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Arets statsverksproposition
Foredrag vid Nationalekonomiska Foreningens sammantrade den
23 januari 1958 av statsradet Gunnar Strang.
Herr ordforande! Arade ahorare! Jag tror det ar tredje gangen som
jag har nojet att infor denna utomordentligt sakkunniga forsamling
tala om budgeten. Nar jag skltlle ga hit tankte jag, att redogorelsen
sa langt det star i min formaga borde innehalla en vetenskaplig analys
av de samhallsekoIiomiska forhallanden som ligger bakom en statsbudget, men eftersom jag har den uppfattningen, att aven den mest
glasklara ekonomiska logik har en benagenhet att smulas sonder infor
den trista praktisk..politiska verkligheten, sa far val aven detta anforande bli nagot slags kompromiss mellan ekonomiska oeh praktiskpolitisl<:a synp11l?kter.
Jag skulle iniedningsvis vilja gora ett konstaterande. Under de ar
som jag har haft det utomordentligt angenama nojet att skriva ihop
en statsverksbudget har omdomena om mina oeh mina medarbetares
prestationer skiftat ratt starkt, men trenden har varit logiskt klar oeh
ensriktad. 1956 ars statsverksbudget presenterades som en totalbalanserad budget neh kommenterades som en myeket stark budget, som i
sig hade element av tvangsbeskattning oeh overuttag av skatter. Omdomena om 1957 ars budget var litet mer skiftande. Det fanns de som
holl fore att budgeten var utomordentligt stark, oeh det fanns de som
med lika stor energi havdade, att budgeten var utomordentligt svag
- det var saledes nyanserade omdomen.
Den budget som presenteras i ar har den lilla. fordelen fr.amfor de
senare arens budgeter, att kommentatorerna for en gangs skull varit
ganska eniga. Vi har fatt nagot av en nationell samling i avseende pa
bedomningen av arets statsbudget, oeh b~domningen kan kort oeh gott
sammanfattas i orden att. det ar ett utomordentligt skralt .aktstyeke
som finansministern i ar presenterar riksdagen~ Det rna darfor vara
tillatet for den som hal' sitter pa de anklagades bank att lamna en
kort .resume over hur perspektivet har forandrats.
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Den avmattning av konjunkturen som vi hal' bevittnat und~r 1957
och fortfarande bevittnar ar en av orsakerna till att ocksa strommen
av inkomster till statskassan hal' blivit betydligt lugnare. Under inte
sa fa ar hal' vi vant oss vid att de fysiska personerna hojt sina inkomster med 9-10 procent per ar penningmassigt raknat, och om vi
sedan upplever ett ar da inkomsthojningen stannar vid kanske 5,5-6
procent, ar det uppenbart att detta far sina konsekvenser pa statens
skatteinkomster.
Den som bevittnat svenska folkets beteende sedan motboken kastades i spisen ansag sig helt naturligt kunna rakna med att spritskatteinkomsterna skulle bli hoga. Dessbattre harden hoga spritkonsumtionen endast haJlit i sig en relativt kort tid. Den senaste prishojningen
med 5 kronor per brannvinslitern hal' gjort sitt till for att konsumtionen nu ligger 15-20 procent lagre an nar den val' som hogst. Det
hal' emellertid fatt den konsekvensen, att spritskatteinkomsterna reduceras med 150 miljoner kronor. Formodligen ar det ingen forlust i
det langa loppet, och vi knotar inte over nedgangen i skatteinkomsterna pa det omradet, men att det i den dagsaktuella situationen hal'
sin statsfinansiella betydelse ar alldeles uppenbart.
Bolagen, som vi brukar tala om i vara debatter hal' i Nationalekonomiska foreningen, hal' inte hell¢r visat sig sa givmilda gentemot
statskassan som finansministern varit van vid under de senare aren.
Vi hade raknat med att de skulle oka sina skattebetalningar till statsverket, lat vara forsiktigt med bara ett par procent, men i sjalva vel'ket hal' det under det gangna aret blivit en reduktion med 10-12
procent. Naturligtvis ar en finansminister, som maste bli fiskalt installd aven om han inte forut varit det, intresserad av att veta, vad
som ligger bakom denna utveckling. Jag vagal' inte falla nagra bestamda omdomen, men det ar mojligt att den kommande diskussionen
skapar en viss klarhet pa denna punkt. Studerar man foretagens
bokslut, finner man emellertid knappast nagonting som talar for att
bruttoinkomsternas utveckling skulle motivera denna reduktion i bolagens skatteinbetalningar. Det ligger da nara till hands att gora antagandet, att det bakom foreteelsen ligger funderingar om att den extra
bolagsskatten sa smaningom skall tas hort och att det i detta lage kan
vara klokt att satsa hardare pa avskrivningar och fonderingar for att
ta fram vinsterna langre fram, dB. skattesatsen ar lagre. Vi hal' i arets
finansplan uttryckt saken pa det sattet, att det forekommit en overflyttning - lat val'a endast momentan - av sparande fran den offentliga sektorll till den privata foretagssektorn.
Av de orsaker som jag hal' hal' namnt hal' inkomsterna rasat ner
med mellan 550 och 600 miljoner i forhallande till prognoserna for
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ett ar sedan. Finansministern hal' ocksa mast finna sig i extra paslag
pa utgiftssidan som kanske inte val' helt vantade. Den lonehojning for
statstjanarna, som blev foljden av den s. k. nollstallningen, och dell
normala lonehojningen blev sammanlagt storre an vi hade raknat med.
Nar staten ar arbetsgivare for 350.000 av detta lands medborgare, betyder detta en hel del. Bara 1 procents hojning pa lonesidan inneba1'
en merutgift for staten pa i runt tal 50 miljoner kronor, om man
medraknar konsekvenserna for pensionerna.
Statens jarnvagar ar ett foretag som inte kan skota sin verksamhet
efter strangt ekonomiska principeI'. S. J. far finna sig i att uppratthalla driften pa en del jarnvagar - s. k. kulturbanor - dar en privat
foretagare skulle lagga ner driften. Som en foljd av den valdsamt
svallande bilismen far jarnvagarna svarare att havda sig i konkurrensen, och under 1957 hal" vi pa tillaggsstat fatt satsa 100 miljone1' for
att fylla ut en driftforlust for S. J. Vi raknar med att vi kan bli
tvingade att utfora samma operation igen. Det ar alltsa en extra
kostnad pa 100 miljoner som vi tidigare sluppit ifran.
Nar man saledes redan vid budgetarbetets borjan i oktober manad
kunde se utan alltfor stora svarigheter vart det barkade han, ar det
klart att finansministern och hans medhjalpare stalldes infor ytterst
intrikata avvagningar. Vi kunde, ytterst summariskt uttryckt, ra!(na
med ungefar samma inkomster som for ett a1' sedan, da vi emellertid
raknade inkomsterna for optimistiskt. Sedan mina varderade departementskolleger hade tankt over vad som borde godtagas av anslagsaskandena fran alIa verk och myndigheter, hade vi en stegring pa
kostnadssidan med ungefar 4.000 miljoner.
Man kunde i det laget saga, att hal' tarvades den hardaste budgetbehandling som val' mojlig. Jag tror att riksdagen ar beredd att understryka att sa skett nar den pa allvar borjar se i papperen och yanda
pa sidorna i statsverkspropositionen. Mojligen utgor skolhuvudtiteln
ett undantag. Jag sag att nagon tidning hade liknat den nye ecklesiastikministern vid en prunkande ros pa en i ovrigt ytterst trist och ilIa
bevuxen trada, men med hansyn till att kraven pa rosenrabatter fran
det ecklesiastika hallet i riksdagen ar till ytterlighet langtgaende, ar
det inte sakert att det omdomet heller star sig nar man kommer fram
till de definitiva beslllten.
Regeringen stalldes hal' infor avgorandet, om man skulle ta konsekvenserna av vad riksdagen beslutat eller om man med friskt mod
skulle bryta upp redan fattade beslut med langtgaende ekonomiska
konsekvenser. Trots det alarmerande statsfinansiella laget betraktade
emellertid regeringen inte situationen som sa dtastisk, att man behovde ga till den svenska riksdagen och meddela, att det inte gick att
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klaravad den hittills. beslutat. Vi far i stallet forsoka fullfolja gjorda
ataganden, men naturligtvis £oranleder detta att engagemangen i £ortsattningen maste sallas g.enom sju saIl.
Under forutsattning av riksdagens accept fortsatter vi det program
for upprustning av fangvard, mentalsjukvard, alkoholistvard oeh invalidvard som vi hallit pa med de senaste aren. Vi forstarker folkpensionerna sasom alIa politiskt engagerade personer i detta land har
utlovat. Det betyder tre nya utlagg till folkpensionarerna under 1958.
Varje tillagg utgor for en ensamstaende folkpensionar 4 kronor per
manad. Dessa tre tillagg innebar emellertid en extra utgift pa bortat
120 miljoner kronor, oeh dartill kommer att antalet folkpensionarer
okar. Slutligen far vi rakna med nagot indextillagg utover vad som
utgar under nu lopande are AlIt detta gar att folkpensionstiteln, som
ar en av de tunga titlarna i budgeten, okar med eirka 175 miljonet
kronor nasta budgetar.
.
Vidare skall vi enligt forslagen fullfolja utbyggnaden av yrkesutbildningen oeh undervisningen. Pa det omradet forekommer arets
enda nya .reform, som galler en upprustning av den hogre utbildningen
vid universiteten.
Vi fullfoljer vidare programmet med kraftforsorjningen, atomenergiens exploatering oeh oljelaga-ingen - ting som hal' ett direkt
samband med det beslut om energiskatt som riksdagen fattade foregaende are Vi satsar for narvarande 375 miljoner per ar pa de statliga
vattenfallsinvesteringarna, men trots alIa svaI'igheteI' okar vi nasta
detta belopp med 80 miljoner kronor. Vi hade for avsikt att satsa
100 miljoner om aret pa forskning oeh utveeklingsarbete i samband
med atomenergiens exploatering. Vi hal' emellertid bedomt energisituationen som sa allvarlig, att handelsministern oaktat det besvar~
Iiga Iaget presenterat ett 'forslag pa 130 miljoner betraffande atomenergien. Vi satsar 75 miljoner pa -okad beredskap betraffande oljelagring, oeh vi haIler vagbyggandet praktiskt taget oforandrat men
raknar upp anslaget med hansyn till lonestegringar oeh rationaliseringar inom vagforvaltningarna.
Vi far fortsatta att taeka S. J:s underskott, oeh vi fullfoljer beslu'tet onl den kommunala skattesankning som riksdagen beslutade om
pa varen 1957. AlIa Sveriges kommuner hal' namligen under statbehandlingen den gangna hosten utgatt fran att riksdagens beslut hal'
skuIIebIi' bestaende, oeh vi hal' inte garna kunnat ta ansvaret for att
riva sondeI' staterna for Sveriges alIa primarkommuner oeh landstingskommuner.
Beslutet om ba:rnbidragshojningen fullfoljes, oeh bostadsbyggandet
halls i fortsattningen pa en hog niva.
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Forsvarsfragan hal" brutits ut, oeh vi hal" tagit upp oforandrade anslag utom satillvida att de okade lonekostnader tagits upp som vi vet
att vi far for forsvaret under tiden fram till den 1 januari 1959. Forsvarets huvudtitel ar preliminar. Vi kommer inte ifran ganska kraftiga
anslagsupprakningar om vi skall kunna halla ett nagot sa nar hyggligt
forsvar.
Slutresultatet ar att vi har en formellt balanserad men reellt underbalanserad driftbudget. Trots att forslagen under forsvarets huvudtitel
endast hal" preliminar karaktar, kommer vi till ett statligt upplaningsbehov av minimum 1.600 miljoner.
Hur skall den hal" dystra bilden av laget nu kunna forbattras, oeh
hur skall det stats£inansiella problemet angripas? Jag talar i £ortsattningen utifran de praktiskt-politiska utgangspunkterna, som jag inledningsvis namnde.
Sparsamheten med statsutgifterna under den gangna hostells budgetbehandling gor att jag inte tror pa mojligheten av llagra namnvarda
ytterligare besparingar. Jag kan som exempel namna, att vi hal" en
speeialkommitte som granskar jordbrukshuvudtitelns eirka 200 olika
anslag. Huvudtiteln slutar, om jag minns ratt, pa 460 miljoner nasta
are Kommitten hal" ambitiosa riksdagsman sasom ledamoter, till oeh
med en som tidigare i egenskap av £inansminister hal" en viss vana
att skara ned oeh pruta. De hal" lyckats att pa denna budget ena sig
om en prutning med 300.000 kronor. Arbetet ar icke slutfort, men det
ar anda fort ganska langt. Detta prutningsforslag hal" sedan remitterats
till jordbrukets organisationer, som bestamt hal" avstyrkt prutningen
med 300.000 kronor. Jag skulle inte bli forvanad om man i de motioner som riksdagsmannen nu haIler pa att skriva kommer att finna en
relativt stor enighet om att denna prutning ar alldeles upprorande.
J ag tar detta som ett bevis pa hur svart det ar nar man kommer
till de konkreta fragorna att pruta pa statsverkets utgifter. Aven om
man lyekas fila, sandpappra oeh hyvla litet pa de yttersta kantigheterna, ar det anda ingenting som radikalt forandrar det statsfinansiella utgangslaget eller statsfinansernas betydelse i det samhallsekonomiska skeendet. Om Iaget skall forandras radikalt, maste man angripa de stora utgifterna, men som jag sade har regeringen icke ansett
laget, hur besvarande det an kan vara, sa drastiskt, att man viII
rekommendera riksdagen helt om marseh i fraga om redan fattade
beslut oeh ataganden.
Personligen hal" jag oeksa den upp£attningen, att det i ett samhalle
dar medborgarna under 1957 hal" kostat pa sig 1,5 miljard enbart pa
att kopa nya personbilar oeh 2,5 miljarder for att konsumera sprit,
yin oeh tobak ar litet olampligt att pruta pa en folkpensionshojning
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om 10 kronor i manaden eller 'en barnbidragshojning, som a~da inte
aterstaller realvardet av barnbidragen fran 1946, heIst som 'en ytteI'liga~e hojning av·mjolkpriset kommer in i bilden just nu.
Vilka stora utgiftsomraden finns det da i ovrigt att attackera inom
den statliga budgeten? J a, vi hal' bostadsbyggandet. Vi ar nu LIppe i
en rekordhog produktion med ett fardigstallande av melIan 62.000
och 6'3.000 Higenheter 1957. Det ar bara Vasttyskland och Norge som
kan tavla med oss i fraga om bostadsproduktion per capita. Dessutom
hal' Iagenheterna en tendens att bli storre ar for are Nar man kritiserar
oss for att vi b,ygger for fa bostader hal' i landet brukar man saga, att
vi byggde ungefar lika mycket 1939, da vi hade en produktion pa
58.000 it 59.000 lagenheter, men det ar inget tvivel om att bostadsproduktionen i a1" ligger val 50 procent hogre an 1939, om man
mater den i antal kvadratmeter eller rumsenheter. Det stora flertalet
lagenheter som byggs nu ar ordentliga trerummare - det val' helt
annorlunda fore kriget.
Dessutom kOlnmer arbetsmarknaden alltmer att praglas av en 110dvandig rorlighet eftersom overkonjunkturen hal' forbytts i en llignare
konjunktur. Vissa avsnitt inom vart produktiva liv kan havda sig val;
andra kan havda sig mindre val..Det maste darfor vara en riktig
ekonomi att se till att skapa mojlighet for arbetskraften att soka sig
over till de avsnitt av vart produktiva liv som havdar sig i det hardare
klimatet. En forutsattning harfor ar att vi kan stalla bostader till for!
fogande.
Jag tror alltsa inte sardeles mycket pa mojligheterna att vinna nagonting pa detta omrade. Jag ar overtygad om att det ar samhallsekonomiskt klokt att forsoka halla bostadsbyggandet pa hog niva. Vi
hal' deklarerat detta infor riksdagen, och jag forestaller mig att det
kan bli politisk enighet pa den punkten.
Skall man attackera sysselsattningspolitiken? Den lugnare situationen kommer att krava beredskapsarbeten for flera tiotal miljoner.
Aven pa den punkten torde det fada en gladjande enighet inom de
politiskt beslutande forsamlingarna om att sysselsattningspolitiken hal"
sadana varden i och for sig, att man inte bor pruta darvidlag.
De statliga investeringarna ar ett avsnitt som garna kommer upp i
en sadan hal' diskussion. Man kastar garna blickarna over till grannen
och sager: "Du kan ge ifran dig litet, sa att jag far litet mer for mig."
Men de statliga investeringarna utgores ju till stor del av investeringar
i vagal', kraftverk och bostader, om vi nu skall rakna de senare till
detta omrade. Hit hoI" ocksa investeringarna vid S. J. Med hansyn till
S. J :'s driftresultat skulle en 'privat foretagare saga, att man nu maste

· ARETS STATSVERKSPROPOSITION

·7

satsa annu hardare pa rationaliseringsarbetet for att kunna uppvaga
driftf 01'1usterna.
Vi hal' slutligen forsvarsomradet. Det ar iute min avsikt att diskutera den saken i dag, men jag hal' tillatit mig saga, att vi hal' nlaste
vara installda pa att satsa hardare an vi gor for narvarande. Aven pa
den punkten viII jag livligt hoppas pa en politisk enighet. Vi hal' hittills lyekats halla forsvarsfragan utanfor de politiska striderna, oeh
jag tror det hal" varit utomordentligt vardefullt for samhallet. Man
kan nog vidare stalla den sektorn utanfar de konkreta attaekerna nar
luan nu ar ute for att astadkomma prutningar. Far vi en politisk
enighet pa den punkten, ar val bara detta ett slags garanti for att
avvagningen ar ganska riktigt gjord.
Jag ar emellertid den forste att erkanna, att vi hal" betydande matsmaltningsbesvar med de ataganden som jag hal" hal" refererat. Jag
hal" redan deklarerat val" avsikt att flillfolja atagandena, oeh det betyder att vi maste iaktta den allra storsta forsiktighet i fraga om nya
reformer. I den man vi engagerar oss i nya foretag maste vi vara redo
att anvisa nya pengar for att betala dem. Redan den regeln innebar
ju att de nya refornlerna nlaSte sovras pa ett alldeles sarskilt satt.
Lat mig sedan saga ett par ord om dell totalbalanserade hudgeten.
Det tillhor en finansministers kvallslektyr nagra veekor efter det statsverkspropositionen offentliggjorts att lasa vad landets skribenter av
olika politisk kulor sager om statsverksbudgeten. Nu behover han
inte vara sa ambitios iar att han laser alIa uttalandena, ty de ar
ytterst uniformerade oeh hal" i allmanhet sadana rubriker som "Vart
tog finansministerns totalbalanserade budget vagen?" Jag skall inte
forsoka tolka de emotionella uttryek som kan ligga bakom denna litet
aggressiva rubrik, utan jag inskranker mig till att lamna en kortfattad
Jorklaring.
Det hal" ju pa det praktiskt-politiska faltet utbildat sig en debatt
om huruvida totalbalanseringsprineipen ar kranglig oeh svar att fatta
oeh om den over huvud taget innebar ett forsok fran finansministerns
oeh hans teoretiska medarbetares sida att forvilla tankegangarna hos
vanligt folk. Varfor skall man inte kunna halla sig till den traditionella budgetredovisningen med en driftbudget oeh en kapitalbudget
oeh betala driftbudgetens utgifter med lopande inkomster oeh lana
pengar for att betala kapitalbudgetens utgifter? Det ar ju en enkel
oeh lattfattlig regel.
Om man kommer i litet narmare kontakt med dessa fragor oeh
studerar htlr den nuvarande driftbudgeten ar sammansatt, finner man
emellertid att det sannerligen inte ar nagon klar gransdragning. An-
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slagens karaktar flyter i varandra, och ibland finner man .ett klart
driftanslag pa kapitalbudgeten och vice versa.
Vad jag kan beskyllas for ar att jag hal" gjort mig till tolk for en
ny uppfattning om budgetens roll i den samhallsekonomiska utvecklingen. Jag har gjort det utifran den uppfattningen, att en svensk
statsverksbudget, som nu representerar en summa av mellan 12.000
och 13.000 miljoner, vager sa tungt i det samhallsekonomiska skeendet, att budgetpolitiken i langa styeken blir avgorande for hela
samhallsekollomien.
Jag har ett minne av att bankdirektor Jacob Wallenberg forra aret
gav oss alIa en askadlig undervisning om vilken betydelse kapitalbudgetens utgifter har sasom likviditetspaspadning. Jag har inte oeh
har aldrig haft nagon annan mening am denna sak, oeh jag kan gladja
min varderade presumtive motstandardebattor med att saga, att jag
illnan jag gick hit laste igenom hans yttrande och fann att det var
alldeles riktigt tankt oeh sagt.
Foljaktligen ar vi har alldeles ense,lDet spelar inte nagon storre
roll, om de pengar som staten ger ut skaII tacka driftkostnader eIler
kapitalkostnader. Just i det ogonblick de ges ut innebar de en likviditetspaspadning i det ekonomiska samhaIIsmaskineriet. Gar de ut i for
stor utstrackning pa lanesidan - det rna galla hur rantabla och valmotiverade objekt som heIst - sa kan likviditetspaspadningen bli sa
stark, att samhallsekonomien inte tal den.
De~t ar fran den utgangspunkten som vi har sagt oss, att det i
en konjunktur med typiska inflationstendenser ar nodvandigt att se
till att icke via den statliga budgeten spada pa likviditeten, antingen
det sker pa driftsidan eller kapitalsidan. Pa detta har det resonemanget byggts upp, att staten i en inflationskonjunktur heIst bor betala alIa sina lltgifter, oavsett vilken karaktar de har, med direkta
inkomster. Jag tror att de fIesta ekonomer ger mig ratt i att denna
princip bor tillampas i en inflationskonjunktur, oeh de fIesta finansministrar pa jorden har accepterat det sasom en riktig budgetteknik
i en inflationskonjunktur.
Nu fragar man sig naturligtvis, om laget har blivit sa mycket
lugnare, att den goda tanken inte langre ar aktuell. Ar laget i dag
sadant, att vi utan nagon risk for inflationspaspadning kan kosta pa
oss en upplaning om minimum 1.600 miljoner? Jag skulle gora en
dygd av nodvandigheten om jag forsokte argumentera for en sadan
standpunkt i dag. Jag skall foljaktligen inskranka mig till att saga,
att laget ar lugnare. En finansminister behover icke i dag vara lika
ambitios nar det galler att betala alIa utgifter med direkta statsinkomster utan att lana, som han behovde vara i det ekonomiska lage
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som radde 1956-57. Det hal' ju hant nagonting"uhder det· senaste
aret~

Jag skulle emellertid narras om jag gjorde gallande, att avmattninge'n hal' gatt sa langt, att en upplaning pa 1.600 miljoner passal'
precis in i den lugnare konjunkturen. Jag skall arligt bekanna, att jag
ar oroad for denna upplaning. Den ar absolut i overkant, och vi
kommer att fa utomordentligt stora svarigheter med den. Upplaningen
ar sa hog, att varje forslag om nya utgifter i statsverksbudgeten rimligtvis ·bor motsvaras av nya inkomster.
Detar fran den utgangspunkten som jag hal' tillatit mig saga i
finansplanen, att nar forsvarets huvudtitel skall behandlas maste vi
vara installda pa att skattevagen kompensera de kostnader som det
medfor for ett litet land som vart att halla sig med ett forsvar av
tillfredsstallande 'styrka och omfattning.·
Jag tror atl jag med detta lilla koncentrerade anforande hal' ·klarat
ut, hur jag ser pa principen om totalbalansering. AI' det nagonting
80m ar oklart, far jag val komma ·igen i den faljande diskussionen.
Laget ar Iugnare i dag, och man behaver inte vara lika ambitias
som tidigare. Vi hal' hal' forsokt gora en avvagning mellan behovetav
okade statsanslag ocll aterhallsamhet med statsutgifterna, men det ar
uppenbart att det till stor del beror pa kraven pa okade statsanslag att
upplaningsbehovet hlivit sa stort.
Allra sist skulle jag vilja farsaka ge en bild av hur vi bedomer
konjunkturlaget framover. Vi kan hanvisa till att 1957 hal' varit ett
relativt hyggligt are Produktionsstegringen stannar dock vid drygt
2 procent - efterjusteringarna kanske kan innebara att siffran hojs
llagot - och investeringsokningen pa ungefar 4 procent ar relativt
tillfredsstallande.. Hal' ar det de offentliga investeringarna som drivit
upp siffran -'- d'e privata investeringarna ligger litet efter.
Vi raknar med att produktionsakningen under 1958 fortfarande
skall halla sig vid ett par procent. Det bor ses i sammanhang med att
arbetstiden ar 1958 reduceras med en timme per vecka' eller med 2
procent. Mot den bakgrunden ar en presumerad produktionsakning
av 2 procent icke sa dalig.
I fraga om investeringarna hal' vi vagat spa, att den offentliga
sektorn kommer att vara mera blygsam i sin aktivitet och att den
privata sektorn far halla uppe investeringarna. Att investe"ringsavgiften 'nu slopas spelar naturligtvis harvidlag en viss roll. - Anledningen
till att vi vagal' gora denna prognos ar en enkat som gjorts bland
industriforetagarna.
'En ·bekymmersam fraga ar naturligtvis alltid; hur utrikeshandeln
kommer att utvecklas och hur det gar med Val' valutareserv. Vi hal'
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dock under 1957 lyckats stoppa utflodet av valutor, och vi har kun·
nat redovisa balans i utrikeshandeln. Den senaste konjunkturrapporten redovisar visserligen ett minus pa 30 miljoner i bytesbalansen,
men det ar en sa obetydlig summa, att man kan saga att det praktiskt
taget rader balans. Detta har ocksa praglat Val" valutastallning. Vi
vagar spa fortsatt balans i var utrikeshandel for 1958. Det skulle
naturligtvis vara mycketmer angenamt om vi kunde forbattra var
alltfor laga valutareserv, men terms of tradehar inte utvecklats gynnsamt for Val" del. Exporten hal" okat starkare an importen, men utveck·
lingen pa prissidan hal" verkat i motsatt riktning, darigenom att vi fatt
betala mer for importvarorna och fatt ut mindre for exportvarorna.
Detta ar forklaringen till att vi inte lyckats astadkomma den efter·
langtade forbattringen i Val" valutasituation.
Arbetsmarknaden ar for narvarande lugnare an den varit tidigare,
och det foreligger en viss oro over arbetsloshetens utbredning. Om
jag skall vaga spa om framtiden, ma-ste jag dock saga att situationen i
dag ai" mer labil an nagonsin tidigare. Vi vet inte om vi skall fortsatta
ut i en recession - jag behover kanske inte saga depression med hansyn till att man pa internationellt hall knappast ar installd pa att
slappa fram en kris och depression av gammalt 30-talsmarke.
A andra sidan finns det mycket som talar for att inflationstendenser kan gora sig gallande. Bara den omstandigheten, att l"yssarna kastat ut en satellit i varldsrymden, medan amerikanerna misslyckats
Ined sin, har ju foranlett den ame~ikanske presidenten att framlagga
ett synnerligen aktivt budgetforslag, vilket innebar en starkare stimulans for konjunkturen an man raknade med for bara tre eller fyra
manader sedan.
Det ar saledes svart att spa om utvecklingen. Vi far varaberedda
pa det ena och det andra och rusta oss for alIt. Dari ligger forklaringen till att arets budget presenteras sasom preliminar och att ett
mer definitivt standpunktstagande kommer att aga rum forst vid slutregleringen infor riksdagens avslutning.
Att vi hal" tvaariga avtal pa arbetsmarknaden ar en lugnande faktor.
Fa lander ar sa lyckligt lottade som vart i detta avseende. For att ta
ett exempel kan jag paminna om att engelsmannen ju haIler pa att
ladda upp for en loneoffensiv av stora matt. Nelr lontagarna den vantade effekfen, betyder det en vasentlig kostnadsstegring, och i annat
fall kan det bli strejk - strejk ar ett slags hal i samhallsekonomien.
Vi befinner oss i den lyckliga situationen, att vi hal" ett ar av arbetsfred framfor oss med rimliga och mattliga lonehojningar.
Framfor oss hal" vi saledes ett kryssande, som ar ratt besvarande.
Jag sticker inte under stol med att jag sel" med allvar pa det stora upp-
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laningsbehovet, och jag kanner till svarigheterna att skaffa nya stats'·
inkomster for ofrankomliga utgifter - i detta fall ar ju i forsta hand
forsvaret aktuellt. Vi maste kryssa mellan vad den ekonomiska renlarigheten kraver och vad som ar mojligt i praktisk politik. Jag tror
anda att vi har en rimlig chans att klara del. En liten ljuspunkt ar ju
att vi ar overens om varifran vi startar och ense om att sjon ar grov.
Den gemensamma bedomningen ar kanske inte det samsta utgangslaget
for den seglats som det svenska folkhushallet nu star infor.

