr Ohlin. Jag viII svara att an sa lange
tror jag att vi skall driva den selektiva politiken. Jag betraktar inte laget sa
allvarligt att det ar rekommendabelt att ge sig in pa generella stimulanser i
form av starkt okad upplaning - alltsa en injektion i naringslivet den vagen
- eller en kraftigare, liberalare rantepolitik eller vad man annars kan fore
sIB. for medel for den generella aktiveringen. Och orsaken till denna min tro
ar helt enkelt den, att varj e sadan generell stimulans har en benagenhet att
sla oeksa pa importsidan. Bytesbalansens problem ar ju inte hara en fraga
om att exportera mera utan oeksa om hur myeket man importerar.

Vi kan naturligtvis snabbt astadkomma en okad efterfragan pa bI a bygg
nadsomradet, som ar en nyckelsektor. Dar kommer namligen ocksa hela bygg
nadsamnesindustrin och transportindustrin in i bilden. Atgarder som sattes
in dar skulle darfor ha effekt i en vid sektor. For narvarande har vi undan
lagda, sekundara byggen, som investeringsavgiften ar till for att halla tillbaka
oeh 80m kommer att hallas undan i vart fall till den 1 oktober i ar, uppgaende
till mellan 3 oeh 3,5 miljarder. Men jag forsakrar er att en generell stimulans
av byggnadssektorn, en stimulans som inte halles under myeket strang kon
troll, mycket snart skulle aterfora oss i den tidigare sa utpraglade overkon
junkturen. For nagra ar sedan stod jag i Nationalekonomiska Foreningen och
sade att risken ar att byggnadsfacket haIler pa att bIi loneledande pa den
svenska arbetsmarknaden, vilket kan medfora annu fler oeh ytterst besvarande
problem med var bytes- ochhandelsbalans.

Professor Lundberg fragade varfor den envise Strang aldrig kan erkanna
att han gjort fel, och jag kan nu erkanna att jag har ett ganska stort ansvar
for att vi 1964 oeh 1965 hade en kraftig overkonjunktur pa byggnadsmarkna-
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den. Nu haIler vi pa att vinna balans dar. Visserligen ar arbetsloshetssiffror
na i facket for dagen ratt hoga, men det heror delvis pa att vi da vi raknade
arbetslosheten hade ett ovader med 30 sekundmeters vindstyrka i sodra Sve
rige och ingen byggnadsarbetare da vagade ga ut pa stallningarna, och dess
utom har vi under de senaste dagarna haft mycket olampligt vader i stora de
lar av landet. Vi har emellertid genom "fritt fram" for industrierna och genom
en kommunal expansion pa 11 procent i fjol och 6 it 7 procent i ar och ett
bostadsbyggande pa hog niva dragit igang ett storre byggande an nagonsin
tidigare. Och ni kan tro mig pa mitt ord, nar jag sager att nar vi hunnit till
andra kvartalet i ar, sa finns det har i landet inte Hingre nagra arhetslosa bygg
nadsarbetare. Da far vi i stallet vara glada om vi har en balanserad hyggmark
nad. Var byggnadssasong och vart klimat ar helt enkelt sadana att vi alltid
maste ha en viss arbetsloshet under vinterhalvaret. Men det far inte tas som
ett uttryck for att vi har varit for forsiktiga filed padraget i det fallet.

Den strama politik vi drivit via investeringsavgifterna har haft manga goda
ting med sig. Det tanker man dock inte sa ofta pa. Nu far t ex hyggmastarna
slass om entreprenaderna. For nagra ar sedan var marknaden overanstrangd.
Om man da inte tog en hyggmastares erhjudande, sa forhandlade han inte, ty
det fanns tva, tre andra erhjudanden som vantade pa honom. Vi har tillatit
oss gora vissa taxeringsundersokningar hos nagra arkitekter och konsulthyraer
om vad de tjanade under hogkonjunkturaren. Jag skall inte ange nagra spe
ciella grupper, men att man tj anade stora pengar hehover ingen tvivla pa.
Vi hade under de aren en loneglidning bland byggnadsarhetarna, som upp
gick till 6 it 7 procent varj e ar - vid sidan av de kollektiva, avtalsmassiga
lonelyften. Och den loneglidningen var under fj olaret hara 2 it 3 procent, sam
tidigt som den uppgick till 4 procent for industriarbetarna. Det hetyder en radi
kal omlaggning. Vi har nu fatt ett tillfrisknande pa hyggnadsmarknaden.

Investeringsavgiften kampade jag igenom i riksdagen med mycket stor moda.
Jag lyckades med det darfor att jag hade en majoritet bakom mig. ·Den var
inte store Ni kan sj alva rakna ut hur stor den var. Dar gick en klar politisk
skiljelinjemellan de horgerliga partierna och vi andra. Och den avgiften ater
stallde ordningen pa hyggnadsmarknaden, till stor nytta for hela den ekono
miska utvecklingen i vart land.

Sedan var det givetvis litet overdrivet att beteekna mig som hankir oeh saga
att jag blivit det i mitt tankesatt pa grund av tryeket fran hytesbalansen. Jag
har forstas ingenting emot hankirer. De fIesta av dem jag kanner - oeh det
ar manga - ar mycket duktiga karlar, som gor en god insats. Jag satter ock
sa stort yarde pa demo Jag blev val klassad som bankir i god mening. Det var
kanske avsett som en liten klapp pa axeln. Oeh jag kan val ocksa trosta mig
med att man med minst lika stort fog kan tala om hankirerna Harold Wilson,
George Brown, James Calla.gan, Mauni Koivisto och Guiseppo Saragat, som
ar mer elIer mindre ansvariga for budgeten i England, Finland oeh Italien osv.
Bade jag och mina kolleger i andra lander kan val betraktas' som bankirer,
eftersom vi alla tvingas ta hansyn till hur det gar med hyteshalansen.

Men nar Coran Ohlin sedan kom in pa devalveringen spetsade jag oronen.
En devalvering hetyder inte att man stryker flagg nar det galler ekonomin i
ett land, sade herr Ohlin; det kan tvartom vara ett om inte vardagligt sa dock
forsvarhart och plausibelt vapen i ett lands ekonomiska arsenal. Ja, det dar
gallde kanske forr i tiden. Men jag har tvingats revidera min uppfattning pa
den punkten. Jag menar nu att en isolerad devalvering - alltsa inte en sadan



ARETS STATSVERKSPROPOSITION 31

som vi hade 1949, da hela Europa devalverade gentemot dollarn" utan en de
valvering av den typ som England gjorde och som Finland fick gora 1957
och 1967 och som danskarna gjort nu - drar utomordentligt stora hesvar
ligheter med sig. Vid en sadan devalvering far man salunda en snabbare pris
stegring an om man inte devalverar. Tyvarr ser det ut som om man var inne
i en sadan utveckling aven i Finland. Hur det gar i England skall jag inte
har uttrycka nagon asikt om. Men en devalvering ar och maste alltid i initial
skedet vara en kraftig standardsankning for de minst motstandskraftiga; i an
nat fall ar devalveringen misslyckad. De lander som devalverat har ju satt in
andra atgarder pa det ekonomiska omradet for att hindra lontagarna fran att
kompensera sig for den fordyring av levnadskostnaderna som blir foljden av
den fordyrade importen. Man kan inte kompensera sig for en devalvering, men
man viII gora det. Men ar man politiskt sa rustad att man kan hindra lontagar
na och deras organisationer att kompensera sig - ja, da ar det lattare att
diskutera devalveringen som ett praktiskt-politiskt problem.

Jag har besokt ett land som hade de mojligheterna, men det var inte demo
krati utan diktatur. Dar kunde man gora det. Men varje demokrati som tvingas
genomfora en isolerad devalvering far uppleva - det har jag erfarenhet av
- storre hesvarligheter an nagonsin. Ja, jag gar sa langt att jag sager, att om
ett land tvingas forete en isolerad devalvering, sa ar det darfor att landet hild
ligt och bokstavligt star med ryggen mot vaggen och under "hands up!" med
revolvern framfor sig. Da ar det ingenting annat att viilj a pa; det ar den sista
atgard man tillgriper.

Ibland ar jag mycket avundsjuk pa ekonomer av facket, som har chansen
att resa omkring och tala fritt, frej digt och ogenerat om devalveringen som
ett praktiskt-politiskt medel i den ekonomiska hanteringen. De handskas da med
problemen - det sager jag inte for att vara elak - pa ett lekfullt ansvars
lost satt, nar de talar om dessa aIlvarliga ting. Det sattet kan jag inte anvanda
mig av, aven om jag tycker att det skulle vara mycket roligt. Det far jag vanta
med till dess jag blivit pensionerad; da ar det troligen ingen som bryr sig om
vad jag sager.

Efter detta vin jag sa overga till att nagot kommentera professor Erik Lund
bergs inlagg. Hans kritik av nationalbudgeten var givetvis tungt vagande. Han
har ju studerat dessa fragor i manga ar, och darfor kan han dem - trots att
han ar nationalekonom. Och han overdrev, nar han sade att han inte forstar
vad som star i budgeten och finansplanen. Jag umgas ofta med Erik Lundberg.
Han ar en hogt varderad medlem i mitt planeringsrad, och jag vet att han
besitter hog inteIligens. Darfor narras han, nar han sager att han inte hegri
per nationalbudgeten. Det skaIl ni komma ihag! Men ett och annat kunde sjalv
fallet ha skrivits pa annat satt.

Nar Erik Lundberg sedan tog fram de vetenskapliga ambitionerna fragade
han: Hur vagar man dra slutsatser inte bara av hudgetells primara effekter,
som vi fatt demonstrerade har pa svarta tavlan, utan 8ven av de sekundara
effekterna? Pa det viII jag svara, att om man befann sig i den lyckliga situa
tionen att aldrig hehova dra nagra slutsatser, sa skulle man sakerligen ga ige
nom livet mera helskinnad an nu ar faIlet. Men forr eller senare maste man
dra hade primara och sekundara slutsatser - och det gor vi ocksa efter fat
tigt forstand. Da kommer vi val ibland nagot sa nar ratt, ibland mindre ratt.
Men slutsatser kommer politikern aldrig ifran att dra - och naturligtvis inte
heller finansministern.
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Det kan synas ligga en motsagelse i - oeh jag fann att Erik Lundberg hade
en viss forstaelse for den motsagelsen - att vi hade en sa hog produktivitets
stegring som 6 a 7 proeent under 1968, da konjunkturerna var dampade. Oeh
herr Lundberg gj orde den i oeh for sig ganska naturliga reflexionen att den
storsta produktivitetsstegringen hor man notera under bra konjunkturer, nar
man inte har nagon arbetsloshet oeh nar alla reala krafter ar sysselsatta i pro
duktionen. Teoretiskt sett ar det pastaendet alldeles riktigt. Men att vi har fatt
denna produktivitetsstegring har en mycket enkel forklaring. Den skall ses mot
den overanstrangda konjunktur vi hade tidigare oeh som jag tar pa mig en
del av skulden for. Vi har t ex nu en produktionstid pa elva-tolv manader
for ett flerfamiljshus, medan den for tva, tre ar sedan var nagonting pa fem
ton-sexton manader. Det var for manga hyggnadsforetag som slogs om for
fa byggnadsarbetare, darfor hlev produktionen inte rationell.

Oeh om det ar pa det sattet - det later kanske litet ratt, men jag tvekar
anda inte att saga det - att flera jobb star oeh vantar pa en enda arbetslos,
sa ligger det nara till hands att den produktiva insatsen pa arbetsplatsen inte
blir lika fullodig som om arbetsmarknaden ar battre balanserad. I vart fall
har nagra industriman konstaterat att franvaroproeenten ar lagre nn an for
nagra ar sedan. Man satter mera yarde pa sitt jobb nu an nar flera arbeten
vantade pa den som slutade sin anstallning. Dar ar en av forklaringarna till
produktivitetsokningen.

Vi har val oeksa ana lagt marke till - oeh det vet Erik Lundberg, efter
som han ar engagerad i den svenska industrin - att vad som nu ar pa gang
inom industrin ar den rationalisering som tidigare pagiek pa verkstadsgolvet;
den sattes nu in pa kontoret oeh pa de andra administrativa avdelningarna.
Man ar helt enkelt tvungen att gora det pa grund av den hardare pressen fran
pris- oeh konkurrenslaget. Jag ar helt overtygad om att administrationen kom
mer att fungera lika bra i alIa fall. Man kommer att fa sitt kontorsarbete
fungj ort, trots att man satter in rationaliseringsambitionerna aven pa den sidan,
vilket man tidigare inte hade behov av att gora, rent allmant sette

Det ar alldeles riktigt som Erik Lundberg sade" att man nar den hogsta pro
duktiviteten oeh den snabbaste utveeklingen om man satter in alIa resurser i
ett balanserat utnyttjande. Men om man rakar sladda over i en overanstrang
ning, som vi ibland gor, sa far man korrigera sig sjalv med harda metoder.
Det ar ett besvarligt men nodvandigt arbete. Oeh sa fin blir aldrig den ekono
miska politiken att inte sadant kan handa. Dari ligger forklaringen. Om man
bara j amfor med overanstrangningens ar skall man finna att en produktivitets
okning inte ar nagon omojlighet i mera dampade konjunkturer.

Sedan har jag manga ganger tidigare hort argumentet att arbetslosheten
satt i relation till de arbetsloshetsforsakrade inte ar nagot riktigt uttryek for
sysselsattningslaget. Oeh det kan man naturligtvis saga. Men man far inte over
driva den argumenteringen. Vi har i dag kanske 5 000-10000 fler manni
skor i beredskapsarbete an vi normalt haft tidigare, men den siffran skulle
vi kunna redueera myeket snabbt, om vi i stalIet bokade utgifterna pa vag
oeh vattenbyggnadsverket elIer vattenfallsstyrelsen. ·Da skulle de arbetarna ga
in under de verkens ordinarie utgiftsstater. Det gor vi emellertid inte. Vi bo
kar pengarna pa arbetsmarkadsverket oeh later det genom vag- oeh vatten
byggnadsverket oeh vattenfalIsstyrelsen ta hand om folket oeh skota arhetena.
Oeh det ligger en viss tanke hakom detta. Vi viII namligen inte bygga upp
den permanenta statliga organisationen utifran ett lagkonjunkturlage, ty det
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ar alltid en smartsam och "pinelig" operation att sedan skara ned organisa
tionen igen i ett annat lage. Vi har storre variationsmoj ligheter nar saken sko
tes via arbetsmarknadsverket.

Men de arbeten det har galler har ingenting med gamla tiders nodhjalps
arbeten att gora. Det ar i stallet arbeten som bedrivs med full mekanisering
i de specialbetonade verkens regi. Ett heredskapsarbete som arbetsmarknads
verket i dag utfor nar man bygger vagar kostar 480 kronor per man och dag,
vilket ar ett uttryck for den harda mekaniseringen bakom arhetet.

Erik Lundberg tog aven upp fragan huruvida vi anda inte kunde vaga akti
visera verksamheten nu och darigenom fa ut en ytterligare okning av national
produkten pa 0,5 procent. Vi har ju en valutareserv som borde kunna tala
det, sade han - men klokt nog gjorde Erik Lundberg i samma andedrag en
reservation for "gnomerna i Zurich". Ja, var valutareserv motsvarar tre ma
naders import. Sj alv tycker jag att det ar en ganska hygglig valutareserv, men
det ar inte en reserv som j funford med andra nationers ar sa sardeles hog.
Jag hortser har fran Finland, England och Danmark, som har alldeles speciella
ekonomiska hesvar. Var reserv ar val ungefar normal, om den stalles i rela
tion till sadana Hinder som skall hetraktas pa samma satt som vi sj alva betrak
tas. Och visst kan man val soya lugnt om natterna, aven om vi skulle tappa
ett par, tre hundra miljoner till. Men kom ihag, mina vanner~ att just nu dis
kuterar vi den ekonomiska politiken med utgangspunkten fixerad i dagens
speciella lage, och darfor har vi en henagenhet att glomma bort vad som varit
mera normalt under hela efterkrigstiden.

Vi har hakom oss en rad s k langtidsbudgetar. Den senaste fardigstalldes
inte hara av finansministerns medarbetare utan aven av en rad fortjanta kol
leger till de herrar som statt i denna talarstol i kvall. Och slutresultatet av
den langtidsbudgetbedomningen framtill 1970 ar klart och tydligt att vi lever
under en utveckling som framdeles kommer att praglas av brist pa arbetskraft.
Huvudproblemet, som den budgeten ar ett uttryck for, ar hur vi skall staHa
oss med den uppenbara arbetskraftbrist vi har att rakna med under den kom
mande perioden. Det skrevs om dagssituationen under overanstrangningsaren
1963 och 1964, men i dag har vi en motsatt situation och viII dra vara
framgangslinjer utifran den. Sanningen ligger val nagonstans mitt emellan.
Och det ar med erfarenhet av detta som jag stannat for att inte ga langre i
den statliga upplaningen an jag gj ort. Jag tillat mig i inledningsanforandet att
saga, att jag betraktar den upplaningen som maximal. Men beredskapen skall
hallas!

Erik Lundberg slutade med att saga, att vi val anda hade kunnat lata bli
att palagga industrin den enprocentiga arbetsgivaravgiften. Om regeringen var
sa fortvivlat radd om hudgetbalansen och inte ville oka upplaningen, sa hade
man kunnat na samma resultat genom att lagga pa ytterligare 1 procent pa
omsattningsskatten, sade han. (Mervardeskatten trader j u inte i kraft forran
om cirka ett ar.) Ja, det ar alldeles riktigt. Det hade vi kunnat gora. Men
Erik Lundberg vet lika bra som jag att det pa sina hall har bakat ihop sig
mycket starka revanschkanslor under de tre senaste avtalsaren. Orsaken till det
ar det mycket starkt forankrade relationstankande som finns olika grupper
emellan. Man gar darfor bara och vantar pa den dag da detta skall rattas till
och man skall korrigera det som blivit tokigt under de gangna aren. Och
skall till detta sedan laggas den levnadskostnadsstegring som vara ambitiosa
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statistiker inregistrerar i vart konsuInentprisindex, sa har vi inte bara att rak
na med de isolerade framstotarna for att aterstaIla de s k riktiga relationerna
- vilket man val aldrig kommer att lyckas med - utan ocksa den gemen
samma namnaren att levnadskostnaderna hal" stigit med en eller ett par pro
cent pa grund av omsattningsskatten. Det ar en prakisk synpunkt som en poli
tiker aldrig kommer ifran.

Slutligen finns det ytterligare en synpunkt att anfora. Erik Lundberg vet
mycket val att arbetsgivarnas moj ligheter att halla igen och att den vagen
klara overslagen - handen pa hj artat, mina vanner! - inte ar tillrackliga for
att en lonerorelse skall viiI ansluta sig till den samhallsekonomi vi har att rakna
med framover.

Agron. lic. Clas-Erik Odhner: Herr ordforande! Timmen ar sen och alla
vill ga hem nu ser jag. Darfor skall jag inskranka mig till att saga, att aven
om jag blir betraktad som dalig ekonom av Erik Lundberg och som konserva
tiv av Goran Ohlin,; sa tycker jag att budgeten ar bra. Tack!

Direktor Tore Nordenskjold: Herr ordforande! Jag skall inte hli rnang
ordig, men finansministern namnde den bransch som jag foretrader, och dar
for vill jag framfora nagra synpunkter i en fraga som ar speciellt viktig for
den hranschen.

Till att horja med konstaterar jag med gladje att finansministern raknar
med att fran och med den 1 januari nasta ar ersatta den nuvarande omsatt
ningsskatten med en mervardeskatt. Samtidigt noterar jag med hesvikelse att
ett inarbetande av ovriga indirekta skatter, framfor alIt energiskatten och
punktskatterna, har utehlivit. Sj alv ar jag verksam i en bransch som sedan
mer an 25 ar helastas med en SO-procentig punktskatt. Den skatten tillkom
under andra varldskriget och genomfordes 'pa forslag av den da sittande sam
lingsregeringen. Den fick - som det senare skulle visa sig - en olycklig,
orattvis och nedvridande utformning, som i stort sett ar densamma an i dag.
Skatten tillkom alltsfl" i en tid da alla maste medverka och forsaka for att ge
landet en starkare stallning i da radande krigsUige.

Det ar framfor alIt i tva avseenden som skatten har forsatt hranschen i ett
standigt forsamrat lage. Det forsta ar, att konsumtionsvalet - som i konsu·
mentens eget intresse skall vara neutralt - paverkas. Skatten minskar namli·
gen konsumenternas efterfragan pa. de skattehelagda varorna och stimulerar
i stallet till kop av de icke skattebelagda varorna, som dock ar framstallda av
samma ravaror och avsedda for samma konsumenter och konsumtionsanda
mal. Skatten paverkar i hog grad konsumel1terna i deras valsituation och gor
att konsumtionen far en annan sammansattning an den som kan forvantas i
ett lage utan de konstlade prisrelationer som skatten gel" upphov till.

For det andra - som vi val ocksa kan vara fullt overens om - skall kon
kurrens ske pa lika villkor. Vi anser det vara en nodvandig forutsattning far
att svenska foretagare skall kunna mata konkurrensen utifran och hygga upp
en anskvard export. Men skatten har fatt en utformning som medfort en klar
farskjutning i konkurrenslaget mellan den inhem.ska och den utlandska pro
duktionen - till den senares fardel. Om ingen andring sker mot konkurrens
pa lika villkor, sa far den inhemska produktionen alIt mindre mojIigheter att
vidareutvecklas. Detta aterspeglas ocksa i importens utveckling jamfart med
hemmaproduktionens. Under de senaste fern aren har importen okat mellan
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15 och 30 procent varje ar, medan hemmaproduktionen endast har okat nagra
fa procent arligen.

r-'ormerna for uttagandet av den speciella varuskatten ar sadana, att varu
skatten kan direkt anvandas som ett medel i konkurrensen. Man staller sig
osokt fragan, om det ar meningen att en statlig skatt av namnt slag skall vara
ett konkurrensmedel i handeln. Konsekvenserna av och mojligheterna att ut
nyttja punktskatterna i konkurrensen ar i dag helt andra an vad som avsags,
nar skatten utformades.

For svenskt rattsmedvetande maste det anses vara stotande att det fortfa
rande efter mer an 25 ar finns kvar en punktskatt, som ar sa utformad, att
rattvisan staJlts at sidan.

Fragan om punktskatternas avskaffande genom inbakning i en mera allman
indirekt skatt ar en rattvisefraga. Jag vin poangtera att konsumenternas in
direkta skatteutgifter inte andras vid en sadan inbakning. Det ar alltsa inte
fraga om nagon overvaltring av kostnader fran foretag till konsument. En
sadan inbakning bor alltsa inte vara nagon politisk fraga.

Praktiken har ocksa klargjort, hur en under langre tid verkande hog punkt
skatt i en isolerad bransch efter hand far mycket allvarliga verkningar genom
att den accelererar alla villkor mellan branschen och andra narbeslaktade, men
punktskattefria branscher samt mellan tillverkare i vart land och utlandet, sa
att till slut en mycket allvarlig situation uppstar.

Kommer inte punktskatterna att forsvinna, kommer var bransch sakta men
sakert att stympas.

Men - herr ordforande - far vi bara slass pa olika villkor kan var bransch
klara sig bra i konkurrensen. Att fa arbeta under lika villkor ar det enda vi
begar.

Pol. stud. Danne Nordling: Herr ordforande! Jag vill pi! intet satt polemi
sera mot finansministerns uttalanden utan bara gora nagra konstateranden och
stalIa ett par fragor.

Finansministern sade att den svenska konjunkturdampningen beror pa den
internationella konjunkturnedgangen, och han motiverade detta uttalande framst
med den skarpta priskonkurrensen for var exportindustri. I sin framstallning
drog finansministern ocksa vissa parallelIer med 1958 ars recession. Men den
i detta sammanhang vasentligaste fragan kom aldrig upp till behandling. Det
nuvarande konj unkturlaget foreter visserligen en del likheter med 1958 ars
recession, men det finns ocksa stora skillnader. Jag skall har forsoka samman
fatta laget 1958 och jamfora det med dagens Hige.

Den sasongrensade arbetslosheten var mot slutet av 1958 drygt 45 000 man,
och i dag kan vi notera nastan lika hoga siffror. Men da skall vi marka att
vintern 1958-59 beraknades 35 000 personer ha beretts sysselsattning genom
beredskapsarbeten, genom frisUippande av investeringsfonder och genom om
skolningsverksamhet. Vintern 1967-68 ar det annu for tidigt att uttala sig
om. Men redan pa senhosten forra aret heraknades 50 000 a 60 000 personer
ha beretts sysselsattning pa har namnt satt, och det forefaller som om situa
tionen nu skulle hli varre an 1958. Annu har vi inte sett vad vintern kan
komma att medfora.

Fran mitten av 1957 till mitten av 1959 sjonk exportpriserna med i genom
snitt 6 procent. Fran 1965 till 1966 daremot steg exportpriserna med 1 pro
cent. Och forst 1967 nar alIa svarigheter for exporten i samhand med att flera
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Hinder devalverade sina valutor satte in noterade vi en moderat sankning av
exportpriserna med ungefar 1 procent. Hur reagerade da exportindustrin pa
dessa forandringar? Jo, exportens volym minskade med omkring 3 procent
mellan forsta halvaret 1957 och forsta halvaret 1958. Nu daremot okar export
volymen. For 1966 var okningen 6,3 procent och for 1967 omkring 7 procent.
Finansministern vantar sig dessutom att exporten i ar skall stiga nastan lika
mycket som under 1967. AlIt detta tyder pa att exportindustrin nu inte aIls har
sadana svarigheer som 1958.

En del andra intressanta fakta om den nuvarande recessionen kan vara
varda att notera. I slutet av 1965 okade varslen for fristallning av arbetskraft
fran 200 it 300 i manaden till 1 000 it 2 000 i manaden. Under 1965- 'varslades
totah for cirka 8000 fristaIlningar. Ar 1966 fortsatte konjunkturnedgangen,
vilket resulterade i ungefar 21 000 varsel om permitteringar. Aret darpa, aIItsa
1967, var vi uppe i 24 000.

Sedan mitten av 1966 kan man vidare notera en enorm okning av inlaningen
i affarsbanker och sparbanker. Under de senaste 18 manaderna har tillgodo
havandena i indexrensade kronor raknat okat lika mycket som under de fyra,
fem foregaende arena

Ser vi sedan pa detaljhandelns omsattning, sa okade den fran 1965 till 1967
med 1,7 procent i indexrensade kronor raknat. Detta skall jamforas ined folk
okningen under samma period, som ocksa var 1,7 procent. Vidare minskade
bilforsaljningen fran och med mitten av 1965. Hela industriproduktionens vo
lymokning var 8 procent ar ,1965. Aret darpa var den 4 procent, och 1967 hade
den gatt ned till 2 procent. Det ar salunda en stadig nedgang i okningstakten.
Nedgangstendenserna borjade alltsa i manga fall mycket tidigare an de utlands
ka konjunktursvarigheterna.

Jag viII nu stalla fragan: Hur stammer dessa fakta in pa teorin om den ut
ifran kommande konjunkturnedgangen? Ligger inte en annan forklaring nar
mare till hands?

Finansminister Gunnar Strang: Herr ordforande! ·De tappra ahorare som
annu hanger med skall jag honorera genom att nu fatta mig mycket kort.

Nar direktor Nordenskjold talade fragade jag mig vilken bransch han egent
ligen var verksam i, och jag kom sa smaningom fram till att det maste vara
chokladbranschen. Jag forstod det pa argumentationen - och da kande jag
ocksa igen talaren. Men i den branschen ar det faktiskt sa att vi lagger punkt
skatt aven pa den importerade chokladen. I princip skall darfor den impor
terade chokladen behandlas likadant .som hemmamarknadschokladen. Om det
brister i det avseendet, sa viII jag rekommendera direktor Nordenskj old att ge
mig papper pa det. Vi kan namligen av och till foreta justeringar. Men prin
cipen ar som sagt att varj e kilo importerad choklad skall skattebelastas lika
mycket som varj e kilo hemmaproducerad choklad.

Med utgangspunkt fran den principen har jag ocksa fort en del diskussioner
med chokladindustrins representanter, som da har sagt: Ja, men Du forstar
val, att om Du tar bort den 50-procentiga skatten, sa kommer svenska folket
att kvantitetsmassigt ata mycket mer choklad an vad falIet ar i dag! Det ar
nu ett pastaende som man kan Higga vissa aspekter pa med hansyn till utbild
ningen av tandUikare och mycket annat, men det skall jag inte har ta upp.
Men om vi far en i absolut mening storre konsumtion av choklad har i landet,
sa far vi en storre hemmamarknad, och da kan man kosta pa sig mer forsk-
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ning oeh storre insatser nar det galler utveekling oeh aktiv forsaIjning an om
hemmamarknaden ar mera begransad. Det argumentet kan jag alltsa aeceptera,
oeh det tyeker jag att det ligger rim oeh reson i. Men jag aeeepterar inte det
forsta argumentet, ty i prineip hehandlas alIa lika, oavsett om det galler engelsk,
tysk, finsk, svensk, norsk eller sehweizisk ehoklad.

Den siste talaren tog sedan upp en hel serie fragor, som var oeh en skulle
kunna ge mig anledning till ett hemotande, om tiden hade medgivit detta. Men
egentligen ville val talaren hara hevisa att det i sj alva verket inte ar den inter
nationella konjunkturdampningen som spelat in, utan att vi har en hemmagjord
konjunkturdampning som ar orsaken till den nuvarande recessionen. Det ar
dock en filosofi som jag inte tror pa. Jag vet att en oeh annan gor det. Faktum
ar namligen att de konjunkturdampningar vi kant av har varit klart influerade
utifran.

Det ar i forsta hand skogshanteringen som fatt kanna av den dampningen.
Dar har de hart pressade priserna pa massa oeh papper fororsakat att de mind·
re harkraftiga enhetema, hela raden av sma sulfitindustrier i Dalsland oeh pa
andra hall i landet, har kommit i klam. Man har dar uppehallit driften sa
lange maskinerna har fungerat, men nar de har klappat ihop har ingen for
nuftig foretagare trott att foretaget skulle kunna klara sig langre, oeh darfor
har heller ingen investerat nagra pengar i foreta.get. I stallet har man lagt ner
driften oeh fristallt de anstallda.

Detta har i sin tur lett till att vi har fatt den uppenhara dampningen i sko
gen, oeh den har betytt oeh betyder myeket for alIa de omraden i landet dar
skogsnaringen oeh skogsindustrin spelar en avgorande roll. Vi har kant av kon
kurrensen aven pa andra omraden, framfor alIt inom textil- oeh hekladnads
industrierna. Genom tullavecklingarna i EFTA har alla EFTA-lander numera
Sverige som marknad utan tullhinder. Oeh visst kan man sy enkla blaklader
hilligare i Portugal an i Boras eller Ljusdal. Det tvivlar ingen pa. Oeh eftersom
Portugal tar emot var export utan tullhinder, sa tar vi emot portugisernas ex
port pa samma satt - oeh da far vi kanna av konsekvenserna pa textilsidan.

PA punkt efter punkt dar arbetsloshet, lagkonjunkturer oeh recession satt in
kan detta harledas fran den nya situation vi i dag hefinner oss i. Oeh den
situationen heror pa att situationen i varlden omkring oss har forandrats.

Herr ordforande! Med det anforda skall jag sluta denna debatt oeh uttalar
min personliga taeksamhet till alla som har hangt med sa lange.
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ASIAN DRAMA
Professor Gunnar Myrdal:

Herr ordforande! Arade forsamling! "Asian Drama" - med un
derrubriken "An Inquiry into the Poverty of Nations" - ar en bok
som jag har gjort mig skyldig till. Den hal' tagit huvudparten avaIl
min tid under tio ar - och egentligen fern ar tidigare ocksa - oeh
jag hal' arbetat under hardare diseiplin med den an kanske nagonsin
tidigare. Den boken ar framsta forklaringen till att jag inte har tagit
en mera levande del i den svenska ekonomiska diskussionen, som jag
annal'S skulle ha gjort, oeh att jag inte heller sa ofta har varit med i
sammantradena i Nationalekonomiska Foreningen.

Jag betraktar det som en ara att ha blivit inbjuden att tala om boken
infor mina VanDer hal' i Foreningen. Men samtidigt maste jag tillsta,
att nar jag gay loftet att medverka hal' i kvall, sa skedde det nog litet
hastigt - man handlar ju ofta sa dar impulsivt - och efterat har jag
varit hekymrad och forvirrad. Jag vet namligen inte vad en sadan
auto-recension egentligen skall innehalla och vad jag skall saga n·u.
Boken finns annu inte i de svenska bokhandlarna. Med alIa de fram
steg i transporttekniken, som vi sa oita talar om, gar det som bekant
allt farre batar over Atlanten, och det tar alIt langre tid att fa sadant
fraktgods som inte rimligtvis kan skickas med flyg. Boken vagel' tre
kilo. Jag hal' fatt nagra exemplar per flyg, men det finns ju granser
for vad man viII ge ute

I det laget hal' jag tankt att d.et basta jag kunde gora ar att tala litet
onl den approach, det satt att angripa problemen, som hal' materiali-.
serats i detta verk och som jag utforligt b-ehandlar bade i prologen och
i borjan av praktiskt taget varje kapitel samt i de atta metodiska hila
gorna, av vilka den andra ar mycket lang och gel' sjalva skelettet till
mina undersokningar.

Men eftersom detta maste bli en oerhort torr foda hal' jag tankt
att i slutet av mitt anforande ocksa tala om nagot som inte finns med-
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taget i hoken - annat an sporadiskt har och dar - namligen vilka
slutsatser for politiken i de rika och fattiga landerna som man kan dra
av lnin analyse

Efter mina studier av den fjardedel av manskligheten som bor i
Sydasien - varmed jag menar alIt som ligger soder om Ki11a och
Ryssland - har jag kommit fram till att vi vet oandligt litet 0111

prohlemen, mycket mindre an vi tror. Storre delen av den statistik som
osku.ldsfullt citeras i var vetenskapliga - for att inte tala om Val'
populara - litteratur ar inte yard papperet som den ar tryckt pa:
nar den ar som bast ger den endast vaga antydningar om verkligheten.

Nar jag trangt in i problemen har jag vidare funnit att begrepp,
teorier och modeller som anvands i den vetenskapliga litteraturen om
de underutvecklade landerna och som ram for planerna, sarskilt da i
Sydasien, ar grovt felaktiga. Det finner man nar teorierna underkastas
en transcendental och immanent kritik - vilket man inte bor under
lata - och begar att teorierna skall vara logiskt hallbara och
adekvata till verkligheten, 80m min tekniska term are

Att statistiken ar sa underhaltig beror inte bara pa hrister i sjalva
observationstekniken, alltsa pa inforskaffande av primardata, uta}l
ocksa pa att uppgifterna har insamlats och analyserats under falska
kategorier. De teorier, hegrepp och modeller som jag karakteriserat
SOln felaktiga ar felaktiga pa ett alldeles speciellt satt. De ar vad som
pa engelska kallas biased, vilket val oversatt till svenska narmast blir
opportunistiskt och systematiskt tendentiosa. Detta ar ett genomgaende
telna i boken.

Nu hor jag dock forst odmjukt bekanna att jag sjaJv vid mina tidi
gare studier av problem i de underutvecklade landerna har anvant
en del av dessa begrepp, teorier och modeller, aven om jag inte trott
pa statistikens vederhaftighet lika starkt som manga av mina kolleger.
80m ni vet finns det inte mycket som ar sa svart som att befria sig
frall sina egna fordomar.

Om jag nu kortfattat skall forsoka forklara detta att var approach
ar sa genomgaende biased, sa viII jag harja med att paminna om att
heIa studiet av de underutvecklade landerna ha pagatt mycket kort tid,
egentligen bara fran slutet av andra varldskriget, alltsa 20-25 ar,
vilket knappast ar ens en dag i vetenskapens historia. Fare andra
vilrldskriget, nar kolonialvasendet visserligen visade tecken pa sonder
fall men anda bestod, var det egentligen b·ara socialantropologerna
ROln sandes ut fran elfenbenstornen i vara vetenskapliga centra i vast
varlden. De hade den tiden ett utpraglat statiskt betraktelsesatt. De
studerade det system av sociala relationer vari manniskorna i de s. k.
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back,,/'ard regions - som da annu inte var countries - levde, arbetade
oen overlevde. Oeh det fanns en tendens i denna soeiala antropologi
att betrakta alIa forandringar som storande.