Ordforanden: Herr statsrad! Foreningen har med storsta intresse
lyssnat till Er klara och fangslande framstallning. Ni har inte dolt att
alIt inte ar som det bor, och jag formodar att den saken kommer att
ytterligare poangteras under diskussionen.
Harefter yttrade:
Professor I. Svennilson: Herr ordforande! Herr statsrad! Jag tror man
kan saga att det mest overraskande med arets budget ar inte det stora underskott man raknar med utan det forhallandet, att underskottet har kommit som
en overraskning for finansministern. Om jag fattat honom ratt sa skulle han,
om han tidigare hade raknat med sa sma inkomster som han nu raknar med,
inte ha gatt med pa besInt om sa stora okningar av utgifterna. Hade den regering han sitter i eUer riksdagens majoritet trots detta beslutat lika stora utgiftsstegringar 80m nu £oreligger, £ormodar jag att han darfor skulle ha avgatt.
Eftersom han inte har avgatt, maste utfallet ha inneburit en overraskning for
honom.
Finansministern har alltsa under de gangna aren gatt med pa utgiftsokningar
mot sina egna intentioner, oeh. han har gjort det darfor att han har haft
£eIaktiga forvantningar om inkomstokningen. Man kan saga att detsamma
maste galla oppositionen, som ar beroende av de informationer den far av
finansministern. Nu har man ju pa alIa hall konstaterat, att mojligheterna att
sedan denna upptaekt har gj orts stalla budgeten till ratta ar myeket begransade. Man har bundit sig for utgifter, oeh besparingsmojIigheterna inom den
vidgade ramen for statens verksamhet ar sma. Det finns alltsa inte myeket
annat att gora an att liigga pa nya skatter, om man viII forbattra halansen i
budgeten.
Det enda man nu kan gora ar att soka dra lardom av den utveekling som
lett fram till detta resultat - i annat fall kommer saken formodligen att upprepas.
Man kan fraga, om inte situationen hade kunnat forutses tidigare eller om
finansministern inte i varje fall borde ha raknat med mojligheten av att den
skulle intraffa oeh att den kunnat ge anledning till en annan utgiftspolitik.
Det anmarkningsvarda ar ju att finansministern stallts infor ett overraskande
stort budgetunderskott utan att han behovt rakna med nagon verklig konjunkturnedgang. Produktionen har ju vaxt under det gangna aret, oeh enligt nationalbudgeten kommer den sannolikt att fortsatta att vaxa aven under 1958.
Hade orsaken till det stora underskott 1958/59 som finansministern nu raknar
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med varit en' verklig konjunkturnedgang, da hade overraskningen bara varit.
angenam ~ budgeten··skull~ i sa fall ha varit ett med~I att stodja konjunkturen
genom ett sta.tligt utgiftsoverskott. Nu visar prognoserna pa. ett konjunkturlage,
dar finanspolitiken ka~ behova hidra till att halla tillba~a inflationstendenser.
Ser ·man pa statsinkolnsternas utveckling pa langre sikt, kan man i sjalva
verket inte finna nagon storre avmattning i stegringstakten for 1958/59, och
i varje fall ingen avmattning for perioden 1956-59. For 1958/59 heraknas
inkomsterna enligt budgeten ha stigit med drygt 600 miljoner kronor jamfort med utfallet for innevarande hudgetar, dvs.J!led drygt 5 procent. Under
de tva hudgetaren 1957~59 stiger statens inkomster enligt budgetherakningarna med i medeltal ca 740 miljoner kronor per ar, dvs. nled nara 7 procent
per ar, dvs. i det narmaste samma relativa stegringstakt som under de narmast
foregaende fern budgetaren. Det har saledes intevarit nagot storre fel pa stegringen av statens inkomster.
Ser man daremot pa de prognoser.som uppgjorts for. inkomstutvecklinge~
for de bada narmast foregaende budgetaren finner man daremot att de genome.
gaende legat i overkant. I jamforelse med dessa prognoser blir tillvaxten av
inkomsterna under budgetaret 1958/59, sadan den nu heraknas, helt obetydlig.
(Utvecklingen av prognoser och inkomstutfall skisserades med ett diagram
pa tavlan.)
Det ar salunda inte i forsta hand konjunkt~ren (sadan den bedoms i budgeten) som har svikit finansministern, utan: det ar prognoserna som har svikit
honom. Det ar klart att sadana misstag :ar latta att gora, och det ar latt att i
efterhand kritisera gamla prognoser. lute minst den som sjalv gjort prognoser, bor vara forsiktig med den saken. Men fraga ar, om inte denna erfarenhet
anda kan fortj ana att diskuteras, och om den inte kan ge anledning till vissa
slutsatser.
For det forsta skulle jag vilja dra den slutsatsen, att man vid uppgorandet
av dessa prognoser bor mer an hittills dra lardom av den langsiktiga trenden
i statens utgifter. Det forefaller finnas en risk att man alltfor mycket later sig
paverkas av den mera tillfalliga inflationskonjunkturen.
For det andra kan man fraga, om det ar lampligt att man i dessa prognoser ocksa raknar in inflationistiska forandringar under ett kommande budgetar.
Det brukar sagas, att en stabilisator ar inbyggd i ekonomien satillvida, att
statens andel av inkomsterna okar pa grund av vart progressiva skattesystem,
nar inkomsterna hoj still foljd av inflationen. Om den daremot svarande
utvecklingen av statens inkolnster tas med i prognoserna, kommer det emellertid att ge utslag i form av hojda inkomster, som i sin'tur kan komma att hilda
underlaget for storre utgifter. Pa det sattet kommer den stabiliserande verkan
att upphavas genom okningen av statens utgifter.
Alldeles oavsett hur man gor prognoserna kvarstar emellertid alltid svarigheten att dampa stegringen pa utgiftssidan. Jag kan inte komma ifran den uppfattningen, att staten liksom de privata foretagen maste· foretaga en preliminar
flerarshudgetering for att pa ett rationellt satt planlagga sina utgifter. Jag forstar att den uppgiften ar svar att losa pa grund av de politiska forhallandena.
Det racker tydligen inte med den herakning av automatiska utgiftsokningar
SOln nu gors, eftersom stora sociala och andra reformer inte kommer m.ed i
en sadan kalkyl. Jag tror emellertid att en budgetering for ett par ar framat,
yare sig den halls internt eller publiceras, inte ar svarare att gora for· staten
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an for ett foretag som ar utsatt'for' andringar' i" de te:klflska 'forhcillandena oeh
for starka vaxlingar i konjunktu.ren.
,
, '
.,
Budgetering innebar upprattande, ~v ,en pri()ritetsordning. Den kan ,inneba~'~:
att genomforandet av vissa reformer inte spikas till ett vissi:' budgetar " utan'
gores beroende av inkomsternas' utv~ekling under de "komniande, ,~reri. Jag
forestaller mig att en sadan budgetering bland annal skulle ,hit kunnat: tillEini~
pas pa den andring av ortsavdragens utformning ,som innebai· :,att.' 'statliga
medel overfores till kommunerna, oeh fraga ar,' om -den inte oeksa skulle ha
kunnat tillampas pa folkpensionernas hojning. -En erfarenhet som den nya
budgeten ger ar i varj e fall, att vi maste forsoka gora' statens utgiftsokning·ar
mera rorliga i tiden.
.
Jag formodar att dessa £ragor hor till dem som stiindigt sysselsatt.er; en
finansIninister. Jag tror inte att vad jag hal. sagt' iilnebar nagonting nytt lor:
honom, men jag forestaller mig att det ar frago,r som fortj anal. att diskuteras,;
Bankdirektor J. Wallenberg: Eftersom finansministern har uttryekt en forvantan att jag skulle yttra mig i debatten far jag val saga ilagra' ord, fast~ii'
jag garna skulle se att nagon annan sa smaningom ville overta' den roll SaSOnl
opponent jag nu har haft under atskilliga ar.
.:
Finansministern gj orde i slutet av sitt anforande en bedomning av den kon1.~·
lTIande konjunkturen. Det ar ju alltid ot'aeksa:tnt att vara profet, men det ar'
vanligt att saval finansministrar som bolagsdirektorer forsoker vara sa opti~
mistiska som .mojligt betraffande den kommande konjunkturen. Mall vill int~
i onodan forsamra tiderna genom nagra pessimistiska uttalanden.. Den soni
laser finanspressen sarskilt i Amerika kan konstatera: ju samre. tider, dest()'
fIer optimistiska uttalanden.
.
.
.'
Man maste viiI anda saga att arets budget ar SkralTIlnande, oeh sedan jag
har hort finansministern tyeker jag inte den verkar mindre skrammande. Nat:
man hor om vilket storartat arbete finaI).sministern har uttrattat for att halla
nere utgifterna oeh om hur omojligt det ar att ytterligare pressa ned dem~
blir man onekligen radd. Statens utgifter okar nu med ungefar 1 miljard . .i
jamforelse med' innevarande budgetar, oeh lagger ·man budgetsiffrorna fOJ;
forra aret till grund for j amforelsen, blir okningen mellan 2 oeh 2,5 miljarder.
Finansministern talar .har liksom i finansplanen om nodvandigheten av a.tt
hekampa inflationen med fast stabiliseringspolitik oeh aterhallsamhet, oeh han
undel.stryker kreditpolitikens eentrala. betydelse. Man kan val,kllappast lat£(
bli att se pa de stora landerna - USA, Tyskland oeh i viss man .England ~.
som genom en budget- oeh kreditpolitik, vilken jag skulle vil j a karakterisera
sasom betydligt mer restriktiv an den politik vi har tillanlpa~, har lyekat~
bromsa overkon j unkturen oeh till stor del aven inflationen. Verkningarna av
dessa stravanden har onekligen spritt sig till oss. Jag viII' .peka pa risken av
att vi ensamma fortsatter en inflationistisk politik. I sa fall minskas var k6nkurrenskraft, oeh var ieke ·alltfor tikliga valutareserv avtar, for att nu inte
tala om 'langre bort liggande fol j dverkningar sasom restriktioner oeh kanske
arbetsloshet. Jag tyeker darfor att finansministern' har alldeles ratt 'nar han
uttalar ett varningens ord, men jag kan inte lata bli att tilHigga, att j ago tyvar~
har en kansla av att det ena vi sager oeh det andra vi gor.
.'
.
Utfallet av budgeten hal. blivit 1 a 1,5 miljarder SaInre 'an det beraknade.:
Jag vet inte om detta ar ett prov pa den aterhallsalnhet oeh plallhushallning
som vi sa ofta hor talas om. Nar man ser· hur budgetsiffrorna vaxer, kommer'
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man att tanka pa en farkost som driver, darfor att dess rorsman inte' riktigt
heh'arskar den. Det ar kanske inte finansministerns fel att det har. gatt pa
det~a satt, utan felet ligger mahanda nagon annanstans, men det ar tydligt att
vi, 'har kommit i elt lage som vi knappast hade avsett.
,'Anledningen till underskottet ar myeket banal: inkomsterna har minskat,
och utgifterna har okat. Det ar en foljd av den foreteelse som professor Svennilson namnde; att penninginkomsterna under en pagaende inflation alltid
,.stiger mer an realinkomsten, oeh vid en intradande stabilisering narmar sig
penninginkomsten den verkliga inkomsten.. Det ar darfor latt att gora fel, nar
berakningar for framtiden bygger pa siffror fran inflationsarens overkonjunktur. Vid en stabilisering slar dessa fe!'
Jag skulle i detta sammanhang vilja namna den finansiering 80m avses for
den av alIa partier omhuldade folkpensionshojningen. Berakningarna ar kanske
Inera osakra an· vad inte endast finansministern utan i lika hog grad opposi·
tionen vill gora gallande.
Finansministern har nu haft turen att se den ekonomiska stabiliseringen
forbattras, men kanske just darfor haft oturen att se sina inkomstberakningar
siB. IeI. Forra arets- budget var onekligen stark pa papperet. Driftbudgeten var
:sa starkt overbalanserad, att kapitalbudgeten nastan helt skulle kunna finan.sieras med skatter. Detta var ett led i stabiliseringspolitiken. Just den skenbara styrkan medverkade emellertid i viss man till utgiftsokningen. Nar finan.serna forefaller vara goda, anser man sig namIigen ha god rad. Den upplaning som har blivit £01 jden av budgetutveqJclingen har under den hittills gangna
delen av budgetaret stigit till 2 miljard~r. lag kan inte lata bli a.tt aven i ar
tala om lanepolitiken, fastan det ar trakigt nar finansministern tyeks komma
ihag fran det ena aret till det andra vad jag har sagt. Av de har tva miljarderna har mindre an en halv milj ard -varit Hlnga Ian. Kraftverks- oeh hostadsbyggande m. m. har finansierats med' korta lan, huvudsakligen i riksbanken
oeh bankerna. Kanske har man pa grund av budgetberakningarna trott att
lanen skulle bli tillfalliga oeh snart kunna aterbetalas med skatter, men detta
har val anda: inte varit den framsta anledningen till den korta upplaningen.
Har inte -.for att ga rakt pa sak - anledningen varit den, att man velat hAlla
nere rantan oeh inte dragit sig for att for detta andamal astadkomma en kreditexpansion? Lan i riksbanken oeh bankerna okar namligen marknadens oeh
bankernas likviditet, oeh bankernas inlaning har under den gailgna delen av
budgetAret darfor stigit med mer an 1 miljard. Detta leder till kreditexpansion
via bankerna. Om dB: ett s. k. tak infores for bankernas utlaning, sker kreditexpansionen vid sidan av bankerna. Att industrien under Aratal inte tillatits
eniittera obligationslAn utgor ett led, i samma politik oeh har samma foljder
fran stabiliseringssynpunkt.
Det ar riktigt som finansministern sager~ att statsbudgeten nu har sadan
o'mslutning, att den har stort inflytande pa samhaIlsekonomien. Nar man talar
om budgeten ligger det darfor nara till hands att berora allmanna samhallsekonomiska problem. Jag vill dil saga att det fran stabiliseringssynpunkt vore
angelaget att statens, naringslivets oeh bostadsproduktionens korta Ian sonl
upptagits. for Hlnga investeringar konsoliderades i storsta utstraekning. En
forutsattning harfor ar enligt min asikt en fri kapitalmarknad med fri prisbildning oeh i prineip tillganglig for alIa.
Den rantehojning 80m genomfordes i somras oeh 80m i sa hog grad ogillades av regeringen var givetvis narmast foranledd av det allmannas oeh bostads-
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produktionens stora lanebehov. De finansieringsmetoder som hade tilHimpats
utgjorde en fara for _penningvardet oeh betalningsbalansen. I dag borde -vi
val ktinna erkanna, att -riintehojningen var riktig' oeh forutseende. Liknande
atgarder vidtogs oeksa kort dareiter i manga andra lander. Med hansyn till
angelagenheten aU kapitalmarknadenbreddas skulle jag emellertid helIre ha
sett att den Ianga rantan hade hojts fore den korta rantan, mendet ar ju en
bisak. Av storre hetydelse ar att man beklagligtvis alltj amt icke ansett sig
kunna frige kapitalmarknaden.
Men budgeten motverkar ocksa finansministerns stahiliseringsstravanden
genom sin storlek och genom de omfattande oeh standiga .okningarna. Storre
delen av utgiftsokningarna gar till andamal 80m far antagas oka konsumtio~
nen, oeh detta innebar en minskning av sparandet. Hellre an att acceptera den
rantestegring som rimligen borde bli Joljden harav har emelIer-tid myndigheterna tillgripit finansieringsmetoder som leder till kreditexpansion. For de
skatteokningar som blivit en fol j d av de storre utgif.terna har producenterna,
foretagare oeh anstallda sokt och till storre delen lyckats kompensera sig genom
pris- och lonehojningar. Till detta har det funnits pengar till foljd av nyssnamnda kreditexpansion. Vi ser har hur atminstone med den penningpolitik
som forts lat oss saga sedan 1940 skatteokningar verkat inflationsdrivande oeh
inte, som finansministern gor gallande, stabiliserande.
Nu kan naturligtvis haremot invandas, att .sa inte skulle ha varit faIlet med
en annan penningpolitik. Men da uppkommer ett annat problem, varom vi
ingenting vet. Ar den nuvarande skattebelastningen for hog for att produktionen oeh darmed inkomstunderlaget fortskridande skall kunna forbattras i
den takt som vi onskar? Vi svavar i okunnighet om detta, ty alltsedan de hoga
skatterna infordes har vi haft inflation, oeh inflation ar val knappast en vag
som man i Hingden kan fortsatta pil.
Det ar visst inte otankbart att den nuvarande skattehordan skulle vara sa
stor i en balanserad ekonomi med -stabilt penningvarde, att den bromsar utvecklingen oeh minskar var konkurrensformaga gentemot utlandska producenters,
oeh da skulle fol j denbli minskade skatteintakter for staten oeh kanske aven
minskade arbetstilIfallen. Den slutsats jag skulle vilja dra harav ar att .den
balansering ,av driftbudgeten, som vi inte har i dag men 80m det ar onskvart
att vi far, inte skall uppnas genom nya skatter, utan genom att statens utgifter
- aven de redan beslutade - omprovas oeh minskas" Jag ar overtygad om
att vi forr eIIer senare tvingas astadkomma budgetbalansering genom utgiftsminskning.
Docent E. Dahmen: Det ar latt att forsta de bekymmer finanslninistern har
for den starka stegring i statsutgifterna, som har skapats i det sam.forstana
oeh den samverkan meHan alIa partier, som redan kostat spararna sa mallga
miljarder kronor, oeh jag har ingen trost att gee Enligt min mening ar problemet varre an vad finansministern oeh de fIesta andra tror. Jag skall forsoka
analysera det fran en utgangspunkt som ligger nara till hands i en diskussion
med finansministern, namligen fran skattepolitisk.
Herr Strang trostar sig med att det forr eHer senare blir nodvandigt att hoj-a
skatterna for att skapa balans i ekonomien, aven om en skattehojning av poH..
tiska skal ar otrevlig, nar man har anledning att raknamed att oppositionen
kommer atl utnyttja Higet. Nu viII jag havda, att ensadan skatteokning med
syfte att skapa den balans, 80m vi i dag saknar och 80m inte helIer kan van~.
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komma ilv konjunkturella orsaker, pa grund avde utglfter vi bundit oss
inte utgor en :,losning, pa var~ sig det statsfinansiella ellet det samhallsekonomiska problemet~ Jag tror, att, resultatet blir fortsatt inflation oeh i aridan
pa repet valutaktis oeh 'sysselsattningssvarigheter ~
, Det ar nog inte sa, svart att forsta detta, om manbara lagger bort de foriHdrade nationalekonomiska teorier, som bland andra finansministern bygger
s.i~ ta~kegang pa. Jag avser e~empelvis den teorien, att penninginkomsterna ar
givna oberoende av skatterna oeh att man, om de" ar for stota i forhallande
t~ll' produktionen av varor oeh tjanstet, far' se till att berova folk en del av
'p~nninginkomsterna, sa att de maste minska efterfragan av varor oeh tjanster.
Om ,man ser praktiskt pa saken oeh bygger pa de erfarenheter 80m har samlats under manga ar, kommer man nog till ett annat resultal. Jag undrar om
inte herr Strang egentligen skulle komma till samma slutsats som -jag, om han
litade litet mer till sitt sinne for realiteter oeh de erfarenheter han faktiskt har
'gjort an till ekonomiska teorier, som skapades under 1930-talets ekonomiska
~orhallanden; vilk~ var helt aIidra an de nuvarande.
.. Min mening ii'r, att ,skatteokningar leder till krav pa kompensatoriska pennlnginkomststegringar. 'De penninginkomststegringarna ar delvis en funktion av
',s.kattetryekets skarpning - det galler bade fo'retagens oeh allmanhetens penJ;iinginkomster. Vi bor inte blunda for' att inget pris oeh ingen penninglon skulle
.ha legat pa dagens hoga niva, om inte skattetryeket hade skarpts sueeessivt.
Vi kan iaktta en utpraglad tendens att berakna skatt som en kostnad oeh aU
bara ta hansyn till Ion efter skatt. Det rlider inget tvivel om att foretag som
behover kapital for' sin utveckling eller f9r loneutbetalningar i kamp om arbetskratten farsoker hoja sina priser, nat;.'skatterna har berovat dem en del av
likviditeten. AlIa som har praktisk ertarenhet av saken vet att man nar det
galler att bestamma loner for tj anstem an alltid raknar ut Ion efter skatt. Detta
galler sarskilt nar man forsoker locka over nagon fran ett foretag till ett annat
-:- det finns j u inga ,so~ gar lediga. Denna foreteelSe drar med sig loneokningar
.Jels.j det foretag som forsoker locka till sig arbetskraften oeh dels i de ovriga
foretagen, som n1aste se till att fa behalla sina anstallda. Pa detta satt skruvas
.tjanstemannalonerna upp, delvis som resultat av skatteokningar. Vi vet alla
att nar loneklyftan mellan tjansteman oeh arbetare vidgas, framfor aven arbetarna krav pa lonehojningar, och den antydda mekanismen finns val for ovrigt
,oeksa pa arbetarsidan. Det har till och med i ett statligt betankande forekommit det resonemanget, att man vid bestamningen av t. ex. byrachefers loner
~aste ta hansyn till att skatterna okat sa starkt.
•
. Nu kan det sagas att den framgang som forsaken att kompensatoriskt haja
periningirtkomsterna vid skarpt skattetryck obestridligen har haft byggerpa
tva viktiga forutsattningar. For det forsta har de skatteintakter, som staten
tagit in for att eliminera ett efterfrageaverskott, under alla partiers medverkan
:givit upphov till nya statsutgifter och darmed nya inkomster oeh okad efterfragan av varor och tjanster. For det andra har riksbanken, grovt oeh schematiskt
t,a.1at, mer eller mindre motvilligt slappt till de pengar som behovs for att en
sadan inflatorisk penninginkomst- och prisstegring skall fortga. Detta kan man
k6nstatera utan 'att datfor binda sig vid den s. k. kvantitetsteorien och pasta
,.att forloppet borj ar med en okning av penninginiingden.
.' Nar vi nu ser framat, kan vi fraga oss om det ar mojligt att andra nagonting i de tva forutsattningar for denna process, som jag har har skildrat. Far
att borja med den forsta forutsattningen undrar jag om det finns nagon klok
f~r,
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ffianniska som tror att forloppet kan bli vasentligt annorlunda i framtiden.
Vi har hort hur enormt stora anslagsaskandena ar, oeh vi vet att det ar valar
vartannat ar, minst. Jag forstar val att utgifterna sallas, men om de sallas tillraekligt manga ganger, kommer de fIesta med, oeh jag tror att sallet sarskilt
under valar inte alltid ar sa tatt.
Na, hur gor da riksbanken? Man vantar sig att den nu i motsats mot tidigare verkligen skaIl forsoka spj arna emot denna utveekling. Jag skall inte
forsoka gissa vad riksbanksehefen kommer att forsoka gora, t. ex. om han kommer att folja von Fieandts exempel i Finland. Jag tror emellertid att det
moderna samhaIlet ar sa beskaffat, att produktion oeh sysselsattning i sa fall.
traffas hardare oeh tidigare an penningloner oeh priser. Om en eentralbanksehef ser pa kurvor over produktion oeh sysselsattning, sager han sig att laget
narmast bor latta, men ser han pa kurvor over priser oeh penningloner,
kommer han till motsatt slutsats. Det ar en hel del eentralbanksehefer i varlden, som ar i det dilen1mat i dag.
En skatteokning Ieder till penninginkomststegringar, oeh till krav pa mera
pengar. Om riksbanken slapper till pengarna, vilket den hittills har gj ort, fortsatter inflationen. Slapper den inte till pengarna, far vi arbetsioshet oeh kanske
pa samma gang valutasvarigheter. Slutsatsen kan inte bli nagon annan an
att vi maste fa ned statsutgifterna, pruta pa den ekonomiska politikens lust
att over statsbudgeten forsoka bestamma over hur folk skall fordela sin konsumtion oeh produktion i tid oeh rum.
Nu sager kanske herr Strang, att vi inte rimligtvis kan gora det oeh att det
ar orimligt att riva upp redan fattade beslut t. ex. pa det soeialpolitiska omradet, nar svenska folket kostar pa sig sa myeket bilar, televisionsapparater, resor
oeh alIt mojligt annat. Javisst, men det ar inte aIls dar sjukan ligger. Det ar
inte sa att vi inte har rad till det vi har beslutat i den meningen, att vi kommer
att lida nod om vi fullfoljer de fattade besluten eller gar annu Hingre. Det ar
klart att svenska folket i oeh for sig kan orka betala myeket hogre skatter
an nu. Det ar inte i den meningen vi inte har rad, utan fragan ligger pa ett
helt annat plan.
Genom sina riksdagsman vill svenska folket en sak, men samtidigt vill det
·en annan sak i sin privata hushallning, oeh det gar inte att hindra folk att forsoka s. a. s. obstruera mot de egna, genom riksdagen fattade besluten, i den
trots allt relativt fria marknadshushallning vi har har i landet oeh nar vi viII
uppratthalla full sysselsattning. Staten forfogar inte over en sadan mekanism,
att den kan tvinga manniskor till konsekvens mellan a ena sidan de beslnt de
fattar genom sina valda ombud oeh a andra sidan de beslut de fattar i de
marknadssituationer de stalls infor vid uppgorelsen om loner oeh priser m. m.
Vi har en tydlig konflikt mellan eentrala viljor oeh "deeentrala" viljor bland
individer oeh foretag. Den konfliktens resultat har hittills hlivit hI. a. inflation.
Jag kan inte se annan losning an att vi maste pruta av pa ambitionerna,
dvs. avsta fran en del av forsoken att genom den ekonomiska politiken paverka
produktionens oeh konsumtionens fordelning i tid oeh rum. De ar inte forenliga
med det atminstone halvliberala samhalle vi har, eftersom de dar ar domda
att medfora en inflation, som forr eUer senare leder till situationer, som i
langden blir ohallhara hade ekonomiskt oeh politiskt. Vill man till varje pris
forverkliga ambitionerna, tror jag man far ingripa myeket. mer hardbant med
ransoneringar oeh regleringar oeh nar da ett sadant tillstand, sonl rader i stater, vilka vi inte kallar demokratiska.
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Statssekreterare E. Westerlind: THUlt mig att for ett kort ogonblick fora
ned debatten fran docent Dahmens samhallsekonomiska problem till ett litet
tekniskt inlagg i anledning av vad professor Svennils<>n sade.
Jag kanner mig litet forbryllad infor de har kurvorna. Ahorarna kan av
kurvorna latt fa intrycket, att avvikelsen mellan prognos och faktiskt utfall
betraffande statsinkomsterna ror sig om en. hel miljard. (Professor Svennilson:
Nej, kurvorna skall ej lasas pa det sattet.) - Den anvanda kurvtekniken ger
dock intrycket av att det sedan lange skulle vara fraga om en mycket hetydande differens mellan berakningar oeh faktiskt resultat. Emellertid ar skillnaden inte en miljard utan 500-600 miljoner kronor, och den hanfor sig endast
till den senaste tvaarsperioden. Kurvorna ser helt annorlunda ut om man ser
tillbaka pa en Hingre period. Vidare hal' de suceessiva forskjutningarna i
inkomstberakningarna for ett visst budgetar inte nagon betydelse i oeh for sig.
Det avgorande ar vad regering och riksdag har att utga fran nar de skall faststaHa utgifterna. Tentativa herakningar under mellanliggande tidpunkter har
naturligtvis inte samma betydelse.
Tidigare har man forebratt riksrakenskapsverket for att inkomsterna heraknats pa tok for lagt, oeh man hal' sagt att riksdagen hal' vilseletts av att herak.ningarna hallits for laga oeh att den inte vagat besluta sadana skattesankningar
som eljest skulle vara mojIiga.
Det ar minsann inte nagra schablonartade' uppskattningar av inkomsterna
som riksrakenskapsverket gor, utan verket forsoker fanga in utvecklingen inon1
alIa sektorer. Det avgorande 8.r ju hur .loneinkomsterna utvecklas. Om man
kanner till det, kan man herakna skatteinkomsterna fran lontagare. Man 'forsoker oeksa hedoma foretagens vinstutveckling oeh berakna vad staten kan fa
in pa tullar, spritskatter, tohaksskatter osv. De berakningarna sker efter intin1
kontakt med foretradare for olika. delal: av det ekonomiska livet, oeh vidare
konsulteras tillganglig samhallsekonomi~k expertis, konjunkturinstitutet, nationalbudgetexpertisen, lontagarnas organisationer och aven expertisen pa hankhall. Man gor alltsa inga sehahlonmassiga berakningar, utan forsoker att sa
noga som mojligt fanga in utveeklingen under det framforliggande hudgetaret.
Men den stora omslutning som statsbudgeten har ser det emellertid illa ut,
om det blir en avvikelse pa nagra fa procent. Om den totala inkomstsumman ar
i runttal 30 miljarder kronor, sa betyder ett par procents lagre loneokning, an
man raknat lued, inemot 300 miljoner kronormindre i statsinkomster. Redan
det forklarar halva differensen pa 500-600 miljoner. For den nu aktuella
utveeklingen spelar foretagsheskattningen en viktig roll, och det ar nastan ogorligt att forutse, i vilken omfattning foretagen kommer att redovisa vinst.
Jag tror inte man kan kritisera riksrakenskapsverket for att det genom sin
inkomstberakning skulle ha vilselett regering och riksdag. Jag hade hoppats att
nagon bland den verkliga expertisen i riksrakenskapsverket kunde narmare
helysa inneborden av den inkomstforsamring som har intratt de tva senaste
aren.
Statsradet G. Strang: Jag var oeksa mycket fundersanl nar professor Svennilson ritade .upp sina kurvor. Jag tror emellertid att den valdiga diskrepansen
mellan vad han luenade vara en realistisk bedomning och prognoserna betingas
av att de forsta uppgifterna kommer fran den avstamning som riksrakenskapsverket gor pa hosten' och som laggs fram i statsverkspropositionen. Det skall
sedan ga atta manader innan budgetaret borjar, oeh budgeten omspanner sedan
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ytterligare tolv manader, sa det ar naturligt att exaktheten icke ar fullstandig.
Vidare vill jag saga~ att berakningarna ju avstams litet noggrannare narlnare
det aktuella budgetarets borj an, namligen i den berakning som riksrakenskapsverket gor pa varen och som i samband med slutregleringen av statsbudgeten
ligger till grund for de mera avgorande besluten. De bada kurvorna ligger alltsa
narmare varandra an som framgick av professor Svennilsons' framstallning,
som var tendentios i overkant.
Professor Svennilson sade vidare att jag forsoker hevisa, att utfallet var en
overraskning for mig. Det ar ett ganska pretentiost pastaende.· Jag har inget
annat bevis for min version an mitt arliga utseende; hur Hinge det sedan skall
galla som bevis i en sadan har forsamling vet jag inte.
Ayen om finansministern kanske ar den storre boven i dramat, har han
nlanga smabroder bland de kommunala' myndigheternas representanter, som
under den gangna hosten har syssiat med kommunernas statforslag. Samtliga
har darvid fatt gora samma erfarenhet som finansministern, nanlligen att man
har overskattat inkomstokningarna och darfor tvingats till en generell utdebiteringshojning, som for de fIesta kommer mycket overraskande.
Professor Svennilson erkande sj alv arligt att det ar latt att gora upp prognoser i efterhand, nar man vet hur det gick. Jag har val ingenting annat att
saga om detta an att jag tror sa mycket pa professor Svennilsons sakkunskap,
att jag skulle ha fatt en allvarlig tankestallare om han kommit upp till mig
1956 och ritat upp denna kurva da. Eftersom jag utgar fran att han ar en
batlre spelman an jag nar det galler att avsIoj a framtidens hetnligheter pa det
ekonomiska omradet, har jag svart att forlata honom den uraktlatenheten
att han inte kom upp till mig for tva ar sedan och talade om det hare
En fierarsplanering ar ytterst onskvard, sager professor Svennilson, och det
kan jag halla med om. Vi forsoker numera gora en sadan, hur bristfallig den
an maste bli av naturliga skal. I statsverkspropositionen Iamnas en liten redovisning av denna flerarsplanering. Skulle jag sj alv lalnna en sadan redovisning,
skulle kanske bilden bli annu mer skrammande an nar jag bara ser pa det narnlaste hudgetaret.
Jag hoppas i motsats till bankdirektor Wallenberg att han skall fortsatta
lange att vara forsta opponent i dessa diskussioner pa Nationalekonomiska
foreningen, i varje fall om jag far gladjen att komma hit i fortsattningen,
eftersom han alltid framfor vardefulla synpunkter. Bankdirektor Wallenberg
sade att budgeten ar skrammande och blir annu mer skrammande sedan jag
presenterat den har i dag. I anslutning till det viII jag saga, att man val anda
bor halla mig rakning for att jag inte kommer med skonmalningar. Just utifnln
den utgangspunkten ar det j u nodvandigt att fora en fast stabiliseringspolitik
nar det galler bade budget- och kreditpolitiken.
Jag har forsokt beskriva laget pa detta omrade i finansplanen genom att
saga ifran, att vi nodgas krava nya inkomster fran svenska folket, om vi skall
kunna kosta pa oss nyautgifter. Jag har vidare sarskilt understrukit, att en
hard .kreditpolitik, blir nodvandig i fortsattningen. Jag har emellertid personligen den uppfattningen, att rantan ar en sekundar faktor och att greppet om
kreditmarknaden ar avgorande sa lange vi icke ar beredda 'att ta alIa konsekvenser av en skarpt rantepolitik, och det ar vi ju inte. Det verkliga laget i
praktisk politik ar att vi inte arberedda att ta konsekvenserna av en rantepolitik nar det galler bostadsbyggande och pa artdra vasentliga· omraden, och dar-
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for blir rantevapnet redan fran borj an trubbigt. Det far inte den effekt 80m
man kan tala om i en rent teoretisk analys av problemen.
.
Man kan da fraga, varfor vi inte later rantan sla igenom fullt ute J a, man
kan ga annu langre och saga att vi bor infora en fri kapitalmarknad och sluta
upp med att forsoka ingripa pa det omradet. Jag forstar mycket val att herr
Wallenberg anser, att den fria marknadshushallningens utslag bor fa vara gallande. Jag har av fodsel och vana en annan uppfattning. Jag vill inte ta konsekvenserna av den manchesterliberalism som ligger i en sadan upp£attning
som herr Wallenberg har, och jag tror inte heller att svenska folket vill gora
det nar det fatt smaka pa verkningarna under en foljd av are Vi alla som ar
verksamma inom samhallsarbetet pa vilken post det an rna vara har ju vissa
uppfattningar om hur samhallet skall se ut och om vad som ar viktigt och
mindre viktigt for Inanniskorna. Vi vagrar att sasom rattesnore ta bara den
kallhamrade ekonomiska marknadshushallningsaspekten. Sasom levande
manniskor, utrustade med sociala ambitioner, viII vi gora det battre for manniskor som behover ha det battre, och darfor maste vi gora inskrankningar i
den fria marknadshushallningen. Herr Wallenberg kanske invander, att han
inte tror pa vad jag sager. Han har sin standpunkt och jag har min standpunkt,
och da finns ingenting annat for oss att gora an att motas pa den politiska
vad j obanan och slass om sj alarna.
Herr Wallenberg sager att rorsmannen icke beharskar farkosten. Jag vin
da be herr Wallenberg att visa mig den rorsman vilken sasom finansminister i
ett demokratiskt, hundraprocentigt organiserat samhalle har mojlighet att upphava sig till ekonomisk diktator av det ~lag som tydligen forespeglar herr Wallenberg. Han tanker sig en handfast ror$tnan, 80m for skutan rakt igenom branningarna, oavsett hur svara de ar och' 'oavsett om det finns praktiska mojligheter att komlna igenom. Det gar inte 'sa till i ett samhalle dar styrelseskicket
ar baserat pa att manniskorna far utova sina demokratiska befogenheter genom
valda representanter.
Docent Dahmen tog upp vissa liknelser med Finland. Jag kanner personligen
den forre riksbankschefen i Finland och varderar honom hogt. Ingen kan ju
garna anklaga honom for kopslagan med populara politiska krav, och sa lange
han satt i sitt skyddade direktorsrum i den finska riksbanken kunde han prestera det mest kristallklara och renodlade ekonomiskt riktiga tankandet for det
finska salnhallets lyckosamma fortbestand och framgang. Som statsminister
daremot fick han konstatera att riksdagen sade nej till hans ordinationer och
rekommendationer, trots att man i Finland har erfarit inflationens forbannelse mycket mer an jag hoppas vi nagonsin skall gora. Den fria finlandska
riksdagen ville inte vara med pa hans program. Han fick se att det ar en annan
sak att gora upp planer i riksbankschefsrummet an att sasom praktisk politiker
genomdriva planerna i en demokratisk lagstiftande forsamling.
Jag kommer har tillbaka till vad jag inledningsvis sade: det maste bli en
kompromiss mellan vad som kanske ar det ekonomiskt sett riktiga och logiska
och vad som ar praktiskt politiskt mojIigt. Den kompromissen far man forsoka
lagga upp sa forstandigt som mojligt, och vi politiker arbetar efter fattig formaga pa att gora det.
Herr Wallenberg sade vidare, att storre delen av var budgets utgifter for
narvarande disponeras for konsumtion. Bakom det resonemanget ligger den
gamla, ofta framforda meningen, att vi ar alltfor benagna for konsumtion i
vart land och alltfor litet benagna att spara och investera. I det samhalle dar
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vi lever kanner vi investeringskravet utomordentligt starkt, och det medfor aU
vi ibland kanske far den uppfattningen, att vi ar alltfor diHiga .sparare och alltfor Uittsinniga konsumenter. Sa ar det emellertid inte' - alla internationella
j iimforelser visar snarare motsatsen. Inte bara fysiska personer ar relativt goda
sparare, utan aven ocli framfor alIt foretagen, vilket - hor och hapna ~ beror
pa de efter internationella forhiHlanden .j amforelsevis liberala avskrivningsoch lagervarderingsregler som galler for den svenska'industrien. Kommuner,
landsting och staten forsaker ocksa i den man de har., m.iijlighet ,dartill att
direktfinansiera sina investeringar. Sedan 1939 eller lat mig saga 1945 pagar
gradvis en overflyttning av nationalinkomsten frankonsulntionssektorn till investeringssektorn, sa att vi nu disponerar i runt tal' 30 procent av bruttonationalprodukten for investeringar, mot bara 25 procent 1944/45. I arets finansplan
redovisas, 'att vi raknar med att den utvecklingen skall fortsatta .aven under
1958. Det ar en gladjande utveckling, och vi kan inte .begaraatt' det skall ske
nagra'revolutionerande kastningar i' ,den. Ka~ vi' bara lyckas halla denna utvecklingstrend, sa ar i varj e fall jag 'mer an noj d och belaten.
-Om jag skulle ge mig pa att med hjalp av OEEC:s ekonomiska statistik
forsoka gora en internationell jamforelse - jag ar i allmanhet 'ratt forsiktig
med' sadana saker - kan jag pavisa att industriinvesteringarna har utvecklat
sig gynnsamt i vart land. Vi havdaross val vid sidan av de stora vasteuropeiska
landerria i fraga' om investeringar oeh sj alvfallet aven i fraga om sparandet.
Om vi ser pa prisstegringarna, som ofta betraktas som en sarskilt mork' sida
for Sveriges del, finner' vi att prisstegringarna i bade Ainerika, 'fyskland' och
England har legat val i niva med de svenskci under de senaste' aren. Dessutom
torde utvecklingen for 1958 i varj e fall i 'vissa av de har namnda'landerna inte
ge salnriia lugnande perspektiv som hos oss - jag tanker da sarskilt pa laget
pa arbetsmarknaden.
,
Sasom jag tror jag har sagt nagon gang tidigare i Natioilalekononiiska foreningen ar det mojligt for' en nation' att redovisa ,gynnsamma produktiorisstegringssiffror, ivarje fall momentant, om man slapper ~efter, pa iriflationsbekampandet. Jag ar beredd' pa 'att bli motsagd av ekonomer av facket,,' men jag har
dragit den slutsatsen, att' naringslivet frodas battre i en 'konjunktur med inslag
av inflation an i en nagot lugnare konjunktur.·· Avgorande 'for naringslivets
engagem'ang ar naturligtvis bedomningen av' framtiden. Raknar' Irian 'med att
konsumtionen skall oka oeh priserna stiga, ter sig investeringarna, attraktivare.
Man kan salunda momentant astadkomma en produktionsokning g~nom att
sHippa efter i fraga om inflationsbekampandet, men forr eUer :senare ,kravs det
en atergang, ty en sadan utveckling ar icke suild oeh naturlig oeh deri leder i
sista hand till att valutareserven toms. Om vi studerar OEEC:s ekonomiska
statistik, finner vi att Frankrike for narvarande redovisar den' starkaste produktionsokningen bland OEEC-landerna oeh dessuto'm den storsta'reallonestegringen.
En sadan politik lyckas emellertid bara ti.ll, ~n tid, Deh man haI1;lnar, forr eller
senare i den situationen, att man av hansyn till valutareserv'en tvingas foreta
en rad ingripanden. Foljaktligen maste man sla av litet pa anspraken i forhallande till den maximala produktionsokningen oeh vara nojd med en okning
pa lat oss saga 2 a 3 procent. I det langa loppet ar det det basta, om politiken
forenas med en sund utveekling av bytesbalansen oeh valutareserven.
Det skulle vara intressant att pa allvar ta upp en 'diskussion med docent
Dahmen, men jag ar radd for att det skulle fora alldeles for langt. Jag vill hara
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fasta docent Dahmens uppmarksamhet pa en sak: det ar inte sa sake,rt att det
ar skattetungan som ar drivkraften bakom lontagarnas ambitioner att forbattra
sina loner. Aven om en aktningsvard del av svensk publicistisk pedagogik har
varit inriktad pa den linjen under de senaste tio aren, sa ar jag inte riktigt
overtygad. Jag tror att det avgorande i stallet ar att det rader en hogkonjunktur
och att vart samhalle ar genomorganiserat. Arbetstagaren ar en nyckelman,
antingen han har intellektuellt eller praktiskt arbete. Efterfragan pa arbetskraft
ar sa sto'r, att det blir slagsmal mellan arbetsgivarna, som maste ge extra
favorer och kompensationer for att fa tag i arbetskraft. Att marknaden ar god
for lontagarna beror pa denna atmosfar och hogt uppdriven konjunktur.
Dessutom har de fackligt organiserade, som ser att foretagen dar de anstaIlda
har stora vinster, den enkia uppfattningen, att nar foretaget tjanar mycket
pengar, kan det dela med sig mer till de anstallda. Skatten spelar nog har inte
sa stor roll, utan de hoga foretagsvinsterna ter sig minst lika attraktiva nar lontagarna gar till attaok. Den riktiga bedomningen ar alltsa betydligt mer nyanserad an den enkla bedomningen som jag tyckte mig finna hos herr Dahmen,
llamligen att om man bara sanker skatterna, sa far man alIa dessa goda ting av
moderata loneansprak och lugn pa arbetsmarknaden.
Nu tycker emellertid vi medborgare i en demokratisk stat att en del skall
ordnas kollektivt for oss genom de organ som samhallet har, och en del skall
vi ordna sj alva. Det ar fel atl tro att vi valda riksdagsman haller distans till
de enskilda valjarna. Riksdagsledamoterna och deras garningar monstras ju
infor valjarna vartannat ar, sasom herr Dahmen sade, och man far halla forbindelse med valj arna om man skall fortsatta att vara riksdagsledamot. Det
gar alltsa inte att konstruera en mots,att~ing mellan medborgarna som individer och som kollektiv. Man kan ha olika meningar om fordelningen mellan
kollektiva insatser och enskilda, men ser man narmare pa saken, finner man
kanske att skillnaden inte ar sa stor. \
Jag vill sluta med att saga, att det' bekymmersamma budgetmassiga laget
har vackt en gladjande enighet om att nagonting behover goras for att radda
landet ur dagens svara situation. Jag har med dagens post erhallit ett utbetalningskort fran studenterna vid Chalmers i Goteborg, som skickar 64 ore till
svenska staten for utj amning av statsskulden och sasom bidrag for att klara
upp dagens bekymmersamma lage. Jag vet inte om det ar den allmanna samhallssolidariteten som tar sig ett sadant angenamt uttryck eller om det beror
pa att statsradet Edenman sasom jag sade i mitt forsta anforande ar den enda
rosen pa en odslig trada, full av tistlar, och att det siUedes ar gladjen over
skolhuvudtitelns behandling som foranlett valgorenheten.

Ordforanden: Jag her an en gang att fa hjartligt tacka statsradet
Strang for att han velat bereda oss denna angenama och larorika afton.
Jag riktar ocksa mitt tack till de ovriga som bar gjort larorika och
vagledande inlagg i diskussionen.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 27 mars 1958
Ordforande: Professor E r i k Lin d a h I

Vasentligt och ovasentligt i pensionsfragan
Ordforanden: Vi har i dag nojet att se professor Welinder bland
oss som gast och inledare av diskussionen. Vi hade honom har sa sent'
som for ett ar sedan och ar mycket glada over att han sa snart velat
komma tillbaka till oss. Jag overlamnar harmed ordet till professor
Welinder med en forhoppning, att det redan i valet av titel skall
ligga en viss utmaning till debatt.
Professor Carsten Welinder:
Herr ordforande! Mina darner och herrar: Jag ber att fa tacka for
de vanliga ord som riktats till mig. Jag ar nagot betanksam mot att
inleda denna debatt, eftersom jag inte ar nagon pensionsexpert, och
jag vet ej om det jag har att saga ar att anse som vasentligt eller ej.
Fran ovriga ekonomiska problem som vi under senare ar har sysslat
med har i Sverige skiljer sig pensionsfragan i tvenne avseenden: den
galler oerhorda belopp och dess verkningar stracker sig in i en avlagsen framtid, om vilken vi har mycket sma mojligheter att veta nagot
bestamt.
De hojda folkpensionerna (jag sager fortfarande sa, fastan grundpension ar ett riktigare uttryck) beraknas av 1957 ars pensionsberedning komma att kosta 2.230 miljoner kronor 1958/59. Sedan dessa
berakningar gjorts har index stigit och regeringsforslaget kommer darfor att leda till ett nagot hogre totalbelopp. Under utskottsbehandlingen har man som bekant enat sig om en ytterligare okning. Enligt
pensionsberedningens uppskattning, som alltsa ar tilltagen i llnderkant, skulle folkpensionerna 1970 krava ett totalbelopp pa inemot
4 miljarder, 1980 pa 4,9 miljarder och 1990 pa 5,4 miljarder kronor.
Detta ar bruttosiffror. Det vore vasentligare att veta hur stor okning
som blir foljden av det beslut som nu skall fattas. Darom sags markvardigt nog inte mycket i propositionen. Man far i alIa fall av denna
reda pa att de foreslagna reformerna beraknas hoja kostnaderna med
1360 miljoner kronor ar 1968/69.
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Den hojda folkpensionen ar nu i realiteten redan beslutad och vi
far ta de ekonomiska konsekvenserna av den hur dessa an blir. Om
det blir latt eller svart att bara dessa okningar beror av den ekonomiska utvecklingen, om vilken man kan hysa de mest skilda uppfattningar. Utan att gora en politisk vardering av huruvida det ar mera
onskvart att hoja folkpensionerna an att foreta andra statliga utgiftsokningar, som ar aktuella, kan man saga att pensionsfragan utgor
ett skolexempel pa det satt varpa en ekonomisk fraga inte skall
behandlas. Skulden harfor tillkommer inte framst 1951 ars pensionsberedning. Nar den 1957 framlade sitt forslag hade redan politikerna,
framst under 1956 ars valkampanj, givit frikostiga loften och inriktat
sig pa en okning av de sammanlagda folkpensionerna for akta makar
till cirka 6.000 kronor. Pensionsberedningens uppgift blev att pruta
pa redan avgivna loften. Den prutade ned beloppet till 5.400 for
gifta och 3.600 kr. for ensamstaende. Nar vara politiker gjorde dessa
utfastelser gick man inte in pa fragan hur kostnaderna skulle tackas.
Tvartom talade manga samtidigt opti~istiskt om mojligheterna till
vasentliga skattesankningar.
Pensionsberedningen lamnade aven .kostnadsfragan vasentligen
oppen. Den foljande diskussionenharom har framst sysslat med blott
en fraga:· hur stor del av de okafle pensionskostnaderna skall laggas
pa skatter, och hur stor del skall lackas av pensionsavgifter? Detta ar
till stor del ett skenproblem helt \enkelt av den anledningen, att pensionsavgifterna i realiteten ar skatter. Inte darfor att de ingar i preliminarskatten utan att vara sarredovisade samt, om ocksa sarredovisade, i slutskatten - det ar detaljer som bestams av vilket uppbordsforfarande som ar det lampligaste - utan darfor att de inte star i
nagon som heIst relation till pensionerna. Man kall helt underlata att
betala pensionsavgifter och likval fa full pension. Ingen del av pensionsavgifterna fonderas for framtida bruk. Med vanliga premier som
man betalar in till ett forsakringsbolag har de ingenting annat an
namnet gemensamt. De ar helt enkelt ett slags socialskatter. Valet
nlellan dessa socialskatter oeh andra skatter ar en fraga am pensionskostnadernas fordelning. Den fragan ar givetvis viktig men den star
helt oppen sa lange man intet sager vilka skatter man satter upp sam
alternative
i

Enligt propositionen ar pensionsavgifterna avsedda att hojas fran
2,5 till 4 procent av den taxerade inkomsten under forutsattning att
vederborande har mer an 1.200 kronor i taxerad inkomst. Th1aximum
ar for narvarande 250 kr. for ogifta och 500 for gifta. Detta maximum ar avsett att hojas till 600 kronor for bade gifta och ogifta.
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Detta innebar en fordel for gifta, vilket jag noterar som en gladjande
detalj.
Under alIa forhallanden betyder hojningen av pensionsavgifterna
en skarpning av den direkta beskattningen .och kommer att fa de konsekvenser man alltid fruktat att en sadan kan ha: minskad lust att
ta arbete, forsamrad deklarationsmoral etc. Om man i stallet for att
hoja pensionsavgifterna hojer den allmanna statliga inkomst- och formogenhetsskatten, blir skattefordelningen mera progressiv och drab~
bar sparandet hardare. Det ar neigot svarare att jamfora pensionsavgifterna med en allman omsattningsskatt, men da pensionsavgifternas
skatteunderlag ar maximerat, kan man anta att de ligger mera regressivt an nagon annan (atminstone nu aktuell) skatt. Det kan vara
motiverat nar det galler en socialskatt som i sa hog grad kommer
mindre inkomsttagare till godo.
Lika litet som yare sig regeringens eller oppositionens forslag
inrymmer utrakningar om hur de skall finansieras, behandlar de pensionshojningens verkningar pa konsumtion, sparande, penningvarde
etc. Yore det da inte battre att uppskjuta behandlingen av hela pensionsfraga.n tills dessa saker blivit narmare utredda? Ma.n kan invanda,
att alIa utredningar om hur forslagen i framtiden inverkar pa t. ex.
penningvardet, blir sa osakra att riksdagens beslut i alIa fall aldrig
kan fattas pa grundval av dem. Med storre skal kan man da fraga,
om det verkligen ar nodvandigt att nu fatta principbeslut som galler
anda fram till 1968. Som forsvar harfor hal" man sagt, att pensionsfragan genom en langtidsplanering blir dragen ur den politiska debatten. Det kommer ej att varje 8.1" laggas fram forslag till hojningar av
folkpensionerna och det blir inte upprivande politiska strider darom.
Detta ar kanske riktigt tankt, men det ar inte sakert att det fungerar
i praktiken. Vi hal" redan sett hur atminstone ett par politiska partieI'
haft svart att lata bli att inhosta den popularitet, som foljer med forslag om ytterligare hojning av folkpensionerna. Antalet pensionarer
blir storre och storre. De kommer att bilda tungan pa vagen mellan
borgerliga. och socialdemokrater. Manga pensionarer ar ryckta fran
sina yrken och kanner inte sa starkt klassamhorighetell. Deras vasentligaste intresse ar att fa folkpensionerna hojda. Frestelsen att fanga
in ett okat antal pensionarsJoster genom att lova nagot utover redall.
fattade principbeslut blir sa stor, att man kommer att fa svart att
motsta den.
VI' ekonomisk synpunkt ar det sjalvfallet olampligt att fatta beslut
fram till 1968. Vi vet ingenting am ·den ekonomiska utvecklillgen och
om vad vi far for mojligheter att bara framtida kostnader, sarskilt
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som vi inte har bestamt hur de skall tas ut. Det vore klokare att ga
fram steg for steg alltefter vad det statsfinansiella Iaget tillater.
l\1:ed detta viII jag inte kritisera yare sig regeringens eller oppositionens forslag. Hojning~rna ar som sagt for lange sedan i princip
beslutade. Beslots de inte tidigare, blev man bunden genom vad som
utlovades i samband med folkomrostningen, dar det Iovades klart ocll
tydligt pa sjalva valsedlarna att man skulle hoja folkpensionerna.
AlIa tre Iinjerna talade varmt om sitt intresse for pensionarerna och
kom med foga dolda insinuationer om att motpartens intresse darfor
inte skulle vara sa mycket att lita pa. Hade inte folkpensionsfragan
dragits ned i omrostningen om tillaggspensionerna, ar det mycket mojligt att denna utfallit pa ett annat satt. Skall vi ta hansyn till folkomrostningen, maste vi ocksa utga ifran dess forutsattningar. Skall
vi bygga pa demokratien gar det inte att rygga loften som ar sa eftertryckligt avgivna.
Det har pa senare tid sagts sa mycket aven i denna forsamling om
det skarpta statsfinansiella laget, att Jag inte behover ga narmare
in pa pensionshojningens betydelse for detta. Skattehojningar ar ofrankomliga. Tar lnan clem inte i ar, fat man sakerligen ta dem nasta are
Hojningarna blir naturligtvis storre pa grund av pensionsreformen
men skulle ha kommit under alIa forhallanden. Nu ar emellertid inte
risken for skattehojningar ett absolut hinder for hojning av folkpen:sionen eller alldra sociala reformer. Man kan inte satta ett idiotstopp
pa skatter. Vi har undan for undan fatt vanja oss vid att skatterna
°nar en niva som man tidigare ansag orimlig. Den som laste finansvetenskap for 50 ar sedan fick lara sig att 20 procent av inkomsten
°var det hogsta tankbara skatteuttaget.
En hojning av folkpensionerna innebar inte en okad belastning j
,den meningen, att en mindre del av naringslivets kapacitet kan anvan,das till att producera sadant som hojer var levnadsstandard. Det ar
:fraga om en inkomstoverflyttning av samma slag som den som intra,der vid rantehojningar, tullandringar, upphavande av hyresregleringen
·etc., bara att denna overflyttning gar via statskassan. Darmed ar givet'vis inte sagt att en inkomstoverflyttning inte kan vara farlig for t. ex.
:sparandet eller for lusten att arbeta. Men man kan lagga en skattehojning pa olika satt. I den man folkpensionerna tas ut genom skatler ar, savitt jag forstar, en allman omsattningsskatt oundviklig. Den
har fordelen att inte i hogre grad drabba sparandet. Da man numera
°har den uppfattningen att pensionarerna sparar mera an man tidigare
trodde, ar det tankbart att hojda folkpensioner bekostade med en all~man omsattningsskatt inte medfor en nettominskning av sparandet.
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Vad man an tror om den saken sa far det inte upprepas att ett
beslut i en viktig ekonomisk fraga fattas "i forvag", pa sa satt att
,det upparbetas en folkopinion genom frikostiga loften, varfor beslutet,
nar fragan val kommer upp i riksdagen, redan ar i realiteten fattat
oeh riksdagen blott har att effektuera detta utan att ens hinna utreda
kostnaderna.
Fragan om folkpensionernas hojning har som sagt losts i politisk
enighet - en oeh annan skulle val hellre ha sett litet mindre enighet
pa den punkten. Daremot har tillaggspensionerna vallat politisk strid,
trots att de, atminstone under de narmaste deeennierna, krava mindre
belopp an folkpensionernas okning. 1970 kommer folkpensionshojningen att krava en merutgift av ungefar 1,4 miljard, medan tillaggspensionerna da blott ar uppe i 0,6 miljard. Sedan stiger visserligen
tillaggspensionerna enligt pensionsberedningens forslag, sa att de
1980 ar uppe i 1,6 it 2 miljarder kronor oeh 1990 i 2 it 3 miljarder.
Att siffrorna aro sa osakra beror pa alternativa berakningar av loneinkomstens utveekling.
Anda sedan den stora striden om 1948 ars skattehojningar har vi
inte haft nagon sa bitter politisk debatt har i landet. Den gangen
slapp vi i alIa fall folkomrostning. 1948 var de primara reella motsattningarna ganska klara. En del medborgare skulle direkt vinna,
andra forlora pa skattereformen. Denna gangen ar intressemotsattningarna dolda i ett moln av tekniska fragor oeh allmanna prineipdeklarationer. Om man ser fragan pa langre sikt ar de fIesta val ense
om att en allman lonepensionering i en eller annan form inte kan'
undvikas. Redan nu viII ingen tjansteman med utbildning ta en tjanst
som inte har tryggad pension. Halften av tjanstemannen har oeksa
sadana tjanster, oeh de som inte har det ar yngre tjansteman eller
sadana som ar anstallda i smaforetag oeh liknande. Nu kommer oeksa
alIa statsanstallda att fa en tryggad pension nagot som i sin tur far
stora konsekvenser for kommunerna. En halv miljon anstallda i offentlig tjanst far pa sa satt sin pension sakrad.
Hittills har bland arbetarna intresset for pensioner inte varit sarskilt stort. De har i forsta hand inriktat sig pa att forbattra sin aktuella
levnadsstandard. Men alleftersom denna stiger, kommer de att anse
sig fa rad till battre pensionering. Det kommer sa smaningom att
uppfattas som en klassdiskriminering att inte fa pension. Vi kan i
langden inte ha ett samhalle dar vissa lontagare har goda pensioner
oeh andra lontagare inga aIls eller myeket sma. Allteftersom arbetarklassen forborgerligas oeh gransen mellan tjansteman oeh arbetare
suddas ut, kommer en samre pensionering att kannas som ett klasstecken.
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Antag att vi om 20 ar anse det sjalvfallet att alIa Iontagare skail
ha pension. Da ar det for sent att besluta darom. En sadan reform
maste underbyggas lang tid i forvag. Det ar a andra sidan naturligtvis
tankbart -att vi om 20 ar inte kommer att vara intresserade for ett
pensionssystem. Nagot kan intraffa, som gor att folket inte langre
viII ha pensioner, oeh da har vi byggt upp ett system som verkar
foraldrat, men den risken maste vi ta.
Detsamma galler de ekonomiska verkningarna. Vi binder oss for
en framtid som vi inte narmare kan bedoma. Nar det galler folkpensioner kan vi - om vi vilja - ga steg for steg, men i fraga om tiIIlaggspensionen maste vi binda oss pa en gang. Om vi foljer regeringens forslag alagger vi den nuvarande generationen att betala avgifter
av viss storlek mot lofte att i framtiden bli pensionerade av den da
aktiva generationen. Vi kommer pa sa satt att pa 1980-talet att vara
bundna till inkomstoverflyttningar pa 2 miljarder oeh pa 1990-talet
till sadana pa 3,8 miljarder - jag tar har betankandets maximisiffror - forutom folkpensionen. Vi hlir ri~Iigen tvungna att halla dessa
loften oavseit hur det ekonomiska laget da ser ute Detta ar givetvis
ett'steg in i det ovissa. ViII man 4a pensioner, maste man Iikval ta
ett sadant stege Jag kritiserar inte ;detta men val att man nu foreerar
fram losningen av ell fraga vars fulla verkningar inte intrader forran
20 ar senare eller mer.
Det talas har i propositionen ok att vi blott skall binda oss for
prineiperna oeh klarlagga riktlinjerna for kommande utredningar.
l\1an kan undra vad det skall tjana till att nu binda sig for dessa principer. Pensioner skall ju tidigast utbetalas 1963, pensionsavgifter tidigast inbetalas 1960. Formodligen blir det nagot ars forskjutning innan
.det hela kan komma i gang. Varfor dB. inte Iugnt fortsatta utredningarna tills det har hunnit klarna en smula?
Det ar myeket' soin inte ar litrett. Sallan har sa litet utretts om sa
'mycket. Vi ar ju vana vid att aven sma fragor ger upphov till tjocka
propositioner. Har har vi en proposition pa 134 sidor. Om man skar
bort alIa utanverk i form av redogoreiser for fragans tidigare behandling, for vad pensionsberedningen har sagt, for remissvaren osv.,
aterstar bara ett par dussin sidor, som innehaller nagot positivt. Nagot
sa i bokstavlig bemarkelse tunt har aldrig tidigare presterats i en stor
ekonomisk fraga.
Att pensionsberedningens betankande var skissartat rna vara ursaktat, da det blott skulle vara ett principprogram. Sedan dess har dock
departementet haft ett ar pa sig, oeh man hade rimligen vantat att det
skulle anvanda tiden till att konkretisera prineipprogrammet. Men propositionen ar tvartom annu mera vag och skissartad an beredningens
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forslag. Det ar mycket lattare att saga vad som inte ar utrett an vad
som ar utrett. Pensionsberednillgen hade t. ex. ett, om ocksa vagt farslag till administration. Den saken gar man helt forbi i propositionen.
Denna innehaller ingenting definitivt om fondforvaltningen. I fraga
om den har 1957 aI'S pensionskommitte lagt fram ett forslag som
galler overgangsaren. Departementschefen skriver, att detta ar ett' bra
forslag som han i princip ansluter sig till men att han ar fullt villig
att ta hansyn till nya synpunkter, vilket innebar att han inte binder
sig utan fortfarande viII ha handerna fria. Fragan om vardebestandigheten berors inte med ett ord i propositionen. Pensionskommitten
hal" skisserat vissa som de sjalva framhaller mycket osakra riktlinjer
for framjande av sparkonsumtion o. dyl. Detta ar inte med ett ord
refererat i propositionen. Avgifterna bestammer man bara fram till
1964, da de beraknas till 7 procent av inkomsten for inkomsttagare
mellan 4.000 och 30.000 kronor. Beredningen raknar med att avgifterna med tiden skall uppga till 12 it 15 procent av inkomsterna melIan 3.000 och 30.000 kronor. Hur regeringen planerar att avgifterna
skall beraknas i fortsattningen far vi daremot inte veta nagot om..
Vad ar da egentligen utrett? Formanero'a! Dessa ar det enda som
verkligen ar narmare preciserade. Man talar kort och gott om att sa
skall vi ha't, men ej val" vi skall ta't!
Som motvikt mot propositionen kommer inte mindre an tre motioner
- en fjarde motion av kommunisterna har jag inte hunnit se pa.
Standpunkterna i dessa motioner hal" blivit avsevart forskjutna sedan
folkomrostningens gloriasa dagar.
Den gamla trean ansag att staten over huvud taget inte skulle blanda
sig i pensionsfragan. Man kunde visserligen tanka sig en lamplig lagstiftning som gjorde det lattare for pensionsinrattningar att ge vardesakra pensioner, men detta ar inte en politisk fraga: kommer det fram
goda forslag harom, kommer dessa sakert att accepteras over lag. Tvaan daremot gick ett steg langre och foredrog att staten skulle garantera
daremot gick ett steg langre och faredrog att staten skulle garantera
vardebestandigheten i en tillaggspellsion pa 3.000 kronor. Detta val"
i realiteten den enda vasentliga skillnaden. Det ar visserligen riktigt
att linje 3 under folkomrostningen dessutom talade ratt mycket om
frivilliga kollektiva pensioner, men det ar inte nagot som riksdagen
kan besluta om. Tvaan daremot motsatte sig i princip kollektiva
pensioner men kunde givetvis inte lagga fram ett farslag om att forbjuda sadana.
Nu har tvaans tanke pa en vardebestandig 3.000-kronorspension
forflyktigats. Det kvarstar nagra allmanlla uttalanden om att utreda
mojligheterna for vardebestandigt sparande. A andra sidan talas i
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hogermotionen myeket litet om kollektiva pensioner. Man kan saledes
saga att bondeforbundets oeh hogerns motioner nar det galler tillaggspensionen ar identiska eftersom ingendera viII att staten skall blanda
sig i tillaggspensionerna utan blott onskar att status quo skall fortfara.
Man kunde myeket val ha skrivit en gemensam motion.
Hur stora ar da mojligheterna att ordna pension pa frivillig vag?
Jag kommer nu in pa osaker mark, eftersom jag inte ar pensionsexpert. Det ar latt att se, att de fIesta inte anser det lonsamt att
teekna pension i en pensionsanstalt. Innan pensionen borjar utfalla,
har penningvardet redueerats for myeket. De som tar frivilliga pensioner i pensionsanstalter ar numera savitt jag forstar framst 'manniskor, som kommit ratt langt upp i medelalderll oeh som har sa stora
inkomster, att skatteavdraget for pensionspremien blir sa stort att man
vagar ta risken av fortsatt inflation. Avgorande for om frivillig individuell pensionering i pensionsanstalten' skall ta fart ar val om man
kan vardesakra pensionerna, sa att realvardet bevaras oeksa i en
inflation. Jag ar ganska skeptisk pa den punkten.
Man kan naturligtvis alleftersom \.jnflationen gar vidare hoja premien sa att den utgaende pensionens nominella belopp okas, men viII
man bevara realvardet, da far man inte bara hoja premien i takt med
inflationen utan ge den ytterligare tillskott, eftersom de tidigare inbetalda premierna, visa sig vara for sma. Sedan prensionen en gang
borjat lopa finns det ingen mojlighet att pa detta satt bevara dess
realvarde.. Den partiella vardebestandighet man kan astadkomma
genom okade premier far man bekosta sjalv. Under alIa forhallanden
gor man en inflationsforlust, pa samma satt som man forlorar pa
inflationen da man har kapital insatt pa en bank aven am man bevarar kapitalets realvarde genom arliga nyinsattningar eller genom att
lagga rantan till kapitalet.
En annan mojlighet att uppna vardebestandighet ar att pensionsinrattningarna plaeerar medlen i aktier. Jag staller mig ganska skeptisk mot den losningen, atminstone om det galler att plaeera mer an
en liten del av fonderna i aktier. Var aktiemarknad ar liten oeh
nyemissioner utbjudas sallan pa borsen. Stora fondplaeeringar i aktier
- bleve det fraga am en allman friviIIig pensionering, bleve fonderna
jattestora - skulle komma att driva upp kurserna sa starkt att kursvardena bleve osakra oeh avkastningen lag. Man finge da rakna med
sadana reservfonder oeh sakerhetsm.arginaler i forsakringsinrattningarna, att dessa placeringar bleve foga lonande ur pensionstagarnas
synpunkt.
Battre ar det om man verkligen har mojlighet att plaeera pensionsfonder i indexreglerade Ian. Som bekant har professor Palander gjort
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en utredning harom. Jag har inte kunnat lasa denna utan att bli tveksam. Antag att man fruktar en inflation. Finns det da mojlighet saval
att ta Ian av vanlig typ som att emittera indexreglerade obligationer,
valjer ingen lantagare att emittera de senare, da detta betyder att
han far betala hogre rantor och amorteringar allteftersom inflationen
fortgar. Om han inte far ersattning for risken harfor genom en i motsvarande grad lagre ranta, kommer han att ta vanliga Ian. Om forsakringsbolagen placerar pengar i obligationer som ar indexsakrade
men i gengaJd inte ger nagon eller endast en mycket lag ranta, maste
de i alIa fall ta ut hogre premier fran pensionstagarna.
Sa lange det finns saval vanliga sam indexreglerade Ian kommer
ingen annan lantagare an staten att slappa ut de senare till normal
ranta. Staten kan gora detta for att bereda spararna, bland annat just
pensionsinrattningarna, trygga placeringar. Men om inflationen gar
vidare blir det dyra obligationer for staten. Man kan visserligen saga
att detta ar rattvist, eftersom staten gor en inflationsvinst genom att
statsskulden sjunker i varde~ men detta hindrar inte att skattebetalarna
far tillskjuta de belopp som kravs for indexregleringen. Pa omvag
ar man alltsa tillbaka till den gamla tvaans forslag att staten skall
garantera pensionernas realvarde.
Skulle daremot spararna forlora alIt intresse for placeringar sam
inte ar realsakra, blir saken en annan. Sa ar i stor omfattning fallet
i Finland, dar den stora mangden mera langsiktiga banktillgodohavanden liksom obligationer ar indexreglerade. I sa fall kommer realsakra Ian att kunna slappas ut till normal ranta. Det blir da mojligt
for pensionsinrattningar att sakra vardebestandighet hos pensionerna.
Vi ar dock annu inte i detta lage
En annan mojlighet till pensionering ar att ordna kollektiva pensioner. Att detta kan ske i stor omfattning, har SPP visat. Deras arliga
pensionspremier uppgar nu till 400 miljoner kronor. Den utvecklingen
kan tankas ga vidare sa att det bildas en motsvarande inrattning aven
for arbetarna. Men vi maste ha klart for oss att SPP:s vardesakerhet
ar begransad. Vanligt ar att anstallda och arbetsgivare betala halften
var av premien dock med den begransningen att de anstallda inte
skall betala mer an 8 procent av lonen, de kvinliga anstallda ofta
inte mer an 6 procent. SPP skall ge en pension som uppgar till ungefar 60 procent av slutlonen dar denna kan bestammas pa olika satt.
Men om inflationen gar vidare och slutlonen alltsa springer upp, visar
sig de inbetalda beloppen vara for sma for att tacka dessa 60 procent.
I sadana fall har manga foretag gjort tillskottsinbetalningar. Andra
foretag har inte gjort detta, och de anstallda har da inte kunnat fa
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60 procent av sin slutlon. Aven nar de har fatt detta, hal" de. en pension som inte ar skyddad mot fortsatt inflation.
Omhogern och bondeforbundet fasthaller vid treans tanke att staten
inte .skall lagga sig i, hur tillaggspensionerna ordnas, hal" daremot
folkp~rtiet gjort en remarkabel frontforandring. Dess dispositiva
system innebar summariskt sagt att var oeh en som inte med sin
arbetsgivare l(an na en overenskommelse, som han ar tillfredsstalld
med, hal" ratt att fa en lagfast pension.. Den tanken framkastades under
debatten infor folkomrostningen. Man svarade da fran treans sida,
att detta inte Val" frivillighet utan forhandlingar under revolverhot.
Vi har pa sa satt fatt fram tva forslag tililagfast pension, om oeksa
med olika teknisk upplaggning. Regeringens forslag bygger som bekant pa fordelningssystemet, alltsa samma system som vi hal" mest
konsekvent genomfort i folkpensioneringen. I denna betalar de som
nu ar aktiva de nuvarande pensionarernas pensioner mot forhoppningen om att kommande generation skall pensionera oss. Sa fortgar det
undan for undan. Nu viII man i regeringsforslaget om tillaggspensionen avsevart modifiera detta system genom att lagga upp en pensionsfond, som enligt olika alternativ tanks vaxa till belopp mellan
30 oeh 60 miljarder kronor. En gang i tiden hade man ocksa for
folkpensioneringen en pensionsfon'd, men nar den hade vuxit till 1
miljard orkade man inte bygga pa den langre. Folkpartiets forslag
forutsatter daremot ett premiereservsystem, alltsa samma system som
vi har' i SPP, livranteanstalter m." m. Var oeh en sparar ett kapital
som en gang skall pensionera honom sjalv.
Detta ar .tva tekniskt sett olika system, men for den stora allmanheten ar dock skillnaden i teknik mindre vasentlig an skillnaden i
verkningar. Jag skall berora de senare ratt kort, dels darfor att tiden
lider, dels darfor att fors~agen ar. sa skissartade. Har redan framhallit att propositionens forslag ar myeket vagt, oeh sjalvfallet har
folkpart~et pa denna korta tid inte hunnit lagga fram ett i detalj
utarbetat' forslag.
En punkt som tagits upp till diskussion ar rattsskyddet. I folkpartiets forslag ha~' man civilrattsligt skydd. Den som hal" tagit en pension
hal" enligt gallande lag ratt att fa pensionsbeloppet utbetalt. Pensionstagarens skydd' enligt regeringsforslaget ar grundat pa en lag, som
bestammer att sa och sa stora avgifter skall inbetalas och sa oeh sa
stora premier skall utfalla i framtiden. Man har nu ofta under debatterna menat att folkpartiets forsiag sl(ulle ge en hogre grad av rattsskydd. For en jurist verkar detta inte helt overtygande. AlIa rattigheter vilar' pa lagstiftning, oeh en lagstiftning kan andras. SjaIvfaliet
finns det risk for att framtida generationer trottnar pa att betala stora
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pensionsavgifter och beslutar nedsatta dessa, men detta kommer i sa
fall att ske i ett ekonomiskt krislage da alIa andra formogenhetsvarden
kommer pa glide Under normala forhallanden har jag svart att tanka
mig nagot sadant.
Jag kan erinra om att vi statstjansteman inte hal" nagot privatrattsligt rattsskydd. Staten kan nar som heIst upphava pensionslagstiftningen. Da har vi ingen mojlighet att stamma staten och fa ut pensionebeloppen, men vi sover ganska tryggt i alIa fall - i varje fal~
oroar vi oss inte for den saken.
Man skall ha klart for sig att rattsskyddet at pensionerna fran en
pensionsanstalt inte ar hundraprocentigt, aven hortsett fran inflationsriskerna. Om rantorna sjonk avsevart under den niva varmed forsakringsanstalterna kalkylera - detta ar visserligen foga sannolikt skulle dessa. inte bli i stand att utbetala fulla pensioner. Dessutom
kan forsakringslagstiftningen andras, sa att forsakringsanstalterna inte,
kunna betala pensionerna ·till fulla vardet. Ingen tanker visserligen
for narvarande pa att vidta en sadan atgard, men far vi allmant de
pensioner, som folkpartiet foreslar och darmed kanske pensionsfonder pa sammanlagt 50-60 miljarder, far dessa oerhord betydelse
for det ek~onomiska livet. De kommer pa ett helt annat satt an nu
att sta i den politiska brannpunkten. Det ar i sa fall inte otankbart
att man under en kris pa kapitalmarknaden kommer att fingra pa
dem.
Bagge parterna ar intresserade av vardebestandighet. Folkpartiet
framlagger olika alternative Enligt ·ett alternativ betalar man 6 procent av lonen under 40 ar och far ut i folkpension och tillagg·spensiol1
sammanlagt 60 procent av de 15 ··basta arens Ion.. Detta forutsatter
fast penningvarde. I inflationstider skulle inget bolag vaga ta risken
att betala ut 60 procent av lonen under de 15 basta aren helt en.kelt
darfor att tidigare betalda avgifter sklille smalta samman.
Regeringsforslaget ar rent tekniskt vardesakert darigenom att eil
viss procent av lonen utgar som avgift. Blir ·det inflation stiger av~
giften automatiskt med lonen. Men pensionerna skall inte bara tas
fran avgifterna utan ocksa fran fondernas avkastning. Vid inflation
minskar vardet av denna. Kommande generationer maste betala procentuellt hogre avgifter och frestelsen att skara ned pensionerna blir
starkare.
Bada forslagen hal" intresse av att medlen far rantahel placering
och en placering som kommer naringslivet till godo. Det ar ju naringslivets expansion som skall mojliggora de framtida pensionerna. Hur
pensionskomn1itten hal" tankt sig fondforvaltningen ar val allmant
bekant. Pensionskommitten raknar med en A-fond som skaII byggas
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upp med avgifter fran stat oeh kommun oeh som skall plaeeras i
obligationer, statslan oeh kommunallan. Vidare raknar den med en
B-fond som skall bildas genom avgifter fran de anstallda oeh skall
plaeeras dels i obligationer oeh dels i foretagen som aterlaning, oeh
slutligen med en C-fond dit avgiften for frivilliga pensioner skall ga,
oeh som skall placeras i obligationer och aterlaning.
Aterlaningsratten ar mycket starkt begransad. Den maximeras till
50 procent, under forsta aret endast 40 procent, av de arliga avgifterna. Lanet skall i regel amorteras pa fern ar, endast om man kan
stalla sakerhet i form av inteckning inom 75 procent av taxeringsvardet kan amorteringstiden utstrackas till tio are Flertalet foretag
hal" val redan 75 procent av taxeringsvardet intecknade.
Vad innebar da den snabba amorteringen? Antag att ett foretag
hal" arliga pensionsavgifter att betala pa 100.000 kronor. For att
forenkla problemet forestaller vi oss att pensionsbeloppet ar oforandrat ar fran are Da far foretaget alltsa lana 50.000 under ett are
Samtidigt hal" foretaget ett arsgammalt Ian som skall vara nedaniorterat till 40.000 kronor, vidare ett aldre Ian som skall vara nedamorterat till 30.000 kronor osv. Hela la'nesumman kommer pa det sattet
att uppga till 150.000 kronor. Foretagen far alltsa inte lana mer an
en och en halv gang de arliga avgifterna. Aven om aterlaningsratten
helt utnyttjas, vilket ej ar sakert, tar den alltsa blott en ringa del
av fonden i ansprak. Resten maste placeras i obligationer. Savitt
jag kan se det innebar detta en stark tillstromning av medel till obligationsmarknaden, samtidigt som betydande sparmedel berovas bankerna.
Trots att aterlaningsratten £11" sa begransad skall den forenas med
ytterligare villkor. Aterlaning skall till gallande marknadsranta ske
i en bank, som maste bara risken att foretaget inte kan fullgora sina
forpliktelser. Banken kommer darfor att krava bankmassig sakerhet.
Sa snart det finns kreditrestriktioner saknar aterlaningsratten varje
yarde, da i sa fall var och en kan lana sa mycket som han kan stalla
sakerhet for och betala rantor a.
Folkpartiet gar i sitt forslag inte narmare in pa aterlaningens storlek, men det synes klart att aterlaning ar avsedd att ske i betydligt
storre utstrackning an enligt regeringens forslag. Detta bor ocksa rimligen kunna tillatas, men ju storre aterlaningen ar desto storre ar
riskerna for forluster. Foljden blir hogre rantor eller, om man inte
kan ta ut dessa, hogre pensionspren1ier. Oavsett aterlaningens omfattning kan den inte ge foretagen samma forman som hittiIIsvarande
pensionsstiftelser, dar £oretagen vilket ar de viII far avsatta de belopp
som vid varje tillfalle ar Iampligt. Avsattningen kan ske genom att
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man overlamnar ett skuldebrev som inte behover lopa med ranta eller
skyddas av nagon sakerhet. Detta har varit en av de formaner som
gjort det mojligt for foretagen att bara den okade aktiebolagsbeskattningen. De har till sadana fonder avsatt sakerligen 4 miljarder, kanske atskilligt mera. Forsvinner denna mojlighet, kommer den nuvarande aktiebolagsbeskattningen att sla vasentligt hardare.
Pa tal om forvaltningen framhaller oppositionen risken att staten
kommer att blanda sig i A-, B- och C-fondernas forvaltning. Detta
ar tankbart, men det blir forvaltningsproblem ocksa vid folkpartiets
pensionssystem. Antag att folkpartiets forslag leder till en allman
pensionering. Savitt jag kan se blir det, da systemet ar fullt utbildat,
fonder pa bortat 60 miljarder kronor. Hur skall dessa medel forvaltas? Det betonades under agitationen infor folkomrostningen att pensionen ar uppskjuten Ion. Det ar inte otroligt att fackforeningarna med
stod harav kommer att begara att de bildas nya pensionsinrattningar
dar de har bestammanderatten. I sa fall kan det tankas bli politiska
bedomningar av fragan, hur medlen skall forvaltas. Under alIa forhallanden kommer hortat 60 miljarder i pensionsfonder - aven om
fondbildningen blir mera decentraliserad - att spela en sadan ekonomisk roll att staten tvingas lagga sig i deras placering.
En sista tvistepunkt mellan de tva lagrell ar den individuella anpassningen. Som bekant aT denna avsevart storre i folkpartiets forslag.
Detta ar en naturlig foljd av den tekniska upplaggningen. Man kan
dock diskutera hur mycket den individuella anpassningen betyder.
Statstjanstemannen har redan standardiserade pensioner, kommunaltjanstemannen likasa. Ocksa i SPP finns det en betydande standardisering. Jag har erhallit uppgift om att de individuella pensionerna
enligt folkpartiets forslag skulle kosta 70 miljoner i okade pensionskostnader. (Professor Ohlin: Vern har sagt det?) Det kan komma
sedan i diskllssionen. Jag kan aberopa auktoriteter om det behovs.
Sista fragan galler hur pensionsforslagen inverkar pa sparandet.
Hur man an lagger upp pensioneringen tas anda pensionerna ut av
den framtida nationalprodukten. De kommer darfor att baras av framtida generationer. Vad pensionssparandet kan astadkomma ar bara
att sakra en realkapitalbildning som mojliggor okad nationalprodukt
i framtiden. Pensionskommitten har i sitt hetankande redovisat berakningar av hur nettosparandet kommer att paverkas av regeringsforslaget. A ena sidan kommer naturligtvis det enskilda sparandet att
minska, bade pensionssparande och annat alderssparande. Stat oell
kommun far minskat skatteunderlag och okade pensionskostnader oeh
kommer darfor kanske oeksa att minska sitt sparande. Foretagssparandet torde minskas. A andra sidan har man det omfattande spa-
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randet i pensionsfonderna. Huruvida resultatet blir en nettookning
av sparandet eller ej ar omojligt att saga.
Enligt min uppfattning ar ett av de vasentligaste felen med regeringsforslaget att cless fonder ar for sma. Skulle de motsvara vacl
som erfordras vid ett system med premiereserv skulle de springa
upp till 80-90 miljarder. En sa stor fond skulle man erna om man
inte accepterar den overkompensation under overgangsaren, som med
sadan ratt har kritiserats. Man kan visa att i extrema fall kan en
person med 30.000 kronors inkomst fa sa stor pension i forhallande
till de avgifter han - eller rattare sagt hans arbetsgivare - hal"
betalat, att han far en skank pa over 100.000 kronor. Sammanlagt blir
detta 20 it 30 miljarder i overkompensation. Dessa 20 it 30 miljarder
svarar mot skillnaden i den maximala pensionsfonden enligt pensionskommittens forslag (60 miljarder) och de 80-90 miljarder som
skulle behovas for full forsakringsmassig tackning. Skulle man ta in
dessa belopp, skulle effekten pa sparandet och darmed pa nationalprodukten bli atskilligt battre. Ratts'Sakerheten skulle okas, ty om
framtida generationer skulle skara ~ed pensionsavgifterna, skulle de
pensionerade atminstone fa mojligh~t att dela fonden. Med den okade
sakerhet for pensionerna, som en storre fond skulle innebara, kunde
man aven ge de forsakrade en vidgad mojlighet till uttrade - nota
bene om de avstod fran redan inbetalta medel.
Sammanfattningsvis kan jag saga att regeringsforslagets stora fel
ar att det Iedel" till for ringa sparande. Om man lagger upp det hela
som folkpartiet gar med ett premiereservsystem skulle man fa storre
sparande. A andra sidan hal" folkpartiets forslag ej samma vardegaranti under en inflation. Man kan ej fa ett system som pa en gang
gel" full vardegaranti och mojlighet till full individuell anpassning
utan far valja mellan dessa fordelar. Att kasta ut dessa problem i en
valdebatt forefaller meningslost. Vi fann under folkomrostningen hur
svart det val" ens med god vilja - och den saknades stundom - att
klargora de tekniska problemen..· Nu blir dessa annu mera intrikata.
Det forsta man borde gora yore att bordlagga hela fragan till i host
()ch se vad det da finns for mojligheter att losa den.