Nationalekonomerna hade i ytterst ringa utstraekning varit intres
serade av denna del av varlden, fastan manniskorna dar da naturligt
vis val" lika fattiga som nu. Det enda verkligt stora som sedan skett
dar ar befolkningsexplosionen. Det okade intresset for d.e under
utveeklade landerna anticiperar emellertid befolkningsexplosionen,
oeh framfor alIt Val" kannedom om den: den kunskapen fick vi egentli
gen inte forran vi borjade begrunda eensussiffrorna fran 1960-1961
ars folkrakning. De som nu rider vagkammen oeh dominerar forsk
11ingell dar ar naturligtvis vi nationalekonomer, som alltid har varit
vad jag kallar for kavalleriet i soeialvetenskaperna. Jag kommer se..
nare tillbaka till den fragan. Traditionellt lagger vi dynamiska oeh
politiska synpunkter pa fragorna oeh diskuterar de ekonomiska
problemen i termer sonl underutveckling, utveckling oeh planering
for utveckling.

En viktig sak att hal" framhalla ar att detta okade intresse nu tar en
lnyeket stor del av forskningsresurserna i ansprak i de stora landerna
-- mindre lander som Sverige oell Tyskland oeh mera i de lander som
tidigare hal" haft kolonier, oeh sarskilt i Amerika. Denna forandring
i forskningens inriktning ar inte en autonom utveekling av forsk
llingen, det viII jag understryka. Den ar framkallad av politiska for
andringar. Oeh de tre stora komplexen i dessa politiska forandringar
ar naturligtvis:

1. kolonialvasendets sammanbrott eftel" andra varldskriget,
2. hildandet av sjalvstandiga stater i politisk mening, dar den lilla

artikulerandeeliten begar utveekling oeh planering for utveck
ling,

3. det kalla kriget, som gjorde att forhallandena i de underutveck.
lade landerna blev av politisk betydelse for de rika landerna.

Att det ar politiken som styrt vetenskapen ar ingenting markvardigt.
Sa hal" det varit vid alIa stora forandringar av vindriktningen ivaI"
vetenskap. Det ar bara de naiva nationalekonomerna som forestaller
sig att vad de ofta kallar den Keynesiska revolutionen £otts i ett huvud;
den val" i forsta hand framkallad av stora politiska oeh institutionella
forandringar ivaI" varld. Jag tror det ar nyttigt att vi nationalekonomer
gor klart for oss att vi inte sjalva bestammer Val" forsknings inriktning.
Vi dras till det som far betydelse i det samhalle vi lever i.

Det kanske ar naturligt oell riktigt att det ar pa det sattet att vi
foljer upp de intressen som gor sig gallande i samhallet, det samhalle
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som vi ar en del av Deh dar vi far var utkomst oeh status. Men- jag kan
inte hjalpa att jag som hogmodig samhallsforskare anda tyeker, att om
vi hade sett "skriften pa vaggen" i borjan av detta sekel - vilket
borde varit mojligt - sa skulle vi ha kunnat motivera oeh kanske
oeksa fatt vara politiker att forsta hur nodvandigt det skulle ha varit
att tidigare oeh pa ett helt annat sa.!t an som skett forbereda kolo
nierna pa att vara sjalvstandiga.

Nar vi nu ser att denna valdiga omriktning av forskningen, inte
bara inom nationalekonomin utan aven pa andra omraden, har fram
kallats av politiska forandringar, sa bor vi ha anledning att vara miss
tanksamma mot denna forskning i vissa andra hanseenden. Dessa poli
tiska forandringar maste namligen oeksa ha haft inflytande pa det satt
varpa vi narmat oss problemen oeh pa det satt varpa vi bestamt vara
problem oeh presenterat vara slutsatser. Det ar en epistemologisk skill
nad mellan dessa bada paverkningar fran politikell - den forra i oeh
for sig kanske rationell, aven om man skulle kunnat onska att flera
forskare tagit pa sig bordan att vara fore sin tid i var vetenskap, den
andra irrationell oeh upphov till opportunism.

Den vetenskapliga disciplin som skulle utreda hur forskningen pa
verkats, alltsa vetenskapssoeiologin, ar den minst utveeklade av alIa
inom samhallsforskningen. Men om vi forsoker med vart sunda for
stand - som jag tyeker att vi skalllita till, om vi inte hal" nagot annat
- sa ar det egentligen tva stora kallor till biases. Den ena ar att vara
samhallen tar starka intryek av de stora varldshandelserna. Stiftel
serna, regeringarna oeh den allmanna opinionen begar av forskningen
inte bara att den skall studera dessa problem som blivit sa politiskt
viktiga, vilk:et naturligtvis i oeh for sig ar rationellt, utan oeksa att det
skall ske pa visst satt, sa att Inan kommer till vissa onskliga slutsatser.

Dessutom skall vi vara pa det klara med att vi ju inte star utanfor
samhallet. Vi upplever ju historien sjalva individuellt, pa nagot varie
rande satt men inte alltfor olika, oeh vi hal" sjalva vara onskningar
om vilka slutsatser vi skall komma fram till oeh hur de skall pre
senteras.

Dessa inflytanden ar i allmanhet inte elaka mot de underutveeklade
landerna. Tvartom. Vad detta individuella oeh soeiala tryek begar av
forskningen ar att den skall vara diplomatisk. Jag hal" all respekt for
diplomati, men inte nar den blandas in i vetenskapen. Vetenskaps
mannen skall tala pa samma satt yare sig han ar i Sverige, Amerika
eller Indien. Han skall icke vara diplomatisk. Det ar ett heIt annat
jobb. Han skall bara forsoka att vara realistisk. Oeh det hal" inte denna
fOfskning varit.
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Det ar inte sa lange sedan jag fiek ett dokument fran en konferens
i Amerika, dar myeket framstaende kollegel" hade diskuterat hur de
skulle tanka oeh tala for att framkalla sa litet ovilja som mojligt mot
de rika oeh vita. Det ar for mig en helt falsk installning. Jag hal" sjalv
erfarit att det ar mojligt att tala alldeles uppriktigt i Amerika - det
ar forstas lattal"e dar an annorstades - men ocksa i andra lander. Om
manniskor kanner oeh forstar att den SOln talar inte hal" nagot daligt
hjartelag och ar ute for att gora ilIa, sa godtar de vad han sager.·
Ja, det finns tvartom - oeh med ratta! - i de fattiga landerna en
misstro mot den "diplomatiska" forskningen. Det ar i sjalva verket
ett av de element vi hal" k.var av "the white man's burden", att saga
vad man viII saga pa ett sa hovligt satt som mojligt oeh att undvika be
svarande problem.

Detta ar en stor oeh viktig kalla for biases. Den andra kallan ar
av mera mekanisk art. Nar vi helt plotsligt stalldes infor uppgiften
att bedriva ekonomisk forskning i stor skala i denna i stort sett ·okanda
del av varlden, sa val" det natul"ligt och fol"klarligt att vi da anvande
de begrepp, teorier oeh modeller som vi med framgang hal" anvant i
vara egna utvecklade lander - precis som en landsortslakal"e anvander
sig av de instrument han hal" i sin vaska. Och det betyder - for att nu
gora en lang historia kort - att vi abstraherade fran attityder, iI1Sti
tutioner och verkningarna pa produktiviteten av en lag oeh delvis irra
tionelllevnadsstandard.

Oeh dar gar strommarna fran de tva huvudkallorna till biases sa
att saga tillsammans. Ty det ar just dessa saker vi inte tar med i vara
vasterlandska modeller, nar vi behandlar dessa andra landers ekono
miska problem med vara termer och begrepp - t. ex. sysselsattning
oeh al"betsloshet, inkomst, sparande, investering, oeh totalproduktion
- som ar det besvarliga, tunga oeh utvecklingshammande i all plane
ring darute. Vetenskapligt ar det de ting, som vi abstraherat fran, som
gor dessa termer oeh begrepp inadekvata till verkligheten.

Denna approach - som jag kallar den moderna eller konventio
nella - hal" bestamt och bestammer all planlaggning. Den bestammer
i hog grad den diskussion som fores i internationella och natiollella
forsamlingar samt i pressen och pa andra hall.

Det finns oerhort starka intressen som stoder denna moderna
approach. De radikala i de underutvecklade landerna viII tro pa en
snabb· och kraftig utveckling som resultat av planering och investering.
Under ett viss inflytande av Marx overskattar de oeksa spridningsef
fekterna och framfor alIt dessa effekters llastighet. De konservativa
i dessa lander hal" alIt intresse av att ha attityderna, institutionerna och
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verkningarna av den mycket laga levnadsstandarden borttrollade i
analysen. Deras medtagande skulle namligen ge upphov till krav pa
att genomfora reformer av en typ som de konservativa inte ar roade
av att forverkliga.

Det finns alltsa i de underutvecklade landerna en allman samling
kring den konventionella approachen att behandla deras problem i de
inadekvata vasterlandska termerna. Vi i de utvecklade landerna viII
naturligtvis att de fattiga och elandiga skall fa det hattre. Det ville
vi genast som vi fick var uppmarksamhet riktad pa dessa landers viII
kor, vilket inte skedde forran vi fick kanna av de politiska verkningar
na for vara lander av andra varldskriget.

Overallt har vi alltsa starka intressen som backar upp denna biased
approach. Men de tror jag kommer att ge vika. Det finns nagonting
i vetenskapens och forskningens vasen som renal". "Facts kick", brukar
jag saga. Alltsa fakta sparkar. Och de sparkar ganska kraftigt for nar
varande. Jag ar overtygad om att inom 20, 15 eller kanske 10 ar kom
mer vi att ha helt andra begrepp, teorier och modeller, nar vi angriper
de underutvecklade landernas problem. Om min bok i nagon man kan
bidra till att satta fart pa denna omgestaltning av den ekonomiska
forskningen om de underutvecklade landerna, sa hal" den fyllt sin
nppgift.

Onl jag sedan hoppar litet i tankegangen, sa viII jag saga att jag
fortfarande tror pa att de ar vi nationalekonomer som kommer att fa
bara huvudansvaret for den fortsatta vetenskapliga utvecklingen. Vi
ar sam jag sade kavalleriet; det ar vi som givit rad at regeringar och
oppositioner i flera hundra ar. Ibland hal" vi ocksa suttit med i parla
ment och regeringar. Vi hal" traditionellt en dynamisk och politisl( in
stallning till problemen. De andra ar vara fattiga slaktingar. Nar det
bildas en internationell organisation, sa ar som bekant alIa ense om
att den skall ha ett ekonomiskt sekretariat. Ingen kommer pa iden att
det skall vara ett sociologiskt, psykologiskt eller antropologiskt sekre
tariat.

Vi hal" sam jag sa den dynamiska installningen i Val" tradition. Vi
hal" alltid varit oeh ar "en stridande kyrka" med nlanga sekter. Vi
hal" forsett ass nled illvecklade teorier - uppgjorda for att vinna all
manhetens respekt och for att tillata ass att gymnastisera vara andliga
muskIer - som i grunden dock ar mycket enkla, nar vi slutligen kom
mer fram till vad vi viII foresla i fraga om politiska atgarder. Det ar
nog pa oss det nu ankommer att ga in i problemen om attityderna,
institutionerna och verkningarna av den laga levnadsstandarden.

Det ar naturligtvis mycket trevligt om sociologer, antropologer och
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psykologer med flera agnar sig at dessa ting, men de hal" inte modet
att gora en teori och en plan och heller inte att verkligen satta ifraga
Val' teori och vara planer. De hal" hela tiden lyft ett varnande finger
oeh sagt: Ni far inte glomma det oeh det. Men de hal" aldrig presenterat
nagon alternativ teori att lagga upp planerna efter. De hal" inte vagat
del. Dar ar vi starkare. Vi hal" den litet paranoida laggning som ar
speciell for nationalekonomer. Om nagon av psykologiskt intresse viII
ge sig in i detta amne, sa skall han finna intressanta sardrag. Nar jag
val" ung - alltsa innan sa manga unga man hade skagg - val' det
mest nationalekonomer som bar helskagg; det val" ocksa de som gick i
alperna osv. Vi hal', menar jag, en speciell "fluga", som kunde vara
yard ett narmare psykologiskt studium.

Alltnog, jag tror pa natiollalekonomin som den samhallsvetenskap
som skall fornya och utveckla studiet av de underutveeklade landerna.
Vi hal" den dynamiska oeh politisl<t inriktade synen i arv fran lang
tradition. Men vi skall ha klart for oss att oerhart litet av den for
djupande forskning som jag ser fram emot kan utfaras i vara elfen
benstorn hal' henlma. Pa satt och vis ar min bok vad amerikanerna kal
lar for en anti-bok. Den forsaker ta kal pa de konventionella teorierna
och innehaller dessutom ett utkast till en mera realistisk teori om Syd
asien - teori ar for Inig ett logiskt koordinerat system av fragestall
ningar till materialet. Nar vi med dess hjalp skall utvidga vara kun
skaper behover vi resa ut oeh gora det pa platsen. En ung man i Lllnd
hal' l1Yss skrivit en avhandling, som jag rakat lasa. Forfattaren heter
Lars W. Eldblom. Vad han hal" gjort i den avhandlingen ar att ta ut
tre oaser i Sahara oeh ga igenom deras historia, som val" myeket
olika varandra; han hal" sedan i detalj utforskat jordagandeforhal
landena, familjebildning osv. Det ar sadana intensivt realistiska stu
dier som ar franltidsmusiken for det fordjupade studiet av problemen
i de underutveeklade landerna. Men vi skall ha klart for oss att det i
denna oerhort stora varld, om vilken vi ar sa okunniga, kommer att
droja myeket lang tid innan vi kommer fram till sakrare grunder for
vara bedomningar.

I denna forskning tror jag att man kommer att bli tvungen att
"bena ner" de konventionella begreppen. Jag hal" ett helt kapitel och
en bilaga i min bok, dar jag talar om varfor vi inte kan anvanda vara
begrepp arbetslashet oeh undersysselsattning. Jag hal" farklarat varfar
det inte gar oeh varfor vi atnlinstone tills vidare maste stanna vid rent
behaviouristiska begrepp oeh tala om ting 80m direkt kan iakttas: hur
manga manniskor oeh vilka slags manniskor som· arbetar, hur lange
de arbetar per dag, per veeka, per manad, per aI', och med vilken
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intensitet de arbetar. Det sistnamnda ar svart men inte omojligt att fa
ett matt pa. Jag utesluter inte aIls att vi langre fram kan ha kommit
till mera invecklade begrepp men det blir inte arbetsloshet i var me·
ning. Vi menar med arbetsloshet nagonting ofrivilligt; det ar arbetare
som ar kompetenta att arbeta i sin bransch och som soker arbete till
gallande loner men som inte finner nagot.

En sadan syn pa undersysselsattningens problem forutsatter forst
och framst en utvecklad arbetsmarknad. Men statistiker och social·
ekonomer som arbetar med sadana ting vet att aven i ett hogt utvecklat
land som Sverige kan det vara svart att definiera arbetsloshet. I Syd..
asien ar det orimligt. Den arbetsloshetsstatistik som tillverkas - den
fyller tjocka volymer - har ingen mening. Eller ocksa hetyder den
nagot helt annat an vad vi menar. Statistiken ar hopsamlad under
falska kategorier.

Nar jag nu hal" talat om att vi maste studera problemen pa platsen
skall jag ocksa forsoka forklara vad en institutionell forskning inte
are Den ar icke lost tankande - som manga konventionella ekonomer
forestaller sig. Tvartom. Nar ni laser min bok skall ni finna att
mycken moda nedlagts pa att fa begreppen klara. Det framgar da
ocksa att som bas for mycket s. k. rigorost modellbyggeri ligger ett
mycket lost tankande, nar det galler fragan huruvida begreppen haIler
ihop logiskt och om de ar adekvata till verkligheten. Institutionell
forskning ger heller inte uttryck for vad som brukar kallas kvalitativt
resonerande. Jag anser det for ovrigt vara en helt felaktig tanke att
det finns en kvalitativ nationalekonomi. All samhallsvetenskap maste
vara inriktad pa att faststalla kvantiteter. Forestallningen att det finns
omraden dar man kan slappa tanken pa kvantiteter och i stallet reso·
nera kvalitativt har for mig alltid framstatt som dilettantism av varsta
slag.

Jag lagger i min bok ner mycket arbete pa att definiera och kriti·
sera de begrepp jag anvander i den teori jag utgestaltar. Just nar det
galler klarheten i begreppen ar den institutionella ekonomen mera
intresserad av det an nagon annan. Och kvantiteter ar han i sarskild
grad intresserad av, eftersom han inte kan ge sig till tals med nagra
losa modeller att arbeta med.

Observera dessutom att jag hal" inte angriper modellerna i och for
sig. De ar allmant sett en metod for alIt vetenskapligt tankande. Men
den institutionella ekonomell vet att det inte lonar sig med det empi.
riska material vi hal" att bygga upp enkla modeller for hela sam·
hallshushallningen eller stora sektioner av den som pretenderar mer
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kunskaper an vi hare Och vi okar ju inte vara kunskaper genom att
anvanda termer som AlIa och Beta och rita diagram.

Man kan saga att hela appendix II som ger skelettet i boken ar
en stor modell, som jag 11ar forsakt gora med sa stor begreppslig
klarhet oeh verklighetstrohet som jag varit maktig. Sa lange vi ar
fjarran fran det stadium dar vi kall tanka oss att ha siffror for alIa
forandringskoefficienter, foraktar jag att satta denna modell i gym
nasistalgebra vilket ernellertid vern som heIst pa ett seminarillnl kan
gora. Och mitt forakt dar grundar sig pa att det tillvagagangsattet
inte innebar nagot kunskapstillskott.

I sjalva verket ar oerhort mycket av det som publiceras pa omradet
och som ser ut som faktiska kunskaper nara nog bedrageri. Och efter
som vi val i grund oeh botten ar ett hederligt slakte ar det val sjalv
bedrageri. Men eftersom det saknas den immanenta och transcenden
tala kritiken av vad man farutsatt och eftersom man inte har deIinierat
hottenbegreppen, sa ar det i verkligheten humbug. Den saken kom
mer vi sa smaningom alIa att upptacka nar vi verkligen ger OSS att
brottas med den institutionella verkligheten.

I min bok talar jag inte om underutvecklade lander i allmanhet,
inte om Latinamerika, Vastasien och Afrika osv., utan jag talar om
Sydasien, dvs. den del av varlden som jag intensivt hal' studerat, och
dar jag aven studerat olikheterna mellan regioner och lander. Vanan
att teoretisera om underutvecklade lander i allmanhet ar nog ofta
farligt, eftersom forhallandena vaxlar.

Som en parentes viII jag tillagga att jag ar fullkomligt overtygad
OIU att vi inom kort ocksa kommer att notera en blomstring av den
institutionella forskningen for vara egna lander. Jag ar tillrackligt
gammal for att minnas att nar jag som ung docent for forsta gangen
kom till Amerika, var den "nya ekonomin" den institutionella ekono
min. Jag val' naturligtvis da teoretikel', alltsa emot denna moderikt
ning. I dag al' jag emot en mangd av det pretentiosa och lasaktiga
nlodellbyggeri som ar pa modet, och jag vantaI' mig att vi kommer
att fa en ny vag av institutionell ekonomi - aven far vara lander.
Val" vetenskapliga utveckling gar ju alltid i cykler, som skulle kunna
studeras lika bra som konjunkturcykler. Pa den tiden var det - jag
far kanske avslaja den hemliglleten - Ragnar Frisch och jag som
gick upp till Irving Fischer oeh forslog honom att man skulle hilda
Econometric Society - vilket ocksa skedde sa smaningom. Nu tycker
jag tiden ar mogen att hilda en internationeII society of Institutional
Economics.

Jag tror att det aven i vara lander kommer att bli framtidens musik.
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Det ar dar vi hal" de stora luckorna i kunskapen aVell om val" egen
ekonomi. Det forekommer hos oss helt visst mycket vardefullt mate
matiskt modellbyggeri, som 11ar storre forutsattningar att vara rele
vant, eftersom vi hal" lnera och battre statistiskt material, ocll eftersom
attityder oeh institutioner antingen ar anpassade till utveckling eller
automatiskt anpassar sig oeh eftersom levnadsstandarden ar av mindre
betydelse for produktiviteten. Men aven hos oss finns det stora brister
pa det institutionella omradet. I Amerika, dar nlan ofta ar fore sin
tid, haIler man just pa att bilda en forening for vad som kallas Evo
llitionary Economics.

Jag hal" nyss gjort ett forsok att mycket allmant karaktarisera min
approach. Den finns mera utforligt behandlad i de Inetodiska hila
gorna ocll i prologen - och som sagt i horjan av naStall varje
kapitel - men framfor alIt i vissa bestamda kapitel i boken, det 21
och 22. Lat mig bara nll exemplifiera vad det ar jag talar om. Listan
kan goras mycket lang; jag skall bara forsoka ge nagra exempel.

Med den ytterligt imperfekta marknad - for att inte saga brist
pa marknad - som foreligger i Asien (vi skall tanka pa att i Illdien
bara ungefar val" fjarde bonde hal" nagonting att salja; resten blir
squeezed out, utkramad genom en icke marknadsmassig process av
penningutlanarna och jordagarna) finns det foga forutsattningar for
den aggregation av storheter som vi ar vana vid att rora oss med nar
vi talar om natiollalprodukt, sparande, sysselsattning osv. Vi hal"
aven i industrilanderna manniskor av ett visst slag som gor upp kal
kylerna for Val" natiollalillkonlst och faststaller nationalprodukten.
Sedan finns det manniskor av annat slag som anvander de siffrorna,
utan att mycket kanna till hur kalkylerna i verkligheten hal" gjorts.
Jag val" sjalv som ung forskare myeket intresserad av att gora mig
fortrogen med de kalkylerna, som Iigger bakom vara runda siffror.
Jag hal" alltid varit orolig framfor alIt nar det gallt internationella
janlforelser aven av utvecklade lander. Men i Asiell iiI' den stora
fragan lluruvida man overhuvudtaget hal" nagra siffror aIls som ar
varda att publicera.

Jag hal" redan talat onl arbetslosheten och sysselsattningen. Det
ar begrepp som inte aIls gar att anvanda dar ute. Den forutsattning
som giiller i vara lander, med alIa reservationer - att vi hal" nagor
lunda perfekta marknader och att vi antingen hal" attityder och insti
tutioner som slapper igenom utvecklingstendenserna eller latt an
passar sig till clem - finns det ingen mojlighet att anta i Asien. I
sjiilva verket hal" Marx med sin teori att hela overstrukturen iiI' en
funktion av produktionsforhallandena haft storre inflytande pa vas-
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terlandernas ekononler an pa ekononlerna i kommunistlanderna, fastan
de inte har varit sa sarskilt medvetna om det. Men detta ar ett stort
tema som det skulle ta for lang tid att narmare utveckla.

Den nyaste pippin "illvestment in man" - jag har ett helt kapitel
om den saken, det 29:e, som jag rekommenderar for lasning - ar en
verklig soppa. Forsoket att likstalla "uppfostran" med det residuum
man fann nar man narmare studerade de fysiska investeringarnas pro
duktivitetsstegrande verkan, och att rakna uppfostran som en finan
siell "investering" som kunde stoppas in i capital output ratio inllebar
en serie logiska kullerbyttor.

Pa det sattet nar man inte ens en formulering av de uppfostrings
problem man star infor i Sydasien. Detta problem ar i forsta hand
en fraga om uppfostrans karaktar och inriktning och hur den star i
forhallande till alIa andra forandringar i samhallet. Visst maste vi ha
teorier; annars nar inga observationer till mer an kaos. Men teorierna
maste vara adekvata till verkligheten. Anllars for de vilse.

Detta ar alltsa min approach; fast problemen ar nlera invecklade
an jag har kunnat antyda. Annars hade det varit obehovligt att skriva
°en sa tjock bok i amnet. Men lat mig nu tala litet om vad som inte
star i boken.

Det finns all anledning att gora det. Vad manniskorna i forsta hand
ar intresserade av ar inte fakta oeh orsakssamband, utan vad vi kan
gora for att forandra fakta. I Amerika. behandlades min bok som en
"nyhet" - i TV, radio, i intervjuer oeh pa presskonferenser osv. 
oeh konstigt nog val" det samma forhallande pa flera stallen utanfor
Amerika. Oeh alIa talade da om vad boken inte handlar om: de prak
tiska och politiska slutsatser som kunde dras.

Eftersom jag arbetar med explieita vardepremisser oeh har agnat
ett helt kapitel at att skriva ut dessa premisser och motivera varfor
jag anvant dem, kunde jag givetvis dra politiska oeh praktiska slut
satser i olika hanseenden. Men vad jag varit intresserad av och ar
betat med ar forst oeh framst att fa ett grepp om fakta oeh om rela
tiollerna mellan olika fakta.

Den attonde del av boken som jag hade forberett finns inte med.
Den skulle lla gett en samlande analys av de politiska oeh praktiska
slutsatser som kan dras fran analysen av de faktiska forhallandena
oeh de uppstallda vardepremisserna. Det faf bli nasta bok. Men det
varden felande delen eller den oskrivna boken som alIa diskuterade
med mig sedan hoken kommit ute

Om jag nu skall myeket kortfattat redogora for den oskrivna delen,
sa viII jag borja med att paminna om att utveeklingstakten allnlant
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sett over sa gott som hela den underutveeklade varlden, med nagra
fa undantag, har tenderat att saeka av under 1960-talet, som ju sades
skola bli utveeklingsdeeenniet.

Kapitaltillforseln fran de rika landerna har i stort sett stagnerat
oeh cless andel av dessa landers nationalprodukt sjunkit med en fjar
dedel. Men dessutom - oeh det tyeker jag ar annu farligare - har
den tillforseln pa olika satt kvalitativt forsamrats. Den har gjort det
darfor att fran nastan ingenting - om vi tanker pa Amerika - till
nastan alltihop ar den nu bunden till givarlandets export, vilket bety
del' en avsevard kvalitetsforsamring.

Vidare har vi nu gatt over fran gavor till Ian. Marshallhjalpen
till de potentiell rika vasteuropeiska landerna lamnades som vi minns
till storre delen i gavoform. Jag var pa den tiden emot detta oeh
ansag att det var oriktigt att ge gavor regeringarna emellan, annat
an nar det gallde lander som av strul(turella skal lag oerhort lagt.
Nu daremot ar metoden att ge Ian at de underutveeklade landerna,
vilket har skapat myeket allvarliga problem. Dettahar Varldsbankens
chef 'oeh andra insiktsfulla personer understrukit. Det ar namligen
fragan huruvida varlden verkligen star ut med falissemang hos de
underutveeklade lanclerna.

Det politiska inflytandet pa givandet oeh lanandet har snarast blivit
starkare, oeh enligt min nlening ar det allmant sa att nar det gar
politik i affarer intrader det ell sankning bade moraliskt oeh betraf
fande effektiviteten.

am man nu viII forsoka finna forklaringen till denna utveekling,
sa saknas naturligtvis forst oeh framst den politiska oeh psykologiska
beredvilligheten hos de rika landerna att gora verkliga uppoffringar.
Efter forsta varldskriget observerade Alfred Marshall en utveekling
SOln de gamla klassiska ekonomerna aldrig forutsett, dar vi i alIt
mer okad grad kanner ansvar for alIa inom vart eget land: ingen
skall behova sjunka ner pa en omanskligt lag levnadsstandard. Oeh
sedan borjade Marshall dromma. Nagon gang langt fram i tiden 
det ar uppenbart att han tankte sig generationer oeh arhundraden
framat - kan vi mahanda komma darhan att vi ser pa samma satt pa
hela jordens befolkning.

Det har onekligen skett en viss forandring i betraktelsesattet. Men
ingen av de rika landerna har annu givit mer an smulor fran sitt borde
For min del kanner jag en viss olust infor till exempel den svenska
diskussionen om dell s. k. u-hjalpen. Det ar namligen en sa flagrant
skillnad mellan aena sidan de stora ord oeh den patos man anvander
for att karakterisera sin stanclpunkt i den fragan oeh a andra sidan



ASIAN DRAMA 53

den futtiga insats det verkligen tvistas om, bara nagon tiondrls pro
mille mer eller mindre. Jag har sjalvfallet ingenting enlot att man
niskor predikar u-hjalp. Jag tror rentav att. jag var forst pa plan
med en bok oversatt till svenska i mitten av femtiotalet. Jag tycker
bara att det later en smula falskt nar man sa patetiskt vadjar om att
offra och sedan gor sa oerhort litet. Da kanner jag mig som gammal
logiker och teoretiker inte riktigt hemmastadd.

Betraffande det psykologiska och politiska raknar jag med att
forhallandena kan bli annorlunda. Nu ar vi i manga avseenden en
enda varld. Nar Kennedy mordades, sag vi det i vara hem, f. o.
ocksa i Sovjet. Jag lnenar, att om det blir fraga om myeket allvarliga
svaltproblem, sa kan det bli en forandring i installningen i de rika
landerna.

En annan sak - och ell huvudsak! - som har varit avgorande for
den forsamring av kvaliteten och nedgangen i kvantiteten av hjalpen
ar det vardslosa och inkompetenta satt varpa de rika landerna hal"
skott sin inre ekonomi. De har varit mycket frikostiga med att ge l:ad
till de underutvecklade landerna om hur de skall skota sina penning
affarer och sin politik, men sjalva har de som sagt vardslosat den.
Nar chefen for Monetara fonden val" hal" sade jag till honom: Jag
tyeker att du skall borja kritisera de rik:a landerna lika mycket, eller
mer, an de fattiga landerna. Det har funnits mycket litet av den varan
hittills i de publikationer som kommer fran Monetara fonden. Detta
ar fragor som emellertid diskuterats mycket ingaende vid manga till
fallen har i Sverige, inte minst i Nationalekonomiska Foreningen. Hal"
ligger politiken langt efter den ekonomiska vetensl{apen. Vi har 11U

kommit i ett lage, dar alIa I'ika lander utan undantag antingen hal"
akuta betalningsvarigheter - SOln Forenta staterna och England 
eller kanner av riskerna att ra!{a in i sadana valutasvarigheter.

Samma orsaker ligger bakom den ovillighet den rika varlden visat
att ge de underutvecklade landerna, marknader oeh en battre handels
position.

Nar dessa fragor diskuterades hal" manga av mina kolleger varit
angelagna om att finna en losning, dar de underutvecklade landerna
ocksa skulle vara med. Vad de menat da ar naturligvis att i forsta
hand dessa lander skulle fa mera kapitaltillforsel. Men inga rika
lander kommer att bli lurade att ge mera kapital bara darfor att de
underutveeklade landernas problem inordnats.

I sjalva verket ligger det till pa det sattet att de underutvecklade
landerna hal" ett starkt intresse av att de rika landerna styI' den inre
ekonomin pa sadant satt att de astadkommer inre balans och att de
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reglerar de internationella forhallandena mellan bankvasendet och re
geringarna i sina lander, sa att vi klarar av behovliga justeringar.
Hade vi natt darhan skulle det finnas en helt annan bas for att yrka
pa vasentligt storre kapitaltillforsel till de underutvecklade landerna
oeh radikala reformer av Val" handelspolitik gentemot dessa lander.

Nar jag nu sagt detta viII jag emellertid understryka att var "lljalp"
ar marginell. Sa ilIa stallda som dessa lander ar, betyder detta inte
att den inte ar nodvandig. l\1:en det betyder att de stora forandringarna
maste ske i dessa lander sjalva.

Om det skall bli nagon utveekling att tala om i de underutveeklade
landerna fordras det en langt starkare social disciplin. Jag talar om
dessa lander 80m "soft states".

De behover grundlaggande reformer i sin uppfostran och utbild
ning, och de reformerna bestar inte i forsta hand i att slussa fler barn
genom skolorna pa mellanskole- och universitetsnivan utan framst i en
omlaggning av hela undervisningens inriktning fran botten uppat.
Dch den saken kan inte vi gora myeket at. For narvarande ar under
visningen ett stod for gamla soeiala orattvisor. Framfor alIt ar den
ett medel att skapa en klass som slipper arbeta med sina hander. Den
ar da direkt utveeklingshammande. Men en omstallning av education
kan inte vi genomfora.

Den senaste stora Education Commission Report i Indien - jag
viII minnas att den lades fram 1966 - innehEtller alIt som dar be
hover sagas. Det ar bara det att den knappast kan forverkligas under
de politiska forutsattningar som nu rader. Deh dessa kan inte vi for
andra.

De behover i myeket hog grad en vuxenutbildning som forst och
framst ger laskunnigllet. Det har funnits mycket litet av den varan
i hela den underutvecklade varlden i jamforelse med exempelvis Sov
jetunionen - oeh f. o. oeksa pa det gamla Rysslands tid. Dar giek stu
denterna ut i byarna och larde manniskor att lasa. Sadant forekoln
mer inte i vara dagars underutvecklade lander. Och omstallning dar
kan vi inte gora for dem; jag upprepar det.

Vidare behover de genomfora jordreformer. Det bar ske pa olika
satt i olika lander med olika forhallanden. Med jordreform menar
jag "a new relation between men and land" - som jag tror ar titeln
pa ett verk som dr. Erich Jacoby haIler pa med pa vart institut far
internationell ekonomi - alltsa en sadan relation som skapar okade
majligheter oeh ineitament for mer oell intensivare arbete, investe
ringar, tillampning av en rationellare teknologi oeh alIt vad darmed
sammanhanger.
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Vi kan inte genomfora jordreformer at dem. Vi kan tillsammans
med dessa landers ofta nagot hypokritiska representanter i de inter
nationella organisationerna forfatta resolutioner om nodvandigheten
av jordreform, men langre kommer vi inte.

Sedan hehover de naturligtvis hefolkningspolitik. Det ar en kolos
salt svar sak och hI. a. en administrativ fraga av rent fantastiska pro
portioner. Det galler att skaffa fram medicinsk och paramedicinsk
personal i tillracklig omfattning. Vad kan vi gora dar? Ja, vi d. v. s. i
forsta hand amerikanerna - har gjort en stor insats. i det samman
hanget, namligen forhattrat preventivtekniken, spiralerna och liknan
de. Och det arbetet bor vi fortsatta med. Det ar annu inte pa langt
nar fardigt.

Men utover det ar det inte mycket vi kan gora. Vi kan hjaipa till
nled utbildning av personal. Vi kan skanka dem preventivmedel, men
det ar ju billigast om de kan tillverka dem sjalva. Man laser ofta tid
ningsledare - inte bara har hemma utan aven i Amerika och i manga
andra lander - dar det forklaras att vi framfor alIt skall inrikta var
hjalpverksamhet pa fodelsekontroll, men det ar minsann inte latt att
gora det.

Nej, de stora, revolutionara reformerna maste genom£oras av dessa
lander sjalva. Och nar jag anvander ordet revolutionara menar jag
till storleksgraden. Vi har inte sett mycket av det. Den som i likhet
nled mig ar forskare har ju sin nara nog religiosa tro, som har igenom
alIa besvarligheter. Vi tror pa ordet: "Sanningen skall gora er fria".
AlIa illusioner, inte minst de opportunistiska, ar farliga. Vi menar
att om vi forskar och forskar och skriver sa bra vi nagonsin kan, sa
kanske vi kan ha ett inflytande pa manniskor som har med den prak
tiska politiken att gora i dessa lander och i de rika landerna.

Ordforanden: Nationalekonomisl(a Foreningen tackar professor
Gunnar Myrdal for denna forelasning, som har givit oss en fasci
nerande inblick i den Myrdalska verkstad dar framfor alIt sattet att
arbeta ar utomordentligt intressant. Mot slutet av foredraget fick vi jll
ocksa gora bekantskap med en del av de produkter som framstalles i
den verkstaden.

Foredragshallaren sade sjalv att nationaiekonomerna tillhor "en
stridande kyrka" med manga sekter, och jag tycker att professor
Myrdal sjalv ar en utomordentligt fin nationalekonomisk geolog.

Diskussionen ar nu fri; var sa goda!

Fil. dr Gora.n Ohlin: Herr ordforande! Jag hade inte tankt att ta till orda
som den forste bland ahorarna, men jag tyckte att tystnaden blev litet for la;ng
och att det var pa tiden att nagon fran publiken understrok vad herr ordfo-
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randen sade om den foreHisning vi har har lyssnat till - och 80m jag tyckte
var utomordentligt fasci.perande.