Ordforanden: Jag bel" med gladje att fa tacka professor Welinder
for detta a11forande. Han sade inledningsvis att betankandet var exempel pa vad en utredning inte skall gora. Jag tror han gay ett exempel
'pa hur en inledning skall goras for att ge anledning till debatt. Han
var ocksa onadig mot oppositionen och forklarade att den val" tunn. I
sa fall maste vi val erkanna att professor Welinder varit en skicklig
kock som pa denna spik har kunnat koka en sa narande soppa.
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Harefter yttrade:
Direktor Ingvar Laurin: Genom sin artikel i Stockholms-Tidningen for nagra
veckor sedan har prof. Welinder i forvag gjort oss fortrogna med huvudpunkterna i hans uppfattning. Det har darfor varit mojligt for en deltagare i diskussionen att forbereda sitt inlagg utan att riskera att inledaren och han talar
om olika saker.
Vi ar prof. W. tack skyldiga for att han tagit upp fragan om en kompromiss i pensionsfragan till fordomsfri diskussion. Lat mig genast saga att jag
ar ense med honom i slutsatsen, namligen att skiljaktigheterna mellan regeringsforslaget och fp-motionen inte ar storre an att nagot sa huvudlost som en
extra valrorelse im wunderschonen Monat Mai, da alla manniskor vill mala
sina batar och grava sina land och da de ger politiken sa mycket som flyger
och far, borde kunna undvikas. Detta sa mycket mer som det nyss fran vart
radikala grannland i vaster ingatt den markliga. underrattelsen, att avtal om
tillaggspensionering traffats mellan LO och arbetsgivareforeningen (pa initiativ av L.O).
Daremot ar jag djupt oense om motiveringen och den tiinkbara kon1promissens innehall.
De tre principiella olikheterna mellan propens och fp-motionens tillaggspensionering ar enligt min mening:
1) obligatorium contra dispositorium,
2) konventionssystem contra premiereservsystem,
3) statsmonopol contra uppdelning pa flera enskilda forsakringsanstalter.
Av dessa tre springande punkter kommer jag i detta inlagg att forbiga den
tredje for att inte bli langrandig. Uttrycket konventionssystem, som jag finner
mera adekvat an fordelningssystem, kommer jag senare att forklara.
Lat oss forst betrakta fragan om obligatorium eller dispositorium. Prof. W.
menar att det ar bara en gradskillnad utan principiell innebord. Jag ber att fa
anmala avvikande mening.
Departementschefen sager (sid. 95) att han "allvarligt bemodat sig om atl
finna en losning av fragan" om att mjuka upp obligatoriet. Tyvarr har dessa
bemodanden skandligen misslyckats. Vad som foreslas i propen har pa sin hojd
nagot av disposivitetens sken men intet av dess realitet.
De undantagsmojligheter som raknas upp i propen (sid. 96) ar namligen
ytterst snava. Uttradesmojligheten galler icke enskilda personer utan skall endast kunna trada i funktion genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Det
avtalade undantaget skall vara godkant av en huvudorganisation pa arbetstagarsidan. En ytterligare forutsattning for undantaget ar att fullgod pensionering ordnats; undantaget skall salunda icke kunna utnyttj as t. ex. av en laglonegrupp, 80m onskar avsta fran tillaggspension for att fa hogre kontantlon.
Uttradesratten skall enda'St existera vid systemets start enligt principen "en
gang fange, alltid fange"; vad ett fackforbund beslutar ar 1960 synes t. o. ID.
bli avgorande for dess kommande medlemmar i all framtid. Slutligen har man
genom den s. k. overkompensationen (sid. 113) sorjt for att overgangsgenerationen - den enda som har nagon uttradesratt - skall ha ett starkt ekonomiskt intresse av att icke utnyttj a denna ratl. - For /oretagar.e ar uttradesratten visserligen en realitet vid systemets start men pa grund av overkompensationen oekonomisk for det stora flertalet. Huruvida uttradesratt i fortsattningen
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kan medgivas lamnar departementschefen oppet. Men han hyser farhagor enligt min mening berattigade - for att tvang maste tillgripa-s. Han sager att
det ar "tankbart" att uttrade kan medgivas aven efter systemets start men han
menar uppenbarligen "sannolikt otankbart".
Regeringen bjuder salunda de facto om ocksa icke de jure ett obligatorium. I
fp-motionen ar disposiviteten en realitet, vilket ar mojligt darfor att det i alIt
vasentligt ar ett hederligt finansierat system, nagot som jag kommer tillbaka
till vid den andra fragestallningen. Jag finner dock dispositoriereglerna (motionen sid. 14) nagot oklara, oeh detaljerna kan naturligtvis diskuteras. For min
del skulle jag vilja fororda foljande huvudregler.
Lagen ar dispositiv for arbetstagare i den mening, som detta begrepp har
i yrkesskadelagen, oeh fakultativ for ovriga. "Dispositiv" innebar att lagen
galler om icke annorlunda avtalas, "fakultativ" att det fordras positiv anmalan
for att den ska galla. Det senare erbjuder inga svarigheter, utan svarigheterna
ligger i att preeisera uttradesratten for lontagare.
Lagen bor enligt min mening tillata uttrade ur dispositoriet genom kollektivavtal pa faekforbundsniva (jfr arbetstidslagen), vare sig avtal traffats om
annan tjanstepensionering eHer ieke. En laglonegrupp skall salunda kunna avsta fran tillaggspension och noj a sig med folkpension for att fa ut storsta mo jliga kontantlon. A andra sidan skall anslutning till systemet kunna goras
obligatorisk genom kollektivavtal; sa ar ju nu faIlet med en rad tjanstepensionsavtal, t. ex. de statsanstalldas. Om sa i'eke skett bor man tillata ~ndividuellt
uttrade, om enskilt avtal harom traffas mellan arbetstagaren oeh den anstallde.
Pa det sattet uppratthalles avtalsfriheten bade betraffande kollektivavtal och betraffande enskilda anstallningsavtal. Sj alvfallet skall allt uttrade endast innebara att avgiftsbetalningen upphor, ieke" att den redan intj anade pensionsratten
spolieras genom att andelen i premiereserven utbetalas.
For prof. W synes avstandet mellan regeringens obligatorium oeh folkpartiets
dispositorium vara sa litet att det kan utplanas genom omsesidiga eftergifter. Av
skal som jag aterkommer till har departementsehefen emellertid alldeles ratt
nar han sager att hans system inte tal nagon uppmjukning. Fran det hallet
kan nagon eftergift icke goras med bibehallande av tekniken. Ska oppositionen
da ga med pa att ta steget fran dispositorium till obligatorium? Folkpartiet ar
jn i motsats till regeringen i det lyekliga Higet att dess teknik ar neutral i valet
mellan dessa bada alternativ, den kan tillampas lika bra pa ett obligatorium
som pa ett dispositorium.
For oss ar det har emellertid en principfraga av ganska djupgaende nature
Egendomligt nog ar denna principfraga icke analyserad i nagot av de tre pensionsbetankanden som sett dagens ljns under 1950-talet, oeh inte heller i propen
oeh motionerna.
Eftersom det ar fragan om en pabyggnad till folkpensioneringen oeh alla ar
overens om att denna ska vara obligatorisk bor det vara andamiHsenligt att
tanka efter vilka motiven varit for folkpensioneringens inforande oeh ntbyggnad; vi kan da fa nagon ledning vid standpunktstagandet till fragan om pabyggnaden bor vara obligatorisk.
Det kan knappast vara nagot tvivel om att ett av de starkaste motiven for
folkpensioneringen varit omsorgen om de mindre inkomsttagarna: man har
funnit det rimligt att hjalpa dessa med deras alderdomsforsorj ning eftersom
man inte kan begara att de av sina knappa inkomster ska avsatta tillraekliga
medel ens for en nodtorftig forsorjning pa aIderdomen. Det har m. a. o. varit
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fragan om en inkomstutjiimning via planforsorjningen, oeh medlet har varit
en betydande skattesubventionering, som j u innebar att de storre inkomsttagarna fatt betala betydligt mera an de mindre inkomsttagarna for samma formaner.
Vi konstaterar nu omedelbart, att den av regeringen foreslagna obligatoriska pabyggnaden ieke innehaller nagot som heIst inslag av inkomstutj amning.
Har rader namligen for varje arsklass full proportionalitet mellan formaner
oeh avgifter - vilket inte betyder att det rader jiimvikt mellan formaner oeh
avgifter, det ar ju i sjalva verket intet ekonomiskt samband mellan debet oeh
kredit. Detta ska jag inte nu ga in pa, jag bara konstaterar (utan att darmed
framstalla nagon anmarkning), att det foreslagna obligatoriet ieke innehaller
nagon inkomstutjamning, endast en omfo-rdelning inom varje inkomstklass fran
yngre till aldre. Det argumentet for folkpensioneringen, att de lagre inkomsttagarna inte har rad att sorj a for sin alderdom, kan saIunda icke anforas till
stod for den nya planforsorj ningen.
Finns det da nagot annat motiv for folkpensioneringen, 80m till aventyrs kan
aberopas aven till stod fO'r en obligatorisk pabyggnad? KF framholl i sitt yttrande over Akesson II (sid. 13) att det finns ett skal till vid sidan om inkomstutjamningen, namligen att folk ar benagna att underviirdera behovet av trygghet pa alderdomen i konkurrensen med dagens alla poekande konsumtionsansprak. Ayen om alIa manniskor hade lika stora inkomster skulle samhallet
darfor mahanda se sig nodsakat att vidtaga atgarder for att se till att behovet
av alderdomsforsorj ning blir tillgodosett. Den ursprungliga liberala Inanniskouppfattningen, enligt vilken alIt gar bra nar var oeh en arbetar for sitt eget
basta, ar salunda alltfor optimistisk: manniskorna forstar inte sitt eget basta
nar det galler ett sa avlagset behov som att sorj a for alderdomen, samhallet
maste ingripa oeh korrigera behovsskalan. Och det enklaste sattet att gora detta
ar att tvinga manniskorna att tillgodose behovet, d. v. s. att infora ett obligatorium.
Detta motiv kan utan tvivel aven anforas till stod for den foreslagna pabyggnaden till folkpensioneringen. Lat oss emellertid observera tva saker:
1) Ar verkligen behovet av trygghet pa alderdomen sa undervarderat, att
mindre langt gaende metoder an ett obligatorium maste vara klart otillraekliga
for att korrigera behovsskalan, nar det galler mera an .livets nadtorft? Svaret
kan inte bli annat an att det ieke finns nagra obj ektiva indicier pa att denna
pessimism ar befogad. I fp-motionen anfors siffror som visar, att pensionsforsakringens utveekling har varit snabbare an realinkomstens. Oeh detta trots att
staten hittills gj ort sitt basta for att avskriicka folk fran att sorj a for sin alderdom; man har m. a. o. visserligen korrigerat behovsskalan, men i motsatt
riktning mot den onskade, namligen genom att belagga marknadspriset pa
alderdomstrygghet med en aeeis - detta ar ju den ekonomiska inneborden av
inkomstprovningen. Denna aeeis har j u till raga pa alIt varit regressiv, d. v. s.
drabbat mindre inkomsttagare hardare an star-re. Det ar darfor inte underligt
att arbetarpensioneringen sHipat efter i utvecklingen, det har varit klok politik
av faekforeningsrorelse att inte satsa pa pensioner sa Hinge staten tar sa mycket
av dessa. Vilken utveekling det skulle bli om straffskatten slopades kan man
endast ana. Att det ska vara vettigt att rusa fran den ena ytterligheten, straffskatten, till den andra, obligatoriet, har jag svart att fatta.
Det valdsamma intresset for pensionsfragan vittnar j u f. o. inte precis om
att folk underskattar behovet av trygghet. Jag skulle nastan viI j a vaga den
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paradoxen, att det starka intresset for ett pensionsobligatorium bast ·vittnar om
att ett sadant obligatorium icke ar av behovet pakallat. Folk tigger med sadan
energi om att bli tvingade att gora det ratta att vi har svart att tro att de inte
kommer att ga dygdens vag utan att bli tvingade.
Den slutsatsen skulle emellertid vara nagot forhastad. For att komma till
ett slut vill jag helt kort deklarera, att jag tror att en viss korrigering av behovsskalan ar onskvard, men det ar en valdsam overdrift i pessimistisk manniskouppfattning om man sager att tvang ar ofrankomligt.
2) Behovet att korrigera behovsskalan' (om jag sa far uttrycka mig) ar
svagare j u rikligare forsorj ning det ar fragan om att sakerstalla. Att tvinga
pa manniskorna en nodtorftig forsorjning pa alderns dagar rna vara rimligt att tvinga pa folk med stora inkomster pensioner pa ca 20.000 kr. ar ett langt
mera tvivelaktigt ingrepp.
I den stora principfragan, om ett obligatorium bor omfatta inkomstgraderade
formaner gjorde Landsorganisationen i sitt yttrande ar 1951 over Akesson I
ett uttalande av stort intresse. LO framholl, att inkomstolikheter kan ha en mening och ett berattigande sasom stimulans till okade och mer kvalificerade
arbetsinsatser. Belopp som tilldelas (underforstatt, av samhallet) personer over
den produktiva aldern kan inte fylla nagon sadan produktivitetsframjande utan
enbart en rent social uppgift. "Det kan da~fjjr knappast vara motiverat att lata
sadana belopp utga annat an i princip lika for alla." Uttalandet ar undertecknat
Axel Strand.
:{
Det ar en standpunkt, som val rimmar med socialdemokratins gamla attityd
mot inkomstolikheterna. Denna attityd kan inte beskrivas med ett valvilligare uttryck an motvillig tolerans. Nu daremot uttalar chefen for socialdepartementet
(sid. 91):
"Man kunde pa sin tid uppna nastan allman uppslutning kring kravet, att
samhallet genom socialpolitiken skulle garantera envar en viss minimistandard.
Numera syftar flertalet av de sociala forsakringsformerna till att inom rimliga
granser bevara den uppnadda levnadsnivan vid inkomstbortfall."
Jag aterkommer till den kvantitativa delen av uttalandet. Detta ar framfor
allt uppseendevackande genom sin tendens. Socialministern betecknar det som
ett mal for socialforsakringen att bevara den uppnadda "levnadsnivan". Ett
obligatorium tillskapas med det uttalade syftet att garantera, att de inkomstolikheter som uppstatt i det ekonomiska livet skall konserveras efter det att vederborande Himnat produktionen och t. o. m. efter doden. Det statliga obligatoriska pensionssystemet ska se till att de battre stallda i samhallet far en
pension, som med ca 50 % overstiger vad relativt valbetalda arbetare forvarvar
sasom Ion.
Det finns val bara en sak, som kan forklara socialdemokratins omsvangning
fran ett visavi inkomstolikheternas nivellerande till ett konserverande parti, och
det ar att den allmanna sj ukforsakringen, efter att fran borj an ha varit av riksdagen i princip beslutad enligt minimistandardprincipen, har blivit omlagd sa
att den ger obligatoriska inkomstgraderade formaner. Det ar detta som gor att
departementschefens uttalande rent kvantitativt ar riktigt: vi har tre obligatoriska socialforsakringsgrenar har i landet, namligen folkpensionering, sjukforsakring och yrkesskadeforsakring, och i tva av dessa ar formanerna inkomstgraderade. Det ar emellertid att marka, att en av dessa grenar, yrkesskadeforsakringen, principiellt ar en skadestandsforsakring, och det ar darfor sj alvklart
att dess prestationer maste aterspegla inkomstolikheterna i samhallet. Att aven
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sjukforsakringens prestationer blivit inkomstgraderade beror helt och hallet pa
samordningen av de bada forsakringsgrenarna, genom vilken inkomstgraderingeD inom yrkesskadeforsakringen "smittat av sig" pa sjukforsakringen.
Eftersom formanerna i denna ar starkt tidsbegransade ar den principiella rackvidden av detta avsteg fran minimistandardprincipen foga vagande och blev
heller icke foremal for nagon egentlig uppmarksamhet vid riksdagsbehandlingen 1953.
Att lata losningen av ett begransat rent tekniskt-organisatoriskt problem medfora en kursandring av hela den svenska socialpolitiken, det yore sannerligen
att lata "makterna" (for att tala med Strindberg) driva sitt speI. Vad det nu
ar fragan om ar j u inte en anpassning till en forefintlig inkomstgradering utan
om att infora inkomstgradering pa helt andra omr&den och att dessutom fordubbla dess omfattning genom att taket hojs fran 15.000 kr. i sjuk- och yrkesskadeforsiikringen till 30.000 kr.
For min del har jag svart att tro att det ska vara omojligt att na enighet
Dm principen, att samhallet visserligen kan anbefalla inkomstgraderade pensionsformaner genom ett dispositorium men absolut inte bor tvinga folk att
disponera sina vaxlande inkomster pa det sattet, att inkomstolikheterna it tout
prix bevaras efter aktivstadiet. Ett inkomstgraderat obligatorium kan mojligen
(sasom betraffande sjukforsakringen) vara svart att undvika av tekniska skal,
men det kan inte vara i och for sig efterstravansvart.
.
Xr obligatoriet da tekniskt ofrankomligt? Darmed har jag kommit over till
den andra fragestallningen, konventionssystem contra premiereservsystem.
Prof. W. betraktar tydligen skillnaden mellan a ena sidan Akessons, pensionsberedningens och propens system och a andra sidan ett premiereservsystem sasom ovasentligt av 'den anledningen, att aven det forra systelnet inrymmer en betydande fondbildning. Det ar darfor enligt hans mening en rent
kvantitativ fraga, hur mycket man vill fondera, och sadant kan man alltid kompromissa om.
Nej, har gar faktiskt en skarp grans. Det ar visserligen sant att regeringen
inte foreslar ett rent fordelningssystem, men det karaktaristiska for dess finansieringsmetod ar att det icke rader nagot ekonomiskt samband mellan intal<:ter och kostnader, mellan tillgangar och forpliktelser. Ett sadant system forutsatter en rad konventioner, som kan vara mer eUer mindre valgrundade men
80m alltid ar godtyckliga. "Konventionssystem" ar darfor den mest traffande
benamningen.
Vad ar a andra sidan det karaktaristiska for premiereservsystemet? Vi kan
uttrycka det sa har: man erkiinner den skuld som utfastelserna till fo,rsakringstagarna utgor.
Premiereservmetoden innebar m. a. o. korrekt bokforing, nagonting som bor
kunna mota forstaelse i handelshogskolans aula. Premiereservsystemet kraver
salunda att forsakringsgivarens behaIlna tillgangar aUtid minst tacker kapitalvardet av den av forsakringstagarna intjanade pensionsratten. Man kan ocksa
uttrycka det sa, att varje pensionsfall ar finansierat i det ogonblick det intraffar: Jag viU garna tiUagga: atminstone approximativt. Toleransgranserna bor
·vara tamligen vida bI. a. for att mojliggora en rorlig pensions-alder - en aspekt,
som jag har inte hinner ga in p~l.
Realekonomiskt kan man med prof. W. invanda, att pensionerna alltid maste
betalas ur den lopande produktionen och att det darfor ar missvisande att s~ga
.att kostnaderna vid premiereservsystemet ar finansierade i forvag. Ja, men
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genom sitt fondsparande och darav finansierade investeringar har pensionstagarna under sin aktiva tid mojliggjort en okning av p.roduktionen. Denna okning ar det realekonomiska underlaget for pensionerna. Juridiskt tillkommer
emellertid enligt (den svenska) forsakringslagen en mycket betydelsefull sak,
namligen att forsakringstagarna ager pantrGtt i tillgangar motsvarande fonden
Denna pantratt ger en sakerhet at forsakringstagarnas intj anade pensionsratt,
vilken i ett rattssamhalle icke kan laderas annat an om pantratten blir Dodlidande t. ex. pa grund av krigsskador.