Under de senaste veckorna har jag agnat ganska mycket tid at att lasa
"Asian Drama". Eftersom jag misstanker att inte sa manga har hunnit med
det annu, vill jag garna forklara att det var en nara nog otrolig, upplevelse.
Men vi har ju kommit hit for att diskutera, i,lte for att enbart prisa. Nar jag
da skall valja diskussionsamne kan jag inte garna ta nagot av de otaliga frage
komplex som handlar om Asiens ekonomiska politik eller nagon. detaljfraga
inom den ekonomiska teorin. Ett sadant val av nagon fraga att diskutera har
.skulle bli alltfor godtyckligt. Ty det viII jag saga, om det till ave;ntyrs ar
nagon som inte har den saken klar for sig i detta lage, att professor Myrdals
hok ar provokativ, hetydligt mer provokativ an vad som framgick av for
fattarens egen framstallning har.

Professor Myrdal talar sa mycket om opportunism och om de hedragerier
och villfarelser som nastan alIa nationalekonomer faller offer for, att jag
tvekar litet att uttala mig i dessa sammanhang. Om jag forstod Gun;nar Myrdal
ratt, sa anforde han dock denna opportunism som en ursakt for ekonomerna
- det ar val hattre att vara opportunistisk an att vara enfaldig. Dessutom
har vi ju har att gora med en opportunism pa hog niva. All kunskap ar oppor
-tunistisk, sager Gu;nnar Myrdal, och det galler naturligtvis aven hans egen.
Men jag har inte markt att insikten darom har bekymrat honom, eller att den
har kunnat halla honom fran att uttala sig.

Som diskussionsamne vill jag valj a just institutionalismen, som professor
Myrdal savitt jag forstar nu bekanner sig till klarare a;n nagonsin tidigare,
aven om man kanske vid fornyad lasning av hans tidigare verk skulle finna
att han lange har glidit i den riktningen. Som Gun;nar Myrdal sjalv sade ar
institutionalismen inte nagot nytt. Vi har haft stora och illustra institutiona
listiska skolor. I Tyskland var de fore forsta varldskriget den stora och domi
nerande i,lriktningen, och sadana vetenskapsman som Schmoller, Richter,
Sombart m. fI. tillhorde den riktningen. Sedan kom den till Amerika. Kven
dar hade man en tid en mycket livaktig tradition.

Men vad som slar mig - och det ar det som ar utgangspunkten for min
fraga till professor Myrdal - ar att institutio;nalismen egentligen inte har
lfunnat nagot efter sig. Framfor alIt har den inte bidragit till den kumulativa
utveckling som anda, savitt jag kan se, ar just det som gj ort nationalekonomin
till "samhalIsvetenskapernas kavallerr'. Den har hyggt pa teorin, traditionen,
bygga;ndet och stravandet efter forenklingar som ar adekvata till verkligheten.
Professor Myrdal ar sj alvfallet inte den ende som viII vara adekvat till verk
ligheten. Det har naturligtvis alla ekonomer stravat efter att vara.

Men institutionalismen har aldrig kunnat nB. fram till den stora syntes som
exempelvis Schmoller dromde om. Redan pa hans tid anklagade man eko;no
mer av en mera teoretisk inriktning, framfor allt de anglosaxiska, for brutal
och skandlig forenkling av alIa sammanhang och for att bortse fran just det
som gor samhiillet till vad det are Man talade om den induktiva metoden och
det i;nduktiva studiet av samhallet, dvs. ett langsamt och modosamt insamlande
av alla historiska, sociologiska och andra nodvandiga fakta, till dess de slut
ligen kan vavas samman. Dessa induktiva studier skulle ersatta de deduktiva
metoderna, vid vilka man gick manga och ganska skandliga genvagar, arbetade
med snabba hypoteser och forsokte hekrafta dem pa ofta ratt tvivelaktiga satt.
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Nu laser val ingen de gamla institutionalisterna. Me;n man laser gamla teo
retiker! Om institutionalisterna var geniala, vilket manga av dem var - det
kraver troligen ett visst matt av genialitet, universalitet oeh energi att vara
institutionalist - forsokte de gora sadana insatser som professor Myrdal gj ort
nar ha;n skrivit sin stora bok om Sydasien, en bok som tagit myeket lang tid
att skriva oeh kravt en oerhord moda.

Min forsta fraga ar nu: Vad tror professor Myrdal det heror pa att det gatt
sa daligt for de gamla i;nstitutionalisterna?

Min andra fraga ar mera personlig. Jag undrar om professor Myrdal sjalv
tyeker att det verkar som en lovande metod att forsoka stalla samman alla
aspekterna pa ett samhalle? Nar man DagOn verklig insikt? Blir det da i;nte
latt nagot av en religios erfarenhet. Det som gor "Asian Drama" sa enormt
ar j u att det tar upp allting. Det gar inte att behandla nagonting separate Pro
fessor Myrdal har upplevt prohlemen pa ett satt som ingen las;ning kan ersatta.
Men nar man laser hans hok ar det onekligen litet svart att se, kanna oeh
forsta alla sambanden. Min andra fraga ar darfor: Vilken karaktiir har denna
stora forstaelse?

Detta uppfattar jag 80m en myeket vase;ntlig fraga, oeh jag hoppas att pro
fessor Myrdal viII saga nagonting om den saken.

Bankdirektor Bo Thome: Herr ordforande! Det ar kanske litet formatet
av en man fran det praktiska oeh planerande faltet att har stalla fragor. Min
enda ursakt ar att jag inte har Hist professor Myrdals bok oeh an sa Hinge
alltsa kan vara okunnig utan att hehova skammas for det.

Av professor Myrdals framstallning forstar jag att han hetraktar histandet
fran den rika varlden som marginellt, oeh det ar sj alvfallet en synpunkt som vi
maste anse riktig. Men det forringar inte de i;nsatser som verkligen gores.
Aven det marginella har ju stor hetydelse for vissa grupper av mindre lander.

Vad professor Myrdal enlellertid inte tog upp oeh som jag darfor vill
aktualisera nuvar relationerna mellan var kommersiella varld oeh u-Ianderna.
Vi har haft for vana att betrakta u-Ianderna utifran var ege;n hegreppsvarld,
oeh jag forstar att vi har fallit offer for vara egna hegrepp oeh var egen
semantik. Det ar risk for att man gor detta oeksa i det praktiska livet. Vi sluter
handelsavtal pa den grundvalen att vi har att gora med likvardiga partners,
80m tanker likadant som vi sjalva. Givetvis marker vi att det uppstar kolli
sioner nar vi traffar overenskommelser med sadana la;nder dar man har ett
helt annat tankesatt an vi, oavsett om de liinderna ligger i Osteuropa eller i
Ostasien. Fragan ar i vad man det blir sadana kollisioner mellan de rika
landerna oeh u-Iander;na oeh i sa fall vilken hetydelse detta har for u-Ianderna?
Det kommersiella samarbetet ar val inte marginellt for u-Ianderna. Nar nn
i sj alva verket histandet. fast det ar marginellt ar myeket betydelsefullt,
sa far man sla fast att det kommersiella sanlarbetet mellan u-Iander oeh indu
striUinder ar av annn storre hetydelse.

Na, da ar fragan i vad man vi i de rika landerna skall behandla u-Hinderna
annorlunda an vara rika motparter. Skall vi vara den vite mannen som lutar
sig bakat oeh betraktar motparten som en mindervardig individ, vilken vi
maste anstranga oss speeiellt for oeh inte anvanda harda ekonomiska for
handlingsmetoder mot utan i stallet vara extra mjuka? Eller ar det nagot
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annat vi skall gora? Skall vi kanske vara naturliga? I sa fall blir det Hitt
tal om utsugning.

Fraga;n ar alltsa: I vad man kan man ur professor Myrdals erfarenheter
dra slutsatser pa detta omrade? Det ar namligen en vasentlig sak for oss s~m

haIler pa med dessa tinge Skall vi anstranga oss att vara annorlunda, eller
skall vi forsoka vara oss sj alva?

Laborator Odd Gulbrandsen: Herr ordforande! Jag hor till dem som annu
inte har last "Asian Drama"; darfor hehover jag inte heller ha nagon respekt
for hoken. Oeh professor Myrdal hidrog i;nte heller till att inge mig respekt
for den - i viss mening. Om det ar sa som Myrdal sade, att hoken heskriver
de institutionella forhallandena men inte visar pa hur problemen skall losas,
sa undrar jag om den verkligen ar till sa stor gHidje for u-Iandernas aktuella
problem.

Myrdal framstallde saken sa i forsta delen av sitt foredrag, me;n i andra
delen gjorde han en del rekommendationer. Jag tror darfor inte att han sjalv
ar av samma uppfattning som den han forsokte tala om for oss att hoken for
medlar. Om det ar sa att all statistik ar felaktig, oeh om alIa de kallor vi har
att tillga ar felaktiga, sa kan heller inga slutsatser dras. Dei fragar jag mig
varfor professor Myrdal egentligen har skrivit sin hoke

Vidare ar jag i;nte aIls overtygad om att man behover vara sa blygsam som
Myrdal ar betraffande mojligheterna att fa ett grepp om u-Iandsproblemen. I
sjalva verket ar det i stor utstraekning jordbruksproblem man har att gora
med, oeh savitt jag forstar ar de prohlemen inte myeket konstigare an de
jordbruksproblem vi hade har for omkring 100 ar sedan. Man kan med hjalp
av historiska analogiresonemang komma myeket langt pa vagen mot intres
santa och viktiga slutsatser. Erfarenheter fran utvecklingen i t. ex. Japan
tyder pa att det inte behover vara sa oerhort myeket annorlunda an vad det
varit tidigare har i Europa.

Vi har ett enormt ansvar nar det galler att ge anvis;ningar. Det rna vara
hant som Myrdal sager, att vi kan kanna oss osakra, men om vi inte ger rad
oeh inte hj alper politikerna, sa maste de ju forsoka losa problemen sj alva.
Vad har vi da nationalekonomin till? Professor Myrdal har emellertid redan
svarat pa den fraga;n; han har sagt att vi garna sysslar med radgivning. Men
det stammer inte riktigt med hur Myrdal idag havdat att u-Iandsfragorna maste
angripas: att vi skall begransa oss till en rent deskriptiv analys av problema
tiken. Nu ar det dock mojligt att professor Myrdal har tankt folja upp denna
sak med anvisningar oeh rad om hur vi skall losa problemen, oeh i sa fall ser
jag med myeket stort intresse fram mot nasta Myrdal-bok.

Seda;n vin jag oeksa ta upp ett annat resonemang som professor Myrdal
var inne pa, namligen att den utveeklade varldens insatser ar myeket margi
nella. Det ar kanske riktigt. Men den marginaliteten ar anda betydelsefull 
enormt betydelsefull! Redan det att vi kan producera anvandbara ideer ka~

ha djupgaende effekter pa utveeklingen i u-Ianderna, utan att de ar forbundna
med avsevarda kostnader.

Det ar likadant pa den handelspolitiska sidan. Visserligen ar det riktigt att
varldsha;ndeln omfattar en myeket liten del av varldsproduktionen, men om vi
ser pa den effekt som denna handel har oeh pa de atgarder med vilka de ut-
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vecklade landerna inverkar pa denna handel oeh vad de har for effekt pa
prisnivan i u-landerna, sa ar det sannerligen inga smasaker det ror sig om!

Jag kan som exempel ;namna att de j apanska jordbrukarna far ungefar tre
ganger sa hogt pris for sitt ris som de indiska jordbrukarna far. En av de
vasentliga anledningarna till att indierna far sa daligt betalt for riset ar att
amerikanarna saljer vete i en kvantitet som uppgar till ungefar 10 proeent av
de;n totala arliga veteproduktionen i Indien. Detta har myeket kraftiga depres
siva effekter pa prisnivan bade for vete oeh, pa grund av konkurrerande sub.
stitution, aven for ris. Att de japanska risodlarna nar dubbelt sa hoga skordar
nar de far tre ganger sa myeket betalt for sitt ris ar ganska enkel jordbruks.
ekonomi. I det faIlet bor samma forhallande galla i u-lander;na som for oss.

For att oka produktionen av jordbruksvaror, sedan man utnyttjat de natur.
liga resurserna fullt ut, kravs att man anvander industriella produktionsme
del, oeh for att man skall kunna kopa dessa produktio;nsmedel maste man
salja nagonting annat. Dar har vi den spiral som stiindigt behover vidgas.
Det ar alldeles klart, att om man med handels- oeh j ordbrukspolitik i den ut·
veeklade varlden pressar priset kraftigt for u-Ianderna, sa kommer kopkraften
hos u-Hinderna att hli lag oeh utvecklingen langs spiralen att bromsas. Detta
kan visserligen ses som en marginell effekt, men den far enormt djupgaende
verkan pa de;n totala ekonomin for u-Iandema.

Som sista punkt viII jag ta upp detta att hetrakta den diskussion vi for
har i Sverige som hetydelselos. Dar maste vi myeket klart skilja pa vad den
unga generationen vin, hoppas oeh kampar for, oeh vad de aldre - som har
hand om penningpungen - gor. Det ar dar som jag. tror att de stora hryt..
;ningarna finns i vart samhalle. Om vi i dag bara ger nagra tiondels proeent av
nationalinkomsten till stod at u-liinderna, sa ar det darmed inte sagt att stodet
framdeles, nar dagens ungdom hlivit aldre oeh fatt inflytande, maste forbli
marginellt.

Herr ordforande! Detta var nagra oppositionella aspekter; jag har anfort
dem darfor att jag tyckte att nagon har oeksa skulle upptrada som opponent
mot professor Myrdal.

Herr ordforanden: Det ar tva talare ytterligare allmalda, men nu
borjar fragorna. bli sa "challanging" med avseende pa professor
Myrdals "approach" - for att har anvanda foredragshallarens egen
karnfulla nutidssvenska - att jag ger professor Myrdal tillfiille att
omedelbart kommentera de inlagg som har gjorts.

Professor Gunnar l\'IyrdaI: Det ar jag taeksam for att fa gora TIU, medan
jag annu kommer ihag litet av vad som sagts. Oeh da borjar jag fran slutet,
alltsa med det som docent Gulbrandsen sade.

Docent Gulbrandsen trodde att i fraga om villigheten att verkligen ta pa
oss uppoffringar for att hj alpa de fattiga landerna finns det en stor skillnad
mellan de aldre och de yngre generationerna. Det skulle ocksa jag garna viIj a
tro pa. Men innan jag uttalar ett sadant omdome vill jag i sa fall ha det be
lagt med myeket noggrannare opinio;nsundersokningar .an de som gjorts. Det
kan namligen tankas att en hel del av de unga gossar som nu for ett sa kraftigt
sprak nar det galler "hj alpen till u-Ianderna" - vilket de kan gor hI. a. darfor
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att de inte star i ansvarig stalIning - inte talar for hela sin generation. Det
ar en sak som jag skulle vilja ha klarare belagg for.

Men som jag framholl har forhallandena anda andrats avsevart. Jag vet
bara en person som fore andra varldskrigets slut hade en tanke pa att infora
nagot slags internationell beskattning for att hj alpa de underutvecklade lan
derna. Det var min hustru Alva. Hon forde fram den tanken i sina serie
'artiklar i davarande Afton-Tidningen, senare sammanfattade i en bok. I;ngen
manniska tog 'henne den gangen pa allvar. Men nu har vi i alla fall en hel
del teknisk bistandshj alp och annan s. k. u-hj alp. Sa det har dock gatt framat.
Jag vantar att det skall ga {ramat annu mera, framfor alIt om utvecklingen i
de underutvecklade Hinderna hlir odesdiger, vilket jag dessvarre forutser.

Jag hAIler helt med docent Gulbra;ndsen nar han sager - och jag ar ledsen
for att jag inte understrok det mera i min forsta framstallning - att aven
om var hj alp ar marginell innebar det ingalunda att den ar hetydelselos. Tvart
om ar den av allra storsta betydelse. For manniskor som lever under sa pres
sade forhallanden som nlan gor i dessa Hinder ar var insats av kolossal hety
delse; men jag viII framhalla att om det skall bli fraga om nagon mera avse
yard framryckning i moderniserande riktning, sa behovs det revolutionara re
former i dessa lander. Och de reformerna kan bara manniskorna dar sjalva
besluta om. Kolonialisme;n har ju givit upp. Lat oss inte glomma det. Och den
'svaga ersattning for de rika landernas ansvar for de underutvecklade landerna
som vi har i de internationella organisationerna ar inte av den karaktaren att
den kan astadkomma nagra vasentliga forandringar. Den saken anser jag vara
mycket viktig att framhalla.

I Japan har risodlarna tre ganger sa stora skordar som i Indien, sa docent
Gulbrandsen. Ja, det racker inte med det. De far fem ganger sa stor skord
per arealenhet. Men vi skall inte glomma de skilInader som dar finns. Forst
och framst ar j apa;nerna ett sliikte for sig. Jag kallar andra underutvecklade
u.lander for "soft states." Det skulle fora for langt att har utreda vad jag
menar, men jag inHigger i det begreppet hI. a. allman brist pa social disciplin
i lagstiftning och lagtillampning samt i genomforande av order till tj ansteman
- plus korruption, nepotism etc. Till de landerna horde definitivt inte Japan.
Dessutom skall vi komma ihag att Japan omsider fick sin radikala jordrefornl
under en revolutionar epok. Det skedde nar Japan hesegrats i kriget. Samtidigt
hade japanerna "turen" - om jag far tala sa lattvindigt - att fa en inflation
i landet, som praktiskt taget sopade bort all ersatt;ning at jordagarna for mar
ken. Darfor skall vi vara forsiktiga med att dra paralleller mellan Japan och
ovriga stater. '

Vidare sade docent Gulbrandsen att vi kan dra paralleller med var egen
utveckling. Vi kan jamfora med hur det sag ut har hemma for 150 ar sedan,
sade han. I min bok har jag ett helt kapitel om den saken, kapitel 14, dar jag
kort forklarar att forestallningen att de u;nderutvecklade landerna bara sHipar
efter oss nagot elIer nagra arhundranden ar helt falsk i vasentliga hanseenden.
De har genomgaende betydligt storre svarigheter att overvinna an vi hade
i vara Hinder vid nagon tidigare tidpunkt - sa aven om vi bortsage fran be
folkningsexplosionen, som gor att 'befolkningsokningen i de underutvecklade
landerna ar tva-tre ganger sa hog som den nagonsin varit i vara lii;nder nar
fodelsetalen var som hogst.

Sedan kritiserade nagon talare mig for att jag i min bok har inskrankt mig
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till att bara behandla fakta och faktiska relationer. Da viII jag forst och framst
saga, att eftersom jag alltid arbetar med explicita vardepremisser - som jag
redovisar och forsoker att empiriskt och teoretiskt lagga grunden for - sa
kan jag dra praktiska och politiska slutsatser i olika avs;nitt av boken. Det har
jag ocksa gj ort i min bok, aven om jag aldrig kom fram till att ge en sam
lande och intensiv genomgang om hela det praktiska och politiska- problemet.
Men bortsett fran detta ar det helt rimligt att en nationalekonom sa att saga
arbetar pa tva plan. Det ar en sak att faststalla vad som faktiskt sker och
de teoretiska sammanhang som fi;nns, en annan sak ar att dra de praktiska.
och politiska slutsatserna.

Den omstandigheten att man agnar tid och arbete at att i forsta hand
utreda fakta och faktiska orsakssammanhang innebar inte att man sa att saga
flyr fran en nationaleko;noms plikt - som jag tror att talaren uttryckte det
- en plikt som jag kanske kanner starkare an de fIesta, atminstone i denna
period av ekonomins utveckling: att ge rad. Det ar en bok Oln den saken som
jag;nu skulle vilj a skriva.

Och jag viII garna ge de raden pa alldeles bestamda explicita vardepremisser.
Men de maste ocksa bygga pa kunskap om hur saker och ting faktiskt for
haUer sig. Det ar en mycket viktig uppgift att i det forsta stadiet reda ut huru
dana sammanhangen are Jag uttrycker det avsiktligt sa allmant.

Bankdirektor Thome sade sedan, att eftersom jag forklarat att all statistik
ar felaktig kan man ju inte dra nagra slutsatser av den. Sa dar sade jag emel·
lertid inte. I stallet framholl jag, att oiip.dligt mycket av statistiken ar tam
ligen vardelos; men det far inte innebara att man ger upp forsoken att pa
grundval av en kritisk granskning av den statistik som finns och av andra
tillgangliga kunskapskallor bilda sig e;n uppfattning om vad som faktiskt
varit och ar.

Och nu vill jag ta tva exempel som jag tror ar av betydelse for att visa hur
diHig statistiken are

Om vi ser pa folkrakningssiffrorna i Indien for 1951 och 1961 och lagger
upp en kurva over Hiskunnigheten i olika aldrar, sa far vi tva fullstandigt
parallella kurvor. Det betyder att den statistiken ar otillforlitlig, ty okad His
kunnighet maste i all rimlighets nam;n sattas in underifran, sa att saga, alltsa
i de aJdersgrupper som kommer fran skolorna, som tagit in fler barn. Och
aven om man haft vuxenutbildning i Indien - vilket har forekommit i mycket
liten utstrackning - sa skulle ocksa den vara konce~trerad till vissa illdrar.
Statistiken maste alltsa vara missvisande.

Exempel nr 2 galler den statistik som citeras over hela varlden i slarviga
diskussioner under rubriken Investment in man, namlige.n registreringen av
skolbarn (enrollment). I 1951 ars folkrakning i Pakistan redovisades antalet
barn som bevistade skolundervisni;ng med en siffra som bara var ungefar
halften av antalet barn i skolan enligt enrollmentsstatistiken. Vad man gor i
detta fall, ar att man forsoker komma ner till kallorna - atminstone i viss
man. Sedan tillkommer e~ stor mangd andra uppgifter och upplysningar. Man
far arbeta som en detektiv.

Det har jag gj ort betraffande Pakistan liksom de andra landerna i sydasien.
Jag satter sj illv stort yarde pa dessa kapitel om skolvasendet, darfor att jag
tror att det ar forsta gangen som uppfostringsproblemen i dessa lander verk
ligen "genomlusats". Och jag har kommit fram till vissa uppskattnipgar, som
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jag har presenterat i diagram oeh tabeller. Visserligen har jag varit tvungen att
saga, att grundvalen for uppskattningarna ar myeket svag, men "de torde dock
komma narmare verkligheten an den statistik som man i allmanhet anvander".
har jag skrivit. lalla handelser slas dar fast vilka slags uppgifter oeh obser
vationer man skulle hehova for att kunna diskutera problemen.

Man skall salunda inte bara konstatera att statistiken ar felaktig oeh att
det darfor inte gar att dra nagra slutsatser. Det ar ip.te sa man far arbeta.
I stallet genomarhetar man statistiken oeh soker dess kallor; sedan jiimfor
man. Oeh da kommer man dessvarre - det ar mitt pastaende som jag redo
visat pa manga stallen - fram till att statistiken ar oerhort otillforlitlig. Vi
nationalekonomer har ofta pa ett okritiskt oeh helt oforsvarligt satt anvant
statistiken i vara skrifter utan att satta oss in i vad S0111 ligger bakom
siffrorna.

Harefter skall jag ga over till de mera magistrala synpunkter som min gamle
van Goran Ohlin anlade pa fragorna. Vad han sade om de nationalekonomiska
teoretikerna ar inte alldeles riktigt. Vi skall ju ha klart for oss att Adam
Smith anda lever - fastan ka;nske inte sa myeket har pa Handelshogskolan.
Han var en institutionell ekonom i likhet med hela den klassiska linjen. Det
fi;nns myeket institutionell ekonomi i den langa linje som vi betraktar som
klassisk eIler ;nyklassisk. Jag har alltid varit kritisk mot en hel del institutionell
teori av samma skal som formodligen Goran Ohlin, fastan han inte utveeklade
skalen. Den Sehmollerska skolan i Tyskland hade en egendomlig motvilja mot
teori, som gj orde att man sa att saga presenterade ohservationer uta;n sam
manhang oeh utan att forsoka passa in dem i en analytisk teori.

Den institutionella forskning som jag tror pa bej akar forst oeh framst teori.
Det ar en oriktig forestallning att man bara genom att se pa verklighete;n kan
fa tag pa de essentiella orsakssammanhangen. Man startar alltid a priori,
maste alltid uppstalla fragor, innan man kan ge svar. Darfor ar jag sanner
ligen inte emot teori. Tvartom.

Vad mi;n bok i forsta hand efterstravar ar just att framlagga en teori. Dar
emot ar jag definitivt emot oduglig, falsk teori. Den for jag en immanent
kritik emot. Jag hoppas att Goran Ohlin inte heller ar sa forhalt teoretisk att
han menar att man skall ha respekt for falska oeh felaktiga teorier. Min kri
tiska diskussion av gangse teorier, gar ut pa att de varit begreppsmassigt
ologiska oeh varit inadekvata till verkligheten.

Detta hetyder att den institutionalism som jag talar om oeh represe.nterar
- Inan skall inte skylla Sehmoller oeh en mangd annan javulskap pa mig;
ursakta uttryeket! - forvisso inte· ar anti-teoretisk. Den ar inte emot mo
deller. Men den ar emot falska modeller oeh daliga teorier. Oeh framfor alIt
viII den komma sa nara verkligheten som mojIigt, i den meni;ngen att man inte
skall gora en Modell pro exereitio, alltsa i luften, utan soka fa ut det essentiella
oeh betydelsefulla. Goran Ohlin oeh jag har dar sakerligen inga delade me
ningar. Men lat mig ater understryka att jag karakteriserar min bok som
framlaggandet av e;n teori. Oeh med teori har jag alltid menat - det skrev
jag redan i Monetary Equilibrium - det enda man rimligtvis kan mena med
teori, namligen ett logiskt koordinerat system av fragestallningar till empirin.
Nar man avlagsnar sig fran. denna defi;nition av teori ar man ute i teorier av
det slag som jag kritiserar.

Det ligger i sakens natur att en teori alltid ar forsoksvis oeh tillsvidare;
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man gor sa gott man kan med den faktiska kunskap man hare Oeh det ar
helt rimligt att fortsatta forskningar skall pavisa fel pa teorin. Ty i sista hand
ar det fakta som ar suvera;na. Jag skulIe viIj a se den teoretiker som star upp
oeh pastar att jag inte har ratt nar jag sager detta.

Min institutionalism ar alltsa en teoretisk institutionalism, dar jag sanner
ligen inte springer ifran teorin. Om nagon har suttit oeh Iusat igenom begrepp
oeh provat teorier frap synpunkten av deras logiska koneistens oeh deras
formaga att forklara verkligheten, sa ar det jag.

Vi menar val darfor inte sa olika om dessa tinge Att det skulle "Himnas'
nagot efter" av teorier, som bevisats vara falska, ar en sak som jag tillater mig
betvivIa. Om man vet att attityder, institutioner, levnadsstandard oeh lev
nadssatt - av skal som finns redovisade - spelar en mycket storre roll i de
underutveeklade Hinder;na an hos oss, sa maste man ha de sakerna in i teorin.
Gor man teorier utan att ta in dem hlir teorierna falska.,

Jag ar uppfostrad med teorier, oeh jag har all respekt for dem, men illa
genomtankta oeh daligt underbyggda teorier har jag som sagt ingenting
tillovers for. En myeket stor del av det som publieerats under efterkrigs
tiden bestar emellertid av sadana pavisbara falska oeh oriktiga generali
seri,ngar. Vad jag yin ha i stalIet ar riktiga generaliseringar, som kan ut
gora en forskningsapproaeh. Oeh da hlir de givetvis mera inveeklade. Nar
det galler de underutveeklade Hinderna kan vi inte noj a oss med alltfor
enkla teorier, alltsa teorier av det slag som vi i viss utstrackning kan till
Himpa i de utveeklade Hinderna. Materian ar mycket mera inveeklad, oeh det
forklarar kanske att min bok har blivit sa tj ock.

Om jag for atta ar sedan, nar jag fick dessa ting klara for mig, hade skrivit
en bok pa 200-300 sidor dar jag lagt fram de allmiipna synpunkter jag har
redovisat, sa kunde det val blivit en hygglig oeh hra hoke Men den gangen
fortsatte jag "olyekligtvis" att trampa pa i trasket. Jag ville ga igenom teo
rierna riktigt grundligt oeh kritisera sonder dem, om de var falska, sa att
de inte skuIIe kunna Ateruppsta igen. Vidare ville jag ga sa djupt in i verk.
ligheten nar det galler institutio;ner oeh attityder att jag kunde vaga mig pa
att gora generaliseringar. Hela min bok bestar av generaliseringar, men jag
viII gora den sa att de skulle sta sig mot logisk kritik. De skulle clessutom
vara byggda pa verkligheten oeh darfor kunna vara en utgangspunkt for fort
satt forskning, en forskping som till stor del maste bli av empiriskt slag oeh
som givetvis kommer att kullkasta stora delar av min teori. Det ar helt na
turligt.

Eli Heekscher skrev en gang i tiden fern volymer - viII jag minnas - om
svensk ekonomisk historia, oeh myeket av hans laror har hans larj ungar se..
nare raserat. Men den stora insatse;n kanner anda alIa hans Hirj ungar till:
att det ar pa grundval av Heckschers generaliseringar i namnda bocker som
hans elever senare har arbetat med olika problem. De volymerna har givit
dem majligheter att na fram tillsina mera precisa modeller.

Sa ser jag pa teorin. Teori ar helt nodvandigt i vetenskapen. De;n bar
utformas i kontakt med verkligheten oeh provas for logisk konsistens. Den
blickar fram emot framtida empiriska forskningar - som teorin alltid fragar
efter vilka regelbundet hor vantas kunna forandra viktiga delar av den
teori som urspru;ngligen lagts frame Detta tror jag att Eli Heckscher skulle
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ha hallit med om hetraffande sina fern volymer, om han hade varit nar
varande nu.

Direktor Nils Thedin: Herr ordforande! Professor Myrdal rekommende
rade oss att lasa ett kapitel med rubriken I~vestment in man, och den rekom
mendationen skall vi naturligtvis med gladje folja. Jag har sjalv inte hunnit
sa langt annu i det stora verket. Men det som gor att jag nu viII stalla en
fraga till professor Myrdal ar att han hetecknade det som doljer sig un~er

detta begrepp som en veritabel soppa. Jag vet inte om professor Myrdal dar.
med me,nade sj alva terminologin, och om man inte hor anvanda ordet invest
Inent i detta sammanhang. Om det ar uteslutande en terminologisk fraga
kan man naturligtvis komma overens om att anvanda andra ord.

Jag forestaller mig dock att det galler nagot annat, och det ar detta andra
hakom hegreppet som jag garna skuIIe vilja hora professor Myrdal saga
nagot ytterligare om. Ty om han ocksa avsag att kritisera det som nu i
vaxande utstrackning sker inom det lilla marginella stycke av verkligheten
som kallas for u-hjalpen, sa ar det en mycket viktig sake

Jag ber att fa ta ett exempel. I borj an av detta sekel upptackte engels
mannen i Indien att jordbrukar,nas svara situation - eller nod - delvis
sammanhangde med den verksamhet som utovades av the moneylenders,
alltsa penningockrarna som' lanade ut pengar till j ordbrukarna. Med de
pen;ninglanen som sakerhet tog utlanarna sedan storsta delen av skorden,
bestamde priserna pa den och bestamde aven priserna pa de varor som jord
brukarna kopte i penningutlanarnas affarer; de var namligen ocksa handels
man.

Genom att bestamma rantan pa lanen och priserna pa den skord som saldes
samt pa de fornodenheter som jordbrukarna behovde kopa kunde dessa pen
ningutlanare helt och halIet bestamma pa vilken niva jordbrukarna skulle
fa leva. Da sade engelsmannen: Har maste vi i,nfora ett nytt system! Och sa
togs initiativet till en kreditkooperativ verksamhet.

Nagon gang pa 1950-talet publicerades en utredning som hette Rural credit
survey. Pa grundval av en visserligen bracklig statistik konstaterades dar att
meIIan 3 och 4 procent av krediterna till jordbruket gick genom dessa koope
rativa jordbrukskassor. Pa ett halvt sekel hade man alltsa tillkampat sig ett
"brohuvud", som svarade mot mellan 3 och 4 procent av hela kreditgiv;ningen.

Ett tiotal ar senare, i mitten av 1960-talet, publicerade FAO en skrift, ut
arbetad av ett antal experter, i vilken man gick in pa och provade orsakerna
- som givetvis var manga - till kreditkooperationens misslyckande. Och en
av de faktorer som lag pa botten var helt e~kelt okunnigheten, analfabe
tismen.

Det har val mer och mer blivit sa att den marginella stravan som vi inom
kooperationen utovar pa u-Iandsomradet har inriktats pa utbildning, pa det
som vi alltsa viII kalla for investment in man. Och jag forestaller mig att det
ar den enda vag pa vilken vi ka;n forsoka komma frame Ja, jag undrar om
inte en av de viktigaste handelserna i svensk ekonomisk historia var info
randet av den obligatoriska folkskolan. Likasa undrar jag om inte en av de
kusligaste utvecklingstrenderna i varlde;n i dag ar att analfabetismen totalt
ser ut att oka ar fran ar.

Jag rakar vara med i en institution som mycket ofta anvander uttrycket
investment in human resources, alltsa FN:s bamfond. For varje ar tas nn en
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vaxande andel av dep. totala budgeten i ansprak for att forsoka vidga den
flaskhals som utbildningen, "education", av barnen utgor. Bakom detta ligger
forestallningen att om vi inte kan utbilda den nya generationen, sa blir ocksa
en stor del av alIa a;ndra investeringar som skall goras helt meningslosa.

Nu ar det myeket moj ligt att jag helt oeh hallet missuppfattade professor
Myrdal, nar han karakteriserade "investment in man" som soppa, men jag har
i alla fall nu fatt tillfalle att stalla en fraga om hur han ser pa den delen av
den verksamhet som syftar till att hoj a produktiviteten i de underutveeklade
Hinderna.

Civilinge;njor Olof Sunden: Herr ordforande! Fastan jag inte hor till det
nationalekonomiska kavalleriet utan snarare till fotfolket eller teknikernas
yrkeskategori - som ofta har att forsoka gora verklighet av ekonomernas
planering - vill jag anda drista mig till att stalla en i mitt tyeke viktig fraga
till professor Myrdal.

Jag undrar om vi inte ar i behov av forsk;ning rorande en problematik, som
man annu inte har vagat vidrora oeh som professor Myrdal inte heller gatt
in pa. Inneborden i den problematik jag har vill ta upp kan uttryekas i
fragorna: Har u-landerna fatt det samre eller battre under den vite man;nens
harskarperiod? Har var hj alp bidragit till battring aven pa sikt? Vad menar
vi i sa fall med samre oeh battre?

Var gangse u-landsdebatt har givit intrycket att u-Ianderna har fatt det
samre att den vite mannen har en stor skuld oeh att vart s. k. kapitalistiska
system har e;n annu storre sadan. Pa min £raga skulle jag daremot tro att
en biolog ville svara, att en art som har formaga att oka sin population
definitivt har fatt det battre. Men nar vi kommer till det politiska tankandet
accepterar vi att en art som okar sin population sa som manniskan and~ har
fatt det samre, om vara ideologier kraver en sadan slutsats.

Det ma nu vara hur det viII med prohlemet battre och siimre; faktum ar
att den vite Mannen inte har lyckats minska lidandet i u-Ianderna. Darfor kan
oeksa lidandet utnyttj as i krasst propagandasyfte. Befolkningsexplosionen
ar en tragisk paminnelse om att lidandet atminstone har fatt storre volym.
Om det oeksa har fatt storre intensitet ar en annan fraga.

Den vite Mannen bar utan tvivel skuld till befolkningsexplosionen satillvida
att vi med vara medieinska oeh tekniska hjalpmedel oeh resurser har minskat
barndodligheten inte minst i u-Ianderna oeh darmed lagt grunden till en
befolkningsokning inom de manniskogrupper som annu lever enligt den bio·
logiska lag som sager att alIa "overskottskalorier" skall anvandas till artens
populationsokning.

Vi har oeksa manga ganger bidragit till att oka lidandet genom vara tek
niska insatser. Vi har gj ort ofornuftiga angrepp t. ex. nar vi i oforstand har
sankt grundvattnet for att oka ytvattningen i omraden dar det tidigare funnits
bordig mark. Vi har alltsa astadkommit skada i dessa u-Iander utan ont
uppsat endast darfor att vi velat vara hj alpsamma. Har ar det verkligen fra
ga om hjiilpsamhetens svara och svarbedomda problem. Xr vi del inte i starkt
behov av forskning om hur vi skall kunna hjalpa pa ett satt som inte okar
Hdandets volym? dvs. sa att fler manniskor lider oeh Hder under Hingre tid
an utan hjiilp.

Professor Myrdal sade att det bidrag vi kan ge endast ar marginellt. Det ar
alldeles riktigt. Men eftersom det maste vara marginellt ar det absolut nod.
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vandigt att vi ger hj alp for intern sj alvhj alp i u-Ianderna. Vi far under inga
forhallanden ge hj alp som resulterar i okat behov av framtida hj alp darfor
att hj alpen pa langre sikt bara okar lidandevolymen. Eftersom vara resurser
ar marginella kan vi inte eskalera hjalpe;n for varje misstag vi gor i var
hj alpsamhet.

Jag viII inte saga att vi inte skaII hjalpa, men jag tror att vi har har att
gora med ett problem 80m mycket liknar relationen mellan nationalekono.
mi och foretagsekonomi. Det forefaller mig som om den sentimentala hjalp
samhet som det nu propageras sa inte;nsivt for och som ar naturlig mellan
individer och sma grupper kan valla stora skador, om den omsattes intema
tionelIt, precis pa samma satt som de principer och lagar som galler for fore
tagsekonomin kan hli destruktiva om de omsattes i nationalekonomiska sam
manhang. Ar det inte pa tiden att vi horj ar i;nse skiIInaden mellan mikro
och Inakroforhallanden aven pa de sociala omraden dit hjalpverksamheten
hor? I annat fall blir det sa att vara varderingar, aven i fortsattningen och
trots vara goda avsikter, blir lidandets framste hundsforvant och heframj are
i u-Hi;nderna.

Professor Gunnar Myrdal: Herr ordforande! Eftersom jag inte ar sarskilt
duktig att gora anteckningar har jag efterat upptackt att jag underlat att
svara pa tva viktiga fragor som stalldes tidigare. Darfor viII jag nu forst
komma tillbaka till dem.

Herr Thome talade om handeln och fragade i det sammanhanget om det
ar skadligt for de underutvecklade landerna att vi anvander vara harda,
reguljara metoder vid handelsforhandlingar, eller om det skall goras pagon
skillnad dar. Nar jag nu tar upp den fragan viII jag samtidigt gora en distink
tion Inellan vad vi gor som medborgare i en stat och vad vi gor som ledare
av enskilda foretag. Som stater menar jag, att om vi har intresse av att hj alpa
manniskorna i de underutvecklade lapderna, sa har vi all anledning att lagga
om var handelspolitik. Vad som hindrar oss dar ar framst vanskotseln av var
egen ekonomi, som gor att vi far vara sa forsiktiga med alIa omlaggningar.
Men vad vi annars skulle gora ar naturligtvis att hI. a. ta hort de tullar som
trappas upp alltefter bearbetningsgraden, och darige;nom direkt motarbetar en
ekonomiskutveckling i u-Ianderna.

Vidare skulle vi vara beredda att lata de underutvecklade landerna verk
ligen komma in pa de omraden dar de har sarskilda handelsforutsattningar,
framfor alIt da arhetsintensiva tillverkni;ngar. Dar viII jag ocksa tillagga, att
pa langre sikt tror jag inte att vi har star infor en intressemotsattning, ty
med hansyn till de hoga arhetslonerna i de rika landerna ligger det helt i var
linje att inte stanga vage;n for de underutvecklade landerna att komma ut pa
varldsmarknaden med arbetsintensiva produkter. Textilbranschen har varit
ett speciellt omrade. Vi har har i landet fort en mycket battre handelspolitik
an man gjort i de fIesta andra lander. Det maste jag saga att jag ar stolt
over.

Detta om staternas handelspolitik. Vad sedan de e;nskilda foretagen angar
har jag den uppfattningen - och det kan ju vara roligt for er att hora en
gammal socialdemokrat saga det - att industriforetagens uppgift ar att inom
ramen for allman anstandighet och de lagar som vi stiftar i demokratisk ord
ning, och dar industriforetagare;n har en rost 80m alIa andra, producera sa
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bra oeh billiga produkier SOID mojligt oeh tjana sa myeket pengar, som de
kane Det ar min installning. Jag forstar inte aIls varfor foretagarna skall
upptrada som valgorare. Skall vi idka valgorenhet, sa ar det inte industrin
SOID. skall sta for den. Det skaII vi alla medborgare gora. Bankdirektorer oeh
industriforetagare blir som vi a;ndra heskattade pa faststallt satt oeh har som
sagt en rost som alla andra.

Jag viII altsa ha litet mera av Montesquieus arbetsfordelning i den s. k.
u-hjalpen. Jag ar misstanksam mot det "samarhete" som det talas sa myeket
om. Vart affarsliv har hlivit myeket mera byrakratiskt organiserat nu an
tidigare. De myeket framstaende industriman, som jag kande i min ungdom,
sag pa tj anstema;nnen i organisationerna som sina tj anare. Nu verkar det
som om de i stallet yore deras herrar. Samtidigt vin de "samarbeta" med den
statliga hyrakratin.

ViII staten understodj a underutveeklade lander vill jag att det skaII ske efter
allmanna regler. Darefter far den privata industrin overvaga om den kan tjana
nagot pa det, oeh om den kan konkurrera. Var dubbelbeskatt;ning innebar
t. ex. de facto (det skulle ta for lang tid for mig att narnlare redogora for det)
en subvention till de underutveeklade landerna. Darfor ar den som jag ser
det idealisk, eftersom den ar allman. Oeh dar behovs det inget samarbete.
Industri;n har mojIigheter att prova om den kan gora en insats oeh tjana till.
raekligt myeket pengar pa det samtidigt. Oeh dar skall man dil rakna in inte
bara de redovisade profiterna utan oeksa ehansen att komma in pa marknaden
oeh salja maskiner oeh myeket annat som ger fortjanst.

Enligt min me,ning finns det darfor ingen som heIst anledning for industri·
foretagen oeh for det privata naringslivet over huvudtaget att vara sarskilt
mjuka mot de underutveeklade landerna. Det tror jag inte heller att de ar 
oeh jag har aldrig sett nagot fel i det. De som skall vara mjuka ar de rika
staterna, nar regeringarna handlar efter en politik som hestammes av med.
borgarna. Sa ser jag, myeket kort, pa det prohlemet.

Sedan sade docent Gulbra;ndsen att man i Japan har tre ganger sa hogt
rispris som Indien, oeh han menade - vilket ar en myeket popular sikt, inte
minst i Amerika - att felet ar att man i Indien inte hojer priserna. Det ar
en alhnan forestallning, att om man hoj er priset, sa stiger oeksa j ordbruks·
produktio;nen. Men i Indien har, som jag namnde, hara var fjarde jord.
brukare nagonting att salja. Resten pressas ut genom en icke marknadsmassig
process via penningutlanarna oeh jordagarna.

Vidare ar det hara omkring en fj ardedel av skorden eller litet till som gar
till marknaden oeh prissattes dar. Oeh i ett sadant la;nd ar en stegring av
priserna ingalunda detsamma som ett storre uthud. Det kan tvartom hli ett
Inindre uthud. Manniskorna pa landshygden svalter namligen till stor del,
oeh far de hattre betalt sa hehaller de en storre del av skorden. Da hlir det
ett minskat utbud.

Man skall i;nte vara sa enkelsparig att man tror att de marknadsforhallanden
som giiller i de utveeklade landerna, dar hefolkningen inte svalter, oeksa galler
for de underutveeklade landerna. Har forutsatter vi ju att med ett hogre pris
stimulerar vi investeringar och annat, oeh darigenom far vi ett storre utbud.
Det ar inte sakert att det gar pa samma satt i ett underutveeklat land. Darfor
ar prissattni;ngen en mycket mer komplicerad fraga i dessa Hinder. I forsta
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hand gaIIer det att astadkomma en utj amning meHan sasongerna. Prisets roll
i sammanhanget ar sannerligen inte sa e;nkelt som man allmant forestaller sig.

Har ser vi just ett sadant felslut som jag talade om forut, nar vi a;nvander
vara modeller och teorier, anpassade efter vara forhiUlanden, pa underutveck
lade lander. Och det ar en av anledningarna till att vi maste gora en institu
tioneII analys av hur det i verkligheten forhaller sig, inna;n vi drar nagra
slutsatser.

Sedan kommer jag till vad Nils Thedin kallade for "investment in man".
Lat mig da forst gora klart att det ar oerhort viktigt att hoj a kvaliteten och
kvantiteten pa undervisningen i de underutvecklade Hi;nderna. Nar vi inforde
den obligatoriska skolundervisningen har i Sverige var motiveringen for det
att man ville forbattra mojligheterna for vad vi nu kallar "utveckling" och
aven att moj liggora ett mera allma;nt deltagande i den demokratiska proces
sen. Alla ekonomiska historiker har ocksa lagt mycket stor vikt vid undervis
ning och utbildning. Det ar inga nyheter. Det var bara de dumma ekonomerna
- onl ni ursaktar uttrycket - som efter kriget trodde aU det som de ansag
vara nara nog en naturvetenskaplig ko;nstant, namligen capital output ratio,
utan vidare kunde tillampas i de underutvecklade landerna.

Slutligen gick emellertid nagra forskare dj upare in i problemet och fick da
klart for sig att produktivitetsokningen i sj alva verket i en del rika lander
var mycket storre an den okning i produktionen som kunde bero pa kapitalet.
Detta residuum oversatte man sa direkt till education (och ibland halsovard).
Vad jag ar emot i detta fall ar sannerligen inte att denna nya skola gick emot
den gamla och pekade pa att den var ytlig, darfor att den inte tagit med
education. Vad jag har emot den ar att den inte gick Hingt nog och raserade
hela det teoretiska skelettet, som inte ar hallbart for de underutvecklade lan
derna. Jag gar alltsa inte emot dem som sager att det ar viktigt med utbild
ning, utan jag gar ernot dem som gor modeller i luften, pa mycket ytliga
analogier fran utvecklade lander, dar den finansieIIa kost;naden for education
stalls parallellt med fysisk investering.

I sjalva verket ar investment in man - om Nils Thedin ursaktar - inte
en vetenskaplig term utan knappast mer an e;n propagandafras for en i och
for sig onsklig politik, namligen att det ar mycket betydelsefullt att man sa
snart som mojligt forbattrar utbildningen. I sista hand galler det mera kvali
teten och inriktningen av u;ndervisningen, de attityder den sprider osv., an att
slussa fler barn genom ett skolvasende som ar oreformerat sedan den koloniala
tiden och som da svarade mot kolonialmaktens och den gynnade overklassens
i dessa lander intressen. '

En hel del nationalekonomer har ansett att det forst och framst galler att
hygga ut high schools - alltsa meHan- och hogstadierna - men jag menar
tvartom att det aUra viktigaste ar att sprida laskunnigheten, att fa bort analfa
hetismen. Det var ju ocksa precis vad Nils Thedin sade. Kan man inte over
vi;nna analfahetismen, sa vinner nlan aldrig nagon framgang pa jordbruks
kooperationens och andra omraden. Det ar t. ex. fruktansvart att manniskor
skall hehova arbeta som de gor i flygfabrikema i Delhi. Nar en maskin gar
sonder dar, maste en ingenj or sta och peka for en illiterat arbetare som skall
ut£ora det nodvandiga arbetsmomentet. De kan overhuvudtaget ~te arbeta sa
som vara arhetare gor. I det faIlet haIler jag helt med Nils Thedin.

Sedan drog ingenjor Sunden upp nagra mycket stora fragor, bI. a. vad
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den vite mannen gj ort Ii kolonierna. Dar viII jag forst och fra·mst saga att
rent vetenskapligt ar det oerhort svart att komma fram till ;nagra allmanna
omdomen om vad kolonialismen betytt i land som Ceylon eUer Indien. Ty
nar man sager nagot om vad den vite mannen hetytt dar, sa skulle inneborden
vara en jamforelse meHan vad som faktiskt hant under kolonialsystemet och
vad som skulle ha hant om landerna hade varit fria. Och om det senare vet vi
nastan ingenting. Vi skall ha klart for oss att vi dar ar inne pa mycket
dunkla omraden.

Men vi gar naturligtvis anda igenom dessa problem. Och vad vi da marker
ar att en mycket stor del av framstegen - ty det gj ordes. verkligen en hel del
sadana -- resuIterade i enklaver i en for ovrigt stagnerande ekonomi. Och
vad vi skall vara litet radda for ar att det man gor for narvarande i t. ex.
Indien ar att skapa andra sadana enklaver i en stagnerande ekonomi. Givetvis
hegicks det manga misstag, men vi skall inte skyUa alla pa den vite mannen.
Jag tanker har pa bevattningsanord;ningar och sadant. Det gors en hel del
som inte ar sa mycket hattre nu ocksa, trots all forhattrad teknik. Vad vi pa
det omradet hehover ar ett mycket mera intimt samarhete mellan ekonomer
och tekniker.

Om ni viII ha ett annat exempel pa ytligheten i metoderna kan jag namna
att fore andra varldskriget spelade klimatet som alla vet en kolossal roll vid
forklaringen till underutveckling. Det var opportunt for kolonialmakterna att
kunna hanvisa till vad klimatet hetydde for att halla nere levnadsstandarden.
Men efter kriget forsvann klimatet helt och hallet ur diskussionen och det ar
verklige,n att kasta ut barnet med hadvattnet. Vi kan lasa hekatomber av
ekonomisk litteratur om de underutvecklade Hinderna utan att det overhuvud.
taget namns att klimatet spelar en roll: genom att forandra jordmanen, genom
att ha vissa verkningar pa vaxtlivet och pa den mikro-hiologiska floran och
faunan, arhetseffektiviteten och allt annat. Sadant kan neutraliseras genom att
man betalar vissa kostnader och ibland kapitalinvesteringar - det ar alldeles
riktigt. Jag har last lysande artiklar skrivna av tekniker, dar allt det huvud.
sakliga i det hanseendet finns medtaget; det ar hara sammankopplingen med
de ekonomiska resonema;ngen som saknas.

Betraffande den moderna tekniken har ekonomer och statsman och manga
andra framhallit att denna - som man i de underutvecklade Hinderna alltsa
inte hehover hitta pa sj alv - ar en stor forutsattning for att de underutveck.
lade landerna skall kunna ga raskt framat. Men detta ar ett statiskt resone·
mango Dynamiskt forhaller det sig tvartom sa att de underutvecklade landerna
hela tiden skadas av den tekniska utvecklingen hos oss. Var vetenskapliga och
tek;niska utveckling betalas av industriforetag, stiftelser och stater, och givetvis
ar hela den verksanlheten inriktad pa vara intressen. Och da kommer den
mycket ofta att bli till stora skada for de underutvecklade landerna. Forsam·
ringen i deras handelsposition ar salunda till vasentlig grad ett resultat av
att vara tekniker har lart oss att anvanda relativt mindre av ravaror samt att
tillverka substitut, t. ex. pa textilomradet.

For att riktigt mala fan pa vaggen kan jag tala om att minst tio laboratorier
i Amerika haIler pa med att experimentera med att gora kaffe, mojligen aven
te och kakao, syntetiskt.

Denna dynamik i var forskning, denna tendens hos det tekniska fram.
stegsarbetet att forsamra de underutvecklade landernas stallping har jag
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aldrig sett att nagon papekat. Den skulle bara kunna motas genom a~t vi star
tade en stort upplagd vetenskaplig-teknisk forskning inriktad pa deras problem
och intressen. Det skuIIe vara ett tekniskt bistand av helt a;nnan art och helt
andra dimensioner an vi for narvarande ror oss med.

Vad sedan befolkningsexplosionen angar ar det alldeles riktigt att den orsa
kats av sankt dodlighet som mojliggjorts av de nya ickeko;nventioneIIa ,medi
cinerna uppfunna under och efter andra varldskriget. De spelade inte lika
stor roll i vara lander, eftersom vi redan med konventionell medicin hade
kommit ned till mycket laga dodstaI. Det var i de underutvecklade landerna
som de spelade en sa hetydande roll och utrotade en hel rad av de gamla
folksjukdomarna dar.

I det sammanhanget viII jag forst och framst understryka att det finns ingen
mojlighet for oss att sluta med vara forsok att 'bota sjuka och forhindra dod
sa mycket vi kane Detta moraliska imperativ ar nagot som ligger hogt over
det kaIIa kriget. Enda mojligheten att dampa hefolkningsokningen ar darfor
fodelsekontroll. Pa de;n punkten kan vi i de rika landerna gora marginella
insatser - som i och for sig dock iiI viktiga i lander dar elandet ar sa stort
som i Indien.

Dar stallde ingenj or Sunden en fraga till mig, namligen den huruvida den
omstandigheten att befolkningen okar inte anda betyder att manniskorna har
fatt det battre. Pa det viII jag svara att det tvartom ar mojligt att manniskorna
i de breda lagren i de fattigaste landerna, t. ex. Indien och Pakistan kan ha
fatt sitt ekonomiska lage fors-amrat. lalla handelser har de inte fatt sin situa
tion forbattrad i namnvard grad. Bristen pa jamlikhet har hlivit mera
markant.

Till och med halsotillstandet kan forsamras fastan dodligheten sjunker.
Man kan mycket val under lang tid ha sjunkande dodstal tack vare den
moderna medicinska tekn010gi;n, vilken gor det mojligt att hindra att man
niskor, som lever pa en mycket lag levnadsstandard, dor, samtidigt som sjuk
ligheten - framforallt allman svaghet och andra akommor som inte ar nagra
direkt diagnosticerade sjukdomar - tilltar. Vi kan ha en i vidare mening
okad morhiditet fasta;n dodligheten sjunker. Det dar ar ett mycket kusligt
perspektiv, och vi stalles infor det om vi inte lyckas fa ned fodelsetalen. Och
om man skall lyckas, heror pa vad manniskorna sj alva i dessa Hinder gor 
en process 80m i sa fall inte kommer att ga fort. Savitt jag, forstar kommer
kanske flertalet underutvecklade lander att notera en kraftigare folkokning for
atskilliga ar framat, kanske ett dece;nnium eller mera, aven med alIa tankbara
insatser av befolkningspolitiskt slag.

Aktuarie Stig Karlander: Herr ordforande, arade forsamling! Stimulerad
av professor Myrdal viII jag pa de problem som har diskuteras tiIIampa en
teknik, 80m vi lar vara skolbarn i femte och sjatte klasserna i amnet mate
matik. Det ar den tekniken att nar harnen far ett tal att rakna ut, sa skall de
forvissa sig om att det resultat de kommer fram till ar rimligt. Det ar en
ga;nska svar sak, men den har hesparat manga barn mycket obehag. Jag tiinkte
i all ansraksloshet forsoka tillampa den tekniken pa de problem vi har he
handlar, och jag utgar da fran att vi skall avsta 1 procent av nationalinkomsten
till u-Hinderna.

Fran Konjunkturinstitutet har jag inhamtat att man dar rakpar med att
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hruttonationalinkomsten per svensk individ i slutet pa 196O-talet kommer att
ligga pa ungefar 15 000 kronor. Om man tar 1 procent pa det, sa blir det
alltsa 150 kronor. Den summan skulle varje svepsk, oavsett alder, kon och
civilstand, ge till hj alp at u-Ianderna. Och om vi da ser pa proportionen
svenskar-u-Uindare, sa ar den vanliga uppskattningen att det finns 1 miljard
manniskor i i):ldustrilanderna oeh 2 miljarder i u-Ianderna. Pa varje svensk
kommer med andra ord tva "u-Iandare".

Nu har ju Sverige en plats bland landerna i "rikemansklubben" i industri
landerna, och darfor ar det naturligt att vi tar pa oss litet mera. Sag att vi
tar pa oss inte tva utan tre "u-Iandare". Da skulle 8 miljoner svenskar svara'
for upgefar 25 miljoner "u-Iandare" 1966-1968. Varje invanare har i landet
skulle med andra ord svara for tre manniskor i u-Ianderna. Detta hetyder, att
nar vi kommit fram till 1-proeentsgransen sa ger varje svensk var oeh en av
de tre u-Iandarna 50 kronor. I dag ger vi ungefar 20 kronor; tva tior ar vad vi
hjalper till med!
. Vi har har i kvaII hort en rad intressanta forslag om hur vi skulle kupna
anvanda de pengarna, exempelvis till harnbegransningsatgarder, "investment
in man", utbildning av tekniker osv. - eHer till att forhindra hungersnod. Oeh
de dar tva tiorna skall racka till allting. Men om det ligger nagon sanning i
pastaendet att u-Ianderna star infor en katastrof, och att de;n katastrofen redan
har horj at i vissa u-Iander, sa ar det aHdeles uppenbart att 20 kronor inte
racker langt. Jag anger har inga siffror for vad vi i stallet borde ge, utan jag
viII bara provocera - eller rattare fa er att fundera over denna sake

Sag att gransen i stallet skall ligga vid 100 kronor per u-Iapdsindivid.Det
hetyder att vi kan klara en femtedel av de namnda 25 miljoner manniskorna.
En hard svensk satsning skulle alltsa innebara att vi pa lang sikt hj alper 5
miljoner mapniskor. Detta leder i sin tur till ett intressant konstaterande, nam
ligen det att den u-hjalp som vi i dag haIler pa att stava oss fram till skulle
prioriteras pa ett helt annat satt an vad nu ar fallet. Den hjiilpen skall over
huvud taget inte ges i den anda av spontanitet oeh en smula daligt samvete,
eller vad det nu kan vara for motiv som driver oss. I stallet skall vi kunna
fa ut ;nagot vasentligt av dessa pengar, om vi lar oss att prioritera dem pa ett
hardhant satt.

Detta ar ett problem som ar aktuellt for oss medelalders oeh aldre. Men ett
myeket varre problem vantar de unga medlemmarna av Nationalekonomiska
Foreningen oeh hela generationen efter oss. Ty vi gar antagligen mot en
katastrof av en omfattning som vi i;nte har nagon historisk erfarenhet av. Det
haIler pa att hildas nagot av ett lammeltag, .och vad generationerna omkring
sekelskiftet kommer att fa uppleva ar ett intellektuellt oeh moraliskt samman
brott, som kommer att stalla dem som da ar unga infor utomordentligt svar
hemastrade problem. Vi kan hara hoppas att de som styr da ar kapabla att
gora det basta av den fortvivlade situationen.

Professor Gunnar Myrdal: Herr ordforande! Nar jag tankt pa dessa problem
har jag varit myeket litet i;ntresserad av vad som kommer att handa vid detta
arhundrades slut. Vid den tiden har myeket hant, som vi nu inte kan forutse.
DB. kan man kanske gora mat av luft och mycket annat. Det kan handa
oerhort myeket pa en generation.

Nej, vad jag ar radd for ar vad som kommer att handa under de ;narmaste
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tio-femton aren. Vi kommer kanske alIa att fa uppleva mycket uppskakallde
forandringar.

Vidare vill jag mycket kort tilHigga - till den intressanta kalkyl over
u-Iandshjalpen och dess utveckling som aktuarie Karlander har gjorde - att
vi inte skall glomma att det finns andra medel att ta till. Om vi kup.de halla
var ekonomi i balans i de rika landerna, vilket ar den viktigaste forutsattningen
for att vi over huvud taget skall kunna utratta nagot pa nagot omrade, sa ar
handeln och industriinvesteringarna mycket viktiga. Dar skulle vi kunna gora
en insats, som jag tror skulIe vara avsevart mera betydeisefull for manga
underutvecklade lander an den nuvarande "hjalpen". Och om vi inte skoter
var egen ekonomi battre an hittilIs i de rika Ianderp.a, sa kommer vi inte att
vilja gora, elIer kunna gora, nagra verkligt stora insatser varken i fraga om
hj alp eller medelst handels- och investeringspolitiken.

Ordforanden: Dlt tackar jag er som deltagit i diskussionen och
er som har lyssnat plt debattinlaggen. Framfor alIt tackar jag professor
Gunnar Myrdal for att vi hilr har fatt vara med om den skandinaviska
premiaren pa det stora, typiskt Myrdalska "Asian Drama".

Darmed forklarar jag detta sammantrade avslutat.
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sammantrade den 23 oktoher 1968

Ordforanden, bankdirektor Rune Hoglund

Investeringar i U-liinderna

Herr Ordforande: Jag her att fa introducera de herrar som kommer
att inleda diskussionen kring "Investeringar i u-Ianderna". Deltagare
i panelen ar docent Staffan Burenstam Linder, Handelshogskolan, av
delningschef Lars Kalderen, SIDA, licentiat Clas-Erik Odhner, LO,
och file dr Goran Ohlin, Industriforbundet.

Tanken med debatten ar att panelen skall debattera nagon timme,
och sedan blir det tillfalle till diskussion i vanlig ordning mellan
golvet och panelen.

Docent Staf/an Burenstam Linder: Internationella investeringar ar
en av de mest kontroversiella fragor som vi moter i den offentliga de
batten for narvarande, och som alltid i kontroversiella fragor ar
utrymmet stort for vad man kan valja att saga och inte saga. Om
jag forstatt herr ordforandens intention ratt, var det meningen att
jag skulle ha till uppgift att inledningsvis skiss.era nagon sorts teore
tisk uppdelning av amnet, sa att vad som ter sig sasom synnerligen
sammanvavt oeh invecklat kan bli mera hanterhart.

Da skulle jag vilja foresla att vi i var analys foljer den traditionella
indelningen av ekonomisk~politiska problem. Forst underso-ker vi vad
nagon viss atgard - i detta fall direkta investeringar --- kan innebara
for effektiviteten i en ekonomi, alltsa mojligheterna att fa storsta moj
liga ekonomiska utbyte av givna resurser. Den andra fragan galler
stabiliteten, alltsa mojligheterna att fullt utnyttja de produktiva resur
serna. Den tredje fragan galler ekonomisk tillviixt, hur vi skall bara
oss at for att oka mangden av ekonomiska res-urser. Slutligeri bar vi
for det fjarde fragan om fordelningen av produktionsresultatet, som
ocksa erhjuder alldeles speciella problem. Internationella investeringar
paverkar alIa dessa fyra olika ekonomiska grundfragor.

Vad betraffar effektiviteten ar vi vana att uppstalla det °kravet, att
en viss resurs - arbetskraft eller kapital - skall ge samma avkast-
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ning pa olika anvandningsomraden. Det ar ineffektivt att ha en resurs
sysselsatt dar den ger mindre avkastning an den skulle gora om den
yore insatt pa annan plats i produktionen. Vi talar om rorlig kapital
marknad oeh rorlig arbetsmarknad, oeh vi viII fa till stand ett system
dar olika resurser i prineip ger samma avkastning pa olika anvand-.
ningsomraden. Vi anser att vi bor fora en speciell form av ekonomisk
politik for att stodja denna rorlighet - har i Sverige hor exempelvis
lokaliseringspolitiken till den typen av atgarder.

Nu kan det kravet uppstallas inte bara inom olika lander, utan aven
i forhallandet mellan lander, men det ar skralt med rorligheten mellan
u-Iander och i-lander nar det galler arbetskraft, och det beror pa spe
ciella omstandigheter. Om vi viII ha en effektiv ordning i var ekonomi,
far vi tanka oss att kompensera bristen pa rorlighet hos arbetskraften
med rorlighet hos andra produktionsfaktorer, dvs. narmast overflytt
ning av kapital. Om det ar fraga om direkta investeringar sa astad
koms aven en lyftning av det tekniska och det kommersiella kun
nandet.

Kravet pa stabilitet tror jag inte ar sarskilt kontroversiellt, oeh det
finns ingen anledning for mig att diskutera det i denna inledning. Jag
viII bara markera att det finns problem, t ex pa betalningsbalanssidan.
Amerikanerna har for narvarande vissa problem med betalningsbalan
sen, och deras installning till direkta investeringar aven i u-Ianderna
har tagit intryek av detta.

Ett overforande av kapital och kunnande till u-Iander har en effekt
pa tillvaxttakten i u-Ianderna. En del kanske anser att den effekten ar
negativ, flertalet att den ar positive Det finns alltsa stort utrymme for
en diskussion om de direk!a investeringarnas inverkan pa tillvaxten.

Att fragan om direkt internationella investeringar ter sig sa kon
troversiell beror kanske inte pa de ekonomisk-teoretiska problem som
ryms inom de tre fragorna om effektivitet, stabilitet och tillvaxt, utan
snarare pa olikheter i uppfattningarna om hur direkta investeringar
paverkar inkomstfordelningen, alltsa det fjarde problemet.

Dar har vi tva typer av svarigheter att ta stallning till. Den ena
galler effekten pa inkomstfordelningen inom de olika landerna, och
den andra galler effekten pa inkomstfordelningen mellan landerna.

Vilken effekt har direkta investeringar pa inkomstfordelningen
inom u-landerna? En del sager att inkomstfordelningen paverkas
ogynnsamt: de som redan har det bra far det battre. Andra sager att
det kanske finns en tendens i den riktningen men oeksa en annan
effekt. Genom att efterfragan pa arbetskraft blir storre oeh arbets-
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kraften far en mera produktiv anvandning hojs hela nivan och det
uppstar en rimligare fordelning.

Ocksa nar det galler fordelningen mellan landerna finns det ett
helt register av olika uppfattningar. Det finns de som anser att n-Ian
derna i sjalva verket forlorar, att det sker en form av "utsugning" av
u-Ianderna, och det finns de so~ anser att bagge parter vinner pa
direkta investeringar i u-Ianderna. Det typiska i ekonomiska transak
tioner ar ju att bada parter hal" fordelar.

Det kan vara svart att komma till nagot slutligt stallningstagande.
Jag tror dock att man kan se framfor sig en ganska typisk utveckling.
Vid borjall av en direkt investering i ett u-Iand, t. ex. en oljeinveste
ring, hal" man tva bilaterala monopol som star mot varandra och for
handlar om hur vinsten skall delas. I denna ursprungliga situation ar
det sannolikt att den part som kommer in i landet hal" en starkare for
handlingsstallning.

Nar investeringen val gjorts foreligger fortfarande den bilaterala
monopolsituationen mellan storforetaget och regeringen, men sannolikt
hal" investerarens position nu forsvagats. Han hal" redan investerat och
hal" alltsa forsatt sig i ett sadant lage att det ar forenat med stora
svarigheter att avveckla rorelsen. Ett monster av detta slag kan vi se i
oljelanderna dar den royaltyandel som gar till oljelandet successivt
okat. Det ar emeIIertid uppenbart att det ocksa finns exempel pa mot
satsen, namligen att investeraren pa grund av svaghet hos regeringen
i landet hal" fatt ett gradvis starkare inflytande - det ar val det man
tanker pa nar man taJar om bananrepubliker i Mellanamerika.

Fil. dr Goran Ohlin: Ocksa jag skulle inledningsvis vilja anfora
nagra allmanna synpunkter.

Jag borjar med att paminna om att fragan, vern som tjanar pa
transaktioner mellan lander, ar en klassisk fraga inom nationalekono
min, som i hog grad bidrog till att den'] moderna nationalekonomin
uppkom. Da den diskuterades pa 1600- och 1700-talen val" det vanligt
att man forestallde sig att om ett land vann pa utrikeshandeln, sa
maste nagot annat forlora. Det hal" betecknats som ett av de alII'a forsta
och storsta genombrotten i det ekonomiska tankandets historia att man
genom analys av bytessituationen nadde fram till en forstaelse av att
den vinst som uppstar vid handel fordelas mellan parterna. Hur det
sker beror pa en mangd olika fa~torer, men en vinst for den ena par
ten behover inte innebara att den andra parten blir lidande.

Naturligtvis finns det undantag fran denna allmanna regel. Man
kan inte saga att alIa frivilliga transaktioner mellan tva parter nod-
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vandigtvis ar till ford~l for hada parterna - vi vet att en sadan hal"
moni som liberala tankare ofta hal" last in i den ekonomiska teorin
bara existerar under mycket bestamda forutsattningar. Bevisbordan
maste dock ligga pa den som havdal" att en frivillig transaktion leder
till skada for den ena parten och inte pa den som utgar fran att bada
parter hal' ett motiv att inga transaktionen.

Jag hal' velat paminna om detta, eftersom jag tror att det ar va
sentligt och relevant for diskussionen om handel med u-Ianderna och
om investeringar i u-Iander. Pa tal om investeringar skulle jag vilja
gora ytterligare en allman utlaggning. Det ar svart att diskutera effek
ten av investeringar i u-Iander om man inte hal" klart for" sig vad
investeringar over huvud taget tjanar till, antingen de foretas i u-lan
del" eIIer nagon annanstans. Innan man borjar en diskussion om in
vesteringar i u-Iander hoI' man gora klart for sig nagra fundamentala
aspekter pa investeringarnas roll i den ekonomiska tillvaxten.

AlIa hal' vet vad vi menar med en direkt investering - jag skall
for enkelhetens skull begransa mig till sadana - namligen en investe
ring i en produktiv anlaggning som foretas pa basis av vissa forvant
ningar om att man sa sinaningom, efter att ha byggt upp en anlaggning
for att utnyttja en teknik eIIer en produktionsprocess, ny eller gam
mal, skall kunna foI'salja produkterna och fa en rimlig avkastning pa
de pengar som lagts ut under en lang oeh modosam uppbyggnads
period. En investering av det slaget ar alltsa inte likvardig med en
placering i vardepapper eller en insattning pa ett bankkonto. Det fore
ligger alltid ett osakerhets- och riskmoment, och det ar naturligt att den
som agnar sig at investeringar av detta slag vantaI' sig en avkastning
som ar storre an den som f~rknippas med mindre risktagande inves
teringar.

Na, ar detta alIt? Handlar da investeringar bara om att folk foretar
en viss sorts placering av tillgangar i produktiva anlaggningar och far
en avkastning pa dem? Nej, det ar bara en borjan. Forutom denna
avkastning uppstar som resultat av investeringarna externa effekter,
som gar vida utover dem som investerarna sjalva far uppleva. Den
kapitalbildning somuppstar som resultat av dessa investeI'ingaI' ar
sjalva karnan i den ekonomiska tillvaxtprocessen. Ingen forestaller sig
exempelvis att lonerna i Sverige i dag skulle vara i runt tal tre ganger
hogre an de val" vid sekelskiftet utan de omfattande investeringar som
hal' foretagits.

Investeringar Ie-del' alltsa till externa effekter, som i stor utstrack
ning tillkommer andra, utomstaende produktions,faktorer. Forutom
lontagarna kanner aven andra foretagare av effekterna av framgangs-
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rika investeringar genom att deras produkter finner nya marknader
eller genom att sadant som de behover, exempelvis elkraft, blir till
gangligt tilllagre pris.

Investeringar i Sverige gel" upphov till sadana effekter, men om
svenskt kapital investeras utomlands, uppstar de externa effekterna
nagon annanstans. Detta konstaterande motiverar till en viss misstank
sanlhet mot sadana investeringar. Sedd ur andra produktionsfaktorers
synpunkt innebar overforingen av svenskt kapital till utlandet att det
blir mindre kapital exempelvis per sysselsatt arbetare i Sverige. ViII
man forsvara detta, maste man peka pa att dess,a svenska investe
ringar utomlands agel" rum inom ramen for ett internationellt system
av investeringar som inte bara innebar att svenskt kapital investeras
utomlands, utan aven att utlandskt kapital flyttas till Sverige.

Blir resonemanget ett annat om vi nu tanker speciellt pa investe
ringar i u-Ianderna? Ekonomiskt sett andras inte argumenten. Sekun
dara effekter av direkta investeringar tillkommer vardlandet. Men
givetvis finns det oerhort mycket mer att saga - annars skulle fragan
onl privata investeringar inte vara sa kontroversiell.

Det som aterstar att saga ar huvudsakligen av politisk karaktar.
Det 11andlar om den misstro nlot utlanningar och mot utlandska be
slutsfattare som inte ar begransad till u-Ianderna, utan som vi sjalva
i viss man hal" givit uttryck at ivaI' lagstiftning, som andra utveeklade
lander, exempelvis Norge, kanner i annu hogre grad oeh som detta
sista ar hal" varit foremal for mycket livlig debatt i hela Europa med
anleclning av de amerikanska investeringarna dar. Det ar alltsa,
savitt jag forstar, framst en politisk fraga som vi kommer att disku
tera.

Avdelningschef Lars Kalderen: Den hal" debatten hal" ett tema som
ar mangtydigt. Jag tycker att redan de tva inlagg som vi hittiIIs hal"
hort visar att amnet hal" oppningar at manga hall. Med risk att kom
plicera bilden ytterligare skulle jag vilja stalla nagra storheter mot
varandra for att illustrera vad det ar fraga om.