I ett konventionssystem ar det daremot ostridigt pi! det sattet, att hur stor
fond man an handelsevis beslutar sig for att uppsamla, ger den icke forsakringstagarna DagOn som heIst sakerhet for att utfastelserna blir infriade. Fonden ar
namligen icke ett integrerande led i systemet utan ett lost pahang - den valvilligaste tolkningen ar att betrakta den som ett slags utj amningsfond, en
mindre valvillig att betrakta den som ett instrument for tvangssparande med
pensionsforsakringen ..so·m forevandning. Eftersom man i ett konventionssystem
icke erkanner skulden till forsakringstagarna som en bokforingsmassig realitet
kan man helt enkelt inte pantforskriva fonden sasom nagot slags ens partiell
sakerhet for forsakringstagarnas ansprak. Det ar darfor mojligt for statsmakterna att andra i lagen inforda konventioner pa vilken 80m heIst punkt nar SOln
heIst och hur som heIst utan de grundlaggahde principerna kranks - av den
enkla anledningen att sadana principer ~?ke existerar. Denna synpunkt framholls redan i yttranden over Akesson I ar··1951.
Mot detta invander prof. W. att en l~gandring som upphaver pensi{)nsratten
visserligen ar teoretiskt mojlig men foga sannolig. Det ma vara riktigt nar det
galler ett totah upphavande, men det finns ju lagre grader av ladering som
ingalunda ar osannolika. Tag t. ex. en inflation, som ju ar en inte helt osannolik foreteelse. I fp-motionen visas, att \ redan vid en sa mattlig stadigvarande
inflation som 3 % per ar maste under vissa forutsattningar avgiftsprocenten i
obligatoriet hoj as till samnla niva som om ingen fond funnits, darest man vill
bevara fondens realvarde. Det racker salunda ingalunda att avgifterna ~ kronor
foIj er prisstegringen, de maste hoj as betydligt meTa. Tror nagon att det inte i
ett sadant lage skulle komma starka krav exempelvis pa att indexregleringen
topphugges for pensionstagare ovanfor genomsnittet for att avgiftsstegringen
skall kunna begransas?
Prof. W. gar salunda pa ett satt, som man inte vantat sig av en medlem av
en juridisk fakultet, forbi sakens karna nar han sager att aven forsakringslagen kan andras. Visst kan den det, men icke pa sadant satt att intjanad pensionsratt kan krankas, icke utan att Sverige upphor att vara rattssamhalle. Ett
konventionssystem forenar daremot den stelhet, som ar varj e obligatoriums
signatur, den fullstandiga rattsloshet, som foljer av att bokforingen ar falsk.
Men i folkpensioneringen har man ju ett fordelningssystem? Javisst, men
folkpensionering har enhetliga formaner. Fordelningssystemet ar uttryck for en
naturlig solidaritet mellan generationerna sa lange det ar fragan om en nodtorftig forsorjning. Solidariteten ar daremot ingalunda sjalvklar och darfor
inte lika hallfast nar det galler en forsorjning i relation till pensionarernas
tidigare inkomster och upp' till en niva som i manga fall ar hogre an den, som
den arbetande befolkningen nar upp till. Detta framholls redan ar 1951 i ett
yttrande av KF och Folksam (sid. 22).
Xr ett samforstand anda mojligt? Jag tror att vi finner ett positivt svar pa
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den fragan om vi gar tillbaka till tiden for den forsta pensionsutredningen
(Akesson I) tillsattande ar 1947.
Enligt de av davarande handelsministern Kinna-Ericsson formulerade direktiven skulle utredningen undersoka "pa vilket satt oeh i vilken omfattning atgarder kunde vidtagas for att framja en mera allman pensionering av i enskild
tj anst anstallda". I direktiven angavs uttryckligen, att man borde undersoka
mojligheterna att komma fram pa obligatorisk eUer frivillig vag. "For det forra
alternativet talar onskemalet om storsta mojliga anslutning. Det kan dock
ifragasattas om tiden ar inne for detta alternativ. Skulle det salunda visa sig att
en obligatorisk tj anstepensionering ieke lampligen bor genomforas under nuvarande forhallanden, bor utredningen inrikta sitt forslag pa utformningen
av ett system, som kan mojliggora en mera allman utbredning av en rationellt
utformad frivillig tj anstepensionering."
Vi kan nu konstatera, att fp-forslaget passar till de ursprungliga direktiven
80m handsken till handen. Roten oeh upphovet till att vi hamnat i den pinsamrna situation dar vi nu befinner oss ar att den forsta pensionsutredningen pa
grund av sitt fantasilosa grepp om amnet inte fann det mojligt att folja Kinnas
kloka direktiv. Pa grund harav har hela det foljande utredningsarbetet sparat ur.
Den naturliga kompromissen synes mig vara en sadan s. k. skrivning av
utskottet, att nagonting i stil med fp-forslaget forordas av soeialdemokratin oeh
folkpartiet men for socialdemokraternas vidkommande med starkt betonande
av att dispositioriet endast ar ett forsta steg, som bor efterfoljas av ett andra
- obligatorium - om man efter rimlig provotid, sag 10 ar, finner att det
forsta steget inte motsvarar forvantningarna.
Vi ar ju har i landet vana vid att ta ett steg i sander. Varfor ska det da
vara alIena saliggorande att i denna fraga med dess djupt ingripande ekonomiska konsekvenser klafsa sta med sjumilasteg?
Kort sagt: i motsats till prof. W. finner jag de principiella olikheterna melIan regerings- och fp-forslagen vara myeket betydande, men de praktiska differenserna ar inte storre an att ett narmande ska kunna ske om regeringspartiet
sHipper sin bundenhet vid ett par illa genomtankta principer och betraktar det
praktiska resultatet sasom "vasentligt i pensionsfragan".
Generaldirektor R. Sterner: Herr ordforande! Mina darner oeh herrar! Jag
kan hilla med om en del av vad direktor Laurin sade, men pa en del punkter
har jag en annan uppfattning. Jag forstar inte riktigt sadana uttryck 80m att
folk tvingas pa pensioner pa 20.000 kronor. Ingen manniska tvingas ta emot
pension. Man kan skieka tillbaka den med post om man inte viII ha den. Inte
heller kanner sig nagon statstj ansteman eller privat tj ansteman som har pension
pa nagot satt tvingad. Jag blir trott ibland nar jag i forsamlingar, dar nastan
varenda en har sin tj anstepension sakrad, hor talas om hur forskraekligt det
ar att de 80m inte har sin tj anstepension sakrad tyeker si oeh sa, nar vi anser
att de skulle viI j a nagot annat. Man framhaller t. ex. att de tidigare har talat
om niveUeringsprineipen men nu inte talar om den langre utan om en annan
princip, fastan vi anser att de fortfarande skuUe vara sa goda att halla pa nivelleringsprineipen. Detta ar nagot av forlnynderskap.
Jag har for egen del Hinge varit ratt tveksam om hur jag skall stalla mig till
den fragan. Jag ar i nagon man skurken i dramat, ty jag tjanstgjorde som
"skrivare" av de direktiv 80m gays till den forsta utredningen - inte av Kinna-
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Ericsson utan av Myrdal - men jag visste da inte riktigt vad arbetarrorelsens
folk ville ha just i detta avseende. Man borde litet tidigare mera systematiskt ha
tagit reda pa deras uppfattning. Jag har emellertid blivit forvanad over hur
Hitt det har gatt att forma dem att Himna nivelleringsprincipen. Men forklaringen ar inte konstig. Om vi ar sa beskaffade, att vi tar emot differentierade
pensioner, varfor skulle da arbetarna, som ju ar svenskar de ocksa, vara annorlunda beskaffade? Det ar inte stor skillnad mellan oss; vi ar samma folk.
Jag glader mig at ati hora direktor Laurin uttala kritik har i dag mot folkpartimotionen. Tydligen hade han nagot annat uppslag, som jag inte riktigt
kunde fatta, ty nar han laste upp forslaget sa hastigt, var det kanske litet svart
att smalta det, men det kanske ligger nagot i det. Direktor Laurin talar om alIa
de dygder som skall finnas i ett pensionssystem. Har har folkpartiet gj ort upp
ett forslag som skall ha alla dessa dygder, och det visar sig vara ett raknestycke
som inte gar ihop. ForslagsstaIlarna far modifiera det sj alva nu. Det ar alltsa
ett forslag som inte bara mer eller mindre olampligt utan som direkt gar ut pa
att vi skaII anta en lag i vilken det statueras att tva ganger tva ar fern. Det kan
handa att det ideala system som direktor Laurin talar om kan konstrueras,
kanske efter de uppslag som han har Hist upp for oss. Men det forefaller mig
sannolikt ati man har varit overambitios. Man viII ha allt vackert pa en gang
- allright, men om det inte gar ihop raknemassigt da? Det gor folkpartiforslaget under vissa forutsattningar, har det sagts mig: att alla kollektiv till sin
sammansattning ar trogna minityrbilder av svenska folket, att realinkomsten
stiger med l~ procent per ar och en del~andra villkor uppfyllda. IVlen andrar
man pa forutsattningarna, om det blir 2Y2 procents realinkomstokning per ar,
gar det inte ihop. Och i fraga om denn~- speciella forutsattning ar det inte bara
produktiviteten sonl blir avgorande. Aven den individuella karriaren far ett
visst inflytande, den inkomstkurva som den enskilde far under livet. Sadana
faktorer maste man fa tag i for att fa tram medelforvantningen. Sedan racker
det 'interned medelforvantningen heller, eftersom man skall kunna dela upp
kollektiven pa hur manga satt som heIst. Hur kan man tro att dessa kollektiv
allesammans' blir trogna miniatyrbilder av Sverige?
Jag skall inte tala narmare om detta nu. Nu har man tydligen kommit underfund med felen och tanker andra 'pa sitt forslag, och da skall vi inte vara ofinkansliga. Jag sager det bara for att konstatera, att nar man har gj ort upp ett
pensionssystem som skall ha alla dessa dygder pa en gang och som man haft
hogklassig expertis till h j alp for att utforma det, har det alltsa i alIa fall inte
gatt" Dil blir man en aning betanksam"
Professor Welinder sade om propositionen, att vad som dar var utrett var
formanerna. Det kanske ar litet mera an formanerna som star i propositionen
och forarbetena om man raknar med alIa de tre utredningarna, sa professor
Welinders pastaende i det faIlet var nog litet overdrivet.
Jag ar mycket tacksam for professor Welinders foredrag. Det ar ett vasentligt foredrag. Det enda felet med det var att det inte holls for tre ar sedan och
da basunerades ut sa att det hordes i hela landet.. Han har pa ett utomordentligt
satt framhallit vissa viktiga synpunkter, han har kommit med papekanden som
jag tycker att nationalekonomerna av professionen skulle ha framhallit for
lange sedan. De skulle ha gaddat ihop sig och sagt: "Vi som ar ekonomer tycker
att det och det inte ar ekonomiskt lampligt."
Han har ratt i att den stora finansiella fragan ar folkpensionsfragan. Det ar
den so In ar mest ekonomiskt aventyrlig. Om den inte kopplats samman med
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omsattningsskatt eller det vidtas nagra andra skyddsatgarder finns det ingenting
som fortar dess negativa effekter pa kapitalbildningen i samhallet. Folkpensionen bygger ju pa det rena fordelningssystemet, det renaste fordelningssystemet
av alla. 1956 ars valrorelse forde med sig den bekymmersamma overbudspolitiken som fatt pragla folkpensionsfragans behandling. Jag ar ledsen for att det
blev som det blev. Manga av dem som da skriade allra varst om att det skulle
bli "lattare" debetsedlar var 'de 80m var ivrigast nar det gallde denna overbudspolitik. Det har varit sa anda fram till den sista av dessa dagar. Detta har
professor Welinder skildrat myeket bra.
Sedan vill jag bara saga nagra ord till om sj alva karnfragorna: premiereservsystem kontra fordelningssystem. Nar man satter sig in i skadeverkningar
som kan uppkomma pa kapitalmarknaden, kanner man sig loekad - som det
oeksa framhalles i folkpartimotionen - att fororda ett premiereservsystem. Det
medfor storre kapitalbildning oeh, som direktor Laurin har sagt, det finns en
rad av kutymer oeh forestallningar oeh lagregler oeh vidskepelse som ar till
nytta oeh ger stadga at fondbildningen vid ett premiereservsystem pa ett helt
annat satt an om man fran andra oeh friare utgangspunkter bestammer att
fondbildningen skall bli sa oeh sa stor oeh pensionerna skall utga med de (j'eh
de beloppen.
Men premiereservsystemet har a andra sidan sina otrevligheter. Overgangstiden blir kolossalt myeket langre. Det kan vi som har vara pensioner ordnade
betrakta med visst jamnmod, men for dem som inte har det ar det inte likgiltigt om systemet blir fardigt ar 2006 eHer pa 1980-talet.
For det andra blir problemet att sakra vardebestandigheten onekligen svarare ju storre fonden blir i forhaHande till pensionsvolymen. Vardebestandigheten har j u sina svarigheter oeksa enligt regeringsforslaget men detta forslag
gor det mojligt att ingripa pa annat satt. Med den losningen kan man motverka
inflation oeh skadliga verkningar pa kapitalbildningen genom att oka eHer
minska fondbildningen. Kommer det en inflation som minskar en del av fondens realvarde kan staten, som ju tfanar myeket mera pa inflationen i egenskap
av lantagare, besluta att det skall betalas mera till fonden. I ett konventionssystem daremot hindrar alla dessa konventioner effektiva atgarder for att sakra
penningvardet. Med det systemet ar man beroende av att ha vardesakra placeringar. Professor Welinder har talat om hur pessimistiskt han ser pa mojligheterna att fa sadana plaeeringar. Jag har ingen sakkunskap att erbjuda for att
losa det problemet.
Folkpartimotionen har rakat' in i ett liknande dilemma. A ena sidan skall
aterlaningen kunna bli sa stor som mojligt, a andra sidan skall de som betalar
premier fa garanti mot inflation, d. v. s. placeringen maste kunna ske mot penningvardesgaranti. Kan man fa foretagarna att ta penningvardesgaranterade
Ian? Gar inte detta, menar man, far staten i staHet gripa in, men da har man
inte kunnat tillgodose onskemalet att foretagarna skall fa lana tillbaka sina
pengar.
Direktor Laurin talade om rattssakerheten oeh menade att i ett fordelningssystem allting flyter. Men for det forsta blir penningvardesgarantien lattare att
ordna oeh det ar oeksa en viktig rattssakerhetsfraga, for det andra kan det
visserligen handa, som professor Welinder har sagt, att personerna i samband
med ett krig eller en verklig nodsituation - t. ex. pa grund av krig i andra
lander - liksom alla mojliga andra rattigheter forlorar sitt yarde, men under
andra omstandigheter kan detta inte intraffa, helt enkelt darfor att ingen rege-
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ring kan vanta sig att overleva nagot val om den later pensionarernas rattigheter laderas i ett demokratiskt samhalle. Vilka pensionsforpliktelser har blivit
Hiderade av samhaIleliga organ? Finns det erfarenhet av nagot sadant? Jag
tycker detta ar sa fafangt tal att det verkligen gar for langt nar det upprepas,
som nu sker ideligen.
Professor Carl G. Uhr: Sasom utlanning kanske jag inte borde blanda mig
i debatten, men jag har tva synpunkter som jag skulle vilja framhalla i detta
amne.
En allman omsattningsskatt for att finansiera pensionssystemet, yare sig det
blir enligt folkpartiets eller socialdemokraternas £orslag, ar kanhanda inte det
lampligaste medlet. Sverige har ju framfor sig t. ex. ett stort vagproblem, ett
investeringsproblem som, om det skall fullfoljas, kommer att krava £lera miljarder - man kan IDahanda genom punktskatter, stora punktskatter bland annat pa bilismen, skaffa sig det som ar nodvandigt - delvis koppla samman
detta finansieringssystem med pensioneringen hellre an att infora en allman
omsattningsskatt som for med sig loneokningar och andra trakiga konsekvenset.

Den andra saken jag vill framhalla ar att man i en valfardsstat som Sverige,
dar den enskilde ar tryggad mot alderdom, sjukdom, arbetsloshet och mycket
annat, maste tanka pa att det ar nodvandigt att i det allmannas regi spara vad
som fordomdags kunde sparas av individerna. De stora pensionsfonderna, som
skulIe kunna reinvesteras i privat foretagsamhet i landet, skulle kunna ge detta
nodvandiga sparande i ett land dar individen inte har namnvarda risker att
lopa, i varje fall inte samma risker so¢. vi har t. ex. i Forenta staterna. Nar
man avlagsnat dessa risker, avUigsnar man ocksa vissa incitament till sparande.
Direktor G. Du Rietz: Herr ordforaij.de! Mina darner och herrar! Jag skall
tala om bade pensionstagare och pensionshavare. Jag kan val forsta att direktor
Ingvar Laurin med utgangspunkt fran de grunder efter vilka forsakringsbolag
arbetar ser premiereservsystemet som det barande for all forsakringsrorelse,
men jag har det intrycket att professor Welinder och sakerligen manga av de
har narvarande ar overens om att pensioneringen, yare sig vi har ett fordelningssystem clIer ett premiereservsystem - i synnerhet nar det galler en for~
sakring, som yare sig den blir obligatorisk elIer innebar de mojlighter att sta
utanfor som folkpartiforslaget innebar, kommer att omfatta hela folket - inte
kan baras upp av annat an hela folket och dess produktion. Jag kan inte se att
det i stort sett kan bli nagon skilInad pa dessa system yare sig i fraga om rattssakerhet eller i fraga om vardebestandighet.
Jag ar pensionstagare. Jag tog en liten pensionsforsakring fore kriget, som
jag betalar sjalv, pa 200 kronor i manaden. Direktor Laurin vet val vad den
var yard fore kriget och vad den ar yard i dag. Jag ar ocksa pensionshavare:
Jag har en liten statspension fran det militara - den ar inte sa liten numera.
Nar jag gick i pension 1950 den 1 oktober gay den 431 kronor i manaden,
den har sedan hojts undan for undan och for ett par manader sedan hojdes den
till 887 kronor. Jag haIler darfor med professor Welinder om att vi statstjansteman inte tror pa att staten sviker sina utfastelser yare sig till tjansteman
eUer till dem som blir pensionsforsakrade genom samhallets forsorg - annat
an om det kommer ett nodlage dar allting faller, ocksa premiereserverna.
Nar jag gick hit i kvall plockade jag fram ett protokoU fran denna forenings
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Sammantrade den 18/10 1955. Det gallde da det andra akessonska forslaget.
Jag var en stor beundrare av det forslaget oeh jag ar det fortfarande. Jag var
inte radd nar jag giek hit den gangen for de pensionsavgifter som det da kunde
bli tal om, men davarande byrachefen Cedervall skramde mig. Han sade foljande: "Det ar en stor fraga som nu diskuteras. Det ar en fraga om huruvida
vi skall binda oss for att - lat vara efter en overgangstid - lata ytterligare
8-10 procent av inkomsterna bli foremal for obligatorisk overflyttning genom
det allmanna. Det allmanna tar redan, for sina egna utgifter eller for inkomsttransfereringar, hand om nagonting sadant som en tredjedel av nationalinkomsten. - - - Om man dartilliagger 8-10 procent, kommer man upp i
gott och val 40 procent. Det ar val inte troligt att man kan rakna med en radikal
nedskarning pa ett annat hall. Det finns i varj e fall ingen tendens i den riktningen." Detta har vi fatt besannat. Detta uttalande gj ordes for tva och ett halvt
ar sedan. "Man kan nog ha ska.l att tveka en smula infor att vi skulle binda
oss for en anordning med denna kolossala omfattning. Den andel av nationalinkomsten som passerar det allmanna ar kanske for narvarande nagot lagre
hos oss an i exempelvis England och Vasttyskland, men vi skulle ta ett vaIdigt
skutt uppat om vi accepterade denna utrednings forslag. Jag vet inte var gransen gar for vad som ar angenamt for medborgarna, om den gar over eller
under 40 procent - den ligger sjalvfallet vasentligt under 100 procent men jag har pa kann att vi kanske borjar kornma i obehaglig narhet av den
..
"
gransen.
Jag fick ett starkt intryck av detta nar jag sag mina egna skatter och tanken
att betala 8-10 procent till av inkomsten verkade som sagt skrammande. Nu
ar vi alIa pa det klara med att den beslutade kraftiga okningen av folkpensioneringsutgifterna gor att vi om nagra ar kommer att vara uppe i de tal som
Cedervall namnde for tva och ett halvt ar sedan. Inorn det programmet finns
det inte nagot sparande som motsvarar det sparande som innefattades i det
akessonska forslaget och gj orde detta tilltalande och fick oss att tro att den
akessonska losningen skulle leda till investeringar som sa skulle hoja produktionen att vi val skulle kunna bara de okade utgifterna for pensionerna.
Den stora striden star nu om den under de narmaste 20 aren ratt obetydliga
kostnaden for tilHiggspensioneringen. Jag skulle viI j a understryka vad generaldirektor Sterner nyss sade, att nar man ser denna forsamling blir man ratt
overtygad om att flertalet har - liksom jag, liksom generaldirektor Sterner,
liksom professor Welinder och liksom professor Ohlin, som var har nyss - har
hyggliga pensioner och genomsnittligt far anses vara stora inkomsttagare och
ha sa stora pensioner att de ligger over en vanlig arbetstagares Ion. Det ar inte
vi som skall kanna oss moraliskt indignerade nar vi finner, som vi gjorde genom folkomrostningen, att de stora grupperna av lontagare med langt mindre
medelinkomster nu har kommit sa langt i ekonomiskt hanseende att de ocksa
viII ha en inkomstgraderad alderspension.
Till sist skall jag be att fa komma med en liten ovasentlighet. Jag tycker
ocksa att det i grund och botten inte ar sa stor skillnad pa folkpartimotionen
och propositionen, men det finns den skillnaden att enligt folkpartimotionen
vern som heIst skall ha ratl' att tradaut om han tycker sig behova pensionsavgiften till nagot battre. I sa fall skall forsakringsinrattningen vid arets slut
skicka till honom pensionsavgiften. En inkornsttagare med 20.000 kronors arsinkomst och med enpensionsavgift pa 1.250 har salunda en nettoinkomst pa
18.750 kronor. Pensionsavgiften ar ju avdragsgill. Nar han har betalat pen-

50

NATIONALEKONOMISKA rORENINGENS SAMMANTRADE DEN 27. MARS 1958

sionsavgift och skatt har han kvar 14.538 kronor. 'Nu vill han .anvarida de 1.250
kronorna till lat oss saga en villa eller en verkstad. Han far da vid arets slut
tillbaka pensionsavgiften, men jag formodar att det inte skall bli mojligt att
tillgodogora sig skattelattnad for en pensionsavgift som man far tillbaka. Han
far da en nettoinkomst for det aret pa 15.320 kronor. Mot att han inte har
betalat en pensionsavgift pa 1.250 kronor med alla de formaner som den skulle
ge enligt folkpartimotionen - som dock tydligen inte hailer vad den lovar kan han fa 782 kronor arligen. Jag undrar om vi skall anta att svenska folkets
breda lagers ekonomiska sinne star sa lagt att man ger sig in pa sadana operationer for att undga "tvangspensionering" for alderdomsforsorjningen.
Har har jag nu raknat med hela avgiften 1.250 kronor. Dari ingar ocksa
familjepensionsavgift och sadant. Jag formodar att de som skrivit folkpartimotionen inte menar att man skall kunna befria sig fran de avgifterna pa
samma Hittvindiga satt.
Direktor Tage Larsson: Herr ordforande! Jag maste erkanna att jag ar
ytterligt forvirrad av denna diskussion. Den har egentligen bara visat en sak:
Det ar totalt orimligt att nu fatta nagot beslut i tillaggspensioneringsfragan.
Professor Welinder sade inledningsvis att 'det material som forelag for bedomande var dels pensionsutredningens digra onskelista, dels propositionens
tunna begaran om principbeslut. Jag villi komplettera honom pa den punkten
genom att framhalla att det finns .mycket vardefullt material i alla de remissyttranden som avgivits over de tre pensionsbetankandena. Det ar emellertid
egendomligt att vad som har framfort~ tillmatts sa Hten betydelse i debatten.
Symptomatiskt ar att socialministern, nar han nu lagger fram en proposition
om en allman tillaggspensionering, savitt jag har kunnat finna inte namner ett
ord om vad remissinstanserna har sagt om den andra akessonska utredningen,
som behandlade den saken. Daremot refereras en del av vad remissinstanserna
~ar sagt om en helt annan fraga, namligen pensionsberedningens betankande
om obligatorisk tillaggspension for lontagare.
I sj alva verket har vi som professor Welinder framholl en vasentlig fraga att
losa, utbyggnaden av folkpensioneringen. Debatten skulle vinna pa om man
forstagnade sig at den fragan. I Amerika har man satt i gang med experiment
for att p~ova hur amnesomsattningen paverkas i manraketer, men man har i
alIa fall inte gatt sa langt att man har borjat diskutera inredningen i manraketerna. Det ar viktigare att komma underfund med hur man skall komma
i vag och hur man skall komma ner. Det ar dessa centrala fragor som savitt
jag forstar inte ar utredda. Vi kan alltsa med stor fordel ur debatten avfora all
diskussi<?n om tillaggspensioneringen, huruvida den bor ordnas pa frivillig vag
eller inte. Det ar inte nagot tvivel om att den kommer att ordnas.
Generaldirektor Sterner skulIe jag vilja fraga: Ar det nagon som tvekar om
att Sveriges arbetare kan fa en tillaggspensionering pa frivillig vag inom overskadlig tid - alIt-sa inte forst pa 2.000-talet - en pensionering som blir formanligare for arbetarna an vad det foreslagna obligatoriet skulle bli? I Norge
har arbetsmarknadens parter kommit overens om att sj alva losa fragan Oln
arbetarpensioneringen. Jag tror inte att Sverige ar sa efterblivet i j iimforelse
med Norge att detta inte skulle ga hos oss, men vi har har i Sverige en lagstiftning ·som ar totalt felaktigt uppbyggd, namligen genom'reglerna om inkomstprovning av pensionsformanerna utover grundbeloppet i alderspensio-