Privata svenska direktinvesteringar i u-Ianderna, finansierade med
privata svensk:a kapitaltillskott, beraknas under fjolaret ha uppgatt
till ungefar 130 rniljoller kronor. Investeringar som finansierades med
reinvesterade vinster utgjorde ytterligare 50 miljoner kronor, oeh lag
gel" man till detta de av staten garanterade svenska exportkrediterna
till u-Iander, blir beloppet totalt ca 300 miljoner kronor. Siffrorna
ar primart ett uttryck for en tillstandsgivning oeh svarar alltsa inte
exakt mot kapitalutflodet, men over nagra fa ar jamnar diskrepan-
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serna ut sig - de ror sig om Inellan 10 och 15 procent. Aven om
tillstandssiffrorna vaxlar ganska kraftigt fran ar till ar~ gel" de en god
uppfattning av ordningen av de direkta investeringarna och de mat
bara privata kapitalflodena. I uppgifterna ingar aven sadana export
krediter av k:ort varaktighet som man enligt vissa berakningssatt inte
tar med i nettokapitalflodet fran i-land till u-Iand.

Samtliga privata utlandska investeringar i u-Ianderna, oavsett hur
de finansieras och vad de avser, ror sig om 20 miljarder kronor arli
gen, eller drygt en tredjedel av det totala nettokapitalflodet pa unge
far 60 miljarder kronor fran den industrialiserade varlden till u-Ian
derna. Av detta ar storre delen eller 12-15 miljarder kronor direkta
investeringar, medan resten ar portfoljinvesteringar och exportkredi
ter. Dessa siffror tar inte hansyn till flodet av u-Iandskapital till i-Ian
derna, t ex latinamerikanskt kapital som placeras i Europa eller Nord
amerika.

Om vi till de privata investeringarna lagger det offentliga bistan
det, som oftast tillgodoser behov av langsiktig art genom att bidra till
att forverkliga u-Iandernas investeringsplaner far vi for 1967 ett
nettoflode av ca 600 miljoner kronor fran Sverige med ungefar lika
fordelning pa den privata och den offentliga sektorn. Med ett totalt
nettokapitaltillskott till u-Ianderna av ca 60 miljarder kronor utgor
den svenska prestationen ungefar 1 procent. Var egen roll i samman
hanget ar saledes forhaJlandevis blygsam.

An mindre blir den naturligtvis satt i relation till hela brutto
kapitalbildningen i u-Ianderna, som uppgar till grovt raknat 300
400 miljarder kronor. Den externa finansieringen med 60 miljarder
kronor utgor alltsa 20-25 procent av detta belopp. En inte obetydlig
del av bruttokapitalbildningen i u-Ianderna finansieras saledes ut
ifran. Investeringsverksamheten inom olika nyckelsektorer styrs i
sjalva verket av offentliga och privata kapitaltillskott fran industri
landerna.

I den svenska bistandsgivningen har vi ett intresse av okad kun
skap om effekten av dessa kapitalstrommar. Det ar ocksa angelaget att
vi kanner betraktelsesattet i de lander som narmast har att gora med
oss sasom mottagare av svenskt kapital. I

Man kan da forst konstatera den offentliga sektorns stora roll nar
det galler investeringsverksamheten i u-Ianderna. I de sex, sju lander
som Sverige har ett direkt utvecklingssamarbete med, ager ungefar
halften av de totala investeringarna rum i den offentliga sektorn.
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Det finns goda skal till detta. Hela den ekonomiska politiken cen
trerar numera kring utvecklingsplanerna - granskningen och revide
ringen av planerna utgor tillfallen da man foretar en grundlig genom
gang och anpassning av politiken. Dessa planer oeh denna politik in
riktar sig· i hog grad pa den offentliga sektorns behov och mojlighe
terna att tillfredsstalla dem. Malformuleringen innefattar sadana ting
som okad inkomst per capita, okad kapitalbildning, stabil betalnings
balans - ofta aven icke-ekonomiska mal som hog medellivslangd och·
stort antal barn i skolorna - och dessa mal forutsatter for sitt reali
serande en vasentlig insats inom den offentliga sektorn. Ocksa malen
for den ekonomiska tillvaxten bransch for bransch maste ofta till slut
definieras i form av inputs som den offentliga sektorn beharskar:
utbildad arbetskraft, flera oeh hattre statliga tjanster, utbyggd infra
struktur osv.

I atskilliga u-Iander styrs ocksa inriktningen av investeringarna av
den utlandska finansiering som star till forfogande fran offentliga
eller halvoffentliga kapitalkallor, t ex Varldsbanken och det ameri
kanska AID. Inom dessa organ har man lange haft en forkarlek for
stora investeringsobjekt inom infrastrukturen. Denna har latt kunnat
sammanfalla med nationalistiska stromllingar i u-Ianderna, som sakt
sin tillfredsstallelse i vad som latt blivit skrytprojekt. Kunskapen inom
ministerier oeh planeringskanslier om den samhallsekonomiska avkast
ningen av offentliga illvesteringar ar langtifran alltid vad den borde
vara.

I samma riktning har verkat de okande svarigheterna for atskilliga
u-Iander att under senare ar attrahera det privata kapitalflodet. Insti
tutionella brister i den interna finansieringsmekanismen for privata
investeringar har medverkat till att ge en okad accent at de offentliga
investeringarna. I mera primitiva u-Iander fungerar inte hank- och
forsakringsvasendet sasom vi ar vana vid, och det saknas en kapital
marknad i gangse mening. Kapitalbildningen maste da i stor utstrack
ning ske i den offentliga sektorn, huvudsakligen genom beskattning
i olika former.

Till detta kommer att modernt foretagande, i den man det aIls exi
sterar, ofta ar att finna i den offentliga sektorn oeh i den maktbarande
politiska apparaten, inklusive forsvaret. Dit gar de yngre begavning
arna, medan det privata naringslivet saknar motsvarande attraktions
kraft.

Nar dessa faktorer samverkar blir resultatet ett starkt onskemal
hos u-Iandsregeringen att se utlandska kapitaltillskott kanaliserade till
den offenliga sektorn, medan man har svarigheter att utforma den roll
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SOIn den privata sektorn kan spela. I det extrema fallet finn~T vi en
viss oformaga att vardesatta den direkt produktiva, tillverkande verk
samheten.

Sjalvfallet ar den offentliga investeringsverksamheten av avgorande
betydelse i u-Iander liksom hos oss som ett underlag for fortsatt eko
nomisk utveekling oeh for privata kapitalstrommar. Men det ar oeksa
sa att offentliga investeringar i infrastrukturen vanligen inte far den
avsedda effekten, om de inte foljs upp med direkt produktion i jord
bruk, industri, samfardsel etc. Det viktiga ar darvid inte framst
agandeforhallandena, utan det satt varpa investeringarna laggs upp
oeh genomfors. Man kan saledes inte s·atta likhetsteeken mellan indu
striella investeringar oeh privata investeringar. I manga u-Iander gors
en betydande del av de produktiva investeringarna i offentlig regi 
men pa ett foga effektivt satt. Det ar en grannlaga uppgift att hjalpa
u-landerna att fa till stand en lamplig avvagning mellan infrastruktur
oeh varuproduktion, oeh att ge en effektiv produktionsapparat vid den
av clem sjalva valda politiska "mixen", som ges. Men denna uppgift
maste axlas av de utlandska kapitalintressenter, som kan oeh ar viI
liga att finansiera en betydande del av investeringsverksamheten
ilandet.

Agr.lic. elas-Erik Odhner: Herr ordforande! Jag viII anknyta
till vad Staffan Burenstam Linder oeh Coran Ohlin sade. Jag sparade
i Goran O'hlins avslutning en viss tendens att vilja skilja mellan eko
nomi oeh politik i detta amne. Det tror jag inte ar mojligt. Den sista
punkten som Staffan Burenstam Linder var inne pa var fordelnings
fragorna, oeh de ar ju i hogsta grad politiska.

De kommersiella investeringarna i u-Ianderna har blivit i hog grad
kontroversiella. Manga har upphavt ett ramaskri oeh pastatt att vi
tjanar pi! u-Ianderna - det ar ju forskTaekligt! Senast i lordags fore
kOln det en ledare i Aftonbladet med det temat. Men samma kritiker
som pastar det sager oeksa att vi bor satsa t. ex. pa UNCTAD.
'UNCTAD:s framsta syfte ar att framja handeln mellan u-Iander oeh
i-lander, oeh det blir knappast nagon handel om inte b&da parterna
tjanar pa den. Jag viII har starkt understryka vad Goran Ohlin sade
i det avseendet. Vi skall alltsa tjana pa u-Ianderna, men de skall oeksa
tjana pa oss - det ar poangen i det hela.

Det brukar oeksa ofta havdas, inte minst i samband med debatten
om UNCTAD, att det ar battre att vi okar halldeln med u-Ianderna an
att vi ger dem histand. "Trade, not aid", har under deeennier varit
ett slagord i bistandsdebatten, oeh det ar val i oeh for sig riktigt, men,
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sasom Lars Kalderen utveeklade, det kan aldrig bli fraga om ett
antingen/eller, utan det maste bli ett bade/oeh. Handeln forutsatter
histand. Som elt myeket naraliggande exempel kan vi ta verksam
heten inom lTC, den internationella organisationen i GATT for ut
veekling av u-Iandernas handel, oeh UNDP:s projekt for investeringar
i foretag som kan exportera fran u-Ianderna.

Vad som har sagts om handeln galler i lika hog grad om investe
ringarna. Vi maste medverka till att utveekla u-Ianderna genom bade
bistandsinvesteringar oeh genom kommersiella investeringar. Den
enkla orsaken ar att problemet ar sa stort, att alIa resurser maste
mobiliseras. De kommersiella investeringarna maste genomforas sa att
bade investerarna oeh vardlandet tjanar pa dem. Det ar har som den
kontroversiella fragan om de privata koneernerllas u-Iandsinvestering
ar kommer in.

Lars Kalderen visade att investeringsverksamheten i manga u-Ian
der har fatt en viss. slagsida genom att man satsat mest pa den offent
liga sektorn, som inte haft resurser att inom sig bygga upp en industri
produktion. I oeh for sig ar det naturligtvis ingenting 80m sager att
u-Iandernas investeringsutveekling behover bli obalanserad darfor
att man satsar mer pa den offentliga sektorn. Man kan ju inom denna
bygga upp en varu- oeh industriproduktion. Men det har alltsa inte
skett, eftersom man inte haft inhemska foretagare som man kunnat
anlita oeh man inte heller kunnat fa bistand fran andra lander till
en industriell utbyggnad inom den offentliga sektorn.

Det har hopats otaliga exempel pa utsugning oeh misshandel av
infodda anstallda, som utlandska foretag har gjort sig skyldiga till
i u-Ianderna. De vittnesborden ar sakert i stort sett riktiga. Men
man glommer i denna diskussion att det tyvarr inte finns nagot alter
nativ till denna bade-och-utveckling, som innebar att vi maste lita
bade till bistand fran rika stater till de underutveeklade landerna oeh
till insatser fran det privata kapitalets sida i de rika landerna.

Industriell utveckling ar oeh forblir karnan i den allmanna ekono
miska utveeklingen i u-Ianderna. Men varken de soeialistiska eIIer de
kapitalistiska staterna har visat sig ha vilja eller resurser att hjalpa
till med en industriell utbyggnadspolitik i dessa lander. Det behovs
namligen inte eribart kapital for en industriell utveekling. Den fornt
satter oeksa tekniska kunskaper och kanske framforallt kunskaper i
foretagsledning. Vi kan fraga Kalderen, om SIDA skulle vilja enga
gera sig i foretagsledning i ett u-Iand. - Jag ser att han ryser vid
blotta tanken.

Det ar likadant med andra industrilander och deras bistandsorgan.
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Vi har i Sverige pa den samhalleliga sidan inte resurser i form av
folk att satta in i ledningen for stora statliga industrialiseringsprojekt
i u-Ianderna. Kooperationen ar ju ovanligt stark i Sverige, men inte
heller kooperationen har, trots god vilja och trots betydande insatser,
tillrackligt stora resurser.

Vi kan se pa andra lander, som hal' en stor statlig sektor inom
industrin, t. ex. Italien. Italien hor till de lander som gar minst
av alIa i bistandsarbetet, kanske darfol' att man har ett eget u-Iand
inom sitt i-Ialld. De socialistiska ostlanderna med sina stora statliga
sektorer gor mycket sma insatser. Det finns helt enkelt inte resurser att
ta nagonstans till en alternativ utveckling for att ersatta vad som kan
astadkommas med privata investerillgar i u-Ianderna. Det ar det sorg
liga faktum som vi star infor. Antingen maste vi acceptera de privata
investeringarna men anda forsoka gora nagonting at dem, eller oeksa
maste vi lamna u-Ianderna at deras ode.

Men det ar klart att vi inte bell0ver sta helt handfallna infol' delta
problem. Vi kan hjalpa u-Ianderna att planera och kontrollera de
privata investeringarna. Vi vet att manga u-Iander ar nograknade
nar det galler privata utlandska investeringar. Man viII ha kontroll
over dem, man viII ha bestamda overenskommelser att det skall in
ordnas i utveeklingsplanerna, oeh man ar over huvud taget myek~et

TIoga vid valet av investerare. I dell utstrackning som u-Ianderna
aceepterar privata investerare fran de utveeklade landerna bar vi enligt
min lnening ocksa stodja dessa privata investerares insatser. Vi bor
dessutom stodja u-Iandernas planeringsutveekling oeh hjalpa dem att
kontrollera vad de privata investerarna hal' for sig. Jag tror det val'
Burenstam Linder som talade om deras forhandlingsposition. Jag an
ser det vara en vasentlig uppgift for oss att hjalpa till att starka
u-Iandernas forhandlingsposition i £orhallande till de stora internatio
nella koneernerna. Vi bor t. ex. stodja faekforeningsrorelsens utveek
ling bade genom dess internationella organisation oeh genom de stat
liga bistandsorganen for att pa det viset paverka fordelningen av
resultatet av investeringarna oeh paverka de anstalldas forhallanden
i de utlandska foretagen. Nar det galler svenska foretags investeringar
i u-Iand ar bevakningen fran den svenska opinionens sida, exempelvis
pa det satt som den tog sig uttryek i fallet Lameo, av stor betydelse.

I detta sammanhang skuIle jag oeksa vilja ta upp en fraga, som ar
viktig ur fordelningssynpunkt, namligen kapitalflykten fran u-Iander
na. Det hal' oita sagts att de utlandska investerarna for ut stora vinster
och pa det sattet suger ut u-landerna, men £raga ar om inte den kapi
talflykt, som ombesorjs av u-Iandernas egna overklassmedborgare, hal'
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storre betydelse. Lars Kalderen talade om en extern finansiering pa
20 - 25 proeent; jag skulle vilja fraga, om det ar brlltto- eller netto
vardet, oeh om dar har franraknats a ena sidan investerarnas utforsel
av vinster oeh amorteringar oeh a andra sidan den kapitalflykt som
u-Iandernas egna medborgare star for.

Herr ordforande! Jag skulle vilja sluta mitt inlagg med att ater
igell ullderstryka, att den enda utvagen ur det dilemma som vi onek
ligen enligt vara varderingar star i, ar att pa olika satt forsoka starka
u-Iandernas forhandlingsposition gentemot de utlandska investerarna
oeh paverka de anstalldas oeh befolkningens forhallanden sa att de
far ut det mesta mojliga av deras insatser.

Ordforanden: Innan jag slapper in foreningens medlemmar i de
batten viII jag fraga deltagarna i estradsamtalet, om de viII gora nagra
konlpletteringar.

Fil.dr Goran Ohlin: Herr ordforande! Jag tyeker att vi har kommit
att agna oss for litet at de invandningar mot privata investeringar som
gor clem kontroversiella. Vi har bara mer eller mindre i forbigaende
berort nagra av avigsidorna, oeh jag skall darfor forsoka formulera
nagra av de invandningar som i manga inflytelserika kretsar i viktiga
u-Iander under en langre tid har anforts mot privata investeringar.

Forst oeh framst far vi komma ihag att det finns en lang tradition
av otillborligt inflytande av politisk karaktar vid ingaendet av konces
sionsavtal oeh liknande. Som Odhner namnde maste vi se till att sadant
otillborligt inflytande inte forekommer, oeh i allmanhet har det ju
forsvunnit. Det forekommer inte langre att koneessionsavtal skrivs
under medan ett krigsfartyg ligger pa redden, men sadant har fore
kommit oeh gor att de privata investeringarna fortfarande ar ett in
flammerat amne.

Det hander oeksa att man havdar, att de utlandska investeringarna
ger den ekonomiska utvecklingen i u-Ianderna en felaktig inriktning.
De skulle enligt detta argument i alltfor hog grad vara baserade pa
exportmarknader oeh utvinnandet av naturtillgangar oeh ha ringa ut
vecklingseffekt. Det finns de som gar sa langt att de sager, att man
fryser utveeklingen i resten av landet genom att skapa en for hog
loneniva i de sektorer dar utlandska privata investeringar ager rum
oeh drar till sig resurser som egentligen skulle behovas i andra sektorer
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for att man skulle kllnna uppna balans i ekonomin.
Sedan ,finns det alternativa argunlentet, att man bedriver utsugning

genom att behandla arbetskraften alltfor daligt oeh betala for laga
loner.

Ett betydligt modernare argulnent ar att utlandska investeringar
skapar ett betalningsbalansproblem vid henltagningen av vinster och
att lnan inte kan undvika fiffel harvidlag. Kapitalanlaggningar asatts
ofta ett hogre yarde an de borde ha, sa att foretagen kan remittera
anstandiga vinster. Detta m.aste myndigheterna forhindra genom nog
grann bevakning.

Dessa argument oeh andra - inklusive de rent enofobiska - har
lett till att u-Ianderna i allmanhet har infort ett reglemente for ut
landska investeringar som innebar harda krav oeh skapar ett ogynn
samt investeringsklimat. Darfar skulle jag vilja ifragasatta, om saken
ar sa enkel som Clas-Erik Odhner antyder nar han sager, att vi bor
starka de utlandska regeringarnas stallning vis-a-vis utlandska inves
terare. Jag forstar att det i vissa sammanhang kan vara angelaget att
styrka deras erfarenhet om exempelvis koncessionsforhandlingar. Men
i den lllan de privata investeringarna verkligen har en stor funktion att
fylla i u-Ianderna - oeh det ar manga, sarskilt pa senare tid, nar
det offentliga bistandet borjat svikta, som insett detta - tror jag det
ar annu mera angelaget att man forsoker hjalpa dessa lander att riva
ner barriarerna oeh reducera dess interventionslust och lust att krangla
till sakerna, som i dag utan tvivel ar det storsta hindret mot en okning
av de privata investeringarna i u-landerna.

Docent Staffan Burenstam Linder:

elas-Erik Odhner talade om "misshandel" av anstallda i de fare
tag som har byggts upp genom investeringar i u-Ianderna. Det aktuali
serar ett betydelsefullt problem. Misshandel eller dalig behandling
kan betyda manga olika saker. Det kan 'vara dalig behandling i for
hallande till hur anstallda har det i Sverige. Flertalet av de historier
man hart talas om har avsett anstallningsforhallanden som inte tett
sig rimliga enligt de kriterier som vi formulerar for forhallandena
i vart eget land.

Om vi foljer vara egna varderingar, skapar vi latt problem, som
Goran Ohlin snuddade vid da han namnde den kluvna ekonomin. I
u-Ianderna finns stora inkomstolikheter av den typ som vi ar vana
vid, namligen mellan rika och fattiga, men typiskt for u-Ianderna ar
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att det oeksa finns stora inkomstklyftor mellan dem som ar anstallda
i de moderna sektorema oeh dem som star utanfor. Mexico a1' ett
exempel. De som ar anstallda i statlig tjanst eller anstallda i utlandsk:a
foretag hal' loner som ar hoga aven om man ser dem ur svensk syn
vinkel under det att andra star fullstandigt vid sidan om. Det kan
skapa stora problem, och det hal' det gjort i Mexieo. Det ar denna
spanning plus de traditionella motsattningarna som hal' gjort laget
i Mexieo sa inflammerat. Nar vara egna foretag staller upp i u-Iander
na ar det alltsa ingell sjalvklar sak hur man skall utforma sin lone
oeh personalpolitik.

Avdelningschef Lars Kalderen:

Herr ordforande! Det hal' riktats en direkt fraga till mig, och jag
Inaste tyvarr svara med ett frageteeken. Det ar ingen som vet eller
vagal' ange i siffror hur stort det flode ar fraIl u-Ianderna till i-Ian
derna som harstammar fran u-Iandernas eget sparande. Detta ar en
l\:apitalpost som man inte kan berakna, men det skulle forvana mig
om den oversteg kapitalflodet som gar i den andra riktningen.

Lat mig oeksa saga att man maste belysa de privata investeringarna
fran en rad utgangspunkter. Man maste forsoka preeisera ett antal
kriterier med vilka de kan provas. Forsok hal' gjorts i den rikhlingen,
inte minst vid forarbetena till det forslag till investeringsgarantier
som lades fram i hostas oeh som riksclagen nu hal' beslutat skall till·
lampas.

Man kan saledes tanka sig en serie skalor for olika egenskaper hos
en foreslagen investering i ett visst land. Nagonstans pa varje sl(ala
finns ett nollmarke, oeh det galler att bedoma, om investeringen star
pa plus eller minus enligt det avsedda kriteriet. Om en investering
gel' tillraekligt hoga plusvarden i tillraekligt manga avseenden, sa kan
den betraktas sonl utveeklingsframjande. Iu flera plusteeken, desto
klarare utveeklingseffekt.

En del av de privata investeringar som behandlas i den svenska
debatten torde vara unika oeh knappast komma att upprepas. Det gal
leI' i hog grad Lameo-investeringen i Liberia, som i myeket fargar dis
kussionen. Den svarade under de forsta aren av 1960-talet for unge
far halften av de svenska privata investeringarna i u-Ianderna. Jag
tror inte att vi kommer att fa nagon Iner Lameo-investering, utan vi far
investeringar i tillverkande industrier som framst hal' till uppgift att
trygga exportmarknader genom att vara en bas for servieeverksamhet
oeh gora det mojligt for hemmaforetagen att salja halvfabrikat, delar
och komponenter snarare an fardiga produkter.
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Det ar ocksa en oerhord skillnad mellan olika lander. I ~tt litet
afrikanskt land som just blivit sjalvstandigt och inte har nagon erfa
renhet och apparat att ta hand om utlandska investeringar finns det
skal att starka regeringens forhandlingsposition. Det finns andra lan
der med lang erfarenhet, med en starkt utvecklad byrakrati och med
en stor skickligh.et att forhandla med utlandska investerare; de behover
knappast nagon sadan hjalp. Om det foreligger llagot behov i det fal
let, gar det i andra riktningen och avser storre smidighet i hanteringen
av de utlandska investeringarna, sa att inte de olika marknadsllinder
som ar inbyggda i den byrakratiska processen gor investeringen olon
sam, kanske inte sa mycket foretagsekonomiskt som samhaJIsekono
miskt. Det finns atskilliga exempel pa detta bade i Latinamerika och
i Asien.

Agr.lic. elas-Erik Odhner: Jag viII helt kort saga tva tinge
Goran Ohlin var inne pa min tanke att man borde forsoka starka

u-Iandernas forhandlingsposition. Jag sade att det gallde i de fall
dar u-Ianderna viII ta emot utlandska investeringar. Att vi sk~ulle

forsoka overtala dem, som inte viII ta emot utlandska privata investe
ringar att gora det ar jag vasentligt mera skeptisk till. Vad jag har
har sagt om att starka forhandlingspositionen far inte blandas ihop
med forsoken att komma till ratta med byrakratiskt trassel. Om ett
land pa grund av en sadan byrakrati som Kalderen skildrade inte kan
klara samarbetet med privata investerare, sa har det landet snarast
en svag forhandlingsposition. Vi skulle forstarka dess forhandlings
position om vi hjalpte det till en effektivare administration. Delta ar
tva ting som vi inte far blanda ihop.

Till Staffan Burenstam Linder viII jag saga att det nog inte
behovs nagra jamforelser med forhallandena i Sverige for att kon
statera att det har forekommit mycket av vad jag kallade misshandel
av arbetare. Men naturligtvis finns det ocksa manga fall dar de har
behandlats hyggligt av utlandska· investerare. Det ar har inte bara
fraga om loner och ekonomiska forhallanden, utan manga ganger
ocksa om rent fysiska metoder. Jag menar dessutom att vi anda bor
stalla litet storre krav pa de frammande investerarnas behandling av
sina anstallda an att de inte skall vara samre an andra foretag i u-Ian
derna. Det skall inte enbart foretrada battre teknologi och battre
foretagsledning an som kan astadkommas i landet i ovrigt; ett av
Kalderens kriterier bor val vara att foretagen, skall behandla sina
ansta1lda litet battre an foretagen i ovrigt i landet gore
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Docent Odd Gulbrandsen: Jag skulle vilja stalla en fraga till panelen som
anknyter till den u-Iandsdiskussion som fors i vart land och framfor alIt till
vad yngre kretsar kraver betraffande vara insatser i u-hj alpsavseende. Lat mig
forsoka tolka detta krav i ekonomiska termer och stalla fragan till panelen,
om det ka;n forverkligas.

Tillvaxten i nationalprodukten uppgar for narvarande till omkring 5 milj ar
der kronor per are Det har kravts att en stor del av detta belopp skall ga till
u-Iandshjalp. Sag att vi avsatter 2 miljarder om aret till detta andamal; pa tio
ar kommer vi da upp till en arlig volym av 20 miljarder for u-Iandshjalp. Vid
det Iaget bor var totala nationalprodukt vara uppe i lat oss saga 180 milj ar
der kronor, och u-Iandshjalpen skulle uppga till 11 procent av nationalproduk
ten. 20 milj arder ar ungefar 20 procent av den industriproduktion vi kommer
att ha. Det betyder att en mycket stor del av var industri skulle arbeta pa
kapitalproduktion for u-Ianderna. Det ar vidare ungefar lika mycket som den
omfordelning vi da kommer att ha inom vart land meHan a ena sidan de
arbetsfora och a andra sidan gamla och unga - pensionssystemet, ATP, sjuk
forsakringen och barnbidragen motsvarar ungefar 20 miljarder sammanlagt.

Vi raknar med att vi skaH kunna losa inkomstomfordelningsproblemet inom
landet med dessa 20 miljarder. Kan man ocksa tanka sig att vi skall kunna
ge 20 miljarder till u-Iandshjalp? Blir det inte fraga om ett betalningsbalans
problem som ar storre an vad Burenstam Linder antydde i borjan, och vilka
andra problem moter om vi forsoker na ett sadant mal som de unga radikala
har satt upp?

Bankdirektor Bo Thome: Jag skulle vilja stalla en fraga angaende sam·
arbetet stat-naringsliv nar det galler u-Iandsinvesteringarna.

Nar sve;nska foretag skall gora en investering, tanker de kanske inte i forsta
hand pa att investera i ett u-Iand. De tanker snarare pa att investera har
hemma eller pa narmare hall i Europa. Det behovs mycken stimulans och over·
talning for att ett foretag skall ta ett sadant sprang som det innebar att i stal.
let investera i ett u-Iand.

Manga ganger har de tvingats till det pa grund av att u-Ianderna for en
handelspolitik 80m skulle avskara alla mojligheter for svensk export till
omradet, om foretagen inte etahlerade sig dar. For att man over huvud. taget
skall reflektera pa en u-Iandsinvestering maste man fa vissa garantier for att
det bUr en avkastning, och man maste ha forhoppningar om en avkastning
som ar storre an vad man kan fa pa annat hall.

Nu behover man val inte vara sa pessimistisk att ma;n anser att detta krav
pa storre avkastning nodvandigtvis maste jnnebara en nackdel for u-Ianderna.
Kan vi inte har hemma i stallet krava att svenska staten pa olika satt gor
u-Iandsinvesteri,ngar mer attraktiva genom att favorisera sadana investeringar?
For narvarande diskrimineras de i stallet. Det forekommer att u-Ianderna
genom skattefonnaner forsoker locka utHinningar till sig men att svenska
staten genom credit-of-tax-systemet tar till sig hela {ormanen, och det sve;nska
foretaget beskattas enligt den hogsta av utgaende skattesatser i Sverige och
utlandet. V-Iandet gar pa sa satt miste om skatten, och den skatt som eventuellt
uppbars tillfaller Sverige. Pa manga andra haH forekommer motsvarande
diskriminering i de anstrapgningar som u-Ianderna gore
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Finns det inte mojlighet for svenska staten att unilateralt forbattra. klimatet
for u-Iandsinvesteringarpa? Vad gors har aktivt pa den statliga sidan? Har
SIDA t. ex. nagot program for detta, eller var ligger ansvaret?

Bankdirektor H. Lindgren: Jag var myeket glad over att det i de fIesta
anforandena fran panelen gj ordes en klar boskillnad mellan a ena sidan pri
vata industrimvesteringar oeh a den andra sidan vad vi kallar u-hj alp. Jag
tyeker man bor hfllla fast vid denna skillnad. Det ar val ingen i det privata
naringslivet, som gor gallande att en industriinvestering foretas med framsta
motiv att hjalpa ett visst land oeh dess ekonomi.

Daremot vore det intressapt att narmare studera den ekonomiska utveeklings
effekten av en privat investering, nar den val ar gj ord. Vad leder den till
for befolkningen i landet? Pa den punkten ar jag kanske nagot besvikep pa
panelen - jag hade hoppas att fa ekonomiska varderingsnormer for en pri
vat industriinvesteripg i u-Iand. Jag tanker da inte narmast pa sadana som ar
bundna till naturresurser, eftersom de ligger som de ligger, utan snarare pa
den rent manufaktuerande industrin.

Jag lever namligen i den kanske paiva tron, att de fIesta manufakturindustrier
80m forlaggs till u-Iand har en myeket stor utveeklingseffekt. Jag har svart att
tanka mig fall, dar en privat investering skulle vara till skada for landet, nota
bene: om man tanker framst pa den i lapdet arbetande befolkningen. Man
ser i Sverige annu med ratt stor skepsis pa denna utveeklingseffekt, men man
finner myeket sallan exempel pa att utvecklingseffekten av privata investermgar
ar lag eller att de ar rent av skadliga.

En sak till: Det har talats myeket om forhandlingspositioner. Jag har
ingenting direkt att tillagga darvidlag, men jag har under en folj d av ar varit
verksam i ;nagra internationella kommittt~er, som sysslar med detta fran rent
juridiska utgangspunkter. I dessa juristkretsar sager man, att den private
investeraren, nar u-Iandet val har slappt in honom - u-Iandet kan ju stifta
vilka regler oeh lagar det viII for att hindra en investerare - ar den private
investerareps forhandlingsposition helt borta, eftersom han ar underkastad
mottagarlandets Iagar, som dessutom kan andras fran den ena dagen till den
andra.

Docent Staffan Burenstam Linder: Jag antar att Odd Gudbrandsen sjalv
har ett svar pa sin fraga, namligen det 8var 80m alla ekonomer har, att man
"har rad" med en sak, om man har lust att gora av med pengar pa den oeh
darvid haIler sig inom sin inkomst. Sa enkelt ar svaret pa den fragap. Om
vi verkligen viII gora av med 20 milj arder pa u-landshj alp oeh inte bara Hita
denna onskan ta sig uttryek i ett fromt riksdagsbeslut, utan oeksa ar beredda
att acceptera de konsekvenser det innebar, ar detta forenligt med stabilitet
i olika avseenden, exempelvis i betalningsbalansen. Men det gar naturligtvis
inte an att riksdagen fattar ett sadant beslut darfor att den tyeker det ar ett
trevligt beslnt, om svenska folket inte ar berett att anpas8a sig efter det. Dfl
rakar vi ut for samma sak som alla manniskor rakar ut for som apser sig ha
rad med en viss stor utgift, men inte anpassar sin ovriga livsforing darefter.
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- Jag antar att detta ocksa ar Ditt eget svar, fastan Du garna vill hora nagon
annan saga det.

Du specificerade ditt problem sa, att det var fraga om en successiv okning.
For att 'ytterligare variera svaret viII jag saga att det skuIIe vara mojIigt
for oss i dag att oka var u-Iandshjalp till 20 miljarder, men den omstallning
i livsvanor oeh annat som det fordrar ar kraftigare an om vi gor en sueeessiv
okning'. Det ar darfor som flertalet som argumenterar for en stark okning
inskranker sig till att krava en vaxla;nde del av det tiIIskott i nationalinkomsten
som kommer genom ekonomisk tiIIvaxt.

Avdelningsehef Lars Kalderen: Thome staIIde en direkt fraga, vad man gor
aktivt pa den statliga sidan for att astadkomma hogre avkastning pa investe
ringar i u-Iander.

Vi har fatt ett investeringsgarantisystem. Det ar annu for tidigt att saga
hur det kommer att verka, i vilken utstrackning det skall lyekas ge kompensa
tion for de risker som finns vid u-Iandsinvesteringar oeh i vilken utstrackning
som det - via det samarbete mellan exportkredit;namnden oeh SIDA som ar
en forutsattning for garantigivning - kan leda till nya kontakter mellan
svenska investerare i u-Ianderna oeh den statliga bistandsverksamhete;n. Samma
lander kan i varj e fall under ett inledningsskede bli foremal for investerings
garantier oeh direkta statliga bistandsinsatser, oeh vi har i;nom SIDA de in
strument som i oeh for sig ar erforderliga for att ge slod at u-Iandets egna
myndigheter i deras anstrangningar att dra till sig oeh samverka med privata
utlandska investerare, siUedes aven svenska. Vi kan hj alpa en u-Ia;ndsmyndig
het, exempelvis ett industridepartement, att fa till stand en marknadsundersok
ning eUer en teknisk studie for industrietableri;ng. Vi kan oeksa via investe
ringsbanker i mottagarlanderna hj alpa till med finansieringen av landets egen
andel av joint ventures.

Det finns moj lighet att inom ramen for personalbistandsavtal i atminstone
halvstatliga foretag oeh industribanker satta in svenska experter som i nyekel
positioner kan hjalpa till att knyta samman investeringar. Vi har ocksa en del
utbildningsverksamhet pa ingenjorsomradet. Den ar inte sarskilt omfattande
men kan komma att vaxa. Arbetet dar sker i nara samverkan med FN:s organ
for industriellt bistand i Wien, som tar sina forsta stapplande steg efter en
ganska stormig fodelse. Arbetet bedrivs oeksa i samverkan med Varldsbanken.

Jag tror dock att de atgarder som vidtagits maste fa en viss tid att verka.
Man maste arbeta sig fram i den takt som forhallandena medger. Skall vi inom
den tidrym'd som nu diskuteras na upp till den storleksordning for u.lands
bistandet som Gulbrandsen angav, ar det alldeles klart att vi gar alltfor lang
samt fram i dag, men vi gor vad man kan astadkomma med de resurser oeh
den erfarenhet som finns.

Har namndes dubbelbeskattningsproblem. De ligger under finansdeparte
mentets domvarjo oeh bevakas darifran i, som jag hoppas, positiv anda. Om sa
inte ar falIet, ar jag overtygad om att industrin kommer att uppvakta finans
ministern.

Thome gj orde en del viktiga papekanden. Jag viII aterknyta till vad jag sade
tidigare om plus- och minusvarden for kriterie11la. Det som stundom kan bekla
gas ar utebliven optimering av en investering, s~Uedes laga "plusvarden" eller
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rent av minusvarden i vissa avseenden, snarare an skada i den meningen, att
investeringen inte borde ha kommit till stand. Vad man kan gora i fraga om
privata investeringar ar saledes att forsoka oka deras utvecklingseffekt i rele
vanta hanseenden.

Aktuarie Stig Karlander: Jag skulle for min egen orientering i den snariga
verklighet som u-Iandsfragorna utgor garna viIj a ta tillfallet i akt att staHa tva
fundamentala fragor till eftermiddagens mycket sakku;nniga panel.

Den ena ar: Har man i nagot sammanhang forsokt bestamma, hur manga
milj oner manniskor i u-Ianderna som herors av vart histand? Hela fragan om
vara investeringar i u-Hi,nderna hanger i luften om man inte forsoker konkreti
sera for sig den verklighet i vilken investeringarna skall sattas in.

Den andra fragan ar: Har man i nagot sammanhang funderat over om vart
histand skall racka i en, tva, tre eller flera generationer framat? Pa svaret pa
den fragan heror i hog grad hur vi bor allokera vara resurser.