VASENTLIGT OCR 'OVXSENTLIGT I PENSIONSFRAGAN

51

nerna. Jag tanker alltsa pa de kommunala bostadstillaggen, som ar inkomstprovade, pa familjepensionen oeh pa invalidpensiorien.
Det ar faktiskt i dag sa att den man med 10.000 kronors inkomst i Stockholm, som ar sa dum att han betalar for en pensionering genom att avsta fran
en loneforhojning, bestraffas med en marginalskatt pa 75 procent. Med en
sadan lagstiftning kan man sj aIvfallet inte losa nagon pensionsfraga over huvud
taget for de lagre inkomstgrupperna. Det ar anmarkningsvart att sarskiida utskottet inte ens har velat sa myeket som fororda ett prineipbeslut om avveckling
av dessa kommunala bostadstillagg. Vad som behovs ar bland annat ett. beslut
att det fran oeh med ett bestamt ar, t. ex. 1968, inte skall forekomma sadana
former av sparrar mot frivillig pensionering.
En sak som tillmatts stor betydelse i debatten ar vardebestandigheten. Vardebestandigheten innebar, enkelt uttryckt, att staten later bli att plundra spararna,.
d. v. s. att staten staller sig neutral nar spararna forsoker fa en skalig andel av
investeringarnas lonsamhet. Situationen ar i dag den, oeh lar under lang tid
framat forbli den, att investeringar i vart land ar Ionsalnma. Det betyder exakt
att sparande ar lonsamt under folkhushallets synpunkt. Felet med vart ekonomiska system ar att spararna inte far skalig andel i vad investeringarna inbringar. Jag kan inte se att det finns nagot hinder for att detta fel avIagsnas.
Det kan inte med fog havdas att det innebar ett oberattigat gynnande av spararna, om staten lanar pengar med exempelvis indexregleringsklausul. Om staten
inte skoter penningvardet, sa far staten betala for detta. For staten kommer en
oberattigad vinst att utebli, men en utebliven oberattigad vinst ar inte nagon
forin-st.
Professor Welinder sade en annan sak som jag viII invanda nagot emot, namligen att folkpensioneringen var grundad pa fordelningssystem. Folkpensioneringen ar grundad pa solidaritet, inte pa fordelningssystem. Darfor att det finns
solidaritet kan man tillata fordelningssystem oeh anda uppna rattssakerhet, men
det ar ett grovt brott mot logikens enklaste lagar att havda att dar/or att folkpensioneringen ar grundad pa solidaritet oeh man alltsa kan tillampa ett fordelningssystem ar mojligt i varje situation oeh ger rattssakerhet i varje situation. Fordelningssystem ar ingenting annat an falsk bokforing; det ar aldrig
nagot annat, men det kan vara mer eller mindre farligt att ha falsk bokforing.
Man kan grunda ett pensionssystem pa solidaritet, om forutsattningarna for
solidaritet ar uppfyllda, men man kan aldrig grunda ett pensionssystem, som
ger rattssakerhet, pa enbart falsk bokforing.
Vad ar det da for solidaritet som skulle motivera att en tillaggspensionering
av den i propositionen foreslagna modellen ·skulle vara hallbar? Den solidariteten att vi som nu ar rostberattigade bestammer att vi skall ha sa oeh sa
stora formaner? Nagon maste betaia nagon gang. Det blir andra som far betaia
de extra formaner vi tillerkanner oss sjaiva. Forsiaget ar, om man analyserar
det en smula, inom varje generation arbetarfientligt oeh ..:- om det haIler gynnsamt for hogre tj ansteman. I den beslutande generationen far 45-ariga
hogre tjansteman upp till 100.000 kronor i gava, medan unga arbetare far
betala for myeket. Jag har svart att forsta att det finns nagon form av solidaritet som skulle kunna anfora,s till stod for ett sadant system.
Det kommer att bli en enkel sak att ordna en rimlig, frivillig tillaggspensionering, om vi loser folkpensionsfragan pa ett tillfredsstallande satt. Men det
galler da att skapa samhallsekonomisk balans oeh att gora sparandet lonsamt.
Det vasentliga ar att skapa en solid oeh ha1lbar grund, oeh bade besluten oeh
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det erforderliga utredningsarbetet borde inriktas pa detta. Diskussionen om
tilHiggspensioneringen har forryckt debatten och medfort att det vasentliga forsummats. Vi har annu inte underlag for ett beslut om utformningen av folkpensioneringens invalidpension. Propositionen har inte intresserat sig for problemet om pensionsalderns rorlighet, trots att vissa delar av detta problem,
sasom framgar av hogerpartiets motion, kan losas mycket enkelt. De overgangsoch samordningsproblem som med nodvandighet maste losas i samband med
en utbyggd folkpensionering har inte agnats nagot som heIst intresse i propositionen.
Det ar inte ovasentligt att alIa tillfallen till forenklingar utnyttj as. Folkpensioneringen bor vara grunden for alderdoms-, invalid- och familjeskyddet. Det
ar da naturligt att folkpensioneringen bygger pa avgifter som ligger i botten.
Sa ar det redan nu. Det ar klart uttryckt i var nuvarande lagstiftning genom att
folkpensionsavgiften ar avdragsgill bade vid statlig och kommunal inkomstbeskattning. Darfor bor den ocksa kunna tas ut pa ett enkelt och praktiskt satt.
Hogerpartiet har lagt fram ett forslag betraffande folkpensionsavgiften som
skulle mojliggora att den taxerade inkomsten kan utmonstras fran taxeringslangder och debetsedlar. Alldeles bortsett fran forslagets ovriga fordelar skulle
denna forenkling medfora en arlig besparing pa omkring 3 milj. kronor. Nagon
kanske tycker att detta ar ovasentligt, men 'aven 3 milj. kronor ar pengar.
Huvudfragan galler savitt jag forstar '!~t snabbt fatta beslut om takten for
utbyggnaden av folkpensionen, att infora, tillfredsstallande familjepensioner och
sjukpensioner utan inkomstprovning for.'nytilltradande pensionsberattigade och
att losa samordnings- och overgangspr9blemen. Darigenom kan vi komma sa
langt att vi kan fatta beslut om att avveckla de kommunala bostadstillaggen
for alIa nya pensionsfall. Detta ar i sin tur forutsattningen for att vi skall fa
bort den effektiva broms pa sparviljan' pa viljan att arbeta och pa viljan att
ordna frivillig pensionering, som vi har i nuvarande lagstiftning. Varlor viII
man inte ens forsoka losa pensionsfragan den vagen? Parollen maste bli: Inrikta anstrangningarna pa den solidariska grundtryggheten! Trots de varningar
som professor Welinder har framfort har i dag tror jag inte att denna linje kan
innebara nagon ekonomisk aventyrlighet. Professor Welinder tog inte hansyn
till de demografiska faktorerna. Bland annat kommer antalet personer i aldersklasserna narmast over 67 ar att oka mycket starkt under de narmaste decennierna. Det blir - bade ur dessa manniskors egen synpunkt och for hela samhallet - angelaget att de far mojligheter att delta i det produktiva arbetet och
att deras intresse for produktivt arbete inte motverkas genom olanlpliga atgarder ,fran samhallets sida. Ett rationellt utnyttj ande av denna produktionskraftsreserv kommer att betyda mycket for hela samhallets ekonomi. Jag ar dessutom
overtygad om att sparvilj an hos alderspensionarerna ar forhaIlandevis store
Darfor behover man inte kanna nagon oro over att en forbattrad solidarisk
folkpension kommer att utges aven till sadana medborgare som inte behover
pensionsforbattringen.
Fil. lie. S. G. Lindblom: Det ligger i sakens natur att ett pensionssystems
tekniska konstruktion blir komplicerad och inte ar Iatt att beskriva. Vi har,
inte minst de senaste dagarna, sett exempel harpa. Det torde darfor vara ogorligt for en dagstidning att redovisa ett pensionsforslag fullstandigt. Men man
maste reagera mot att en tidning, som nyligen skedde, karakteriserar folkpartiforslaget som "ingenting annat an luft".
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Folkpartiets forslag bygger pa att pensionsavgifterna preliminart fixeras.
Detta framgar tydligt av motionen. Avgifternas storlek ar avpassade efter den
ekonomiska framstegstakt, som kan forvantas. Forslaget har sunda ekonomiska
principer som grundval: ju storre avgift desto storre pensioner. Vidare bringas
invaliditetsskyddet och familjeskyddet under aktivtiden i huvudsak omedelbart upp till full niva.
Folkpartiets system, med ekvivalens mellan vardet av avgifter oeh vardet av
formaner, skilj er sig fran propositionens. Bortsett fran overgangstiden, som vi
kanske sysslat for myeket med i debatten har i kvall, leder regeringens system
till att for de fiesta lontagare betalas avgifter, vilkas yarde ar storre an de
pensioner de far ute De maste vara med om att betala for foregaende generationer. I all synnerhet galler detta i de fall dar betalningstiden ar mer an 30 ar,
eftersom de avgifter, som betalas darefter inte namnvart okar pensionen. Tillspetsat skulle man kunna uttryeka saken sa, att regeringsforslaget garanterar
lontagarna for stor avgifter i forhallande till pensionerna.
Vad valfriheten betraffar kan jag namna, att jag haft tillfaIle folj a enskilda
fall, dar det i brydsamma situationer betytt oerhort myeket for individen, att
han kunnat fa andra sin pensionsforsakring sa, att han omedelbart fatt ekonomiska resurser till forfogande. Detta later sig gora i ett premiereservsystem
utan administrativt krangel.
Professor C. Welinder: Herr ordforande! Det har i dag framforts intressanta synpunkter men ej alltfor myeken kritik mot vad jag sagt oeh jag har
darfor inte anledning att diskutera igenoln hela denna fraga pa nytt.
Jag kande inte riktigt igen direktor Laurins referat av mitt foredrag. Jag
tror inte att jag anvant ordet "kompromiss", ty jag har fullt klart for mig att
en kompromiss i pensionsfragan just nn ar omojlig att uppna. Jag hoppas att
jag inte heller anvant ordet "prineip", ty vad som ar principiellt eller inte ar
svart att saga. Om folkpartiforslagets battre individuella anpassning skall anses
vara en prineipiell skillnad fran regeringsforslaget eller en praktisk fordel som
far vagas mot vad den kostar i administration, blir till sist en strid om ord.
Om jag inte missminner mig sags det i bondeforbundets motion att en statstjansteman skall kunna avsta fran pension mot att fa hogre Ion. Vill man vara
konsekvent frihetsvanlig, bor man ga in for den linjen. Om detta nn ar principiellt eller inte ar likgiltigt. Jag tror dock inte att manga statstj ansteman
kommer att reflektera pa den mojligheten.
Jag har overhuvudtaget inte klart for mig varfor det skall vara sa farligt
med standardiserade pensioner, nar dessa dock har obestridliga praktiska fordelar. Det ar sant att disposiviteten i regeringsforslaget ar mycket liten. Bestammelsen darom ar, om jag inte misstolkar den, skriven med arbetstidforkortningslagen som forebild. Dar foreskrivs en successiv forkortning av arbetsveckan fran 48 till 45 timmar men att annat kan bestammas genom kollektivavtal.
Detta innebar ocks8. ett tvang: det finns kanske massor av lontagare som garna
skulle fortsatta att arbeta 48 timmar i veckan - givetvis med motsvarande
hogre Ion - men nu inte far tillfalle till detta. Varfor har detta inte vackt en
storm av opposition?
Fragan om man skulle kunna ge storre uttradesratt och individuell anpassning i regeringsforslaget ar en pensionsteknisk fraga som jag inte vagar yttra
mig om med nagon bestamdhet, men om man tog till pensionsfonden avsevart
storre, bor det nog finnas storre mojIigheter hartill. Den som uttrader avstar
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fran sin del i den fond han hjalpt till att bygga upp, och det blir da mera kvar
for dem 80m stannar.
Direktor Laurin lann det egendomligt att en mediem av en juridisk fakultet
inte insag skillnaden mellan den pantratt, 80m 8kyddar pensionstagarna i en
privat pensionsinrattning, och en lagstiftning enligt regeringsforslaget. Men
aven pantratten vilar ju pa lagstiftning och vilken lagstiftning som om 20 ar
kommer att galla och vilken 80m kommer att vara andrad, darom kan ingen
vaga saga nagot om i dag.
Generaldirektor Sterner riktade knappast nagon kritik mot mig. Det ar klart
att jag tillspetsade litet nar jag sade att det inte star annat an redogorelser for
formanerna i propositionen. Det finns givetvis en hel del utredningar bakom.
Men det ar ett fel att man inte far klart for sig vilken standpunkt departementschefen tar till de utredningar som finns. Det bor man fa veta i motiveringen
till en lag. I det avseendet ar denna proposition forbluffande tunn.
Tage Larsson har jag inte kivats med pa 20-30 ar, da vi traffades pa
nationsmoten i Lund. Jag kan garna utbyta ordet fordelningssystem till solidaritet om det kan gladja min opponent. Jag har aldrig sagt att det ar oratt att
staten slapper ut indexreglerade obligationer, bara att det kan bli for dyrt for
skattebetalarna. Jag har med andra ord inte velat vardera utan blott konstaterat
£aktum.

Ordforanden: Det har varit svarai(fragor vi diskuterat har i kvall.
Manga av oss har varit ganska okunniga om clem forut. Vi tackar
inledaren och deltagarna i debat~en for att de sokt sprida klarhet
over dessa problem. Jag ar inte alldeles overtygad om att de helt
har lyckats med detta, men vi far forklara som det sagts vid nagot
annat tillfalle, att vi ar fortfarande okunniga men pa en nagot hogre
niva.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sanunantrade den 23 oktober 1958
Ordforande: Professor E r i k Lin d a h 1

Administrativa aspekter pi ekonomisk
planering med sarskild hansyn till
underutvecklade lander
Professor Sune Carlsson:
Herr ordforande, mina darner oeh herrar! Nar jag inleder denna
diskussion om ekonomisk planering, har jag inte for avsikt att berora
den grundlaggande fragan om vad som ar bast: planhushallning eller
ett fritt naringsliv, utan jag skall behandla problemet ekonomisk planering ur rent praktisk synpunkt. Med planering menar jag helt enkelt
faststallandet av konkreta handlingsprogram, som man gor upp i
avsikt att uppna vissa bestamda framtida resultat. Sadan planering
forekommer inom varje enskilt hushall, inom privata foretag och
offentliga myndigheter oeh institutioner. Det ar ratt naturligt att i
de underutvecklade landerna, dar man pa kort tid skall forsoka ta
igen vad som tidigare under manga generationer eftersatts i fraga
om ekonomisk, social och politisk utveckling, den ekonomiska planeringen blir sarskilt viktig. I hela den underutvecklade delen av varlden
ar ocksa "ekonomisk planering" ett honnorsord inte bara bland politiker utan ocksa bland ekonomer oeh administratorer.
Om vi betraktar begreppet ekonomisk planering fran denna utgangspunkt, kan man lampligen sarskilja tre olika moment i planeringsarbetet, vilka alIa ar lika viktiga for att planeringsuppgiften skall
lyekas. Det forsta momentet ar faststallandet av klart fixerade malsattningar. Det racker alltsa inte for planeraren att veta att man
t. ex. onskar hoja nationalinkomsten per capita med 2 it 3 procent,
att man onskar utrota analfabetism eller forhindra spridningen av
smittosamma sjukdomar. For uppgorandet av konkreta handlingsprogram behovs det mycket mer detaljerade upplysningar. Det maste
klart anges vilka befolkningsgrupper, som framfor alIt skall fa hojda
inkomster, vilka aldersgrupper som i forsta hand skall sattas i skola,
vilken standarden skall vara i fraga om skolutbildningen, vilka smitto-