Direktor Gosta Rydbeck: Jag skulle vilja anknyta till fragan om utvecklings
effekten av en privat investering.

Jag blev en gang inblandad i en undersokning av i vilken man en del
u-Iandsforetag, som tillverkar tekniskt avancerade kapitalvaror sasom dotter
holag till utlandska koncerner, hade lyckats och i vilken man de var konkurrens
kraftiga. Det var tydligt att dessa foretag tillkommit genom att vederborande
land lagt hinder i vagen for en import fran moderholagen. Dessa hade da i
valet mellan tva onda ting trott sig finna att det minst onda var att investera
pengar i landet ifraga och att dar bygga upp en industri i hopp att den skulle
hli Ionsam.

De visade sig - aven om man korrigerade for tullar o. dyl. - att inget av
foretagen i ;nagot land annu efter flera ar var tillnarmelsevis kapabelt att kon
kurrera pa varldsmarknaden.

Icke helIer verkade det sannolikt att de studerade foretagen gav nagon stor
utvecklingseffekt. De far all teknisk informatio;n och de viktigaste ritningarna
fran moderbolaget och tvingas i de fIesta fall av omstandigheterna att anvanda
konstruktioner som man redan gatt ifran i moderbolagen. Tekniken utvecklas
namligen sa snahbt och kommunikationerna tar sa lang tid, att dotterbolage;n
inte alltid kan halla sig pa toppen, 1. ex. ifraga om personalens utbildning.
Att dotterforetagen skulle kunna driva ett eget utvecklingsarhete ar iin;nu mera
osannolikt. De forblir tekniskt sterila 'satelliter sa lange de driver den tekniska
ambitionen alltfor mycket utover landets allmanna tekniska niva.

Nu ka;n man invanda att de studerade foretagen anda maste ha nagot utveck
lingsvarde. Naturligtvis, men jag tycker det ar vasentligt att gora klart for sig
hur man skall satsa kapitalet for att det skall ge storsta mojliga effekt. Min
enkla fundering ar att man forst och framst bor soka upp de omraden dar
det finns en viss chans att inom rimlig tid komma pa plussidan ifraga om
hade vinst och utvecklingseffekt.

Agr.lic. Clas-Erik Odhner: Jag skulle gar;na vilja helt kort komplettera de
svar som gavs till Odd Gulbrandsen och Eo Thome, eftersom jag tyckte att
de var ofullstandiga.
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Odds fraga gallde hur betalningsbalansen paverkas. Det problemet uppstar
inte om vi inriktar val' egen industri pa kapitalvaruproduktion och exporterar
den som ett led i bistandet. Da blir det ett bundet bistand, och da far vi
inget betalni,ngsbalansproblem. Det ar bara om vi ger pengar som det uppstar
betalningsbalansproblem.

Men det finns ett par andra problem vid sidan av dem som Burellstam Linder
namnde. Det ena ar det utrikespolitiska, som uppstar genom att alIa stater
i varlden nu mi;nskar sitt bistand. I viIken relation till den ovriga vastvarlden
skulIe vi komma, om vi gay ett bistand som var dubbeIt sa stort som det For
enta staterna ger i dag ? Jag kan inte riktigt se hur viskulle kunna klara en
sadan situation, men det yore kanske mojligt.

Det andra och mycket vasentligare problemet ar att vi inte kan ge bista;nd
utan att komplettera det genom att tiIlhandahaIla experter. Det ar klart att vi
kan kopa experter i andra lander, men vi maste ocksa bidra med egna exper
ter i u-Ianderna. I sj alva verket finns flaskhalsen Sverige i dag kanske i;nte sa
mycket pa penningsidan som pa expertsidan. Jag skulle vilja halsa till de
unga radikaler, till vilkas talesman Odd Gudbrandsen nu gor sig, att om de vill
oka u-Iandsinsatser;na, sa bor de sj alva gil. ut som experter i u-Ianderna - da
kan de verkligen gora en fin insatg., antingen den nu formedlas av SIDA eUer
av de internationella organisationerna.

Vad galler investeringsgarantierna maste jag tillagga att de ar sa be
gransade med avseende pa bade Hinderinriktning och villkor fOT utfardandet,
att man pa forhand kan saga att de inte kommer att fa nagon vasentlig be
tydeIse.

Daremot skuIIe jag vilj a ta upp en i;ntressant fraga som Lindgren staUde.
Jag tror det ar viktigt att gora denna distinktion mellan extraktiva och manu
fakturerande industrier. De nackdelar med u-Iandsinvesteringar som vi har
hort, ar i hog grad forknippade med de extraktiva industrierna. Det ar dar som
det har forekommit den storsta utsugninge;n, det ar dar det har forekommit en
betydande odelaggelse av naturresurser, medan de ur utvecklingssynpunkt myc
ket viktigare manufakturerande industrierna uppenbarligen inte medfort samma
nackdelar.

Jag viII dock understryka att vara kunskaper om utvecklingseffekterna tyvarr
ar mycket bristfalliga. Jag vet inte om Kalderen kan ha nagon upplysning om
hur man skall bedoma dem, men aUmant har vi mycket litet av sakligt under
lag for en vardering av de privata investeringarnas effekt. Det fin;ns hara en
staka, ganska lost tillkomna bedomningar pa olika hall.

Slutligen skulle jag ocksa vilj a herora detta med forhandlingspositionen
annu en gang. Den beror naturligtvis i hog grad pa vern man ar, om man ar
Unilever elIer Ernbergs Laderfabrik i Simrishamn. Det beror pa vilket land
man investerar i-Liberia eller Indien - och pa vilket land man kommer
fran: Sverige eller USA. Dar kan man inte saga nago;nting generellt, utan man
far gora en bedomning fran fall till fall.

.Ett exempel som jag skulle vilj a namna ar de internationella investerings
garantierna, som tid efter a;nnan har diskuterats och som vi i varj e fall fran
vart hall ar mycket skeptisk mot, just darfor att vi tror att de pa ett otillbor
ligt satt skulle starka sarskilt de stora industrikoncernernas forhandlingsposi
tion gentemot de sma u-Ianderna.
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Fil. dr Goran Ohlin: Till fragan om vad som skulle handa om det svenska
bistandet nadde en sa fantastisk omfattning som 20 milj arder kronoi" vill jag
papeka att vi utover svarigheter har helnma skulle fa svarigheter aven i u-Ian
derna.

En fraga som man har anledning att stalla sig oftare an man gor ar varfor
u-Hinderna tar emot bistand. De ar inte alltid entusiastiska over hj alpen, oeh
bistandssystemet hotas i dag i minst lika hog grad fran mottagamas sida
som fran givarnas sida. Om vi skulle ge hj alp i dubbelt sa stor omfattning
som USA gar i dag, medan hjalpen fran andra lander mi,nskade, maste vi
Takna med att vara stora faltkontor da oeh da skulle fa sina fonster sonder
slagna. Vi skulle over huvud taget fa overta manga av de problem som For
enta staterna i dag kampar med pa detta omrade.

Till bankdirektor Lindgren skulle jag bara viIj a saga, att jag forvanades
over att han kunde finna sa myeket av skepsis i panelens installning till de pri
vata investeringarnas utveeklingseffekt. Jag tyeker att vi snarare har visat oss
sa eniga, att man kunde misstanka en komplott, nagonting som faktiskt inte
foreligger.

"Utveeklingseffekt" ar ett fint ord som vi garna anvander oeh som slar an,
men jag staller mig mera skeptisk an de fIesta till moj ligheterna att identifiera
oeh mata denna effekt. Jag kan tanka mig att man kan gora analyser av lon
samhet - inte bara privatekonomisk, utan oeks·a samhallsekonomisk - oeh att
man da finner att manga foretag inte lonar sig ur privatekonomisk synpunkt,
eftersom de far betala skatter oeh tulIar oeh att det over huvud taget foreligger
en diskrepans mellan den egentliga resurskostnaden oeh foretagets kostnader.
Jag ar overtygad om att det finns manga industriprojekt i u-Ianderna som fak
tiskt forstor resurser oeh som ur alla synpunkter utom mojIigen de pedagogiska
ar oforsvarliga.

Professor Erik Lundberg: Jag anknyter till den fraga om lonsamheten
som Gosta Rydbeek berorde oeh som Goran Ohlin delvis svarade pa. Vi utgar
fran att varje u-land har en enorm knapphet, pa sparanderesurser, inklusive
resurser det far fran utlandet for de investeringar som skall goras. Inom den
industriella sektorn galler det att finna de investeringar som ar mest lonsamma
ur sanlhallets synpunkt oeh studera i vad man de stamnler med de privatekono
miska kalkyler som gors av investerarna.

Nu ar prissystemet ur lag pa alIa satt. Vi tyeker det ar daligt i vara lander,
men i manga u-Iander fungerar det inte aIls. Vaxelkurserna ar ofta felsatta,
vilket val forklarar den daliga lonsamheten i de foretag Rydbeek talade om.
Exporten ar oeksa i olag. De foretag som ligger i enklaver betalar langt hogre
loner an som betalas i landet i ovrigt, dar den potentielIa arbetskraften finns.

Nar man har knappa resurser ar det sarskilt angelaget att man valjer den
basta mojliga anvandningen av dessa resurser. Det ar annu viktigare an i vara
lander - vi kan slosa, men de kan inte slosa.

Min konkreta fraga ar den som Arthur Lewis tar upp i varje bok i samband
med prissystemets felvisningar: ger man inte i alImanhet u-Ianderna for myeket
av kranar oeh truekar oeh sadant som man behover i industrilanderna med
hansyn till den knappa tillgangen pa arbetskraft? I u-Ianderna finns det gott
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om arbetskraft som kan dra och skjuta och lasta. Jag anfor detta bara som
ett exempel pa felkalkyler som leder till att man disponerar resurserna feI.

Docent 8taffan Burenstam Linder: Herr Karlander staUde nagra fragor,
som val annu inte har hesvarats. Det kanske beror pa att det ar svart att
hesvara dem.

Den forsta fragan gallde hur manga som herors av direkta investeringar.
Kanske ar fIer an jag osakra pa hur man skall tolka den. Man kan enkelt fa'
ett matt pa hur manga som ar anstallda till foljd av sadana investeringar, men
det har bara indikativt varde som matt pa spridningseffekten hos investering
arna.

Den andra fragan gaUde, om histandet skall fortsatta i flera generationer.
Det forekommer en stor spridning mellan u-Ianderna. Vi hoppas att en del

av dem inom overskadlig tid skall ta steget over till i-land, under det att
manga underutvecklade lander inte har mojIighet att hitom ar 2000 ta sig
over det strecket. Forutsattningarna i u-Ianderna ar oerhort olika.

Mitt svar till Gulbrandsen har ront en viss uppmarksamhet hI. a. genom
att man tagit upp de olika politiska konsekvenserna av att vi skulle oka var
u-Iandshjiilp. Dem har jag inte tagit upp, eftersom fragan inte giek ut pa
detta utan avsag huruvida den utokning av u-hjalpen som han namnde skulle
vara forenlig med stabilitet i svensk ekonomi. Odhner sade att jag hade over
drivit problemet, men da skulle jag vilj a genmala, att Odhners svar var allt
for ytligt.

Det ar manga manniskor som tror att alIa betalningsbalansproblem forsvinner
med en gang, bara hj alpen hlir bunden. Det gor de inte. Man maste anda for
denna insats frigora resurser fran andra sysslor. Amerikanerna har ofta forsokt
forbiitlra sin betalningsbalans genom att binda hjiilpen, oeh olika ekonomer har
forsokt se efter hur mycket man kan tjana i utlandsk valuta pa detta. Resul
tatet beror i stor utstrackning pa vilken sysselsattningsgrad man hare Amerika
nerna har j u haft ganska lag sysselsattningsgrad i flera ar, och det borde in~e

hara att bunden hj alp skulle underlatta betalningsbalansprohlemen. Trots detta
har man funnit att det har haft ytterst ohetydlig effekt nar det ·galler att av
lasta betalningsbalansproblemen. Det var darfor jag inte drog in den speciella
fragan i svaret till Odd Gulbrandsen.

Avdelningsehef Lars Kalderen: Jag viftar med raknestiekan for att visa att
jag har forsokt finna numeriska svar pa fragorna.

Hur manga manniskor herors av u-hj aIpen? Det skall sagas att det for nar
varan.de finns omkring 2,5 miljarder manniskor i u-Ianderna. Den tidsangivelse
vi fick - ar 2000 - indicerar att vi sa smaningom kanske kommer att ha att
gora med 5 miljarder.

De sve;nska privata direktinvesteringarna i u-Ianderna utgj orde forra aret
ungefar 180 miljoner kronor, inkluderande reinvesterade vinster. Det rnotsva
rad ungefar en halv promille av bruttoinvesteringarna i u-Hinderna. Det ar
alltsa fraga om mycket sma tal i stora och snahht vaxande, sammanhang.

Betalningsbalansproblematiken vid histandsgivningen ar intressant, och jag
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vill hanvisa, forutom till vad som har sagts har, till en forelasning av pro
fessor Borje Kragh for nagra dagar sedan dar de olika effekterna analyseras.
En ekonomisk politik som skall ge utrymme for u-Iandsbistand (som inte
samtidigt refinansieras i industriliinderna) maste vara konsekvent och langsiktig
och kunna utharda inte bara de pafrestningar som den ekonomiska politiken
normalt utsatts for utan ocksa de speciella pakanningar som omstruktureringen
till kapitalexportor medfor. Det aterstar att se, om en sadan politik kommer
att kunna foras kontinuerligt i vart land under de narmaste sj u aren, sa att
i forsta hand den enprocentsplan kan forverkligas som riksdagen i varas accep
terade under aUman enighet. Den skaII i princip medfora en kapitalexport
till u-Ianderna av storleksordningen 2 milj arder kronor om aret i mitten av
1970-talet. Vi vet att betalningsbalansen i dag yager ganska jamnt och nar
mast tenderar att visa underskott.

Det som direktor Rydbeck papekade var utomordentligt intressant. Jag viII
knyta samman det med efterlysningen av bedomningar av utvecklingseffekterna
hos investeringar och peka pa en utredning som gjorts for SIDA:s rakning
for ungefar ett ar sedan vid Torsten Gardlunds institution i Lund. Den finns
tiUganglig i stencil hos oss for den intresserade, och den kommer att hearbetas
vidare. Den gar igenom elt tiotal foretag, verksamma i Indien, som samarbetar
med svenska industrikoncerner. Dar ges sa langt det ar mojligt i kvantitativa
termer en, bedomning av hur dessa foretag opererar i Indien och vad de har
astadkommit i fraga om utvecklingseffekt. Det senare kan specificeras i overfo
ring av know-how till inhemska foretagsledare i "joint ventures", till arbetsledare
och till yrkesarbetare: vad det har me-dfort i sysselsattningseffekt och i intro
duktion av nya teknologiska element; slutligen i uppmuntran av underleveran
torer re.spektive uppkomst av process-industrier for de halvfabrikat som fore
tagen Ievererar.

Undersokningen innehaller ocksa en bedomning av betalningsbalanseffekten
av dessa investeringar, i vilken man de kan ha medfort importsubstitution
respektive okat importkraven pa grund av sin ravaruefterfragan och sitt behov
av reservdelar och komponenter - dar kommer SIDA och den svenska kredit
givningen in - och hur marknadsstorleken har paverkat foretagens storlek
och i vilken utstrackning som man har kunnat utnyttj a the economy of scale,
som normalt kan ge foretag ett plusvarde i halansrakningen.

Slutligen {ors ett resonemang kring foretagens exporteffekter, nagot som
ar alldeles for litet uppmarksammat hittills: i vilken utstrackning kan u-Iands
etablering for en svensk industrikoncern leda till att u-Iandet i fraga far nya
exportprodukter, kanske inom en sektor som praglas av tilIvaxt och ligger
langt framme i modern teknologi? Detta sammanhanger inte hara med veder
borande industrikoncerns interna politik, utan ocksa med mojligheterna for
det u-Iands'etablerade dotterforetaget att astadkomma en effektiv produktion
som prismassigt och kvalitativt kan mata sig med den som moderbolaget
,exporterar.

Slutligen ar det sakert riktigt som professor Lundberg pilpekade, att pris
systemet ar i oIag i u-Ianderna och att all kalkylering dar ar svar att gora.
Man kan inte alltid tillampa samma internrantor i kalkylerna som man gor pa
andra hilll. Det tenderar ocksa att bli en kraftigare accent pa de fysiska investe
ringarna, pa kapitalbildninge;n, an pa produktivitetshoj ande atgarder av annat
slag. Sarskilt favoriseras nyinvesteringar, snatare an underhalls-, ersattnings-
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och moderniseringsinvesteringar som ar svarare att fa officiellt understod for 
och som darfor inte ka;n lonsamhetsberaknas pa samma satt som nyinvesteringar
- men' dar atgarder sannolikt skulle ge storre resultat for en given kostnad.
Myrdal ar inne pa detta i "Asian Drama". Har galler det att andra attityder
och politiken i vid mening for att astadkomma ett battre utnyttjande av den
befiptliga kapitalstocken. I det offentliga bistandet forsoker man att uppna
vissa sadana effekter genom att anvanda kapitalstrommarna som en havstang.
Det ar mojligt att ocksa privata investerare kan utratta en del darvidlag,
forutsatt att verksamheten ar tillrackligt stor och drivs med tillracklig med.
vetenhet om problemen.

Nu ar val svenska foretagsinvesteri;ngar sallan av sadan storleksklass att de
har nagon egentlig havstangseffekt pa en u-landsregering - undantag ar moj
ligen Lamco - och de drivs vanligen inte heller med den bista;ndsmedvetna
men samtidigt patriarkaliska installning som ofta kannetecknar exempelvis brit·
tiska investeringar i de f. d. kolonierna. Dar har ma;n verkligen pa sina hall
forsokt att motverka tendenser hos u-Ianderna atl fa till stand nya kapital
investeringar snarare an att tvinga fram forandri;ngar av policy och attityder
hos arbetskraft och foretagare. Kan svenska foretag visa upp nagot liknande?

Ordforanden: Darmed ar diskussionen avslutad. Jag tackar diskus
sionsinledarna i panelen och dem som deltagit fran golvet, och jag;
tackar er som har lyssnat.
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Ordforande: Bankdirektor Rune Hoglund

Lonehildning och samhiillsekonomi

Offentliggorande av en rapport fran en ekonomgrupp
tillsatt av SAF, LO och TCO

Agronomie lieentiat Clas-Erik Odhner: Pa varen 1967 tillsatte de
ledande arbetsmarknadsorganisationerna en gemensam expertgrupp
med uppgift att forsoka narmare klarlagga den samhallsekonomiska
ramen kring loneforhandlingama. Den hade foregalts av diskussioner
mellan organisationerna om mojligheterna att finna nya former for
forhandlingarna, som battre skulle passa till radande utveeklingsten
denser i samhallsekonomin. I samband med att gruppen tillsattes
begarde organisationerna oeksa att fa en vasentligt omlagd oeh i vissa
avseenden oeksa utvidgad bearbetning av nationalrakenskaperna ge
nomford, nagot som regeringen giek med pa. Detta nya nationalraken
skapsmaterial framkom for aren 1960-1966 under varen 1968 oeh
for 1967 vid manadsskiftet augusti-september i are Det resultat vi
har framlagger ar en forsta rapport grundad pa bearbetningen av
detta material. Vi har inte haft det tillgangligt sa lang tid. Darfor har
vi inte hunnit att till alIa delar utvinna det som star att hamta ur detta
myeket rikhaltiga oeh intressanta statistiska material. Pa litet langre
sikt kommer oeksa den utvidgning av statistikinsamlingen, som pa
organisationernas initiativ nu genomfors, att ge belysning av andra
vasentliga fragor i detta sammanhang. Vi hoppas kunna fa fortsatta
bearbetningen for att klara upp en hel del annu oklara punkter oeh ut
vidga analysen oeh fullfolja den pa en del avsnitt som fortfarande ar
ofullstandigt belysta. Huvudlinjerna i vara slutsatser ar emellertid
klara. Det hor kanske oeksa framhallas att vi arbetat sjalvstandigt
oeh ensamma ar ansvariga for denna rapport, som uttryeker var ge
mensamma uppfattning.

For att fa ett klarare grepp om de samhallsekonomis.ka forhallan
dena kring lonebildningen har vi ansett det nodvandigt med- en upp
delning av samhallsekonomin i sektorer for att studera spanningar oeh
samspel mellan olika delar av ekonomin, vilka utgor vasentliga driv
krafter i utveeklingen. Den grova analys, baserad pa genomsnitts
siffror for loneokning, prisstegring oeh produktivitetsutveekling for
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hela samhallsekonomin, som hittills till stor del leg.al till g~nd for
den allmanna debatten, doljer manga viktiga mekanismer i den eko
nomiska utveeklingen. Vi startade med en uppdelning pa 25 olika
sektorer, som vi sedan grupperade ihop till 8 sektorer - eller 9, om
man raknar med den offentliga sektorn. Slutligen har vi for de grund
laggande analyser vi har presenterat siagit samman dessa 8 sektorer
till 2; den konkurrensutsatta sektorn oeh den skyddade sektom. Jag
viII emellertid redan nu framhalla, att vi i det fortsatta arbetet natur
ligtvis kommer att anvanda aven andra indelningar oeh analysera de
sarskilda sektorerna for sig. Till de konkurrensutsatta naringarna rak
nas alIa export- oeh importkonkurrerande naringar, d.v.s. storre delen
av industrin samt skogsbruket, fiske oeh utrikestransporter. Till de
skyddade raknas ovriga delar av naringslivet, framst tjansteproduk
tionen, men aven jordbrnk, byggnadsverksamhet samt viss industri,
t. ex. den del av livsmedelsindustrin 80m ar skyddad mot utlandsk kon
kurrens, grafisk industri oeh bilreparationsverkstader. Skyddet for
dessa naringar bestar endast undantagsvis av direkta atgarder fran
samhallets sida sasom nar det galler jordbruket, utan mestadels av den
fysiska omojligheten av utlandsk konkurrens, t. ex. for byggnadsverk
samhet, varudistribution oeh andra tjanster.

Jag skall forsoka illustrera den grundlaggande tankegangen i var
framstaiining med en serie diagram. Det forsta visar bara tva stap
lar, som anger den beraknade produktivitetsutvecklingen inom dessa
bada sektorer, ailtsa den konkurrensutsatta sektorn oeh den skyddade.
Det kan har vara aniedning att papeka, att av den totala samhallseko
nomin omfattar den konkurrensutsatta sektorn ungefar en tredjedel
oeh den skyddade ungefar tva tredjedelar, raknat i deras andel av
bruttonationalprodukten. Som framgar ar produktivitetsutvecklingen
vasentligt myeket starkare inom den konkurrensutsatta sektorn an
inom den skyddade. Jag skail aterkomma till den siffermassiga redo
gorelsen; jag viII nn bara klarlagga principerna i vart betrakteIse
satt.
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Det tillskott produktivitetsokningen ger kan anvandas antingen till
lonehojning eller vinstokning i foretagen eller till badadera. Till det
utrymme for lonehojningar och vinstokningar som produktivitetsut
vecklingen inom den konkurrensutsatta sektom salunda skapar, kom
mer ocksa de okningar som mojliggors genom prisstegringar pa den
internationella marknaden. Ser vi den konkurrensutsatta sektom som
helhet, finner vi, att en viss, inte ovasentlig sadan prisstegring kom
mit till stand under perioden. Ser vi enbart pa fardigvarorna, vilket
av vissa skiil kan vara befogat i detta sammanhang, finner vi att denna
prisstegring ar annu mycket storre. Den markeras har av den sned
streckade figuren pa toppen av produktivitetsstegringen i det andra
diagrammet. Tillsammans visar denna stapel det utrymme som star
till parternas forfogande for lone- och vinstokningar inom den konkur
rensutsatta sektom.

Nasta diagram visar loneutvecklingen med skuggade staplar. Efter
80m industrin, som utgor huvuddelen av den konkurrensutsatta sek
torn, har varit ledande for loneutvecklingen, har lonehojningarna i
stort sett fyllt ut det utrymme som statt till forfogande. I verkligheten
har de t.o.m. nagot overskridit detta utrymme. Om utrymmet exakt ut
fylles av lonehojningarna innebar det att vinsternas andel av s~ktor

produkten varit oforandrad. De har da procentuellt stigit lika mycket
som lonehojningen. Jag har harvid ocksa ritat en forbindelselinje fran
den konkurensutsatta sektorn till den skyddade sektorn. Den markerar
det samband, som fader mellan de bada sektorerna vad galler lone
utvecklingen. Bade pa grund av marknadsmassiga forhallanden och
genom den solidariska lonepolitiken maste lonestegringen inom den
skyddade sektorn bli i stort sett densamma som inom den konkurrens
utsatta. Annars skulle den forra inte kunna rekrytera den arbetskraft
som behovs inom dess branscher, vilka till storsta delen anda ar ound
gangligen nodvandiga for vart liv och var verksamhet, aven om de inte
uppnar samma resultat i produktivitetsutveckling som de konkurrens
utsatta naringarna. Som framgar av stapeln till hoger blir lonesteg
ringen i den skyddade sektorn vasentligt mycket storre an produktivi
tetsstegringen. Detta framtvingar givetvis en prisstegring i denna
sektor.

I det sista diagrammet har jag markerat prisstegringarna med sned
streckade faIt. Det blir i den konkurrensutsatta sektorn en mindre pris
stegring, som motsvarar inflytandet fran varldsmarknaden, och i den
skyddade sektom en betydande stegring, som motsvarar skillnaden
mellan produktivitetsutvecklingen i denna sektor och lonestegringen
totalt i samhallsekonomin. Man kan sedan se pa den streckade linjen
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mellan sektorerna, att genomsnittligt for samhaJlsekonomin. i dess
helhet blir resultatet en produktivitetsokning, 80m ar litet storre an
den ar inom den skyddade sektorn men vasentligt mindre an inom den
konkurrensutsatta. Pa samma satt far vi en prisstegring, som ar litet
mindre an inom den skyddade sektom men vasentligt storre an inom
den konkurrensutsatta. AlIt detta beroende pa att den skyddade sek
torn yager dubhelt sa tungt i samhallsekonomin som den konkurrens
utsatta. Detta ar alltsa den mycket grova stommen till vara resone
mange

Jag viII gama understryka, att eftersom vi utgatt fran den faktiska
prisutvecklingen pa varldsmarknaden, sa innebar denna mekanism att
naringslivets internationella konkurrenskraft vidmakthalles pa ofor
andrad niva. Det har synts oss angelaget att skapa en klarare uppfatt
ning om den samhallsekonomiska ram, inom vilken forhandlingarna
kan foras, genom att forsoka berakna det totala utrymmet for lone
och vinstokningar just under forutsattning att naringslivets internatio
nella konkurrenskraft skall vidmakthallas oforandrad. Fordelningen
mellan loner och vinster inom denna ram varierar fran ar till ar till
foljd av avtalade lonehojningar och loneglidningens storlek. Vilken
fordelning som bor efterstravas for ett k:ommande ar ar en fraga
for forhandlingar mellan arhetsmarknadens parter. Det har legat
utanfor vart uppdrag att forsoka ange den. Berakningen av denna
totalram innehar darfor inte nagon kalkyl av loneutrymmet som
sadanl.

Om jag sedan far ga till det siffermassiga resultatet av herakningar
na, sa har vi funnit att produktivitetsutveeklingen inom den konkur
rensutsatta sektom for perioden i genomsnitt varit 7 1/2 procent om
aret och den internationella prisstegringen 1 it 1 1/2 procent. Totalt
ger detta ett utrymme pa 8 1/2 it 9 procent. Lonestegringen har i sjalva
verket varit ungefar 9 1/2 procent om aret inom LO-omradet, vilket
varit ledande for loneutvecklingen. Det innebar att det totala utrym
met overskridits med knappt 1 ·procente1?-het, d.v.s. att man under
perioden haft en viss minskning i naringslivets lonsamhet. Man kan
saga att loneglidningen har fyllt ut och nagot overskridit utrymmet
mellan de avtalsmassiga lonehojningarna oeh det tak, som produktivi
tets- och prishojningarna pa varldsmarknaden skapat. Den loneutveck
ling som har agt rum har dock inte allvarligt hotat det svenska narings
livets internationella konkurrensformaga.

Vi har i vara utredningar funnit att loneutvecklingen inom den skyd
dade sektorn mycket nara foljt utvecklingen inom den konkurrensut
satta. Aven inom den forra har saledes lonestegringen varit drygt 9
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procent per are Inom den skyddade sektorn ar produktivitets-utveek
lingen ofta mycket svar, for att inte saga omojlig att mata. Faxen gar
narmare in pa det problemet i sitt foljande anforande. Med de gangse
metoder, som anvands -i nationalb-udgetberakningarna och som till stor
del bygger pa ganska godtyckliga schabloner, kan emellertid produk
tivitetsokningen beraknas ha uppgaJt till 3 it 3 112 procent inom den
skyddade sektorn. Den lagre siffran galler om man raknar in den
offentliga sektorn och den hogre om man Iamnar denna sektor utanfor
berakningarna. Det bor i detta sammanhang understrykas, att man
anvander samma schabloner vid produktivitetsberakningarna oeh vid
berakningarna av prisstegringama inom den skyddande sektorn.

-Eftersom vinsternas andel av sektorprodukten hela tiden har kunnat
hallas pa en konstant niva inom den skyddade delen av naringslivet,
sa har denna lonestegring medfort en prisstegring pa 5 it 6 procent per
are Vager man samman prisstegringen inom den konkurrensutsatta
och den skyddade sektorn, far man med dessa berakningar ett resultat
for konsumentprisindex pa 3 it 3 112 procent, nagot som skall jam
foras med den faktiska stegringen av nettoprisindex pa 3,3 procent
per are Overensstammeisen ar alitsa utomordentIigt god.

Vi har i ett av de inledande kapitlen - kapitel 3 - tagit upp en
diskussion om hur denna mekanism forhaller sig till den stabilise
ringspolitiska problematiken och den samhallsekonomiska balansen.
Givetvis kan man da inte utga fran det mer populara balansbegreppet,
som tar prisstabilitet som kriterium pa samhallsel(onomisk balans,
eftersom mekanismen som sadan innebar en betydande fortlopande
prisstegring. Vi har i stallet utgatt fran Bent Hansens definition av
samhallsekonomisk balans sasom balans mellan utbud och efterfragan
pa faktormarknaden och varumarknaden. Detta balansbegrepp ar
givetvis teoretiskt mer tillfredsstallande men praktiskt svarhanterligt,
eftersom man inte har nagra klara praktiska indikationer pa nar
balans foreligger. Den modell vi gjort beskriver i stort sett mekanismen
i ett lage da samhallsekonomisk balans i den hansenska meningen fore
ligger. Det ar emellertid knappast en balans pa en knivsegg, utan den
far snarare beskrivas som en relativt bred korridor, inom vilken sam
haiisekonomin kan svanga utan att effekterna hlir av den omfattning
en, att de vasentligt stor det samba-nd som vi har klarlagt.

Fragan om sambandet mellan var modell och den samhallsekono
miska balansproblematiken ar emellertid inte -fardigbearbetad. Den
hor till de fragestallningar, som vi far agna ytterligare uppmarksam
het. Jag viII bara har peka pa tva problem. For det forsta kan man
ifragasatta om man verkligen nar optimal tillvaxttakt i samhallseko-
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nomin i ett balanserat lage. Tillvaxten ar i hog grad beroende pa
att troghetsfaktorer i samhallsekonomin overvinnes, och troghetsfak
torer synes bast overvinnas nar ett visst overtryck foreligger. For det
andra kan man ifragasatta om det over huvud taget ar meningsfullt
att anvanda halansbegreppet vid analys av en ekonomi, som utvecklas
.och tillvaxer framst som ett resultat av bristen pa balans mellan efter
fragan och utbud mellan olika omraden. Det ar visserligen mojligt att
genom utjamningar av brist oeh underskott skapa ett totalbalans
begrepp, men det kan ifragasattas om detta statistiska begrepp ger en
meningsfull bild nar problematiken i ekonomin i sa hog grad ar
dynamisk.

I kapitel 5 analyserar vi sambandet mellan prisutvecklingen pa
varldsmarknaden och prisutvecklingen inom den konkurrensutsatta
sektorn inom landet, for att soka klarlagga hur starkt inflytande den
forra har pa den senare. Jag skall forsoka illustrera detta med nagra
diagram. Det forsta visar prisutvecklingen pa varldsmarknaden for
ravaror respektive fardigvaror. Det framgar av diagrammet att pris
utvecklingen varit helt olikartad for de bada grupperna. For ravaror
har den varit i stort sett fallande fram till sextiotalets borjan oeh
darefter nagot stigande. For fardigvaror har den varit stigande hela
tiden, dock valdigt mycket starkare enligt konjunkturinstitutets im
portprisindex an enligt Forenta Nationernas exportprisindex.

Nasta diagram visar exportpriserna for fardigvaror, dels FN:s index
och dels index for nagra olika lander: Sverige, Vasttyskland oeh Stor
britannien. Det visar sig att de europeiska indexarna foljs valdigt val
at, medan FN:s index visar en mindre stegring.

Nasta diagram visar prisutvecklingen inom Sverige, och detta ar
kanske det viktigaste diagrammet i detta sammanhang. Vi finner att
export- oeh importprisindex skiljer sig at av orsaker som jag inte
har hinner ga in pa. Indexen galler hela tiden fardigvaror. Overens
stammelsen mellan importprisindex oeh partiprisindex ar mycket pa
taglig. Nettoprisindex har under senare ar stigit litet starkare an parti
prisindex, oeh konsumentprisindex - inkluderande indirekta skatter
- vasentligt starkare. Det bor i detta sammanhang vara riktigare att
gora jamforelsen mellan importprisindex och den inhemska prisnivan,
eftersom detta index aterspeglar priserna pa ett mycket bredare varn
sortiment an exportpriserna, vilka anger prisutvecklingen for vissa
produkter pa. vilka den svenska industrin specialiserat sig. Ocksa Dar
man gar bakat i tiden i forhallande till den period som vi studerat, ser
man att importprisindex och partiprisindex slingrar sig omkring var
andra oeh foljs at myeket val, aven om det kan finnas variationer pa
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kort sikt. Det allmanna intrycket av dessa indexjamforelser - vi har
gjort fler an dessa - blir en mycket god foljsamhet mellan den in
hemska prisnivan inom den konkurrensutsatta sektorn och varldsmark
nadspriserna.

Docent Karl-Olo! Faxen: Som framgatt av Clas-Erik Odhners an
forande spelar skillnaderna i produktivitetsutvecklingen mellan olika
branscher en vasentlig roll for vart resonemang. Pa det forsta dia
grammet ser vi de undersokta sektorerna ordnade efter takten i pro
duktivitetsokningen. Overst ligger industribranscherna, underst en rad
tjanstesektorer. Av skilda orsaker har produktivitetsstegringen blivit
starkare i de naringsgrenar som ar direkt utsatta for internationell
konkurrens, an i de naringar, som framfor alIt arbetar for hemma
maknadens behove Undantag finns dock, t. ex. el-, gas- och vatten
verk, vilka ligger fullt i paritet med exportbranscherna. Gransen ar
inte skarp.

Det ar kanske iute sa anmarkningsvart att produktivitetsstegringen
blir lagre i de rena hemmanaringarna, nar dessa domineras av tjanste
sektorer, inom vilka de tekniska rationaliseringsmojligheterna inte all
tid ar desamma som inom varuproduktionen. Prisutvecklingen har
varit mattlig i de sektorer, som haft relativt stark produktivitetsutveck
ling, medan priserna stigit starkt i sektorer med svag produktivitets
utveckling. Det rader alltsa ett omvant samband mellan pris- oeh pro
duktivitetsutveckling. Aven sambandet med sysselsattningsutvecklingen
ar pafallande - stora sysselsattningsokningar i tjanstesektorer med
stor prisstegring och liten produktivitetsokning. Observera slutligen
pa diagrammet att det inte ar nagot samb-and med lonsamhetsutveck
lingen. Det ar i och for sig anmarkningsvart att de sektorer, som
haft den storsta produktivitetsstegringen, inte haft nagon hattre lon
samhetsutveckling an de andra.

I nasta diagram, dar den offentliga sektorn ocksa ar med, fram
trader samma tendenser, fastan kanske mer overskadligt genom att
sektorema slagits samman till ett mindre antal. Pa det har diagram
met viII jag sarskilt peka pa den offentliga sektorn, dar vi haft en myc
ket stor sysselsattningsokning, samtidigt som sysselsattningen minskat
inom vissa delar av varuproduktionen.

Med anledning av de siffror som framkommit kan man stalla tva
fragor:

1. Ar det mojligt att mata produktivitetsutvecklingen i olika bran
scher med en sadan exakthet, att en jamforelse av detta slag blir
meningsfull?
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2. Vilka ar orsakerna till dessa skillnader i produktivitetsutveck
lingen och finns det ett samband mellan dessa orsaker och den ekono
miska politiken?

Vad den forsta fragan betraf£ar, har vi satt sarskilt stora fragetec
ken for de tjansteproducerande sektorerna. Problematiken kan illu
streras med bank- och forsakringssektorn. Har har statistiska central
byran schablonmassigt antagit en 2-procentig arlig produktivitetssteg
ring. Raknar man i stallet exempelvis med antalet banktransaktioner
per arbetstimme, far man for affarsbankernas del en produktivitets
stegring av storleksordningen 5 procent per are Fragan ar, om detta ar
ett rimligt satt att se pa saken? Ar inte affarsbankernas funktion
i samhallet betydligt mer mangfacetterad an att utfora penningtrans
aktioner av olika slag? Kan man verkligen mata deras produktions
volym med antalet transaktioner? Detsamma galler givetvis forsak
ringsverksamheten.

Den offentliga verksamheten - undervisning, sjukvard, forsvar 
ar ett annat exempel pa tjansteproduktion for vilket ett rent schablon
antagande har anvants. Statistiska centralbyran har har i enlighet med
gangse konventioner satt produktivitetsstegringen till noll procent per
are Det ligger alltsa inte nagon som heIst utredning bakom denna
siffra, vilken illustreras pa diagrammet langst ned till vanster. Mat
ningar av produktiviteten i denna verksamhet ar principiellt mojliga,
och det ar onskvart att forsok gors i denna riktning. Hittills har mycket
litet gjorts pa detta omrade.

Hur man an ser pa produktivitetsutvecklingen i tjanstesektorerna,
kan det i alIa fall konstateras, att de antaganden vi tillampat ar logiskt
forenliga med de uppgifter over prisutvecklingen, som ingar i kon
sumentprisindex. ViII man saledes havda den uppfattningen, att vi
underskattat produktivitetsutvecklingen i tjanstesektorerna, innebar
detta samtidigt att konsumentprisindex har overskattat prisutveck
lingen.

Vad betraffar orsakerna till skillnaderna i produktivitetsutveckling
- den andra fraga jag nyss stallde - ligger det nara till hands att
tolka utvecklingen sa, att just den internationella konkurrensen har en
speciellt produktivitetsstimulerande effekt, som den inhemska konkur
rensen alltsa inte har i samma grad. Vi viII dock starkt framhalla, atl
detta ar ett alldeles for enkelt satt att se pa saken. Det finns exempel
pa hemmamarknadssektorer, 80m haft en minst lika stark produktivi
tetsutveckling som exportnaringarna. Man far inte heller se bort fran
olikheter i de tekniska rationaliseringsmojligheterna i skilda naringar,
t. ex. tjansteproduktion jamford med varuproduktion.
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Materialet reser ocksa fragan, om inte foretagsstruktur och finan
sieringsforhallanden spelar en stor roll for produktivitetsutvecklingen.
Aven pa denna punkt kan man peka pa karakteristiska skillnader mel
Ian de bada huvudsektorerna. Vi kommer dock i rapporten inte langre
an till att uppstalla detta som en hypotes.

Jag kommer darmed in pa vad jag skulle vilja kalla vart centrala
. problem. Som framgick av Clas-Erik Ohdners redogorelse har lonsam

heten - savitt vi kunnat utlasa ur vart statistiska material - varit
ungefar oforandrad inom den skyddade sektorn, medan den sjunkit
~uom den konkurrensutsatta sektom. Driftsoverskottsandelen i den kon
kurrensutsatta sektorn har gatt ned fran 30 procent ar 1960 till 22
procent ar 1967. Inom industrin, dar mer adekvata lonsamhetsmat
ningar kan goras, har rantabiliteten i procent av kapitalet i byggnader,
maskiner och lager sjunkit fran 7,8 procent ar 1960 till 4,3 procent
ar 1967. Av diagrammet framgar att tendensen varit ganska jamn en
bit in pa 1960-talet, medan vi framfor alIt under aren 1966 och 1967
haft en mycket kraftig lonsamhetsminskning.

I den skyddade sektorn ater har driftsoverskottsandelen varit i stort
sett konstant under hela perioden, omkring 23 procent. Nagon upp
skattning av kapitalstockens utveckling i den skyddade sektorn har vi
inte haft tillganglig, och darfor kan vi inte saga om den oforandrade
driftsoverskottsandelen svarar mot en konstant rantabilitet.

Vad kan mot denna hakgrund sagas om en onskvard lonsamhetsut
veckling?

En forsta synpunkt ar, att en investeringsutveckling i viss takt l(raver
en bestamd lonsamhet 80m stimulansfaktor. Erfarenheten visar, att det
kravs vissa avkastningsmojligheter i framtiden for att investerings
beslut skall fattas. Ar lonsamhetsforvantningarna inte tillrackliga,
blir investeringar inte gjorda i den takt man tankt sig. Detta ar sar
skilt betydelsefullt med hansyn till det svenska naringslivets inter
nationella konkurrenskraft. Denna bor i forsta hand bedomas med
utgangspunkt fran de konkurrensutsatta foretagens vilja och mojlig
heter att finansiera investeringar i sadan omfattning, att produktionen
kan folja med i den tekniska utvecklingen och saljas i konkurrens med
andra landers produktion. Utvecklingen i ett land 80m Sverige kan fran
denna synpunkt bedomas som tillfredsstallande, om investeringar inom
exportnaringama oeh de importkonkurrerande hemmamarknads
naringarna vaxer i takt med produktionen. Hari ligger alltsa en forsta
faktor till grund for hedomningen av den onskvarda lonsamheten.

En ytterligare synpunkt pa samma problem kan man basera pa
sparande- och investeringsidentiteten for samhallsekonomin som hel-
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het. Investeringama maste ex post finansieras med sparande.. Sparan
det tar sig skilda former: hushallssparande, AP-fondsparande, sparan
de over de offentliga budgetama' inom stat och kommun samt fore
ta-gssparande. I viss utstrackning kan dessa sparformer ers.atta val"
andra inom ramen for ett givet investeringsprogram. Sadana substi
tutionsmojligheter hal" debatterats livligt hal" i landet sedan lange.
Sarskilt hal" man intresserat sig for olika former av kollektivt sparan
de inom AP-fonderna och mojligheterna att ersatta foretagssparandet
med sparande av detta slag.

Aven om jag tror att denna exercis med termerna i en makro
ekonomisk identitet inte for sarskilt langt - sa lange man inte tar
hansyn till de skilda sparformernas karakteristika i andra hanseenden
- sa hal" den i alIa fall lart oss en sake Det finns ett samband mellan
lonepolitiken och dessa andra omraden av den ekonomiska politiken.
Man kan i ett givet lage inte reducera lonsamheten i foretagen genom
lonepolitiken mer an att lonsamheten racker till for att astadkomma det
foretagssparande, som framkommer genom denna makro-ekonomiska
identitet. En lonepolitik, som syftar till en omfordelning av inkoms
terna mellan foretag och anstallda, maste ha sin motsvarighet i ell
omfordelning pa sparandesidan. Denna kan ibland krava aktiva eko
nomskt-politiska atgarder, som alltsa maste samordnas med lonepoli
tiken, om denna identitet skall ga ihop. Mer vittgaende slutsatser an
sa kan knappast utvinnas pa detta analytiska plan. Mer intressant blir
diskussionen endast om den fors ned pa foretagsplanet.

Nyckelordet i denna diskussion blir foretagens soliditet och "solidi
tetsbenagenhet" - en term som vi hal" valt for att understryka bety
delsen av psykologiska faktorer i detta sammanhang. Vi faster i rap
porten mycket stor vikt vid relationen mellan eget och frammande
kapital i foretagen och hur denna relation paverkas av forskjutningar
i finansieringsformerna for nyinvesteringarna. Xyen om spannedel
kunde stallas till foretagens forfogande i form av Ian i en utstrackning,
som skulle gora den nyss diskuterade makro-ekonomiska identiteten
uppfylld vid ett mycket lagt foretagssparande, ar det inte sakert,
att detta finansieringsprogram ar genomforbart, sett ur de enskilda
foretagens synpunkt. Det skulle kunna innebara, att nyinvesteringarna
maste finansieras med Ian i en sadan omfattning, att soliditeten i fore
tagen skulle sjunka under den grans, som anges av deras soliditets
henagenhet. Ett sadant investeringsprogram skulle inte hli genomfort,
utan foretagsledningarna begransar i stallet sina investeringar i syfte
att hevara soliditeten. Man underlater av soliditetshansyn att foreta
investeringar, som i och for sig skulle vara lo'nsamma. Skalet till det ar
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att riskerna i annat fall blir for stora, oeh dessa okade risker viII var
ken foretagsledningar eller langivare ta.

Det ar naturligtvis en psykologisk faktor, oeh darfor har vi valt ter
men "benagenhet" i -detta sammanhang. Vi menar inte att den ar
konstant; den kan variera i tiden till foljd av erfarenhet oeh andra
.faktorer, som inte direkt later sig fangas in i en exakt ekonomisk
kalkyl. Vi menar oeksa att det ur allman synpunkt ar av betydelse att
soliditeten i foretagen inte understiger en viss niva. BI. a. pekar vi pa
tryggheten i anstallningsforhallanden. Foretag med en svag finansiell
stallning, alltsa foretag med ett litet eget kapital i forhallande till
det frammande, blir relativt sarbara for mindre variationer i fraga
om efterfragans utveekling oeh andra tillfalliga fluktuationer, som
stabilare foretag liittare kan overbrygga. Foretag med dalig soliditet
kan tvingas till permitteringar i overgaende krislagen, aven nar ut
veeklingsmojligheterna pa langre sikt ar goda.

Soliditetshansynen begransar alltsa mojlighetema att utstraeka lane
finansieringen. Resten av kapitaltillvaxten i foretagen maste finansie
ras med sjalvfinansiering oeh nyemissioner. Lonsamheten maste vara
tillraeklig for att astadkomma den andel, som maste falla pa sjalv
finansiering. Rapporten pekar oeksa pa betydelsen av tillforseln av
riskvilligt agarkapital, t. ex. i form av nyemissioner oeh aktier. Som
kallor for denna tillforsel namner rapporten bade de enskilda hus- 
hallens sparande oeh kollektivt sparande inom skilda institutioner.

Till sist viII jag ocksa namna en undersokning av sambandet meIIan
arbetarnas anstallningsbyten oeh deras loneforandringar, vilken ham
tats ur "liIIa LO". Trots att man borde vanta sig ett positivt samband
- d.v.s. att anstallningsbyten i regelledde till okad fortjanst, efters-om
loneforbattring borde vara ett dominerande motiv for byte av anstall
ning - har ett myeket stort antal studier i skilda lander inte kunnat
pavisa nagot sadant. Man har kommit till O-korrelation. Nu visar det
sig i "lilla LO", att orsaken hartill var, att man tidigare studerat
grupper av arbetare utan att skilja pa frivilliga anstallningshyten oeh
ofrivilliga. Inte heller har man skilt pa olika aldersgrupper. Det posi
tiva samband, som man har anledning att vanta, kan nu konstateras
vid frivilliga byten oeh i lagre aldrar. Daremot blir tendensen annor
lunda vid ofrivilliga byten oeh vid hogre aldrar. Detta resultat maste
hli av vasentlig betydelse for den fortsatta diskussionen av allokerings
effektema av lonestrukturen oeh av forandringar i lonestrukturen.

Avdelningsehef Costa Edgren: Som elas-Erik Odhner framhallit- i
sin redog.orelse for var modells -funktionssatt ar det av grundlaggaride
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betydelse, att de lonehojningar som genomfors i den konkurrensutsatta
sektorn overfors till den skyddade sektom i dess helhet och att detta
i sin tur hojer priserna. Den norska utredning, som vi har abero
pat och 80m presenterades i denna forening pa ett sammantrade
for nagot ar sedan, raknar med att det rader fullstandig overforing
av lonehojningsimpulserna fran den konkurrensutsatta sektorn till
den skyddade 8ektorn. Vi har underkastat fragan en sa ingaende
utredning som varit mojlig med hansyn till att det inte finns nagon
statistik som tillater en jamforelse mellan de olika branscherna, fram
for alIt inom den skyddade sektorn. Vi har pa grundval av den sta
tistik 80m finns kunnat tyda oss till att ett sadant samband existerar.
Det forklaras i huvudsak av tre faktorer.

Den forsta ar den forhandlingsordning som tillampas pa arbets
marknaden vid avtalsuppgorelserna och som innebat att industriarbe
tarna gar forst och forhandlar centralt med arbetsgivarforeningen och
att de lonehojningar man darvid kommit overens om blir normerande
for lonehojningarna inom andra delar av LO-kollektivet, d.v.s. de delar
som ligger inom den skyddade sektorn, t. ex. byggnads- och handels.

Den andra faktom ar den foljsamhetspolitik som tillampas bade
inom och utanfor LO och som innebar, att industriarbetaren kommit
att bli nagot slags riktkarl for hela arbetsmarknaden. Detta gor att de
lonehojningar - bade de avtalsmassiga och de som uppkommer pa
grund av loneglidning - som gemomfors inom industrin kommer att
i sin helhet sla igenom pa andra omraden.

Den tredje faktorn ar den marknadsmassiga. Den innebar att arbets
givarna kanner sig tvungna att hoja lonerna i den skyddade sektorn
i 8amma takt som inom den konkurrensutsatta for att kunna behalla
folk. Det har sagts att arbetsgivama och aven andra overskattar hety
delsen av marknadsmekanismen i detta sammanhang. Det kan mycket
val vara sa, att detta i forsta hand galler den yngre, mer lattrorliga
och valutbildade arbetskraften. Men i det sammanhang som var ana
Iys galler ar det av betydelse hur arbetsgivarna varderar marknads
mekanismen. Om de anser sig vara tvungna att hoja lonerna i samma
takt som inom den konkurrensutsatta sektom, kommer detta samband
ocksa att besta.

Nu forekommer det naturligtvis avvikelser fran detta monster 
sarskilt pa kort sikt - fran ar till ar. Inom den skyddade sektorn har
man i regel olika slag av mindre lattrorliga lonesystem an inom den
konkurrensuts,atta sektom. Lagloneinsatserna inom 4e~ skyddade sek
tom kommer ocksa ganska stotvis. bet gor att de inipulser 80m utgar
fran den konkurrensutsatta sektorn ibland behover nagot eller nagra
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ar pa sig for att sla igenom i den skyddade sektorn. Men pa sikt
forefaller det som om var ansats skulle halla. loch for sig ar de varia
tioner som kan finnas mellan olika branscher inom den skyddade sek
torn av intresse for att forklara sambandet mellan loner, produktivitet
oeh priser, men vi har inte kunnat gora nagon mer utforlig analys
harav; det kan kanske bli foremal for fortsatta studier.

Om det nu ar riktigt att Ionerna stiger Iika snabbt i den skyddade
sektorn som i den konkurrensutsatta, medan produktiviteten stiger
langsammare, nagot som Faxen redogjorde for, kan man vanta sig
antingen att priserna stiger snabbare i den skyddade sektom eller
att vinsterna sjunker. Vi har darfor underkastat bade driftsoverskott,
loner oeh priser sarskilt studium for de branscher som ingar i den
skyddade sektorn. Men det kan finnas forhallanden som komplicerar
de har sambanden, oeh de aterfinns framfor alIt pa efterfragesidan.
Det kan forekomma autonoma efterfrageimpulser som antingen ger
ineitament till att hoja priserna och lonema i den skyddade sektorn
eller 80m medfor att man inte kan genomfora prishojningar i samma
takt som en ren kostnadsovervaltring skulle mojliggora. Vi har tagit
upp tre olika delar av den skyddade sektom till speciellt studium for
att undersoka om det forekommer sadana efterfrageimpulser som kan
paverka sambanden.

Den forsta del vi studerat ar den offentliga sektorn, som vuxit myc
ket snabbt i fraga om sysselsattningen under den period vi behandlat.
Detta galler t. ex. undervisning oeh sjukvard. Denna expansion har
emellertid enligt var bedomning kunnat ske utan att man behovt foreta
nagon relativ loneforhojning for den offentliga sektorn som helhet i
forhallande till den konkurrensutsatta. Det ar snarast sa att den offent
liga sektorn forefaller ha haft en nagot langsammare loneutveckling
an den ko:.tkurrensutsatta. Men siffrorna ar harvidlag sa otillforlitliga
att vi inte ka0. dra nagra bestamda slutsatser om den saken. Daremot
uppkommer ett stabiliseringspolitiskt intressant problem pa grund
av det forhallandet, att den offentliga sektorn naturligtvis konkurrerar
om utrymmet med den privata konsumtionen oeh investeringarna. Men
den saken har vi i detta sammanhang inte kunnat ga narmare in pa.

Den andra delen av den skyddade sektorn som vi tagit upp till
speeialbehandling ar byggnadsbransehen, som ju haft en stigande
sysselsattning och en prisstegring som varit ganska snabb - dock inte
snabbare an den skyddade sektoms genomsnitt. Vi har inte kunnat se
att lonestegringarna inom byggnadsbranschen haft nagot sjalvstandigt.
padrivande inflytande pa lonebildningen utanfor byggbransehen pa.
annat satt an att loneglidningen inom byggnadsbranschen forefaller
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vara konjunkturkansligare an den inom den konkurrensutsatta sek
torn. Fram till 1963 hade man en stark loneglidning, medan det efter
1963 intraffat en forsvagning. Vi pekar ocksa pa den paverkan som
byggnadsbranschen kan ha utovat pa andra sektorer darigenom att
man inom industrin lokalt har kunnat hanvisa till byggnadsarbetarnas
hogre lonelage.

. Den tredje delen som vi tar upp till sarskilt studium ar jordbruket.
Den delen har inte expanderat, men pa detta omrade rader speciella
forhallanden sa till vida att man dar haft en lonsamhetsmalsattning
som lett till en starkare prisstegring inom jordbruket an inom annan
varuproduktion. Men vi har inte kunnat finna nagra pavisbara direkta
impulser tiliionebildningen.
. Vi har ocksa i samband med det forsok till orsaksanalys som vi

gjort diskuterat i vilken utstrackning efterfragan kan ha spelat nagon
roll for sambandet mellan vinster och priser och loner inom andra
branscher.Vi har inte kunnat urskilja nagot sadant, utan har endast
i vissa fall kunnat ta med det som en hypotetisk forklaring. Det galler
exempelvis for bilreparationsverkstaderna, som haft en starkare pris
stegring an som kunnat forklaras av hojda loner och hojda forbruk
ningskostnader.

Ju mer man delar upp den skyddade sektorn desto storre bIir varia
tionema i fraga om denna havstangseffekts genomslagskraft. Det kan
vara en foljd av substitution och overforing av efterfragan mellan
hranscherna. Man kan med nagon forenkling saga, att efterfragan har
vaxt nagorlunda jamnt inom den skyddade sek"torn som helhet och
att det kan ha skapat forutsattningar for de kostnadsovervaltringar som
vi kommit fram till. Men forutsattningama har varierat i tiden och
mellan branscherna. Driftsoverskottsandelen i den skyddade sektorn
har varit ganska konstant sett over perioden som heIhet, men variatio
ner har forekommit mellan hranscher och olika are

Det forhallandet att driftsoverskottet i den skyddade sektom vuxit
i samma takt som Ionerna kunde tyda pa att foretagarna satter sina
priser med hjalp av ett slags normal relation mellan loner och vinster
och att det aIltsa skuIle ha agt rum en ren kostnadsovervaltring. Men
jag viII peka pa att det forekommer vissa avvikelser som kan for
kIaras av sadana faktorer som skilInader meIlan forvantad vinst och
realiserad vinst, statliga regleringar som griper in i en ganska stor del
av den skyddade sektorn nar det galler prissattningen - inte mindre
an en tredjedel av driftsoverskottet i den skyddade sektorn finns i
hranscher som ar {oremal for sadana regleringar; det galIer t. ex. post,
telegraf, eI-kraft och bostadsforvaItning. Vidare spelar sadana fakto-
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rer som struktur oeh konkurrensforhallanden in; nar man har konkur
rens mellan olika foretagsfonner, paverkas driftsoverskottet oeh moj
ligheterna att ovenraltra kostnadshojningar pa prisema. Aven variatio
ner i forbrukningspriserna har spelat in. Dessa har varit olika stora i
olika branseher. Det ar alltsa inte bara lonekostnader som har paver
kat konsumentpriserna, utan aven stegrade byggnadskostnader, jord
brukspriser o.s.v.

Den statistiska analys vi kunnat gora tyder pa att loneimpulserna
fran den konkurrensutsatta sektom paverkar prisnivan i' den skyddade
sektom .pa ganska lang sikt oeh med varierande genomslagskraft. Man
kan se skillnader i handlingsmonstret mellan sadana branscher som
produeerar varor oeh sadana som produeerar tjanster oeh mellan
branscher med foretagsekonomiskt grundad prissattning oeh branscher,
dar malsattningen faststalls av statsmaktema. Detta gor det befogat
att vid behandlingen av denna prisspridning till den skyddade sektom
dela in denna atminstone i de sektorer som finns i var 9-sektorsupp
delning.

Jag kommer nu fram till de slutsatser oeh rekommendationer som
aterfinns i rapportens sista kapitel. Jag skall darvid hoppa over sam
manfattningen av vara bedomningar nar det galler produktivitetsut
veekling, intemationella priser, inhemska priser oeh loner eftersom
denna sammanfattning redan atergivits av elas-Erik Odhner.

Vi har diskuterat i vad man de trender som Odhner presenterat
skulle vara unika for perioden eller om man skulle kunna tanka sig
att tendenserna star sig aven i framtiden. Vi har inte funnit nag.onting
80m tyder pa att produktivitetsokningen eller prisstegringen pa varlds
marknaden skulle minska. De konjunkturbetingade variationer som
hittills forekommit har varit ganska sma. Utan att ha utarbetat nagon
egentlig prognos utgar vi darfor ifran att dessa tendenser kommer att
sta sig aven i framtiden. Denna bedomning galler alltsa inte speciellt
for 1969 utan pa litet langre sikt.

Fordelningen av utrymmet mellan vinster oeh loner ar, som vi
understryker pa flera stallen, forhandlarnas sake Det ar inte sjalvklart
att samma fordelning som genomsnittet under 1960-talet kommer att
forordas av parterna. Jag ar t. ex. ganska saker pa att arbetsgivar
sidan skulle onska ta i ansprak en storre del av utrymmet for att
kompensera sig for den lonsamhetsminsla.ling som visats pa ett av
vara diagram. Varje proeents minskning av loneuttaget motsvarar
enligt vara berakningar for narvarande ungefar 6 procents okning av
nettovinsten fore skatt.

Vi betonar oeksa i rapporten att det inte bara ar lonsamheten 80m
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ar av betyd~lse for investeringsviljan. Denna paverkas ocks.~ av Ian
och nyemissioner och av samhallets insatser t. ex. for forskning och
utvecklingsarbete. Med hansyn till det samband som vi anser fore
ligga inom den konkurrensutsatta sektom mellan investeringarna oeh
konkurrensformagan pa langre sikt, bor investeringarna i det langa
loppet vaxa i samma takt som produktionen for att tillvaxttakten skall
kunna bibehallas.

Den skyddade sektorns problem galler framfor alIt produktivitets
utvecklingen. Vi anser det viktigt att produktiviteten tillvaxer snab
bare och att man finner battre metoder for att mata produktivitetsut
vecklingen i den skyddade sektoms branscher. Sektorns andel vaxer
kraftigt fran ar till ar, men hittills har man pa manga hall inom
denna sektor haft en forhallandevis lag rationaliseringsaktivitet, och
man har lagtned mindre arbete pa att finna anvandbara metoder for
att mata produktivitetsutvecklingen inom denna sektor an inom varn
produktionen.

Vi betonar ocksa att flera branscher, som nu ar skyddade mot ut
landsk konkurrens, sa smaningom kan komma att bli konkurrensut
satta; exempelvis den grafiska industrin kan for narvarande befinna
sig i ett sadant overgangsskede.

De slutsatser som vi viII dra for lonepolitiken ar i mycket korta
drag, att det ar oherattigat att lagga skulden for prisstegringarna pa
avtalsforhandlingarna. Prisstegringama harror fran impulser fran
varldsmarknaden och fran bindningar i lonepolitiken som vi inte
funnit det yare sig realistiskt eller onskvart att ifragasatta. Materialet
visar ett komplicerat samspel mellan ma~knadsforhallanden och av
talsmassiga loneforhojningar i olika nari~gsgrenar. Var statistik gor
det lattare att bedoma aterverkningama pa prisnivan av olika slags
lonepolitiska insatser, exempelvis laglolleinsatser i olika branscher. Vi
papekar ocksa det samband som finns mellan lonedifferentieringen,
alltsa de fordelningspolitiska aspektema, och de samhallsekonomiska
effekter som lonepolitiken har, aven om vara resonemang pa detta
stadium inte kunnat goras mer an principiella och ganska antydnings
VIS.

De slutsatser vi viII dra for den ekonomiska politiken ar, att den
ekonomiska politikens uppgifter ar att bibehalla den samhalls.ekono
miska balansen, sa att man undviker inflations- eller deflationstenden
ser som forstarker respektive doljer dessa spanningar. Deflationspoli
tik som medel emot strukturbetingade prisstegringar leder visserligen
kanske till en lagre prisstegring inom den skyddade sektom men inte
inom den konkurrensutsatta sektorn. Den kan ocksa skapa spanningar



LONEBILDNING OCH SAMHALLSEKONOMI 113

i lonepolitiken genom att den drabbar laglonebranscherna i den skyd
dade sektorn hardast. I det liinga loppet leder deflationspolitiken till
lagre sysselsattning och tillvaxttakt. En viss prisstegring blir ound
viklig enligt var bedomning, sa lange produktivitetsskillnader finns
och sa lange en solidarisk lonepolitik och foljsamhet mellan olika
grupper uppratthalls. Varldsmarknadsprisstegringen kan man inte
skydda sig emot annat an genom en successivt fortgaende appreciering,
en atgard som val ingen i dag skulle viIja foreshl.

Om man viII fora en solidarisk lonepolitik men halia de totala
Ionehojningarna pa en lagre niva, sa maste man for att undvika vinst
inflation och okad loneglidning i den konkurrensutsatta sektom pa
nagot satt suga upp den vinsto·kning som harigenom uppstar. Det ar
en tanke som framfordes redan for ett par decennier sedan av Gosta
Rehn. Det effektivaste medlet for att astadkomma detta skulle vara en
sarskild skatt pa den konkurrensutsatta sektorns arbetskraft, allts8. mot
satsen till det som engelsmannen nu laborerar med. Men en sadan
ide ar naturligtvis orealistisk. Det basta botemedlet mot struktur
spanningarnas verkningar ar det ganska triviala recept som vart reso
nemang mynnar ut i, namligen att man skall oka rationaliseringstak
ten i branscher med langsam produktivitetsi?kning.

Var rapport avslutas med forslaget att detta utredningsarbete bor
fortsatta. Det ar flera viktiga aspekter som fortfarande ar ofullstandigt
belysta. De forbattringar i statistiken som pa var begaran genom
forts av statistiska centralbyran ar mycket gladjande, och vi hoppas
att det skall ku~a ske mer pa detta omrade. Det galler framfor alIt
i fraga om tjansteproduktionen, sysselsattningen, Ionerna och de sek
torindexar som ar nodvandiga for att man skall kunna skilja ut pris
och produktivitetsutvecklingen inom olika branscher. Den input-output
modell 80m ar under arbete och som vantas komma fram under varen
1969 avvaktar vi med spanning.

Vi anser att kostnaderna for den forbattrade statistiken ar sma i
jamforelse med vinsterna av en hogre precision i fraga om insatsema
pa det ekonomiskt-politiska omradet. Dessa kostnader borde enligt var
mening inrymmas i en programbudget for den ekonomiska politiken
och for arbetsmarknadspolitiken. Med de foreslagna forbattringarna
av statistiken skulle vi ocksa fa ett battre underlag for de lonepolitis
ka diskussionerna.

Ordforanden: Den redovisning som lamnats av EFO-gruppen 
uttydd Edgren-Faxen-Odhner-gruppen - vittnar om vilket utomordent
ligt samarbete 80m rader mellan utredningssekretariaten hos egenli-
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gen stridande arbets.marknadsparter. Det enda jag kunnat uppta~ka av
skillnad mellan inledarna ar att tjanstemannasidan har - kanske som
sig bor - visat sig vara mer serviceinriktad i foredragningen an de
ovriga. Aandra sjdan har han ocksa fatt sista ordet.

Inledama har ocksa pa grund av att de i sin rapport dis-kuterat sig
samman forsatt mig i en mycket obehaglig situation. De anser sig vara
sa eniga, att de inte kan diskutera sinsemellan. Jag tvingas vadja till
auditoriet att skjuta in kilar mellan parterna.

Fil. lie. Lars Jacobsson: Jag finner naturligtvis detta studium myeket in
tressant, oeh det ar gHidjande att sa olika parter i samhallsekonomin kan enas
i sa pass stor utstrackning. Eftersom jag annu inte mer ingaende kunnat ta
del av detta studium, skulle jag bara viIj a stalla ett par mindre fragor betraf
fande det framlagda materialet oeh det fortsatta arbetet.

Savitt jag kan finna har man mycket ingaende lyckats belysa att den totala
loneokningen i samhallet kraftigt overstiger produktivitetsutveeklingen. Lone
okningen har varit ungefar dubbelt sa stor som produktivitetsokningen under
den studerade perioden.

Detta material utgor darfor en intressant grund for ett studium av lonebild
ningens roll i samhallsekonomin samt av formerna for loneutbildninge;n. Det ar
i det senare avseendet man saknar en del av analysen, namilgen en mer forut
sattningslos diskussion av formerna for lonebildningen.

En av de samhallsekonomiska malsattningar som deklarerats av statsmak
terna har varit prisstabilitet. Da EFO-gruppens studie visar att denna malsatt
ning inte kan uppnas med nuvarande former for lonebildni;ngen, yore det
intressant om olika former av inkomstpolitik hade diskuterats. I detta samman
hang ar det naturligtvis ocksa vasentligt att ifragasatta, om statlig inkomst
politik strider mot andra deklarerade malsattningar i samhallet. Utgar man
fran liberal oeh soeialistisk ideologi - 'vilka torde vara de forharskande i sam
hallet - kan jag inte finna annat an att dessa ideologier stravar efter att
motverka monopoltendensema i samhallet. Da de tre utredarna val maste anses
representera monopolte;ndenser pa arbetsmarknaden, kan knappast statlig in
komstpolitik anses strida mot andra vasentliga malsattningar i samhaIlet.

Mot den presenterade bakgrunden yore det myeket intressant att diskutera
formerna for lonebiIdningen, dvs. vilka former av inkomstpolitik man kan
tanka sig. En metod vore darvid att staten som forhandlingspart for en betyd
ligt mer aktiv politik. For narvarande har staten bara sliipat efter oeh aeeep
terat de lonehojningar som astadkommits genom forha~dlingar mellan fram
for alIt LO och SAF. Istallet kunde de statliga forhandlingarna forega de ovriga
forhandlingarna oeh baseras pa ett omfattande material angaende det samhalls
ekonomiska utrymmet for loneokningar. Detta loneforslag skulle allts! bli ett
uttryek for vad staten - i enlighet med sina varderingar - anser vara sam
hiillsekonomiskt forsvarligt.

Ett annat alternativ vore att staten, sedan man fatt den samordni;ng av lone
marknaden som sa ingaende diskuterats, deklarerar vad den anser vara ett
acceptabelt utrymme. Detta forslag overensstiimmer relativt nara med de s. k.
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"Guide Posts" som anviints i USA, och som e;nligt studier som redovisats
varit relativt framgangsrika under Kennedy-administrationen.
, Mot bakgrunden av de malsattningar som statsmaktema har redovisat maste
den statliga inaktiviteten pa detta omrade betecknas som anmarkningsvard.
Jag skulle anse det vara mycket intressant om dessa fragestallningar kunde
helysas i det fortsatta utredningsarbetet. Det ar kanske val hart att krava av
dessa tre herrar att fortsatta med en utredning som har denna inriktn'i;ng,
eftersom ett statligt ingrepp pa denna marknad skuHe kunna medfora att
deras egna maktpositioner paverkades. Men ur samhallsekonomisk synvinkel
yore ett fortsatt studium med namnda inriktning mycket intressant. .

Direktor Tore Seilberg: Fragan ar om vi star infor ett stort historiskt ogon
blick. Det ar savitt jag forstar en mycket intressant undersokning som herrarna
gjort. Aven om den inte aHdeles saknar forebilder, tror jag iinda att det ar
anmarkningsvart att detta material presenteras geme;nsamt av dessa tre herrar,
som representerar olika organisationer pa arbetsmarknaden, och dessutom
spelar upp det infor en avtalsrorelse, nar de i varje fall indirekt sager att en
lonestegring pa 9 procent skulle kravas for att man sa att saga skulle fa
ekvationen att ga ihop. Men jag skulle vilja staHa ett par fragor i anslutni,ng till
hedomningen att tendenserna i det historiska underlag, som man utgatt ifran,
sannolikt skall bli bestaende aven framover. Pa den punkten tror jag nog att
de stora problemen och kanske aven den storsta svagheten i utredningen ligger.
For perioden 1960-1967 sager utredningen, att det inte forekommit nagon
ting anmiirkningsvart; konjunkturrorelserna har inte varit mer an normala,
och man har darfor ingen anledning att rakna med nagon annan produktivitets
utveckling och nagon anna;n prisstegring pa varldsmarknaden for framtiden
an den vi haft. Men samtidigt har man konstaterat, att industrins driftsover
skottsandel inom den konkurrensutsatta trendmassigt sj unkit frb ca 30 till 22,
alltsa med ungefar en procentenhet om aret. Man talar visserligen om en
huvudkurs, inom vilken denna fordelni;ng meHan driftsoverskottsandelar och
loneandelar kan ske, men man talar inte OD;l huruvida denna avvikelse pa
8 procentenheter under perioden skall raknas ligga inom huvudkurse;n eller om
vi har kommit darifran. Det ar ju en ganska intressant fraga. Om vi ;nu
skall ha tillbaka dessa procentenheter ifraga om driftsovskottsandelar - vilka
implikationer far det i sa fall for den framtida lonebildningen?

Men annu intressantare ar kanske att staHa fraga;n, huruvida vi fatt denna
enligt min mening exceptionellt hoga produktivitetsutveckling inom den kon
kurrensutsatta industrin just dador att vi haft detta oerhorda tryck pa lo;n
samheten och driftsoverskottsandelen som siffrorna visar. Mig forefaller det
sannolikt att man gj ort en kraftig engangssatsning fran industrins sida och fatt
fram en produktivitetsutveckli;ng utover det normala genom att man gjort
rent hus med en hel del gammalt hrate, som man pa grund av en rad olika
omstandigheter tidigare inte velat tackla tillrackligt hart. Det skulle jn eljest
vara markvardigt, om driftsoverskottsandelen och lonsamheten kunde sjunka
sa pass snabbt som den gjort under denna period utan att det skulle utlosa
extraordinara atgarder inom denna industri. Mig forefaller. det mycket
troligt, och dador tycker jag inte att det ar rimligt att forutsatta att vi fram-
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deles skall ha en produktivitetsutveckling av den storleksordningen. Det tror
jag ar en orerJiatisk forutsattn~g.