58

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTR:ADE DEN 23 OKTOBER 1958

samma sjukdomar som forst skall angripas, hur mycket som skall
satsas pa lakarvard, vilka speciella atgarder i ovrigt som skall vidtas
etc. Det ar klart att teknikern eller ekonomen, som handhar planeringsarbetet, i dessa sporsmal mastc fraga politikerna till rads. Det
galler har politiska bedomanden, inte bara rent allmant utan i manga
fall ocksa i fraga om detaljer.
net andra momentet i planeringsarbetet ar faststallandet av de
mangder av olika produktionsresurser, som erfordras for att uppna
de angivna malen, och reserverandet av dessa resufser for definitiva
atgarder. Detta galler bade finansiella resurser och ramateriel, maskinutrustning och arbetskraft. Under det senaste kriget gick man ju i
olika lander mycket langt vid reserverandet av bestamda ravarukvantiteter for speciella krigsandamal. Pa samma satt maste man i de
underutvecklade landerna fixera att exempelvis sa och sa mycket
mineraltillgangar skall anvandas for vissa bestamda andamal. Vidare maste man inventera den befintliga maskinparken, transportmaskineriet etc. och faststalIa, hur mycket som skall anvandas for
varje sarskild del av det aktuella planeringsprogrammet. Liknande
galler ocksa for arbetskraften. Vid planeringsarbetet glommer man
manga ganger bort denna senare faktor, vilket ar beklagligt, eftersom omskolning och utbildning av arbetskraft ofta tar mycket langre
tid i ansprak an anskaffning av ravaror, maskiner, finansieringskapital etc. Aven nar det galler res~rverandet av produktionsresurser
maste planeraren i manga fall konsultera politikerna. I flertalet lander
ar det exempelvis en viktig politisk fraga, huruvida utlandskt kapital
skall komma till anvandning, under vilka fornler detta skall ske, fran
vilka lander kapitalet skall sokas etc. Manga ganger har olika grupper
inom befolkningen - fackforeningarna, jordbrllkarorganisationerna
o. s. v. - mycket bestamda asikter om hur olika produktionsfaktorer
skall anvandas, och det kan salunda aven har bli fraga om politiska
avvaganden, varvid teknikern och ekonomen far boja sig for politikernas direktiv.
I samband med reserverandet av produktionsfaktorer ar kanske det
allra viktigaste momentet faststallandet av en tidtabell. De olika produktionsfaktorerna maste finnas tiIIgangliga just vid den tidpunkt,
nar de behovs. Det ar naturligtvis ett stort sloseri att lata nyinkopta
maskiner sta oanvanda langa tideI', vilket ofta sker, darfor att de
byggnader och vagar, som behovs for att maskinerna skall kunna installeras, iute kunnat fardigstallas. Jag tror att alIa, som sysslat med
praktiskt planeringsarbete, tillmater just tidtabellsproblemet en mycket
stor vikt.
Nar planerna ar uppgjorda och man vet, vilka produktionsfaktorer
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man har till sitt forfogande oeh vid vilken tid de skall sattas in, sa
kommer sjalva genomforandet - det ar det tredje momentet. Men
detta genomforande ar vanligen inte en del av sjalva planeringsarbetet. Det handhas oftast av andra myndigheter oeh personer, vilka
ha att brottas med andra problem an planerarens. Men planerarens
arbete ar ieke slut. Han har att kontrollera att tidtabellen foljes oeh
att overhuvudtaget de uppgjo·rda planerna forverkligas. Detta utgor
kanske den delikataste uppgiften i hela planeringsarbetet, oeh ar ofta
den uppgift som blivit mest eftersatt. Det ar ju myeket sallan som
en tidtabell kan foljas - det galler aven i ett effektivt arbetande
land som Sverige - utan det maste hela tiden goras andringar av
tidtabellen pa grund av att alltid nagot oforutsett intraffar. En del
produktionsfaktorer blir kanske dyrare an beraknat, vilket gor att
finansieringen av planerna kommer att te sig annorlunda an fran
borjan, eller en forsamring av valutalaget omojliggor kanske anskaffandet av vissa ramaterial fran utlandet. Om man kunde gora en total
inventering av alIa de maskiner, som ligger oeh rostar sonder i hamnar
oeh pa upplagsplatser runt om i de underutveeklade landerna, oeh
av alIa de broar, vagar, jarnvagar oeh byggnader, som aldrig blivit
fardiga oeh som hotas med total forstorelse av tropiska regn o. s. v.
skulle man komma fram till fullstandigt fabulosa belopp. Jag har
velat peka pa detta for att understryka betydelsen av efterkontrollen
oeh av den justering av planerna, som alltid maste ske.
Jag namnde att planeraren i sitt arbete ar beroende av politikerna.
Men han ar oeksa beroende av administratorerna - av bytakraterna
i alIa de verk oeh myndigheter, somhan kommer i beroring med i
sitt planeringsarbete. Ingen som sysslat med ekonomisk planering i
de underutveeklade landerna har val kunnat und.ga att kanna fortvivlan over den radande befogande- oeh ansvarsfordelningen mellan
de olika myndigheterna. Han har retat sig over den organisatoriska
strukturen hos en statsforvaltning, som tillkommit for helt andra andamal an for att bygga vagar oeh fabriker oeh over den otympliga oeh
byrakratiska ordning som tillampas av alIa han fatt att gora med.
Det ar om dessa administrativa problem som jag skall tala har i
kvall. Vad jag darvid kommer att saga grundar sig ieke pa nagra
djupgaende litteraturstudier, utan pa direkta observationer ute pa
faltet oeh pa diskussioner med dem som i sin dagliga garning haft
att brottas med planeringsproblemen. Eftersom min verksamhet kommit att berora manga lander, bli de exempel, som jag kommer att
namna, hamtade fran de mest skilda platser. Men innan jag gar in
pa den ekonomiska planeringens administrativa problem, skulle jag
vilja gora nagra allmanna reflektioner angaende anledningen till att
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administrationen i de underutveeklade landerna i allmanhet" ar helt
olika administrationen i de industrialiserade landerna.
Administration hal" ju narmast att gora med handhavandet av folk
oeh framfor alIt med fragan om hur man skall fa folk att samarbeta.
Administration kan ju oeksa innebara andra saker, t. ex. administration av fastigheter, oeh andra materiella ting, pappersadministration
etc., som manga ganger kan vara svar nog. Men det ar pa administration av folk som jag hal" narmast tanker, oeh jag tror att den utgor
det besvarligaste pl"oblemet. Eftersom man hal" att gora med manniskor, ar man beroende av deras traditioner, varderingar oeh allmanna satt att leva.
Det forsla, som man marker nar man kommer i kontakt med
den administrativa organisationen oeh arbetsmetoderna i de underutveeklade landerna, ar att forhallandena ar sa olika pa skilda hall.
Man marker snart, hur beroende administrationsmetoderna ar av den
allmanna kulturella nivan oeh av traditionerna, ja, av hela strukturen
hos samhallet. J u mer man kanner till den ekonomiska, politiska oeh
soeiala htistorien i det land, som man hal" att syssla med, ju lattare
hal" man att forst£ det administrativ~ maskineriet oeh att undvika en
massa forbattringsforslag, som aldrlg gar att realisera.
Om man inte pa allvar forsoker llira kanna landets kultur oeh historia, hugger man vanligen i stene Man hal" forutfattade meningar om
saker oeh ting oeh kommer med \forslag som helt enkelt inte kan
genomforas. Jag kan naturligtvis inte hal" ga in pa hela fragan om
relationen mellan samhallskultur oeh administrativ praxis, men jag
skall ta upp vissa aspekter av detta problem, vilka jag tror ar vasentliga.
Man behover inte vistas lange i ett underutveeklat land forran man
ar pa det klara med att manniskornas allmanna vardeforestallningar
ar olika dem man kanner till fran Vasteuropa. Folk hal" helt andra
uppfattningar om vern som ar hog eller lag, vilket arbete som ar fint
oeh Inindre fint. De hal" andra uppfattningar an vi om pa vad satt
man skall ersatta ett arbete. De hal" helt andra ideer om tidens yarde
oeh om myeket, n1yeket annat. Det finns lander, dar det ar fint att
vara politiker. Det finns andra, dar det ar myeket finare att vara poet
eller jordagare eller" krigare. Det ar klart att detta paverkar samhallsmaskineriets satt att fungera. I manga fall gar varderingarna tillbaka
pa uraldriga traditioner, i andra atel" hal" de nyligen forandl"ats, t. ex.
i samband med en revolution. Jag ar forvissad om att exempelvis
varderingarna i dagens Egypten ar ganska olika clem som fanns innan
Nasser kom till makten. I manga fall ar det fraga om stabila varderingar, i andra om hogst labila oeh skiftande.
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Ett forhaJlande, som fororsakar konstant irritation hos alIa som
for forsta gangen kommer fran jaktiga platser som Stockholm, New
York eller Paris till ett underutvecklat land, ar skillnaden i uppfattning om tidens betydelse. Jag minns fran de ar, da jag var i
Israel, att de intellektuella israelerna alltid tyckte att det var oandligt mycket roligare att diskutera ett problem an att hitta en losning
av problemet. Nar man gjort det, tog ju diskussionen slut. Fran forhandlingar i arabvarlden vet jag att det helt enkelt betraktas som
bevis pa dalig smak eller bristande artighet, om man tror att man
skall fa svar pa en viktig fraga vid forsta besoket hos en minister.
Man maste ge vederborande tid till att komma underfund med vern
man ar och vad man viII, och om man overhuvudtaget ar en person
yard att prata med och lita pa.
Jag skall beratta en annan liten upplevelse som annu mera drastiskt belyser uppfattningen om tidens betydelse. En av mina kolleger,
som var tillsammans med mig i Ghana, gjorde en bilresa fran Accra
upp till ett av de nordliga territorierna. Pa vagen sag han ratt manga
afrikaner, som stod vid vagkanten och ville ha "lift" in till staden.
Hans afrikanske chauffor talade om for honom, att dessa manniskor
sakert redan statt och vantat pa skjuts i flera dagar oeh att de fIesta
av dem fortfarande skulle sta kvar, nar man atervande till Accra. Mycket riktigt. Afrikanerna fanns kvar nar man efter nagra d.ar kom tillbaka till samma stalle. For dem hade irite tiden nagon betydelse. De
foredrog att ata sin tapioka vid vagkanten och soya dar pa natten, for
att sedan nasta dag sta och halla upp tummen igen, i staJlet for att ge
sig ut pa vandring under den heta afrikanska solen.
Jag namnde att uppfattningen om hur man lampligen bor ersatta ett
arbete ocksa kan variera. Nar den franska kolonialadministrationen i
Dakar borjade anvanda afrikanska tjansteman, tillampade man den
vanliga franska lonepolitiken och gav folket hogre loner, nar de arbetade hart och var duktiga och flitiga. Men resultatet blev inte aIls
vad man tankt sig. I Vastafrika finns ett klansystem, som innefattar
alIa slaktingar, och som innebar att den inom slakten, som har de
basta inkomsterna, far ta hand om de ovriga. Nar nu forvaltningen i
Dakar gay sina afrikanska tjansteman loneforhojning, sa medforde
detta att alIa mojliga kusiner och bryllingar flyttade hem till vederborande, medan tjanstemannens egen levnadsstandard i stort sett blev
oforandrad. Av samma skal ser smakopmannen efter Afrikas vastkust
manga ganger sina varulager forsvinna, darigenom att deras slaktingar
ogenerat lagger sig till med varorna. Dessa kan helt enkelt inte forestalla sig, att nagon skulle vilja salja varor till andra, sa lange som
det finns slaktingar som gar hungriga.
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Detta ar ju en installning som ar helt frammande for oss, och det ar
latt att tanka sig att om en lonespecialist fran svenska stadsforvaltningen skulle skickas till Dakar for att ordna upp forhallandena, skulle
kanske inte resultatet bli precis det asyftade.
A andra sidan ar det i stora delar av varlden alldeles naturligt, att
man ger en tjansteman en gava darfor att han har utfardat ett byggnadstillstand eller en importlicens. Samtidigt kan man inte tanka sig
att behova betala kontant for tjanster och saker, som vi finner det
naturligt att betala for.
Eftersom den ekonomiska planeringen syftar till att astadkomma
forandringar pa det ekonomiska och sociala omradet, vilka automatiskt
medfora brott mot traditioner och vanor, galler det att fa tag i lokala
ledare som ar villiga att ta risker och ansvar. Att riskerna kan vara
stora, nar det galler att t. ex. andra pa en jordbruksteknik, som ar
nedarvd sedan manga hundra ar, eller att flytta en befolkning fran
deras faders gravar i samband med en dammanlaggning, forstar man
latt. Har kravs det lokala ledare med m9.d, intelligens och vidsynthet.
En sadan ledare maste begripa vad han ger sig in pa och vara villig att
ta ansvaret.
Tillgangen till ledare med intellektuell kapacitet ar alltid mindre
i de underutvecklade landerna an/:" i de industrialiserade landerna,
men den varierar ocksa fran land till land. Om vi t. ex. ser pa statistiken over antalet gymnasie- eller ~niversitetsutbildade personer per
1.000 invanare, finner vi stora skillnader mellan sadana lander som
Israel, Chile eller Argentina a ena sidan och Afganistan eller Franska
Ekvatorialafrika a den andra. Granskar man statistiken narmare for
att se efter, hur manga som har praktisk vetenskaplig utbildning i sadana fack, som betyder mest i samband med ekonomisk planering,
som teknologj, skogshantering eller jordbruk, skall man finna att situationen i flertalet fall ar annu samre. I Columbia exempelvis fanns det
for nagot ar sedan inte en enda person med vetenskaplig utbildning i
skogshantering, detta i ett land d~r skogstillgangarna ar en av de vasentliga kallorna till ett framtida valstand.
Det ar klart att valet av studieinriktning inom den lilla privilegierade grupp i ett underutvecklat land, som har mojlighet att komma till
universitet, ocksa beror pa traditionella varderingar. I Sydamerika
har utbildningen till jurist ansetts vara det fornamsta och den har
darfor dominerat. I Indien har det framfor alIt ansetts efterstravansvart att fa ligga i Oxford och Cambridge och skaffa sig en klassisk utbildning, vilket ju inte ar precis det som de olika femarsplanerna bast
behover.
Tillgangen pa intellektuella ledare, sarskilt inom praktiskt betonade
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yrken, ar saJedes inte tillracklig i de underutvecklade landerna. Men
det kravs inte hara ledare med praktisk akademisk utbildning. Ledarna
bor aven ha administrativ erfarenhet. Har ar tillgangen annu mindre.
Nar jag vistades i Israel, kunde jag inte klaga over hristen pa intelligentsia. Dar fanns mangder av skickliga lakare, ingenjorer, advokater och andra, som till stor del kommit till Israel som flyktingar
fran Centraleuropa. Men det val" fa av dessa lakare som varit sjukhusadministratorer, fa av advokaterna som varit domare och kande till
domstolsadministration, och fa av ingenjorerna som varit verkstadschefer och kande till industriell administration. Trots tillgangen pa
akademiskt uthildat folk radde det brist pa ledare med administrativ
erfarenhet.
I Sverige, Amerika, England och andra vasteuropeiska lander ar vi
vana vid att ha en stor reserv av administratorer inom det enskilda
naringslivet - bade inom fOTetagen och fackforeningarna - och
under kriget kunde pafrestningarna pa den statliga apparaten klaras
tack yare att man tog denna reserv i ansprak. - I de underutvecklade
landerna har man vanligen inte nagon sadan reserve Dar brukar tvartom statsforvaltningen ha battre tillgang till administratorer an de enskilda foretagen. Nar dessa kommer i trangmal, rekryterar de folk
fran statsforvaltningen och inte tvartom. Framfor alIt ar det en sektor
inom statsforvaltningen som harvid varit betydelsefull, namligen armen. Jag horde exempelvis for nagon tid sedan en framstaende brasiliansk industriidkare saga, att man dar inte hade nagot storre problem
att skaffa goda chefsamnen, sa lange man inom armen hade en sa
fornamlig utbildning som nu ar fallet. En hel del av stormakterna,
framfor alIt Amerika, har ju ocksa koncentrerat sin hjalp till de underutvecklade landerna till det militara omradet, vilket nog medfort att
klyftan mellan administratorerna i armen och inom den ovriga forvaltningen blivit annu storre an tidigare. De inrikespolitiska konsekvenserna harav hal" vi nyligen sett i hI. a. Pakistan och Tailand, och
jag tror inte att dessa ar de sista militarkupperna i den underutvecklade varlden.
Slutligen skulle jag vilja saga nagra ord om ytterligare en miljofaktor, som ar av betydelse for fOfstaelsen av ett lands administration,
namligen bristen pa politisk integration och stabilitet. FOT en svensk,
som kommer fran ett land, dar vi sedan manga generationer tillbaka
haft fullstandig kulturell och politisk integration, och dar det inte
finns nagra minoriteter att tala om, yare sig i fraga om religion, sprak
eller ras -.- ar det ofta forbluffande att konstatera vilka klyftor som
existera mellan olika befolkningsgrupper i flertalet underutvecklad.e
lander. I Sydamerika finner vi exempelvis i landerna langs hela An-
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derna en frapant skillnad mellan a ena sidan indianerna oeh a den
andra sidan de gamla spanska familjerna och de inflyttade europeerna. I vissa fall, sasom i Bolivia, har denna skillnad redan lett till
revolution; i andra fall, 1. ex. Peru, fragar man sig om inte en revolution maste komma sa smaningom. Forhallandena i Vastafrika aro likartade. I Ghana ar skillnaden mellan de ledande skikten i den gamla
Guldkustkolonien och folket i Ashanti eller de norra territorierna
nastan lika stor och i Nigeria har sjalvstandighetsforklaringen blivit
uppskjuten darfor att man ej kunnat komma overens om hur de tre
delarna skall forenas. Pa sista tiden har vi last om oroligheterna pa
Ceylon, vilka bottnar i sprakstriden mellan tamileser och singhaleser.
Exemplen skulle kunna mangfaldigas. Jag undrar om ej den starka
centraliseringen, som man moter overallt i de underutvecklade landerna, och sam ar sa irriterande for den sam dar skall syssla med
planeringsarbete, helt enkelt beror pa att ledningen i centrum inte kan
lita pa befattningshavandena ute i periferien.
For att ga tillbaka till planeringspr<?cessen, sa namnde jag tidigare
att faststallandet av preciserade mal och reserverandet av erforderliga
resurser var de huvudproblem, som \~planeraren har att syssla med.
Det forsta administrativa problem han harvid moter ar att fa fram
erforderliga data. Nu ar det klart att i vissa avseenden finns del helt
inte nagra data. Jag har vid ett apnat tillfalle namnt, hur svart det
exempelvis visade sig vara att fa en riktig uppgift am antalet invanare
i Liberia. Det finns varierande uppskattningar av invanarantalet, fran
de mest pessimistiska, sam jag fatt av lakare med till synes god kannedom am landet, och som gick ut pa att det fanns maximum 750.000
invanare, till de mest optimistiska, som kom fran unga liberianer i forvaltningen, vilka ansag att landet hade 2,5 miljoner invanare. DaremelIan ligger nag siffran, men det ar besvarligt att gora upp nagra definitiva planer for behov av bostader, skolor, sjukhus etc. nar man inte
vet yare Ofta saknas data angaende jordbruksarealen, mineraltillgangar, nederbordsforhallanden, stromforhallanden m. m. vilka man
skulle behova for att fa ett grep'p om tillgangliga resurser. Om det
1. ex. ar fraga om utbyggnad av ett vattenfall, brukar finansinstituten
krava hydrologiska uppgifter for de senaste 25 aren, innan de bevilja
ett Ian men sadana data gar sa11an att fa.
I manga fall finns det emellertid mer data an man tror, problemet
ar bara, hur man skall fa del av dessa data. Nar jag var pojke faste
jag mig vid orden "kunskap ar makt", sam bI. a. stod att lasa pa tidningen I..Jjus' forsta sida. Min erfarenhet fran de sista arens arbete inte bara i de underutvecklade landerna - har sagt mig, att manniskorna betraktar kunskap som makt narmast nar de kan forl
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hindra andra fran att ta del av kunskapen. Ofta ar folk helt enkelt
radda att tala om vad de vet. De kanner sig kanske osakra i sin anstallning, och de undrar vad de uppgi£teI', som man viII ha, skall anvandas till. Nar det galler att soka fa fram uppgifter befinner sig
emellertid en europe manga ganger i en hattre situation an en av
landets egna invanare. Man vet att europen snart reser sig vag, och
darfor ar man inte sa radd for honom.
Rent allmant sett far man alltsa utga ifran att folk ar ovilliga att
lamna ifran sig uppgifter. Nar det galler att inratta nya planeringsorganisationer, bor man darfor forlagga dessa till departement eller
verk, med sa goda forbindelser som mojligt. Eftersom de anstallda
inom statsforvaltningen i alIa lander ar vana vid att lamna uppgifter
av alIa de slag till finansdepartementen i samband med budgetberedningen, tror jag, att i manga fall ett planeringsorgan med fordel kan
anknytas till ett finansdepartement. Det kan ocksa vara tankbart, att
en centralbank ar den basta platsen. Denna harden fordelen att den
vanligen star litet vid sidan av sjalva statsfoTvaltningen och darfor
intar en viss opartisk stallning och att den agel' internationella forbindelser.
Patagligt ar emellertid att anskaffandet av data utgor ett av de besvarligaste momenten i den ekonomiska planeringen. Kan man inte
vinna forstaelse hos statsforvaltningens folk for planeringsarbetet, ocb.
fa dem att inse att de inte behover vara radda, och att sifferuppgifterna
inte kommer att anvandas mot dem sjalva, ja, da tror jag att det ar
bast att aldrig ge sig pa nagon planering.
De administrativa problemen med databehandlingen aro emellertid
ej de enda, som aro besvarliga. Jag skall hal' bortse fran administrationen av sjalva planeringsarbetet, och ga direkt pa fragan om efterkontroll. Sasom jag tidigare framhallit, kan det leda till de mest kostbara konsekvenser, om man inte kontrollerar om planeringarna foljes
och tidtabellerna halles. Under min Boliviatid rekommenderade en av
FN-experterna att man skulle skara ned importen med 20 procent for
att kunna gora de valutabesparingar som val' nodvandiga bl. a. for att
man skulle kunna skaffa ny maskinell utrusttning till gruvorna. Hans
rekommendation inte bara godtogs, men den genomfordes till punkt
och pricka, d. v. s. all import skars ned med 20 procent. Dom om
vederborandes forvaning, nar han erfor att t. o. m. en kabel, som bestallts till en av gruvorna anlande 20 procent kortare an beraknats.
Den rackte inte ned till botten av gruvhalet. Sadana saker handel' ideligen, och man kan inte vara nog aktsam med att kontrollera alIa
forandringar av planerna och tidtabellerna.
Men samtidigt maste man vara pa det klara med att denna kontroll
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oIta betraktas som ett onodigt intrang i vederborandes verksamhet.
Den som handhar utforandet av ett projekt ser inte med blida ogon att
man viII ha rapporter om hur langt han hunnit med att bygga en viss
fabrik, en skola, en bro eller vad det nu galler, hur mycket virke eller
stal han anvant o. s. v. Jag tror att vi har star infor ett av de allra svaraste administrativa problemen i hela planeringsarbetet.
Annu besvarligare blir efterkontrollen av planernas genomforande,
nar man kommer till de sekundara eIfekterna av realiserandet av pIanerna. Jag tanker pa de effekter, som t. ex. igangsattandet av ett stort
stalverk eller oppnandet av skolor kan ha pa samhallet som helhet. Om
industrien lockar till sig den arbetskraft, som borde ha gatt till jordbruket kan inte detta producera sa mycket sam beraknat. Det betyder
okade livsmedelskostnader, vilket i sin tur medfor okade loner och
sa ar den valkanda inflationsspiralen i gang. Manga ganger heror
uppkomsten av denna spiralrorelse just pa bristande kontroll av de
sekundara effekterna av planeringarnas genomforande, framfor alIt
effekterna pa jordbrukssidan.
I detta sammanhang moter vi hela fragan om htlr planeringen kommer att paverka valutalage och prisstegringar. I flertalet av de underutvecklade landerna finns det overh!u.vudtaget inte den administrativa
apparat, som vi ar vana vid att ha ~:till vart forfogande, da det galler
att beharska prisutvecklingen. Man har inte den organiserade arbetsmarknad och penningmarknad somvi hare Mojligen har statsmakterna
i skattepolitiken ett visst prispolitiskt verktyg till sitt forfogande, men
de har inte heller mycket annat. Centralhankens diskonto har ingen inverkan pa priserna och avsaknaden av en penningmarknad gor att man
ej kan tillgripa open-market-operationer. Vad man kan gora ar naturligtvis att stoppa importen eller att lagga pa import- eller exportskatter, men foljden harav blir oIta hara att efterfragan pa importerade
amerikanska hilar Iorskjuts till lyxvillor och simbassanger. Aven om
detta kan ha en kortsiktig inverkan pa valutalaget, hlir effekten ur
inflationistisk synpunkt icke sa store
I manga fall kan man inte ens komma at utrikeshandeln, darfor att
det, sasom i manga afrikanska lander, inte finns nagon mojlighet att
kontrollera granserna. I Indonesien med dess tusentals oknar kan man
inte heller gora mycket at smugglingen, atminstone inte for vissa varor.
Utvecklingen av diamanthandeln i Sierra Leone ar ett typiskt exempel
pa de svarigheter man moter. Man raknar med att diamantmonopolet
numera hara har hand om 1;3 av produktionen, medan 2;:3 smugglas ut
till utlandet, utan att det finns mojlighet att ingripa daremot.
Vad kan da vi fran Vasterlandet gora for att hjalpa de underutveck..
lade landerna med dessa administrativa problem? De rent tekniska
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problemen ter sig ju betydligt liittare. Det ar oeksa med de administrativt-tekniska problemen vid handlaggningen av olika arenden, det ar
lattast att hjalpa. Forst oeh framst kan man forsoka fa till stand en
forenkling av sjalva metoderna for det administrativa arbetet. Som ett
exempel pa behovet av 5adana forenklingar kan jag namna, att nar vi
i Bolivia gjorde en undersokning av handlaggningen av statliga utbetalningar, fann vi att nar utbetalningen gjordes med en check utstalld
av statsfoTvaltningen, fordrades det sammanlagt over 36 underskrifter
pa alIa olika kommitteer, oeh om det val" fraga om en utlandsk check
behovdes det ytterligare ett tiotal. Med en viss fiffighet eller smidighet
och ett oandligt talamod kan man rationalisera ett sadant forfarande
sa att det inte behovdes mer an kanske ett dussin underskrifter, oeh
bara det betyder jll ratt myeket for effektiviteten i arbetet. Nar FN:s
skatteexperter forst kom till Bolivia, hade man flera hundra olika
skatter, och speeifika skatter for alIa upptankliga andamal. I manga
fall kostade inkasseringen av dessa skatter myeket mer an det belopp
skatten tillforde statskassan. Aven hal" kunde man med smidighet oeh
talamod astadkomma betydande administrativa forenklingar.
Jag tror salunda att man kan astadkomma en hel del da det galler
att hjalpa de underutveeklade landerna med att forenkla den administrativa proceduren. Men en forutsattning for att man skall lyekas
ar naturligtvis att det finns lokala krafter, som kan ta vid dar man
sjaIv slutar. Det betyder att samtidigt med rationaliseringsarbetet maste utbildningsverksamheten intensifieras. Det basta ar att planeraren
genom eget exempel visar, hur man loser de dagliga problemen. Men
for att kunna gora detta maste den expert, som deltar i planeringsarbetet i ett underutvecklat land satta sig in i den lokala arbetsmiljon, oeh
verkligen ta del i de vardagliga problemen. Detta ar inte alltid sa latt.
Oftast resonerar den besokande vasterlanningen i stallet sa hal": "Nu
nar jag under en kort tid ar tjanstledig fran en hog befattning i mitt
land, maste jag forsoka utratta sa mycket som mojligt. Hemma hal" jag
sekreterare, ritare, statistiker oeh andra, som hjalper mig med detaljerna i arbetet, men hal" skall jag sitta i talt oeh skriva maskin sjalv
med tva fingrar och oeksa gora allting annat sjalv. Det ar en fabulos
misshushaIIning med arbetskraft."
Jag hal" hort argumentet manga ganger, men jag ar inte saker pi! att
det haIler streck. Nar jag val" med om att bygga upp en flygforvaltning
i Israel, skottes arbetet av en expertgrupp fraIl ICAO, som under flera
ar arbetat i intimaste kontakt med den Iokala verksamheten. Jag insisterade hela tiden pa att vara experter oeh israeliterna skulle arbeta
under samma forhallanden, ty jag tro1" att man annars aldrig riktigt
begriper problemen. Man maste sjalv komma underfund med hur svart
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det ar att fa ett brev till posten, att fa en rekvisition behandl~d eller
fa nagot annat gjort. Om vi lett arbetet fran ett europeiskt idealkontor
med all den service man dar ar van vid, ar jag saker pa att det hela
ramlat samman den dag var grupp lamnat sitt uppdrag.
Vi har myeket att lara fran lakarna oeh missionarerna, som arbetat
i de underutvecklade landerna. De ha vanligen levt som landets egna
invanare oeh skaffat sig skoterskor oeh annan personal genom att uthilda de infodda. Samma tillvagagangssatt behover vi tillampa pa del
administrativa omradet, aven om det inte gar sa fort att skaffa fram
folk pa denna vag.
Dessa problem ar emellertid relativt enkla att losa, aven om de
tar sin tid. Mycket svarare ar att forsoka forandra sjalva den administrativa strukturen. Frestelsen att gora detta ar emellertid stor jag har sjalv rakat ut for det. Nar man skall paborja ett planeringsarbete satter man sig ofta ned oeh ritar ett stort diagram over hur
hela forvaltningen borde se ut, oeh man sager sig att om folk bara
yore fornuftiga oeh foljde ens organisationsplan, skulle allting ftlngera
perfekt. Det ar emellertid bast att aldrig visa planen for nagon, l£t
vara att det inte skulle handa nagot'iQm man gjorde det. Folk skulle
bara skratta och saga, att ens plan .inte gar att genomfora, darfor att
den eller den politiska ledaren maste sitta pa en viss post eller darfor
aitt han har kusiner eller sysslingar som maste sitta dar eller dar.
Men naturligtvis kan den, som staJ1nar lange i landet oeh som forstar
hur forhallandena ligger till, lyekas genomfora vissa forandringar
aven nar det galler den administrativa strukturen. Det ar emellertid
ieke latta
Allra omtaligast ar det givetvis att komma med direkta rekon1mendationer betraffande sjalva' den administrativa politi~en: lonepolitiken, befordringspolitiken ete eller sa kansliga problem som nepotism
eller korruption. Manga ganger aro dessa senare foreteelser symptom
pa mycket djupare liggande missforhallanden, oeh att forsoka angripa dem isolerat med exempelvis lagforeskrifter, tjanar inte myeket
till.
.
Vad jag nu sagt kan verka pessimistiskt, men jag ar langt ifran
pessimistisk betraffande vara mojligheter att hjalpa de underutveeklade landerna. Jag tror att ett land som Sverige har mycket att ge
dessa lander. Hela var typ av ekonomi, var blandning av socialism
och fritt naringsliv ar nagot som ofta passar dem. De hyser ocksa den
storsta beundran for var administrativa skieklighet, var politiska integritet oeh var formaga att losa olika praktiska problem. Men vi far
inte glomma, att om vi skall hjalpa de underutvecklade landerna vilket vi bor gora - sa ar det fraga ODl ett utomordentligt tidskra-
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vande arbete. Och for att kunna klara detta arbete maste vi forst och
framst studera de olika problem det galler. Detta har vi 110g gjort
nardet galler de rent tekniska och ekonomiska problemen, men ej
nar det galler de administrativa. Se vi exempelvis pa de manga ganger
ganska fantasilosa och trakiga rapporter over den ekonomiska strukturen av olika lander, som Internationella Banken publicerat, ar
det inte tal om anna,t an att dessa undersokningar - trots deras brister
- ha givit oss helt andra forutsattningar att forsta de konkreta ekonomiska problemen i de underutvecklade landerna, an vi hade tidigare.
Men pa liknande satt maste vi ocksa undersoka de politiska forhallandena, de administrativa traditionerna och overhuvudtaget de problemstallningar som jag har sokt berora for att fa ett sakligt underlag
for administrativa reformer. Till att borja med ar det kanske sjalva
forskningen betraffande alIt detta - en forskning som maste goras
av ekonomer"l statsvetenskapare och sociologer gemensamt - som vi
maste ta sikte pa, om vi skall kunna gora en verklig insats i uppbyggnadsarbetet inom de underutvecklade landerna.
Ord/Branden: Jag ber att fa framfora foreningens varma tack till
professor Carlson for det foredrag, som han har hallit och som inte
bara varit utomordentligt intressant utan ocksa mycket roligt och nyttigt for oss. Det har glatt oss Ulycket att ater - efter ett langt uppehall - se professor Carlson forelasa i den byggnad dar han tidigare
under en foljd av ar verkat som larare. Professor Carlson har under
de senaste sex, sju aren beklaft olika befattningar inom Forenta Nationerna, dels ute pa faltet sasom administrator i Palestina och Bolivia,
deIs pa hogsta plan sasom chef for den ekonomiska avdelningen inom
FN. Under denna tid har han samlat ett stort matt av kunskaper och
fatt vidstrackta erfarenheter om varldens ekonomiska forhallanden och
nuvarande problem.
Vi ar glada over att professor Carlson nu har kommit tillbaka till
Sverige och darigenom gett sitt fosterland mojligheter att dra nytta
av vad han har lart sig under dessa are Vi ar ocksa tacksamma for
att han i kvall velat ge oss i Nationalekonomiska Foreningen del av
sina erfarenlleter.
Jag kanske far uttrycka den forhoppningen, att det arbete, som han
utfort i FN inte kommer att avstanna i och med att han nu blivit professor i foretagsekonomi vid Uppsala universitet. Efter vad han anfoI'trott mig, tanker han ocksa forena sin befattning i Uppsala med fortsatt arbete med internationella ekonomiska problem. Det vittnar ju
gott om hans stravan att inte slappa de mondiala aspekterna, nar han
i fortsattningen, sasonl jag hoppas, kommer att vistas DagOn tid av
aret i Uppsala.
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Jag her att fa onska honom fortsatt framgang i det internationella
arhetet.
IIarefter yttrade:
Kanslidirektor C. ·Murray: Jag skall endast gora nagra reflexioner och stalla
ett par fragor med anledning av vad professor Carlson har sagt.
Professor Carlson erinrade om att man i de underutvecklade Hinderna moter
en annan uppfattning om tidens betydelse an hos OSSa Jag har sjalv sett mycket
av den irritation detta astadkommer for dem som arbetar i sadana lander. Men
jag har ocksa den erfarenheten, att denna irritation ar storre hos naringsllivets man, professorer och andra, an hos dem som ar vana vid europeiska
statsforvaltningar. I allmanhet maste ju aven vara egna statsforvaltningar agna
tid at att prova forslag innan de kunna genomfora en reform.
Det ar naturligtvis besvarligt med den brist pa forstaelse for tidens yarde,
som gor att t. ex. ett sammantrade borj ar senare an planerat. Men a andra
sidan kan man manga ganger konstatera att det i underutvecklade lander
finns betydligt mindre hamningar an hos oss nar det galler att genomfora vissa
forslag. I vissa lander har mycket genomgripande reformer kommit till stand
pa kort tid. Ibland gar det for fort, men de~ . finns atgarder som kan genomforas snabbt, om man inte har samma hamningar som inom en gammal statsforvaltning.
.~
I detta sammanhang vill jag namna en erfarenhet fran elt av dessa lander.
Vid ett samtal med en finansminister .lick jag fran borj an detta rad: "Skriv
inte promemorior eller direkta forslag/ Det lonar sig inte. Forsok inte heller
att reformera de aldre tjanstemannens arbete. Sok UPF de unga tjanstemannen,
diskutera aktuella problem med dem och ge dem en forestallning om vad 80m
hander i andra lander. De har inte rekt sa mycket, men sedan de kommit i
kontakt med utlandsk erfarenhet kan vi ski&a ut dem for fortsatta studier.
Det ar de unga som skall skapa en battre framtid for vart land."
:.J ag tycker att detta ar en realistisk uppfattning om sattet att arbeta och
mojligheterna att fora utvecklingen framat inom underutvecklade Hinder.
Det var intressant att hora professor Carlsons vardefulla synpunkter pa de
problem som franvaron av en ekonomisk marknad medfor. Men i manga
Hinder kan t. ex. ranteforandring inte ge nagon effekt, inte darfor att man
saknar en ekonomisk marknad, utan darfor att man saknar politiska forutsattningar att astadkomma en okad produktion. Oron for den politiska utvecklingen hammar naringslivet. Om denna oro forsvann, skulle de ekonomiska forutsattningarna for okad produktion automatiskt vara till finnandes.
Hur olika forhiHlandena ar i de underutvecklade landerna marker den 80m
viII lansera en check. I manga lander tar detta mycket lang tid, i ett land
24 timmar, i ett annat en timme; i ett tredje tio minuter och i Stockholm en
minute Detta visar endast, hur olika arbetssattet ar i olika lander. De fiesta
Hinder stravar efter att astadkomma en arbetsordning som liknar de europeiska landernas.
For att sedan ga over till en annan sida av dessa problem skulle jag viIja
tacka for den, far jag saga kyliga, installning, som professor Carlson gav
uttryck for da det galler hjalpen till de underutvecklade landerna. Jag, tror att
det ar mycket nyttigt med en nykter instaIlning, ty man moter hos oss ofta
en alltfor emotionellt betonad propaganda for ett slags "gavopolitik" i forl
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hallande till underutveeklade lander. Diskussionen laggs manga ganger upp sa,
80m om det skulle vara Val' plikt att lata den fattige fa ata av smulorna
fran den rike mannens bordo Ingenting kan vara felaktigare an en sadan uppfattning. Det ar inte har fraga om att skanka bort overflod, utan att skapa
forutsattningar for dessa Hinder att sj alva utbygg,a sina produktiva resurser.
Det ar vardefullt nar en expert pa omradet sa kr'3ftigt understryker clenna
synpunkt sonl professor Carlson hal' gjorde.
I detta sammanhang vill jag sarskilt herora undervisningens betydelse. Vad
som framfor alIt behovs ar manniskor 80m kan utfora det arbete som ar forut·
sattningen for en produktionsokning. Den hjalp, 80m lamnas, bor darfor framst
avse utbildning av tjansteman oeh tekniker samt upplysning om arbetsmetoder.
Detta forutsatter en breddning oeh forbattring av skolor oeh undervisnings..
anstalter, h j alp med omskolning oeh traning av personal. I andra hand behovs
tekniskt bistand samt Hin for anskaffning av maskiner, produktionsmedel osv.
Om naringslivet inte redan ar hogt utvecklat, kan utvecklingen endast ske det betonade oeksa professor Carlson - pa samma satt som den en gang skett i
vart land, exempelvis da den svenska jarnindustrien utbyggdes med hjalp av
statliga stodatgarder och initiativ, oeh genom inlport av utlandsk sakkunskap
oeh kapital. I underutvecldade lander finns det vanligen i toppen hogt ut·
bildade man, men detta galler endast toppen och denna topp ar liten. Den
stora staben av tjansteman i lagre lonegrader saknar den utbildning som be·
hovs for uppbyggnadsarbetet. Utbildningen av dem ar det viktigaste. Nar
man arbetar inom underutvecklade lander, marker man ocksa snart att de
fIesta lander hal' anvandbara lag. oeh budgetregler. Systemet ar ofta upplagt
av experter fran hogt utvecklade lander. Men bristen galler tillampningen, oeh
detta beror pa lag standard hos den stora massan av lagre tjansteman.
En annan fraga som bor beaktas dB. man studerar de problem som hoI'
samman med de underutvecklade landerna avser bristerna i fraga om -den
internationella hjalpverksamheten. Det ar inte svart att finna experter, men
det ar svart att fa med personer 80m kan anpassa sig efter forhallandena pa
arbetsplatsen, sadana de betingas av landets religion och historia, av nationella
vanor och traditioner, arbetsmetoder, laguppfattningar och annat. Det ar 5vart
att finna dem som inser att alIt det man viII gora i sitt eget land, kan eller
hoI' man inte gora i ett annat land. Det ar ocksa svart att finna dessa 80m
inser att de underutvecklade lander, maste man, pa samma satt som om det
galler att fullgora uppdrag i det egna landet, ratta sig efter regeringens oeh
myndigheternas onskemal och finna sig i den granskning av olika forslag, 80m
motsvarar den remissbehandling, som sker i det egna landet, och som alltid
tar viss tid. Vid.are maste man ha klan for si!g betydelsen av inrikespolitiska
forhallanden.
Vad som behovs ar administrativt tranad hjalp med forstaelse for dessa pro·
blem. Att skaffa sadan expertis kraver pengar oeh talanl0d samt studier av
problemen i de aktuella fallen.
Professor I. SvenniIson: Herr ordforande! Jag skulle ocksa narmast vil j a
staHa ett par fragor till professor Carlson - det ar ju angelaget for oss att
sa mycket som mojligt fa del av hans stora erfarenhet pa detta omrade.
Jag skulle forst vilja stalla den nagot tillspetsade fragan: finns det egentligen
for mycket av administration i de underutvecklade landerna? Jag forestaller
mig att professor Carlson i framsta rummet syftade pa den centrala administra·
tionen, nar han hal' talade om behovet av forenkling och effektivisering. 5asom
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han namnde, finns det en mycket stark tendens' till centralisering av administrationen i dessa Hinder. Jag undrar, om det inte finns annu en bidragande ors.ak
till detta, namligen den gamia kolonialismen, 80m tagit dod pa den sj alvstyrelse som kunnat finnas ute pa faitet, och salunda Himnalt efter sig ett tomrum som inte blivit utfyllt.
Mitt intryck ar att det visserligen finns oerhort myeket att gora for att
astadkomma storre effektivitet inom den centrala administrationen, men att
detta kanske inte ar av den storsta betydelsen. Aven om man lyckas perfektionera administrationen, sa att papperen loper runt pa kortare tid oeh checker kan
utkvitteras snabbare och aven om' denna administration gor upp de mest
beundransvarda planer, sa blir inte resultatet det asyftade. Detta helt enkelt
darfor, att det ute pa fiiltet saknas folk som kan utfora vad man centralt
har planerat oeh beslutat forverkliga. Professor Carlson talade om efterkontrollen saSom nagonting mycket betydelsefullt. Men det kanske inte finns
nagonting att efterkontrollera, och vad skall den centrala administrationen da
gora?
Jag har Inycket mindre erfarenhet an professor Carlson av forhiHlandena i
de underutvecklade liinderna, men ett av mina starkaste intryck ar att det
i dessa lander framfor allt saknas folk 80m har formaga att praktiskt realisera
~o]ika planer folk 80m kan bygga en f~brik, som kan satta upp en verk..
~stadsskola eller som kan fa i gang industrlproduktionen och se till att det
hela verkligen lope~. I detta sammanhapg skulle jag ocksa viI j a staHa en
fraga till professor Carlson: ar det inte ~en viss risk for att var tekniska hjalp
till de underutvecklade landerna blir ,·litet felbalanserad, darigenom att vi
inte till dessa lander far ut tillrackligt med folk som just har vana vid det
praktiska realiserandet av olika foretag inom produktionen och det kommuInala livet? Vi skickar ut en mangd experter, som skall kunna lara ut fina
nletoder i alIa mojliga avseenden, men vi avstar i ganska liten utstrackning
fran folk som har erfarenhet av praktiskt handlande.
Detta ar ett problem, SOln borde kunna intressera det svenska naringslivet,
med tanke pa var egen export till oeh ekonomiska forbindelser med de underutveeklade landerna. Om folk, som har direkt praktiskt erfarenhet fran svenskt
naringsliv av hur man driver en fabrik eller organiserar en marknad, kunde
fa mojIighet att under nagra ar syssla med sadana saker ute i dessa lander,
skulle det kunna fa stor betydelse for vara ekonomiska forbindelser med vederborande lander.
Direktor Tore Tallroth: Herr ordforande! Vi har alla med stort intresse
lyssnat till professor Carlsons skildring av den internationella expertens och
de internationella organens arbetsuppgifter. Aven den som pa hemmaplan haft
att kampa med de internationella organen da det gallt att fa fram de alltfor
sallsynta experterna och att placera - vilket ocksa berett svarigheter - de
utlandska fackman som av FN och fackorganen skickats till Sverige for stu;d.er - aven han kan i stort sett instamma i professor Carlsons positiva
skildring av FN och dess arbete.
Det ar emellertid pa ett par punkter 80m man kanske skulle vilja anmala
avvikande mening. Givetvis bor vi ytterligare studera de underutvecklade Hindernas problem och liven fordjupa oss i Varldsbankens rapporter som foreislagits, men a andra sidan undrar jag, om det inte skulle ta for lang tid,
darest svenska folket mer allmant skulle fordjupa sig i dessa problem och
dessa vardefulla rapporter, innan det kommer till stand en okad medverkan
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fran var sida - inte minst galler det naringslivets insatser. Jag tror att professor Svennilson har alldeles ratt dari, att det ar olyekligt att de internationella organen forbiser den mer aktiva insats som skulle goras, darest man i
hjaIparbetet finge med allt £lera som ager den praktiska erfarenhet oeh de
arbetsmetoder produktionslivet har formaga att ge sitt folk.
Da fragar man sig - {)eh jag viII garna rikta den fragan tin en hogt uppsatt oeh pa ansvarsfyllda internationella poster beprovad tjansteman med svensk
bakgrund: hur kommer det sig att det ar sa svart att vinna gehor for sadana
synpunkter som att det exempelvis ar battre att anlita en konsulterande firma
1. ex. Vattenbyggnadsbyran for statliga planeringsarbeten eUer vattenundersokningar i stallet for :att lata arbetet skotas av oHka individuella utlalldska
experter? Forst kanske det kommer en grek, som vistas sex' mana.der pa
platsen for att under denna tid bara hinna borj a med arbete1. Sa reser han
hem., oeh sedan kommer det en svensk, som fortsatter med arbetet under atta
manader. Darpa kommer det en friansman, som da garna vill borja om m.ed
alltsammans £ran borj an, under anlaggande av vissa eivilisatoriska aspekter
aven pa vattenbyggnadsfragor. Att det tilHimpas en sadan ordning med tillkallande av enskilda experter, sages bero pa att det blir billigare att ordna
for en person oeh hans familj, aven om man maste betala resekostnader, an
att anlita en organisation. Det ar mycket svart att overtyga FN oeh fack~Jrganen om att det ar battre :att fran borj an iklada sig de utgifter SOln ar
forenade t. ex. med anHtande av en konsulterande firma.
Det ar pa liknande punkter som det ar viktigt att fa till stand en andrad
installning fran FN:s sida. Man bor inrikta sig pa att effektivisera forvalt\ningen ute i respektive lander oeh se till ·att det sa myeket sam mojligt anHigges praktiska synpunkter. Det ar ju en myeket vanlig f&restallning, aU det
i de underutvecklade landerna inte finns nagon god statlig forvaltning av
det slag vi har har i Vasterlandet. Detta ar felaktigt. Sasom bade professor
Carlson oeh kanslidirektor Murray har starkt betonat foreligge\f emellertid den
stora skillnaden, att inom forvaltningarna i de underutveeklade landerna ar
toppen mycket val besatt, medan det ar tunt med tjanstemannen i mellangraderna, vilka i Varia lander utgor en karna da det ganer samhaIisarbetet pa
olika omraden. Detta ar ett allvarligt hinder for forvaItningsapparaten.
Den starka centraliseringen till nagra fa krafter aUra hogst upp i toppen
ar natU(rligtvis oeksa en besvarlig sake Jag kan beratta ett litet fall fran mitt
n.rbete som belyser detta. For nagra ar sedan var det fraga om a.tt Sverige
skulle inbjuda nagra stipendiater fran Indien oeh jag hade tillfalle att tillw
sanllnans med ambassador Myrdal diskutera saken med en del indiska tjansteman pa, lllt mig saga statssekreterarniva. Den livliga diskussionen slutade
med ett allmant uttalande om att vissa prineiper b~rde tillampas. Nar jag
dagen darpa traffade en indisk van som varit med om diskussionen sade han:
~'Sasom Du forstar, kan ingen av oss som var med i gar fatta nagot besIut
i den har fragan, utan det maste ske hogre upp - det maste antingen vara
Nehru eller finansministern eHer ordforanden i planeringsorganisationen som
fattar beslutet." Dess:a hogt upptagna man skulle alltsa behova syssla med
{ragan om vilka sex personer som Sverige skulle inbjuda sasom stipendiater.
Det ar oeksa en olagenhet - om jag skulle vaga rikta en forebraelse mot
FN - att sa manga besiut som galler den tekniska. bistandsverksamheten
fattas, om de overhuvudtaget fattas, inom alltfar manga internationella organ.
Detta ar Dlanga 0108ta internationella administrativa problem aven om kritiken
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mot FN for bristande effektivitet pa det hela taget ar overdriven eHer ohefogad. Jag tror emellertid att de forhallanden jag nu pekat pa ar en av forklaringarna till att det ~r sa svart att fa tag pa svenskar 80m vill ge sig
ut pa dessa uppdrag i de underutveeklade landerna. Det ar denna osakerhet,
inte om formanerna oeh levnadsvillkoren, utan om sjalva arbetsuppgifterna oeh
dess utformning som gor, att man inte kunnat salja expertuppdrag till sa manga
~venskar som hade varit onskvart.
En framkomlig vag att losa en del av de problem, som sammanhanger med
rekryteringen, vore kanske att for ett visst uppdrag anstaUa en aldre och
mer ledande expert och lata honom atfoljas av en assistent. Professor Svennilson vet emellertid, hur svart det ar att kunna driva igenom en sa pass sjalvkIar sake Man kan oeksa tanka sig ett utbyte - saSom skett vid de direkta
bistandsaktionerna, bI. a. pa amerikanskt hall - me1lan olika institutioner,
sa att t. ex. Handelshogskolan i Stockholm atog sig uppdraget att organisera
· en handelsvetenskaplig utbildning i, lat mig saga Indien. Oeh varfor skulle
inte Uppsala universitet kunna organisera en utbildning i foretagsekonomi
exempelvis i Pakistan?
A andra sidan skulIe det vara mojIigt - jag vin understryka vad professor
Carlson i det avseendet sade - att astadkomma ratt myeket genom relativt
enkla forbattringar av de metoder som redan tillampas inom de underutvecklade landerna! Pa manga omraden skulle man !~og kunna gora praktiska arbetsinsatser, som kanske inte forefaller sa mar:~vardiga, men som skulle kunna ha
en vasentlig nytta for landet sj alvt. En av;de fa svenska experter inom histandsverksamheten, som sj alv star mitt i pro;duktionslivet, hade fatt i uppdrag att
undersoka, huruvida ett land hade nagca mojligheter att utveckla en metallindustri. For att fa en uppfattning 0lll importen av aluminium begav han
sig till den diminutiva statistiska eentralbyran 80m finns i landet, men det
visade sig att man dar inte hade tillrackliga uppgifter om denna import. Han
maste da for att fa nagon hunl om saken sjalv ga ned till hamnen oeh gran~ka
tull- oeh skeppslistor for att se, hur myeket aluminium som hade inforts till
landet. Vidare skrev han till en internationell forening i London och hegarde
uppgift om vilka lander som exporterat aluminium till landet. Pa detta satt
kunde han alltsa skaffa sig en viss bild av den normala importen av denna vara.
Jag tror att praktiska hjalpinsatser, som kanske inte forefaller sarskilt hjarteknipande - jag instammer overhuvudtaget i tanken pa en mer beharskad syn
pa denna hjalpverksamhet - inom statistikens, skattevasendets oeh organisationsomradet har pa langre sikt en stor betydelse aven for det ekonomiska
utveeklingsarbetet. FN har val av naturliga skal annu inte haft mojlighet att
ga in pa de mer produktiva sidorna av uppbyggnadsarbetet, men man bor fordenskull inte underskatta de insatser som gj orts oeh kan goras, pa forvalt·
ningens omrade - uttryeket "forvaltningen" da anvant i ordets vidaste mening.
Jag tror att det yore lyekligt, om enskilda faekman och myndigheter har i
Sverige kunde intresseras for att mer an hittins medverka harvidlag.
Sekreterare Goran 0.-0. Claeson: Herr ordforande! Jag begarde ordet, innan de ovriga talarna hunnit framlagga sina konkreta forslag, oeh darfor bortfaller nu en del av de synpunkter som jag tankte komma med.
Nar jag var fardig med mina studier for pol.mag.-examen vande jag mig till
direktor Tallroth oeh fragade, om det fanns nagon mojlighet for mig att fa
gora nagot for de underutvecklade landerna. Det var kanske en oversp.and
fraga, men den var i varj e fall gj ord i all valmening. Jag fick - litet tillspetsat
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uttryekt - det svaret, att jag skulle komma igen nar jag blivit professor elIer
generaldirektor. Efter sex ars arbete med olika utredningar stallde jag samma
fraga till direktor Heppling, oeh aven om han giek ned nagot i fraga om ansprak, sa var i alla fall situationen i stort sett oforandrad. De underutveeklade
landerna viII fa hjalp i planeringsarbetet av perSQner i myeket hog stallning,
oeh darfor far de folk, som endast stannar en ganska kort tid. Detta ar val i
ett notskal laget.
Professor Carlson tryekte emellertid starkt pa behovet av att de, SOln deltar
i planeringsarbetet, far tid oeh mojligheter att satta sig in i de speeiella
varderingar som finns i de olika landerna. Jag skulle darfor vilja komma med
det forslaget att man malmedvetet soker skapa en liten kader av framtida
experter genom att plaeera folk kort efter studierna ute i de underutvecklade
landerna sasom vanliga tjansteman - givetvis under FN:s vingar sa att de
inte efter nagra ar aker bort i en revolution. Yngre ekonomer oeh administratorer skulIe pa detla satt kunna bli insatta i dessa varderingsproblem oeh lara
sig j obbet. Sedan kan de j u i en framtid vara lampliga att anlilta som experter
- i den man de da hunnit bli generaldirektorer eUer professorer!
Direktor Tore Tallroth: Herr ordforande! Jag viII inte aIls ta tillbaka vad
jag troligen en gang sagt om generaldirektorer oeh professorer, ty aven dessa
kan ju vara duktiga. Vad jag asyftade var att man i de underutvecklade
landerna sj alv hade fo'r stora krav i fraga om meriter hos de experter som
skulle anlitas.
I detta sammanhang vill jag understryka, att vi hoppas kunna genomfora ett
forslag, som innebar ett samarbete mellan en aldre oeh en yngre expert, oeh
vi hoppas kunna anstalla 10-15 relativt nyutexaminerade krafter som assistenter till aldre experter just i tanke att de sa smaningom skall kunna anvandas 80m sjalvstandigt arbetande experter. I Holland oeh en del andra lander
har man med framgang provat denna anordning, oeh vi hoppas som sagt att
kUlll1a genomfora den oeksa nar det galler Sveriges deltagande i h j alparbetet,
SOln nu star infor en utveekling.
Professor Sune Carlson: Herr ordforande! Nar jag lyssnat till de inlagg, 80m
nu gj orts, har jag fragat mig, om jag inte hallit fel anforande har i kvall. Vad
de olika talarna varit intresserade av, har inte varit sj alva problemen i samband
med planeringsarbetet i de underutvecklade landerna, utan snarare de problem
sam uppstaller sig vid utva:ljandet av de svenska experter som skall ta hand OIU
dessa problem. Men jag kanske nu far fora diskussionen litet grand tillbaka till
mitt eget anforande.
Nar jag valde amnet "Administrativa aspekter pa ekonomisk planering", ville
jag lagga tonvikten just pa den ekonomiska planeringen. Utan en vettig planering kommer man ingen vart. Men det ar klart att det finns en massa andra
viktiga problem oeksa.
Forst en liten varning. Jag tror att vi har en tendens att overskatta den kvantitativa betydelsen av den s. k. tekniska hjalpverksamheten. Liknande hjalpverksamhet har' alltid forekommit da det galler de underutveeklade landerna. l\1issionarerna har gj art stora insatser for utveekling av halsovard, skolor, j ordbruk,
hantverk oeh myeket annat. Men framfor allt har nag den tekniska hjalpen lamnats av handelsresandena, de som Iart folk att anvanda inte bara Singers symaskiner oeh primuskok, utan oeksa jordbruksredskap, traktorer, bilar oeh maskiner. Det ar pa det sattet den stora overforingen av kunskaper sker fran den
industriella varlden till de underutveeklade landerna. Darnast i betydelse kom-
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mer kanske den bilaterala hjalp som Iamnats i samband med de rent luilitara
elIer politiska alIiansbildningarna. FN:s andel i den tekniska hjaIpverksamheten
ar i sjalva verket myeket blygsam.
Professor Svennilsons fraga om att fa tillraekligt med ingenj orer oeh affarsman, som kan utfora det praktiska tekniska arbetet, ar ett annat problem an det
som jag tog upp. Men det ar klart att myeket behover goras for att fa fram
ingenjorer oeh andra tekniker. Sasolll jag forut framholl, ar det stor skillnad
pa tillgangen pa ingenjorer i olika lander oeh aven pa varderingen av deras
arbete. I manga Hinder finns det inte de traditioner som ar nodvandiga for att
ingenjorsarbetet skall betraktas som ett efterstravansvart yrke. Ofta fragar jag
mig, om den begransade tekniska hjalp, som kan lamnas genom FN, bor plottras bort pa sadant som egentligen kan ordnas battre genom de ordinarie kO[lnmersiella kanalerna.
En annan sak ar att det behovs mer initiativ fran naringslivets sida. Exportindustrien, inte bara i Sverige utan i alIa vasterlandska industrilander, behover
vakna upp oeh forsta, att varlden i morgon kommer att se ut pa ett annat satt,
oeh att konkurrensen kommer att bli en helt annan. Forandringarna i den
internationella maktbalansen har gj ort att konkurrensen hardnat aven betraffande de underutveeklade Ianderna. Flera av dessa borja bli viktiga marknader,
oeh de komma att bli an viktigare i framtid~~. Jag tror att de, som fors,tar aU
lander som Mexico oeh Brasilien redan har passerat industrialiseringens forsta
etapp oeh nu befinner sig i ett myeket btttydelsefullt utveeklingsstadium, kommer att kunna dra kommersiella fordelar darav, om de handlar snabbt. Men
det ar givet att de politiska forhallandena i manga av dessa nya lander medfor
stora risker, oeh att det stalls andra krav, nar man skall arbeta pa dessa marknader j amfort Incd de gamla.
I ovrigt ar jag den fOTste att intyga riktigheten av den kritik, som framforts
betraffande FN, bade nar det galler den eentrala ledningens svarigheter att fatta
beslut oeh dess satt att anstalla for mycket professorer. Jag ar oeksa overens
med vad som sagts angaende vadorna av for stark eentralisering, bade nar det
galler Indien oeh andra Hinder. Det ar Iatt att saga att det bor ske en decentralisering eller att administrationen skall goras mer effektiv, n1en for att kunna
na de resultat, man asyftar, maste man forsta den utvecklingsproeess som ligger
bakom den nuvarande ordningen. Forst nar man har kommit underfund med,
inte bara symptomen pa sjukdomen, utan sjukdomen sjalv, har man mojligheter att satta in den terapi som verkligen behovs.
I anslutning hartill kommer jag. tillbaka till vad jag sade i slutet av mitt foredrag. Vi har i Sverige har inte bara pa grund av vara egna erfarenheter 111oj lighet att lara de underutveeklade landerna en viss administrativ praxis - oeh
jag haIler med om att aven tj ansteman i lagre grader darvidlag kan utratta
myeket - utan vi bor ocksa agna mer av vara intellektuella resurser at studiet
av de underutveeklade landernas problem. Jag maste saga att jag blir ratt
bekUimd, nar jag ser hur oerhort sverigeorienterad VaT statsvetenskapliga,
soeiologiska -Deh ekonomiska forskning are Det ar utomordentligt salIan man
behandlar andra problem an dem som ror vart eget lilIa land. I Iangden kan vi
inte klara oss utan att· anlagga vidare perspektiv pa saker oeh ting, oeh jag
tror att vetenskapen darvidlag har ett stort ansvar.