Den andra forutsattningen - den hetraffande prisutveeklingen pa varlds
marknaden - spelar myeket mindre roll, eftersom det iiI- en mindre storhet
det har galler. Jag tror emellertid att aven den kan vara litet tveksam. Vi upp
lever sAvitt jag kan forsta en situation som karakteriseras av ett alIt hardare
internationellt konkurrenstryek. Detta har oeksA, Atminstone i vissa Hinder, lett
till en i vissa avseenden ratt anmarkningsvard deflationistisk politik dar mal
sattningar som atstramning oeh stabilitet kommit mer i forgrunden an tillvaxt
oeh full sysselsattning. Jag viII inte saga. att detta ar entydigt, men jag tror dar
emot att det ar entydigt, att den internationella konkurrensen skarps. Det ar da
inte alldeles sakert att vi har att rakna med en inernationell prisstegring pa 1,5
procent framdeles. Om man sager att produktivitetsstegringen ligger 2 procent
over det normala - vad vet jag och vi kanske inte far nagon internationell pris
stegring aUs - sa blir det ratt utslagsgivapde for de slutsatser herrarna drar
om storleksordningen av den loneokning som ger halans i ekonomin. Detta
ar inget angrepp pa sj alva undersokningsmetodiken - men dessa antaganden
om framtiden tyeker jag ar for optimistiska.

Agr. lie. Clas-Erik Odhner: Till Lars Jacobsson vill jag saga, att det i
oeh for sig finns en ganska omfattande diskussion om formerna for lone
bildningen och dess orsaker i rapporten. Men vad hetraffar de punkter
Jacobsson sarskilt tog upp - den samhallsekonomiska malsattningen i fraga
om prisstabilitet oeh inkomstpolitiken - ar slutsatsen av denna undersokning
just detta, att man maste ge upp absolut prisstahilitet som samhallsekonomisk
mAlsattni,ng oeh aeceptera en viss prisstegring, eftersom prisuppgangen inte'
rimligen kan bekampas med traditionella medel: generell atstramning oeh lik
nande. Det kan inte heller ske genom inkomstpolitik, ty om man kunde finna
en effektiv form for inkomstpolitik - vilket knappast nagon annu gjort 
skulle det i,nnebara, att den stapel, som pa mitt diagram illustrerar lonesteg
ringen, skulle stanna endast en hit upp pa den stapeln som markerar produkti
vitetsokningen. Vi skulle darfor fa ~n myeket stark stegri,ng av vinsterna i stal
let, nagot som i sin tur snart skulle leda till inflationstendenser genom mycket
starka investeringsokningar. Den skyddade sektorn skulle anda inte kunna
svalj a lonestegringar anpassade till den genomsnittliga produktivitetsokningen
i samhallsekonomin, oeh man skulle darfor alltj amt fa en viss prisstegring
pa detta omrade - om an inte lika stor som tidigare.

Over huvud taget passar inte inkomstpolitiken - i varje fall inte i den
mening som den hittills diskuterats - eller malsattningen prisstabilitet till
den Modell som vi demonstrerat.

Jacobsson framholl aven, att statens inaktivitet nar det galler prisstabiliteten
maste betecknas som anmarkningsvard. Jag skulle med utgangspunkt fran
denna modell litet tillspetsat viIj a saga, att den politik som forts varit ganska
riktig, men vad man sagt visar sig myeket ofta ga stick i· stav med den verk.
lighet som vi har funnit.

Till vad direktor Sellberg anfort skulle jag endast vilj a foga tva synpunkter
- jag antar att Faxen kommer att ga narmare in pa den saken.
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Vinstandelens fall ar val kanske delvis konjunkturbetonad. Vi har en rela

tivt kort period med en hogkonjunktur i horjan och en sronre period i slutet.
Vad jag skulle vilja ifragasatta ar om denna 7,5 procent produktivitets
okning verkligen iir sa exceptionell. Vi har inte kun;nat gora berakningar pa den
konkurrensutsatta sektorn i andra Hinder, sa vi har sa mycket att jamfora
med. Men sammanvagt far vi en produktivitetsstegring i samhallet pa 5 procent
per ar for perioden. Det anser vi alltsa att Sverige skulle kunna halla aven
i framtiden. Det ar inte sa mycket mer an de malsattningar som man staller upp
for andra Hinder i Europa. Eftersom vi inte kan rakna med att de andra
landerna har sa mycket starkare produktivitetsstegring i den skyddade sek~

torn an vad vi kan astadkomma, maste de ha en lika stark produktivitetssteg
ring i sin konkurrensutsatta sektor for att na detta slutresultat. Jag skulle
snarare tro att dessa 7,5 procent forefaller exceptionella dador att man inte
brukar rakna sa mycket med vad som i detta avseende forekommer i andra
lander.

Docent KarI-Olof Faxen: Jag vill knyta an till det sista Odhner sade. En
ank,nytningspunkt har man i motsvarande berakningar for Tyskland, dar man
har 5,8 procent i produktivitetsokning for perioden 1960-1965 i den kon
kurrensutsatta sektorn. Vi kande inte till denna tyska rapport nar vi skrev;
vi hade var forebild i den norska rapporten. Men det var med en viss Hittnad
vi sa att saga sag "facit" och kunde konstatera likheten med tyskarnas upp
laggning.

Det var fem professorer, som var tillkallade av staten - parterna var inte
med - och de kom till ungefar samma slutsatser som vi. De kom alltsa till
siffran 5,8 i stallet for 7,5, men de pavisade en skillnad mellan sin skyddade
sektor och sin konkurrensutsatta sektor av samma storleksordning som i Sve
rige, d.v.s. ungefar 3 procent. De hade ocksa helt naturligt samma varlds
marknadsprisstegring som vi, ungefar 1,5 procent. De drog slutsatsen, att man
maste antingen fortlopande appreciera D-marken, eller ocksa aeeeptera en in
hemsk prisstegring. De ville nu inte acceptera den inhemska prisstegringen, utan
forordade i stallet en appreeiering. Dessa slutsatsr var mahanda en del av bak
grunden till den spekulationskris, som vi upplevde for nagra veckor sedan.

Om man ser denna rapport ur inkomstpolitisk synpunkt, kan man saga, att
den i nagon man forskj uter diskussionen fran produktivitetsutvecklingen till
lonsamhetsutvecklingen. Men aven om vi mycket klart sager ifran, att det ar
parternas oeh inte var uppgift att uttala sig om fordelningen mellan loner
oeh vinster, sa diskuterar vi i alIa fall lonsamhetsutveeklingen sa till vida,
att vi forsoker ange en del faktorer, som parterna bor heakta vid sina bedom
ningar. Till dem hor exempelvis hansynen till den internationella konkurrens
kraften.

Om man alltsa pa ett eller annat satt hestammer sig for en viss lonsamhet 
det maste bli det primara i inkomstpolitiken - ar det sedan en ren mekanik
att med ledning av den modell, som illustrerades pa det forsta diagrammet
i fyra etapper, berakna vilken loneutveckling 80m foljer. Men det avgorande
ar som sagt, att man pa ett eller annat satt maste diskutera sig fram till



118 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 11 DECEMBER 1968

vilken lonsamhetsutveckling man asyftar.
Nar det sags, att vi angivit en siffra pa 9 procellt, sa ar detta en siffra

for loner och vinster. Om man asyftar - nagot som i och for sig kunde vara
en rimlig standpunkt - att lonsamheten hor forhattras i ett visst ko;nkret
Hige - t. ex. det nuvarande - med hiinsyn till investeringsutvecklingen och
annat, far man alltsa inte nagon 9-procentig loneram, utan denna hlir nagra
procent lagre. Vi har dock inte uttalat oss pa den punkten.

For att ytterligare an en gang ta upp Jacohssons resonemang om formerna for
lonehildni,ngen och mojligheterna till lonepolitik, maste man fraga sig: Kan
staten som forhandlingspart hattre an nagon annan ange en norm for lon
samheten i nari,ngslivet? Det ar val detta som pa nagot satt ar den strategiska
faktorn i denna ekvation. Vi tror alltsa pa grundval av det resonemang, vi fort,
att parterna, som har kannedom om problemen pa' ett mer direkt satt an staten,
ocksa har de hasta mojligheterna att gora den hedomningen. Men att staten
i ett givet ogonhlick pa grund av sin neutralitet skulle kunna uttala sig med
nagot storre ansprak pa ohjektivitet an vad parterna kan gora ar en tanke
gang, som jag over huvud taget inte kan forsta. Staten har inga hattre mojlig
heter att finna objektiva grunder for exempelvis sadana psykologiska faktorer
som soliditetshenagenheten an vad parterna sjalva hare

Nar man i utlandet drivit en sadan har s. k. inkomstpolitik, har diskussionen
aldrig - detta galler t. ex. USA som Jacobsson aberopade - forts fram till
lonsamhetsfragan. Den rapport, vi nu diskuterar, har lagts fram av en expert
grupp, vari ingar representanter for de olika p'arterna, men det ar som Odhner
papekade vi tre och inte parterna som svarar for rapporten. De utliindska rap
porterna, som i regel ar statliga, vagar over huvud taget inte ga in pa inkomst
fordelningsproblematiken. Den norska rapporten, som var statlig, stannade
framfor detta problem genom att tala om denna mystiska huvudkurs. Det sades
att man kommer in pa for brannbar mark om man tar upp inkomstfordelnings
problemet till diskussion.

loch for sig skulle det vara mycket fascinerande att pa ett mer stringent satt
utveckla fragan om lonebildningens roll for inkomstfordelningen oeh investe
'ringsutvecklingen. Vi hoppas att i ett an;nat sammanhang i en mer vetenskaplig
publikation kunna lagga fram vara tankar i det avseendet. Men vi larde
oss av den norska rapportens ode, att man bor undvika matematiska formler
i en sadan har framstallni,ng; denna rapport var namligen sa till den grad
helastad med matematiska formler, att inte nagon av parterna hegrep den, och
den ar ett ode som man gor klokt i att undvika.

Civilingenjor Olof Sunden: Nar man med teknikerns erfarenhet av hur
industrin arbetar hort kviillens utliiggningar, uppstiiller sig en del fragor, 80m

hlir svara att hesvara.
Jag undrar om det kan vara mojligt att det a~ den konkurrensutsatta sektorn

som helt bestammer lonerna i vart samhaIle. Ar det inte snarare sa att lonerna
hestams av nagot annat, namligen just vad Sellherg ;namnde - tvanget, och
att den konkurrensutsatta sektorn ar sa ilIa tvungen att folj a med och forhattra
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sin produktivitet just sa som skett, medan den skyddade· sektorn kan hoj a
priserna.

Att man i Tyskland har en produktivitetsstegring pa 5,8 procent i den
konkurrensutsatta sektorn torde hero pa att det internationella handelsuthytet
har utsatt aven detta land· for ett sa pass hart tryck, att t.o.m. den tyska indu
strin har mast ta till produktivitetshojande atgarder, aven om det nu inte he
hoyt ske i sa stor utstraekning som i Sverige. Vi har i Sverige en aldre industri
struktur, medan den tyska industrin har en tekniskt sett modernare struktur,
som i,nte ar sa kanslig for trycket fran varldsmarknaden.

Jag tyeker att denna fraga om vad som ar primart oeh sekundiirt d.v.s. fra
gan om honan oeh agget a~ ratt vasentlig. En tredjedel av det svenska narings
livet utgors av den konkurrensutsatta sektom oeh tva tredjedelar av den icke
konkurrensutsatta sektorn. Om det ar som herrama sagt i kvall, kommer vi
att fa en inflation sa lange som produktivitetsutvecklingen i den skyddade
sektorn ar lagre an i den konkurrensutsatta.

Tyvarr gar vi mot ett lage, dar den konkurrensutsatta sektorn mmskar och
den andra okar. Vi ar val snart nere i siffran 25 procent for den konkurrens
utsatta sektorn oeh 75 for den skyddade sektorn. Det skulle hetyda att den
hogre produktivitetsutveeklingen i de,J. konkurrensutsatta sektom kommer att
fa en alIt storre inflationsdrivande effekt med tiden.

Lat mig som tekniker saga att det hela tycks stamma daligt nar vi j am£or
med andra lander. Det har forda resonemanget skulle aUtsa vara nagonting
specifikt for Sverige. I andra lander som t. ex. Amerika, vilka tack yare sitt
geografiska lage och sin marknadssituation har en mindre konkurrensutsatt
sektor, atminstone om man skall rakna denna som herrarna gjort i sitt anforan
de i kvall horde man dar ha fatt en mycket kraftig inflation. Jag forstar att
'man inte kan driva dessa jamforelser for langt, eftersom den skyddade sektom
i Amerika ar utsatt for en inre konkurrens, som vi inte har nagon motsvarighet
till. Det hade varit skal att mera jamfora med andra Hinder, innan man sa
sakert avgor vad som ar orsak och verkan i ett mycket komplieerat tekniskt
ekonomiskt samspel.

Professor Ragnar Bentzel: Jag har inte Hist ert opus oeh vet inte hur
mycket ni hinder upp er vid antagandet om den fortsatta 7,S-proeentiga pro
duktivitetsutvecklingen inom industrin. Men jag haIler med Odhner om att en
S-proeentig ok,ning av produktiviteten i naringslivet som helhet fordrar at
minstone 7,5 procents produktivitetsokning inom industrin. Men da kan man
fraga sig: Kan vi fa en 5-procentig okning av produktiviteten i hela naripgs
livet? Det sags da att detta inte ar sa markvardigt; det har vi haft, oeh det
ar vad planerna i manga andra lander gar ut pil. For min del tror jag nog att
vi hor vara litet forsiktiga pa den punkten. Vi skall komma ihag att vi aldrig
nago;nsin i var historia utom aren 1960-1965 haft en femarsperiod moo en
5-procentig okning av nationalprodukten. Detta ar alltsa en alldeles speeifik
period. Jag viII inte pasta att det .ar uteslutet att vi far 'en sadan period aven
i framtiden, men man kan verkligen stalla sig tveksam till en prognos om e;n
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fortsatt sa gynnsam utveckling pa grundval av observationerna under en enda
femarsperiod. Nar vi hade denna aIming under ar 1960-1965 lag vi i toppen
internationellt sett i fraga om tillvaxt; vi lag bland de allra basta landerna.
Detta gor mig nagot tveksam.

Sa en annan fraga. Trots de reservationer Odhner gjorde i horjan, maste
den allmanna konklusionen bli, att man pa lang sikt far tanka sig att lonerna
i landet kommer att ratta sig efter summan av produktivitetsutveeklingen inom
den konkurrensutsatta sektorn oeh den internationella prisutveeklingen. Det
skulle, menar Odhner, ga ihop med en oforandrad inkomstfordelning mellan
arhetskraft oeh kapital, under forutsattning att man har en oforandrad capital
output ratio i den sektorn. Men blir det inte ett spill over har i prisstegringar
fran den skyddade sektom till den konkurrensutsatta sektorn, ty denna tar val
ravaror fran den skyddade sektorn, och den anviinder tj anster fran den skyd
dade sektorn t. ex. vid hilreparationer. Framfor allt koper den konkurrens
utsatta sektorn hyggnader fran den skyddade sektorn. Prisstegringama inom
den skyddade sektom skulle alltsa ha samma effekt i stort sett som suecessivt
stigande importpriser. En sadan utveckling skulle da inte vara forenlig med
oforandrade relationer mellan arbetsinkomster oeh kapitalinkomster inom
den konkurrensutsatta sektom. Jag pastar ingenting utan jag hara fragar:
Har herrarna hehandlat den fragan?

Ekon. dr Lars Nabseth: Liksom foregaende tala.re har jag inte haft
tillfalle att ta del av denna rapport, vilket gor att jag tvingas stalla fragor
pa grundval av vad som har sagts har i kvaIl. Jag har emellertid ett par
fragor att stalla vad galler produktivitetsmatningarna i er undersokning.

Den ena anknyter till vad Bentzel sade om kapitalvolymens utveckling, alltsa
hur capital-output ratio har utvecklats. Jag vet att det finns material som
kanske antyder att denna varit ofarandrad inom industrin. Men hur ar det hela
inom naringslivet? Dar ar det inte lika givet och vi har j u alIa andra sektorer
med i denna rapport. Om kapitalvolymen stigit snabhare an produktionsutveck
lingen, kan inte lonestegringama hli lika stora som produktivitetsstegringarna,
sasom ni mater dem om vi vill hevara samhallsekonomisk balans.

Det andra och for mig viktigaste prohlemet ar foljande. Hade det inte
varit angelaget att dela upp produktivitetsmatningarna for olika perioder?
Bentzel framholl just att perioden 1960-1965 var mycket speciell. Aren
1966-1967 kan ha varit annorlunda. Hur kan vi tanka oss att produktivitets
stegringen uppkommer? Anta att vi har en modell, dar man har anlaggningar
med olika stor produktion per anstalld. Man har ett antal anlaggningar som
har hog produktivitet och andra anlaggningar av aldre argang med en allt
lagre produktivitet. Da kan for det forsta produktivitetsstegripg uppkomma
genom att man har en produktivitetsstegring i alia anlaggningar, oeh da kan
lonehojningarna ske i takt med produktivitetsstegringen. Om man for det
andra gor nyinvesteringar och produktivitetsstegrlngen uppkommer mom de
moderna anlaggningama och de gamla slas ut, kan man oeks! tanka sig att
loneokningama och produktivitetsstegringarna gar hand i hand. Me~ for det
tredje kan man tanka sig lagen med en autonom lonestegring, som bara
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slar ut anlaggni,ngar i den samsta andan. Da stiger automatiskt den genom
snittliga produktiviteten utan att det egentligen agt rum DagOn produktivitets
stegring i nagon enskild anlaggning. I det faIlet kan vi ju inte ta produktivitets
stegringen till intakt for att oka Ionerna. I detta avseende ar det val en Idar
skillnad mellan perioderna 1960-1965 och aren 1966-1967. Vi vet att det
inom industrin varit en Idar nedgang av sysselsattningen; minskningen uppgar
till ca 50 000 man. Vi vet att antalet arbetslosa, personer under omskolning
och personer sysselsatta i heredskapsarheten har stigit. Vi vet att nedlagg
ningarna inom industrin okat kraftigt. Kan man alltsa inte fraga sig om
den antydda effekten varit pataglig under aren 1966-1967? Jag anser att ni
borde ha forsokt dela upp produktivitetsstegringen. pa olika orsaker. Aren
1966--1967 visar da sannoIikt en annan hild an aren 1960-1965. Er modell
fungerar hra om m811 forutsatter att de personer som drabhas av ned.
laggningarna kan sysselsattas i rantahla anlaggningar nagon annanstans. Men
om detta inte ar mojIigt blir era resonemang, savitt jag forstar, samhiillseko
nomiskt sett hetydIigt tveksammare.

Agr. lie. elas-Erik Odhner: Civilingenjor Sunden tog upp fragan om vad
som var den drivande krafte;n i utvecklingen - kunde det inte vara sa att lone
stegringarna drev fram produktivitetsokningen? Om sa vore skulle det viiI i
och for sig inte forandra den har tankegangen. Produktivitetsokningen ar ju
nagonting som vi tycker ar hra; de;n ger oss storre resurser i samhallet. Kan
alltsa lonehojningarna driva fram en storre produktivitetsokning, sa ar ju lone.
hojningarna hra.

Nu tror jag kanske andA inte riktigt att det ar pa det sattet, ty vi har kunnat
konstatera, att de avtalsmassiga lonehojningarna hara har svarat mot en del av
produktivitetsokningen inom den konkurrensutsatta sektorn. Resten har fyllts
ut genom loneglidning, som ju ar en hlandning av en mangd olika faktorer.
Till e;n del konstitueras den av sadana lonetillagg, som foretagarna betalar ut
frivilligt for att dra till sig eller behalla arhetskraft. Resonemanget skulle i
sa fall innebara, att de drev upp sin egen produktivitet genom att hestamma sig
for att betala mer till arhetskraften. Jag finner att indikationerna narmast pekar
pa att lonehojningarna i varje fall inte i nagon vasentlig utstrackning kan ha
den effekten att de drivit upp produktiviteten.

Men det spelar som sagt i grund och botten inte sa stor roll for resone·
manget.

Vad hetraffar fragan om USA och dess konkurrensutsatta sektor far vi val
anda saga - och det var ingenjor Sunden aven inne pa - att man dar har
helt andra mojIigheter till konkurrens inom marknaden, samtidigt som man
har vidstrackta system av "administrated prices", vilket ger en tendens till
asymmetrisk prissattning, d.v.s. priserna gar ogarna nedat men har en bety.
dande tendens att stiga. Den prissattningen kan anses ha samma funktion
som var hundenhet till varldsmarknaden. Vi har inte diskuterat den saken
narmare, men sa har jag atminstone sett pa det fenomenet.

Till professor Bentzels resonemang viII jag saga att vi raknat med sektor.
produkter, dar alltsa priseffekterna av leveranser fran andra sektorer redan ar
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franraknade. Men det ar alideles sj alvklart att denna rensning inte kunnat bli
hu,ndraprocentig - det ar vi mycket medvetna om. Vi vantar pa den nya
input-output-modellen med stort intersse. Den skall ge oss mojIighet att
se vad dessa effekter kan ha for storieksordning. Men de verkar inte vara av
den storieksordningen, att det vasentligt rubbar dessa slutsatser.

Avdelningschef GBsta Edgren: Det finns en skyddad sektor aven i USA,
namIigen den sektor som ar skyddad mot interstate trade. Det galler service
sektorn och andra hranscher, inom vilka man inte har nagot handelsutbyte
mella;n olika orter. Darfor tror jag att man skulle kunna anvanda var modell
aven pa den amerikanska ekonomin.

En annan sak ar att man i Amerika haft deflationistiska tendenser som
gor att havstangsmekanismerna, i den man de forekommer, har fatt sin verkan
reducerad. Man har haft en hogre arhetsloshet och en IAngsammare tillvaxttakt
an i var modell. Aven de effekterna tar vi upp i vart resonemang i slutsats
kapitlet om vad som kan hIi foIj den av en deflationistisk politik.

Vad hetraffar fraga;n, huruvida den skyddade sektorn varit eller kunde tankas
hli loneledande, forhllier det sig inte hara sa att vi slagit fast att den kon
kurrensutsatta sektom har varit loneledande, utan det ligger ocksa i vart
resonemang, att vi anser att den hor forbli det ocksa i framtiden. Om nu sta
ten skulle valja att forega med gott eller daligt exempel i lonerorelserna, sa ka;n
det komma att forandra denna mekanism.

Jag tror inte att de medel - for mig okanda - som staten kunde anvanda
for att locka statstj anstemannen till en tidig uppgorelse pa hetydligt lagre niva
~ vanligt skulle ha nagon inverkan pa industriarbetarna nar dessa kommer
efter. Jag tror darfor att detta ar ett ganska verklighetsframmande recept for
en inkomstpolitik har i landet.

Docent Karl-Olof Faxen: Det kanske ar sa, att denna modell endast fungerar
vid en hog investeringstakt, och nar investeringstakten sjunker oeh ma;n far
en undersysselsattning, kanske det upptrader fenomen som vi inte riktigt
tiinkt pa. Vi har varit fangade i e;n gemensam ambition att realisera en hog
investeringspolitik och forutsatt, att man pa ett eller an;nat satt kommer att
kunna fullfolja en sAdan politik genom en samordning av lonepolitiken och den
eko;nomiska politiken i ovrigt, att vi inte riktigt analyserat, vad som galler
om man misslyckas med att oka investeringarna. Det ligger val kanske ocksa
i det forh8.11andet, att vi sysslat huvudsakligen med en trendanalys.

Niir vi anda ar inne pa fragan om produktiviteten, vill jag saga, att jag
anser att man i de;n nationalekonomiska analysen i alltfor hog grad tar produk
tivitetsutvecklingen som ett exogent fenomen, som det egentligen inte hor till
den nationalekonomiska analysen att forklara; det ar en "teknisk" faktor,
sager man. Jag tror daremot, att produktivitetsstegringen ar ett samhiills-
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vetenskapligt fenomen i mycket hogre grad an ett tekniskt. Jag tror alltsa att
produktivitetsstegringen ar atkomlig med ekonomisk-politiska atgarder, van
liven inkluderas lonepolitiken, oeh att man exempelvis genom att halla en hog
investeringspolitik kan paverka utvecklingen i ieke ringa grad.

Vad betraffar civilingenjor Su,ndens fraga, huruvida den konkurrensutsatta
sektom verkligen bestiimmer loneutvecklingen, vill jag bara saga, att SAF:s
politik - i varje fall sedan mitten av 1950-talet - varit att konkurrensnaring
arna skall vara de ledande, nar det galler loneavvagningen. Var modell ar ur
denna synpunkt hara ett satt att mer precist uttrycka, vad som hela tiden varit
SAF:s politik.

Om driftsoverskottsandelen i den konkurrensutsatta sektorn hade vant
konstant under denna period oeh inte sj unkit, skulle vi naturligtvis ha haft
en svagare loneutveckli,ng i den konkurrensutsatta sektorn; den skulle ha varit
ungefar 1 procent lagre per are Da hade vi oeksa haft en svagare prisstegring
i den skyddade sektorn. En del av prisstegringen i den skyddade sektorn harror
fran lonsamhetsforsamringen i den konkurrensutsatta sektorn. Det hetyder,
att om man haft en lonehojning som hegriinsats till eirka 8,5 a 9 proeent,
sa hade man oeksa fatt en Higre prisstegring i den skyddade sektorn oeh dar
med i hela ekonomi,n. Daremot ar det klart, att prisstegringen inte kunnat helt
undvikas, om man haft konstanta vaxelkurser; politiken med konstanta vaxel
kurser har, som Odhner papekade, inte varit ifragasatt sedan stahiliserings
utredningens dagar.

Var "prognos" ar egentligen inte ;nagon prognos. Jag betonar detta med
anledning av vad Bentzel sade om att produktivitetsutveeklingen i framtiden
kanske hlir lagre an vad den var 1960-1967. Vi har uttryckt oss mer forsik
tigt oeh sagt,att vi inte gjort nagon mer djuplodande prognos; vi har inom
ramen for vcirt vetande inte funnit nagra skal, som skulle tala mer i den ena
riktningen an i den andra. Men vi ar naturligtvis myeket taeksamma for den
dehatt, som vi forstar kommer att foras kring just denna problematik av per
soner, som vet mer om dessa saker an vi, oeh som alltsa har mojlighet att till
fora denna diskussion mer eller mindre kvantitativt preeiserade uppskattningar
av vad utveeklingen av skilda produktivitetspaverkande faktorer kan t~kas

innebara.
Detta satt att se forefaller mig ganska naturligt mot hakgrunden av formule

ringama i vart forhandlingsavtalsforslag, som denna rapport pa sitt satt ar en
utlopare aVe Det var under diskussionerna om detta forhandlingsavtalsforslag,
som var grupp tillsattes. I detta forslag foreskrevs, att det hor goras trend
analyser av prisutvecklingen oeh av produktivitetsutveeklingen for en atta
Arsperiod, oeh att dessa skall liiggas till grund for en utrymmesberakning.
Harefter skulle man heakta de skill for avvikelser, som man kunde pavisa
och preeisera kvantitativt. Vart vetande oeh vara kunskaper har inte raekt
till for det sista ledet i denna analYSe Vi har alltsa inte provat en rad for
haUanden och funnit att de inte motiverar avvikelser fran trenden 1960-1967.

Fil. dr. Erik Hook: Andra talare har betonat det ytterst vardefulla i att vi
fatt en rapport fran eniga experter, 80m representer~r olika parter pa arbets-
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marknaden. Det ar klart att man kan fraga sig hur dessa experter kunnat upp;na
denna enighet pa alla dessa punkter. En slutsats som Gosta Edgren namnde
var att arhetsmarknadsparterna inte bar nagon skuld till utveekli;ngen. Pa den
punkten kan man naturligtvis vara enig, oeh det ar j u en myeket viktig slut
sats. Fragan ar i vad man den darvidlag innehiHler en pik at nagot halL
Me,n det kan j u inte vara fallet, eftersom han sager att alIt varit valdigt bra;
var konkurrenskraft har inte forsamrats och vi kan fortsatta som vi gor 
ingenting antyder att vi t. ex. skulle hehova sla av pa loneokningstakten. Man
har i rapporten vissa rekommendationer for den ekonomiska politiken, men
de ar valdigt hovsamt hallna; det sags att olika krav stalls pa stahiliseringspoli
tiken. Men vad det innebar ar det myeket svart att fa en klarare uppfattning
om.

Enligt expertrapporten kan man aeeeptera e;n genomsnittlig penningvarde
forsamring pa 3 a4 proeent. Det innebar en ganska senkommen upprattelse av
min varderade chefs teser for nagra ar sedan. Han sade, att i den man var
utrikesbalans i;nte forsamras eller satts i lara, sa kan en sadan penningvarde
forsamring aeeepteras. Vi kan gora myeket litet at utvecklingen i utlandet.
Men detta gallde for aren 1963-1965.

Nu viII jag staIIa fragan: Har det inte hant en del 1966, 1967 oeh 1968
80m gor att denna modell inte riktigt passar in i hilden?

Jag hade forstatt det hela om denna rapport hade kommit fore avtals
rorelse;n 1966; det var val en sadan modell man da i realiteten foljde. Skapade
inte det en hel del problem? Det innebar en omprovning. Utifran de erfaren
heterna kan man stalla fragan hur man skaII se pa en snabb rationalisering
oeh vad den utloser i fraga om nedlaggningar, strukturomvandling o. s. v. Detta
kan exemplifieras pa en speeiell punkt. I rapporten utgar man fran en genom
snittlig prisutveekling for de konkurrensutsatta industrierna. Bland dessa kon
kurrensutsatta industrier har vi haft en grupp som genomgaende karakterise
rats av en lagre prisutveekling.Det galler t. ex. skogen oeh de mellansvenska
gruvorna. Nu klarar man av det problemet genom att saga att detta lagre pris
far ga ut over jordvardet oeh att vi far fortsatta pa den vagen. Men det ar val
alldeles uppe;nbart att vi inte kunnat fortsatta med det. Det ar val bara i LKAB
oeh kanske i Grangesberg som vi har litet jordvarde kvar att ta av, men
de ovriga gruvorna far vi sa att saga ge upp.

I fraga om skogen har vi oeksa en utveekling dar man far en Idar ater
verkan pa marginalen; en forskjiItning av var O-zonerna i skogen gar. Vi slar
pa detta satt undan for undan ut vissa delar av exportindustrin. Fragan ar
salunda om vi med hansyn till denna effekt kan ga pa ett genomsnitt for pris
utveeklingen inom de konkurrensutsatta naringarna. Kan vi rak,na med att
hehalla en sadan har utveeIding utan att det ger valutasvarigheter?

Det ar viiI uppenbart att man mycket Hitt kan fa denna problematik ock8a pa
a;ndra hall, namligen mom de naringar som ieke raknas till de konkurrens
utsatta. Turismen t. ex. har i rapporten inte tagits med som en konkurrensutsatt
naring. Det ar viiI alldeles uppenbart att vi har far en kombination av skillna
der i levnadsstandard oeh prisutveekling mellan vart land oeh a;ndra lander.
Vi far da en effekt bade fran de industrier som har jordvarden oeh fran turis
men, som ka;n skapa ett visst problem om man helt aecepterar expertemas
linje.

Jag viII med detta inte helt bestrida de genomgaende teser som ma;n for fram
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i denna rapport; jag 'tror att rapportens uppHiggning ar myeket konstruk
tiv oeh ger vardefullt fint bidrag till den allmanna diskussionen. Det ar mer
marginella fragor jag fort fram oeh jag tror som sagt att de tankar som
ve;ntileras i rapporten ar i stort hallbara oeh kommer att paverka hela var
syn pa lonebildningen oeh den allmanna utvecklingen.

Avdelningsehef Gosta Edgren: De spanningar som forekommer aven i,nom
den konkurrensutsatta sektorn har vi varit medvetna om, oeh vi har oeksa dis
kuterat dem sa ingaende som vi kunnat. Men jag viII understryka att vi fiek
det statistiska materialet sa sent, hara nago;n manad innan vi gj orde rapporten
fardig, att vi inte kunde hygga in dessa spanningar i denna Modell. Men vi
avser att vidareutveckla den oeh fa ut mer av det statistiska materialet. Flera
av de problem som Hook pekade pa kommer, om sa ar mojligt, att bli {oremal
for studium. Det galler inte minst de ravaruprodueerande hransehemas stall
;ning i forhallande till fardigvaruindustrin.

Sedan ar det naturligtvis myeket svart att ur det material, som vi haft, sluta
sig till om det foreligger nagra systematiska skillnader mellan konjunkturned
gangsaren i slutet av perioden oeh de tidigare aren annat an de rent konj u;nktur
betingade. Vi har inte kunnat fa nagra belagg for att arten av produktivitetsupp
gangen, som under 1967 var lika stark som u;nder tidigare ar, skulle vara
en annan an tidigare. Jag tror inte heller att Hook har nagra sadana belagg.
Darlor tror jag att vi i detta avseende ar lika ilIa stallda. Vi far fortsatta att
skrapa pa de fragment av statistik som finns pa olika omraden for att se
vad vi kan fa fram for att belysa de;n fragan. Vi forsoker a andra sidan inte
dra alltfor langtgaende slutsatser av de har sambanden.

Agr. lie. Clas-Erik Odhner: I fraga om framtidsbedomningen tyeker jag att
Karl-Olof Faxen gav en myeket elegant karakteristik. Ekonomer har alltid gjort
en stor dygd av att vara pessimister. Jag tror att Hook lagger litet for myeket
av Iangtidsutveekling i den konjunkturnedgang som vi haft aren 1966, 1967
oeh 1968 Detta iir i varj e fall inte mitt satt att se saken. En strukturomvandling
som gor att vi for over arbetskraft fran mellansvenska gruvor, av vilka manga
val inom parentes sagt var utdomda Iangt fore 1966 - kanske redan 1946 
oeh fran skogsbruket pa marginella arealer i Norrland, vilkas lonsamhet oeks!
lange varit tvivelaktig, behover viiI i oeh for sig inte sa hart drabba var utrikes
handel under forutsattning att den kan expandera inom andra omraden. Vi har
oeksa framhallit att denna Modell i huvudsak galler vid samhallsekonomisk
balans, Iat vara inom en relativt bred "korridor". Skulle det visa sig att vi far
en myeket stor arbetsloshet, kommer detta naturligtvis att dolja den har
mekanismen oeh kanske forandra den, t. ex. pa det sattet· att man inte kan upp
ratthalla samma Ionestegring over hela linjen. Men vi har inte kunnat se
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nAgra skaI att rakna med det i framtiden. Mot vissa invandningar som har
gjorts, t. ex. att aren 1960-1967 skulle ha varit exeeptionellt gynnsamma,
kan A andra sidan stallas att vi vet att det £inns ett myeket stort forrad av
outnyttjade tekniska mojIigheter for produktions- oeh produktivitetsokningar.
Rationaliseringsmojligheterna ar alltsa pa intet satt uttomda.

Jag upprepar vad Faxen sagt, namligen att vi med de relativt enkla hedom.
ningar vi gjort tyekt att faktorema vagt lika mycket at olika haIl. Vi har for
sokt vara sa realistiska som mojIigt och darmed tagit risken att Adra oss det
dAliga ryktet att vara optimistiska ekonomer.

Fil. dr. Erik Hook: Jag tror att man pa denna punkt hor fundera over vad
Erik Lundberg skrev i sin uppsats om produktivitetsutvecklingen 1960-1965.
Han visade dar att en jiimn oeh stahil konjunkturutveckling kunde forklara
produktivitetskillnaden mellan 1960-talet och 1950-talets sista ar. Den proble
matiken kommer nu igen under senare delen av 1960-talet. Jag tror att det ar
fel att dra alltfor vittgaende slutsatser av utvecklingen under 1960-1965 och
extrapolera den for framtiden.

Agr. lic. elas-Erik Odhner: Jag vill hara erinra om att i slutet av 1950.
talet, dA vi ocksa hade en nedgangsperiod, var det manga som sade, att sa. bra
som det gatt under 1950-talet hittills kan det inte ga i fortsattningen och att
1960-talet verkligen kommer att hli en provningarnas tid nar det galler Ionsam
hets- och produktivitetsutveckling. Det ger litet perspektiv at resonemanget.

Ordforanden: Det ar gladjande att hora att man ar optimistisk
hetraffande framtiden. Det har inte lyckats auditoriet att sla nagra
kilar mellan dessa tre herrar. Vi maste oeksa konstatera att det ar ett
utomordentligt fint arhete 80m utforts oeh att man har kommit en bra
bit pa vagen nar det galler att faststalla det totala lone- och vinstut
rymme som finns att dela pa. Man far kanske vara glad for att enig
heten inte stracker sig anda till dessa herrars uppdragsgivare, ty da
skulle man antingen fa anvanda en datamaskin som slumptalsgenererar
kvoten, efter vilken detta utrymme skall fordelas mellan lontagare
oeh kapitalagare, eller ocksa maste staten ga in som skiljedomare.

Vi taekar hjartligt for era insatser oeh gratulerar till ett fint arrete.