Ordforanden: Jag her att fa framfora foreningens tack till dem som
bidragit med heaktansvarda inlagg i den diskussion som har forts.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 25 november 1958
Ordforande: Fil. lic. H a I v dan A s t
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Arhetsmarknadspolitikens hetydelse
i nuvarande konjunkturHige
Generaldirektor Bertil Olsson
Herr ordforande, mina darner och herrar! Nar jag nu dristar mig att
framhava arbetsmarknadspolitikens betydelse i nllvarande konjunkturlage, sa ar det inte for att jag tror att arbetsmarknadspolitiken kan
losa den fulla sysselsattningens problem, lika lite som jag tror att den
ensam. kan klara overefterfragans eller inflationens alIa problem. Jag
viII redan fran borjan forutskicka, att det ar inom mycket sma marginaler jag anser arbetsmarknadspolitiken kan vara av betydelse, men
det ar mojligt att den just inom dessa marginaler ar av viisentlig betydelse och darfor vard alIa anstrangningar att prova. Jag tror luan
kan saga, att vi nastan aldrig efter kriget varrt i en situation, som
ligger sa val upplagd for en praktisk arbetsmarknadspolitik som nu,
med utgangspunkt fran det arbetsmarknadslage och den konjllnktur vi
nu hal'. Det ar narmast skalet till att dess anvandbarhet nu provats i
storre skala an tidigare.
Jag hal' sett som min uppgift hal' att narmast redogora for den praktiska arbetsmarknadspolitikens instrument och hur den drives samt
sedan dra konklusionerna harav for att soka komma fram till de marginaleI' inom vilka arhetsmarknadspolitiken kan vara av betydelse i
den ekonomiskt-politiska verksamheten.
Utgangspunkten for en praktisk arbetsmarknadspolitik m'aste vara
noggranna arbetsmarknadsinformationer. Vi kan inte pasta att de
strommar over oss i alltfor riklt matt. Men de ar battre an tidigare och
vi hoppas de blir annu hattre sa smaningom. Vi maste veta hur laget
ax fran dag till dag - fran ort till ort och bransch for bransch for
att kunna driva den ratta politiken. Det racker icke med de generella
konjunkturerna och konjunktursiffrorna for hela landet. Vi maste
komplettera dem med en noggrann och saker arbetsmarknadsstatistik.
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I det fallet lamnar dagens situation mycket ovrigt att onska. Vid sidan
av de manga andra statistiska utredningar som pagar hal" aven arhetsmarknadsstyrelsen hildat en statistisk kommitte nled representanter for
LO., Arbetsgivareforeningen och TCO i syfte att soka forbattra arhetsmarknadsstatistiken. Dessa fyra ar ju de framsta konsumenterna av
arbetsmarknadsstatistik. Bland annat overvages att for forsta gangen
i vart land prova nagon form av labour-foree-undersokningar over sysselsattningen. Till dess vi hal" dem far vi noja oss med det vi hare Vi
forsoker ocksa att genom battre och noggrannare analyser av den statistik som finns fa veta mer om arbetsmarknaden an vi nu vet, icke
minst inom olika regioner, olika branscher, olika aldersklaser m. ID.
Av de informationer som star till buds hal" vi med sakerhet vagal
draga slutsatsen att arbetslosheten stigit oeh efterfragan pa arbetskraft
minskat det senaste aret. E/ter/ragan matt i lediga arbetstillfallen anmaIda till arbetsformedlingarna ar nll ea 10 procent mindre an for
ett ar sedan oeh bortat 20 procent mindre an for tva ar sedan. Nedgangen fororsakas naturligtvis oeksa av' 'en minskad omsattning pa
arbetskraft oeh siffrorna behover darfq! i sin helhet ej vara ett uttryek
for ett sa starkt forsamrat arbetsmarkn~adslage. Men i stort sett kan vi
nog saga att den overe/ter/ragan pa arbetskraft som vi tidigare under
langa tider av efterkrigstiden haft _. - alltsa en storre efterfragan an
som haft motsvarighet i tillgangen pa ledig arbetskraft - i stort sett
nu hal" forsvunnit. I varje fall hal" vi som praktiskt sysslar med dessa
problem en bestamd kansla darav. Det ar kanske heller inget att sorja
over. Vi hal" fatt bort eller mildrat en del av overefterfragans inflationsdrivande skadeverkningar, t. ex. de alltfor snabba kostnadsstegringarna, och fatt storre mojligheter till balans i hela Val" ekonomi
med det valgorande inflytande detta hal" i forsta hand for Val" exportindustri. Hade det stannat vid detta skulle vi nog ansett vart ekonomiska lage varit ganska gynnsamt oeh valbalanserat, aven om Val"
arbetsloshetsstatistik registrerat nagra 10.000 arbetslosa. Nagon procents variation kring det optimala laget maste nog vart land med en
sa stor utrikeshandel som Val" finna sig i. Skulle vart land oeksa uppnatt detta skulle nog den ekonomiska politiken ha ansetts lyekats
ganska val.
Men tyvarr maste vi aven inregistrera hogre arbetsloshetssi//ror.
Tar vi var sist kanda arbetsloshetssiffra - den for mitten av november, som nyss publieerats - sa val" den totalt 47.000 mot 30.000 i
november i fjol oeh 24.000 i november 1956, alltsa 17.000 mer an i
fjol oeh 23.000 eller dubbelt sa hog som'1956. Nu far vi naturligtvis
komma ihag att den forvarvsarbetande befolkningen stiger - i ar
med flera 10.000-tal - oeh de totala siffrorna ger darfor icke ett

ARBETSMARKNADSPOLITIKENS BETYDELSE I NUVARANDE KONJUNKTURLAGE

79

riktigt jamforande matt pa arbetslosheten. Det ar de relativa siffrorna
som gel" det riktigaste utslaget. Men aven den relativa arbetslosheten
hal" stigit. Vi hal" inget relationstal pa hela arbetslosheten. Men far
vi de efterlangtade labour-force-undersokningarna sa far vi ocksa
for forsta gangen ett matt pa den relativa arbetslosheten. Nu far vi
noja oss med det relationstal vi hal", namligen alltalet arbetslosa i
arbetsloshetskassorna. Dessa omfattar 1,3 miljoner medlemmar. Vi
hal" en nastan exakt lika stor grupp arbetstagare som icke hal" arbetsloshetsforsakring. Och vi utgar ifran att arbetsloshetsrisken ar storst
hos den forsta gruppen. Det ar de som bildat arbetsloshetskassa, som
hal" storst arbetsloshetsrisk. Ett relativt arbetsloshetsmatt pa den gruppen gel" darfor nog en ganska god uppfattning om arbetsloshetens relativa storlek. Och arbetslosheten hal" okat aven relativt sette Den val"
i november i ar 2,4 procent, i fjol 1,7 procent och i november 1956
1,3 procent. Mellan olika yrkesomraden ar skillnaderna i vissa fall
mycket stora. November manad ar en manad, da antalet utforsakrade
ar mycket litet pa grund av att ett nytt forsakringsar borjar 1 september. Det registrerade antalet arbetslosa bland de forsakrade ar darfor just nu nog en ganska saker siffra pa arbetsloslleten. Men det
tillkommer en hel del korttidsarbetande, som ej alltid kommer med
i arbetsloshetsstatistiken. Deras antal ligger hogre i ar an de tva sista
aren. Vidare far vi komma ihag att Val" arbetsloshetsstatistik ej omfattar alIa arbetslosa icke forsakrade. Det finns sakert en hel del grupper
sarskilt ungdom, kvinnor och en del andra, som Val" statistik ej infangar. Men av det material vi hal" kan vi med sakerhet dra slutsatsen att arbetslosheten okat oeh kanske okat mer an vad man i allmanhet anser falla inom ramen for vad man menar med full sysselsattning.
Nu ar det emellertid inte samma manniskor som gar sysslolosa dag
eftel" dag veeka efter vecka och manad efter manad. Antalet arbetslosa
hal" stigit det ar riktigt, men de fIesta som rakat bli arbetslosa har fatt
en chans till ett nytt arbete inom ganska kort tid. Arbetsloshet ar alltid
av ondo, men det ar klart att man bedomer arbetslosheten lite olika
om det till storre delen ar fraga om en omsaltningsarbetsloshet som
snabbt loses, och som inget starkt expanderande samhalle nagonsin
kan komma ifran eller om det ar fraga om mera langvarig depressionsartad arbetsloshet. Hittills hal" det till storre delen varit fraga om den
forstnamnda. Dessa upplysningar, som vi fatt fram genom en battre
analys av Val" nuvarande arbetsloshetsstatistik, framst genom kontinuerliga uppgifter over arbetsloshetstidens liingd vid l"akningen av de arbetslosa, anser jag ha varit av stort varde, bade som allmant informationsmaterial over arbetslosheten men ocksa som u.tgangspunkt for den
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arbetsmarknadspolitik och ekonomiska politik overhuvudtaget som
skail foras under den nuvarande konjunkturnedgangen. Av uppgifterna
over arbetsloshetstidens langd hal' vi kunnat konstatera att 2/3 av
dem som rakat bli arbetslosa inom nagra veckor kunnat fa ett nytt
arbete genom olika arbetsmarknadspolitiska atgarder, som satts in.
Huvudsakligen hal' de bestatt av arbetsformedlingsatgarder av olika
slag med eller utan hjalp av de rorlighetsstimulerande medel, som i
dag star till arbetsformedlingens forfogande. Det framsta arbetsloshetsbekampande medlet hal' darfor ansetts vara arbetsmarknadspolitik i form av okad rorlighet, okad stimulans till rorlighet och aktiva
arbetsformedlingsinsatser. Men vi har en aterstaende tredjedel som
varit arbetslos langre, over 2 manader och mer. Manga av dessa langvarigt arbetslosa har sarskilda handicap, som gor dem svarplacerade
pa arbetsmarknaden i dagens lage. For dem maste sarskilda rehabiliteringsatgiirder till, individuella atgarder i form av omskolning, yrkesutbildning, naringshjalp m. m. for att ge dem en chans pa arbetsmarknaden. Att driva en sa expansiv ekonomisk politik att aven dessa
Iangvarigt arbetslosa s. a. s. av sig sjalv skulle absorberas i produktionen vore meningslost. Den skulle ,ahtagligen leda rakt in i inflationens fordarv. En sadan politik haF' vi ej heller begart. Men vi hal'
begart kraftfllilare rehabiliteringsatgarder for att soka klara aven
dessa de langvarigt arbetslosas problem.
Vad jag nu sagt ar vad som ga~lt hittills, till dessa hostmanader.
Utsikterna for de narmaste manaderna tel' sig tyvarr icke lika gynn·
samma. Arbetsmarknadsstyrelsen gor tva ganger om aret prognoser
over arbetsmarknadslaget for ett halvar i sander. Dessa prognoser
grundar sig givetvis pa alIt konjunkturstatistiskt material som finns
tillgangligt men dessutom pi! sarskilda intervjuer med ett stort antal
foretagare. Man fragar dem bI. a. om de tanker anstalla eller avskeda
personal. Genom att prognoserna gores for sa kort tid blir de ganska
verklighetsbetonade. Den prognos som gjorts upp for innevarande vinterhalvar tyder pa ett mera tryckt arbetsmarknadslage med risk for
nagot hogre arbetsloshet an foregaende vinter. Hur mycket hogre har
arbetsmarknadsstyrelsen ej forsokt angiva men andra hal' tippat siff..
ran 70.000 som en toppsiffra for arbetslosheten i vinter. Och jag maste
saga, att det finns onekligen stor risk for att vi uppnar den och kanske
mera trots 'de motatgarder som vidtagits.
Hur man kommit till den siffran ar inte sa konstigt att rakna ut.
Vi hal' redan nu en hogre arbetsloshet an i fjol. Vi startar alltsa
med ett ogynnsamt utgangslage. Vi vet att det inom skogen rader ett
starkt forsamrat sysselsattningslage med nastan depressionsartad aI'betsloshet, beroende pa starkt minskade avverkningar. Visserligen
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kommer val de uppskjutna avverkningarna igang de narmaste veckonla
och kommer arbetsloshetssiffrorna att minska, men skogen kan icke
pa langt nar ta emot all den arbetskraft den annal'S brukar gora fran
sasongnedgaende naringar. Hartill bidrager aven den mycket snabba
rationalisering som nll overgar skogsbruket och som sparar manga
tusentals skogsarbetare varje are
Overhuvudtaget ar den snabbt gaende rationaliseringen och mekaniseringen inom olika naringsomraden nagot som maste uppmarksam- .
mas. Det ar val inte otroligt att den sparar 50.000--60.000 armar
pe.r are Dessa ska beredas nya arbeten om man viII halla arbetslosheten
borta. Och det ar naturligtvis svarare i en konjunkturnedgang. Det
brukar ju alltid finnas en viss bestamd relation mellan rationalisering och tillgang pa arbetskraft. Storre tillgang pa arbetskraft ger
minskad iver att rationalisera. Detta hal" emellertid icke synts i denna
konJunkturnedgang. Rationaliseringsivern ar sakert lika stor som tidigare, och den leder till mindre arbetskraftsatgang .oeh storre problem
ornstallningarna pa arbetsmarknadell.
Inom en del av vara exportindustrier finns det risk for fortsatta
permitteringar, oeh i varje fall pekar ej prognosen pa nagon egentlig
11yintagning av arbetskrait. En del av vara hemmamarknadsindustrier
foreter ett dystert lage med risk for ytte.rligare permitteringar. Totalt
for industrin far man darfor I'akna nled samre sysselsattning den nar·
maste tiden framover. Rartill kommer en okad sasongarbetsloshet i
sasongnaril1gal"na. En nagot ljusare sida uppvisar byggnadsverksam..
heten och byggnadsmaterialindustrin. Vidare torde ingen nedgang befaras i de tjansteproducerande ornradena. Tvartom kan dessa tankas
draga till sig en del arbetskraft. 1'vfen det ar" tvivelaktigt om expansionen inom de tva sist namnda omradena som prognosen visar ar sa
sakerstark, att den kall neutralisera den okade arbetsloshet som
het uppstar i de forst namnda omradena, skogen oeh en del av industrin. Vi har icke vagat rakna Ined det, oeh det ar darfol" vi sagt oss
vara tvungna rakna med risken for en storre arbetsloshet i vinter an
forra vintern. Det kan kanske ocksa sagas vara teeknet pa att vi natt
griinsen for de arbetsmarknadspolitiska atgardernas mojlighetel".
Vad som menas med arbetsmarknadspolitiska atgiirder kan naturligtvis diskuteras. Att fa en entydig definition pa arbetsmarknadspolitik ar inte sa latt. I stort sett hal" nlan val TIled arbetsmarknadspolitik menat punktatgiirder av olika slag for att bekampa uppkomsten
av arbetsloshet inom olika orter oeh olika naringsolnraden, till skillnad
fra"n nlera generella atgarder i den ekonomiska politiken. Att man
skjutit fram arbetslnarknadspolitiken i detta lage' beror pa att man
ansett den som det smidigaste vapnet i· kampen mot arbetslosheten
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i den konjunktur vi nU har, vilken onekligen rymmer lika chans till
en inflationsartad utveckling som en depressionsartad sada~. Oeh i
det laget ar sakert arhetsmarknadspolitiken ett smidigt vapen. D.en kan
relativt snabbt sattas i seen, i varje fall myeket snabbare an vissa
generella atgarder. Den ar anda relativt latt att administrera, trots all
byrakrati som alltfo1"t florerar inom den. Den kan sattas in pa vissa
punkter, dar den for tillfallet behovs utan att detta leder till naekdelar
pa annat hall, vilket kanske en generell atgard skulle go1"a. Oeh, vilket
kanske ar det viktigaste, de arbetsmarknadspolitiska atgarderna kan
snabbt dragas tillbaka, nar de inte langre ar erforderliga. Och detta
ar av stor betydelse sa1"skilt om konjunkturaterhamtningen skulle konlrna mycket snabbt.
En'strikt gransdraglling. kan naturligtvis inte goras mellan arbets~
marknadspolitiska punktatgarder och mera generel1a atgarder: En
serie punktatgarder blir kanske sa smaningom en generell atgard. Men
hittills har det i stort sett rort sig om punktatgarder. For att ta ett
par exempel. Nar vi via arbetsmarknadsstyrelsen nu hjalper en del
kommuner med storre arbetsloshet att 1a Ian sa de kari komma igang
med sina arbetell - hur det gar till talar jag ej om .- sa ar det en
arbetsmarknadspolitisk punkbitgard till skillnad fran en allman kreditt
lattnadsatgard till kommunerna, s ;m voro en generell atgard. Nar'vi
punktvis satter in extra industribestallningar till nagot statens verk,sa
ar det en punktatgard, men att gealla statliga verk sa mycket pengar,
sa att de i stallet for ett aI'S besta1lningar kunde gora tva ars bestallningar pa en gang, sa ar det en generell atgard. Och blir laget mycket
samre sa ardet kanske nagot sadant som hI. a. Inaste till. Nar vi later
de rorlighetsstimulerande medlen i arbetsformedlingens hand galla
endast vissa orter, sa aT det punktatgarder i avsikt att kanalisera hort
arbetslosheten just fran dessa orter. Detta namnt endast som nagra
exempel.
Vad som karakterise1"ar arbetsmarknadspolitiken i dag till skillnad
fran den man drev under 30-talet a1" att den ar mycket differentierad.
Det gor den mera anvandbar. Det ar sa manga medel man har
till forfogande just i avsikt att snabbt kunna satta in dem, dar de
for stunden bast behovs. Och de har oeksa i detta lage anvants i rikligare mangd an nagoQsin tidigare.
Det framsta medlet har an sa lange varit en aktiv arbetsformedling.
Att sa manga av de arbetslosa sa snabbt kunnat bringas i kontakt med
ett nytt arbetstillfalle ar till icke liten del arbetsformedlingens fortjanst. Den har hjalpt till att forkorta arbetsloshetsperioden. IVlen den
har ocksa haft battre resurse;r an kanske nagon gang tidigare. Den
forstarkes personalmassigt punktvis,. dar arbetsloshet hotar uppsta.
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Den arbetar med rese- och flyttningsbidrag, familjebidrag, nar folk
tvingas flytta utan att kunna ta familjen med sig, hjaJp till bostad
hI. a. genonl uppforande av sarskilda bostader pakort tid pa platser
som expanderar och drar folk till sig. Inom kort kommer ett forslag
till startbidrag att framlaggas for att ytterligare stimulera rorligheten. Inlosen av eget hem pa platser fran vilka arbetskraft maste
flytta overvags. Sa lange det finns en efterfragan pa oppna marknaden
oeh det har det ftlnnits oeh finns alltfort' i denna konjunktur om an ej
alltid pa de platser dar de arbetslosa finns, maste omplacerings- ock
de rorlighetsstimulerande a.tgiirderna ha prioritet bland arbetsmarknadspolitiska atgarder.
Arbetsformedlingen kan ocksa hjalpa till att gora den arbetslose
battre skickad till ett nytt arbete genoln yrkesutbildning, omskolning,
fortbildning, arbetstriining o. s. v. Det medlet arbetar man ocksa med
i kraftigt okad utstraek~ing i detta lage. Cirka 10.000 nya yrkesutbildnings- ocll omskolningschanser stalIes till forfogande i ar.
Det ar sadana har atgarder son1 maste vara forsta linjens heredskap, nar arbetslosheten okar. De kostar en del, det ar 'riktigt. Adnlinistrationel1 av arbetsformedlingen gar pa 30-40 miljoner per ar
oeh den okade yrkesutbildningen kostar Iuigra tiotal miljoner extra.
Men det ar i jamforelse med andra arbetsloshetsbekampande atgarder
mycket billiga medel. Enligt en uppgift, som vi fatt fram, kostar det
i genomsnitt 200 kr. i ma.naden under en 6-manadersperiod -'- alltsa
en engangskostnad pa 1.200:- - att flytta en familjeforsorjare fran
en arbetsloshetso till ett nytt arbete pa annan ort med familjebidrag
och alIt. Men det kostar 200 kr per dag att driva ett beredskapsarbete.
I bada fallen far man givevis en nyttighet. Men det ar 1. o. ffi. dyrare
rent penningmassigt att hetala ut dagersattningar i arbetsloshetskassan
tItan att fa en 11yttighet son1 resultat an att flytta folk med bidrag for
det kostar cirka 400 kronor i manaden. Vr statsbudgetens synptlnkt
lnaste det vara god affar att offra mycket mera pa de billiga rorlighetsstimulerande atgarderna an andra dyrare former i kampen mot
arbetslosheten. Beredskapsarbetena gar till flera hundra miljoner pa
ett are Och genom arbetsloshetskassorna utbetalas over hundra miljoner pa ett are Men na.gra tiotal miljoner i rorlighetsstjmulans ar
en val sa effektiv arbetsloshetsatgard. Dartill kommer att sadana atgarder staller inte sa stora krav pa okad import och clarmed mindre
risker for Val' valutareservs avtappning. Det ar ju oeksa en viktig sak
att se till att en aktiv arbetsloshetspolitik icke staller oss infor ett
forlaget tillstand vad galler vara knappa valutatillgangar. Man bor
vara mycket generos mot dem som pa grund av arbetsloshet tvingas
hyta arbete oeh bostadsort, inte bara darfar att de tar pa sig ett omak
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for samhallets basta som 'andra inte behover ta, utan oeksa darfor att
det ar billigt att vara generos med detta medel.
Mell det ar klart att enbart sadana medel jag hal" namnt racker ej.
Arhetsmarknadspolitiken maste ocksa ha lTIojlighet till ett nagot bredare register framforallt nar det galler att paverka investeringarna.
Hal" kommer man in pa Inera diffusa avvagningar vad som aI ren
arbetsmarknadspolitik och annat. Men det kanske ar av llnderordnad
betydelse. De investeringsokningar som det sista aret gjorts pa olika
omraden hal" ju haft en arbetsmarknadspolitisk motivering, varIor
det val kan anses vara berattigat rakna iIl dem under en aktiv arbetsmarknadspolitik. En hel del av dem hal" ocksa haft punktkaraktar. De
medel som hal" anvants ar framst okat bostadsbyggande, okat offentligt
byggande av skolor, sjukhus, pensionars- och alderdomshem m. nl.,
ianspraktagande av industrins investeringsfonder, akade beredskapsarbeten och mera differentierade beredskapsarbeten an tidigare men
med tyngdpllnkten lagd pa vaginvesteri~garna samt okade industribestallningar, i vissa fall aven' 'statliga ikrediter eller kreditgarantier
till en del foretag. Det som hittills sa~ts in av dylika atgarder uppgar
sakert till over en halv miljard kr,onor. Det laddas nu upp for en
ytterligare icke mindre summa de narmaste nlanaderna hI. a. genoln
en mangd beredskapsarbeten av olika slag. Detta hal" nagotsanar uppratthallit sysselsattnillgen inom byggnads- och anlaggningsverksamheten, vilket haft en gynnsam indirekt effekt pa andra omraden t. ex.
byggnadsamnes- och byggnadsmaterialindustrin, nl0belindustrin, jarnoch metallmanufakturen och andra. Anda ar arbetslosheten inom byggnadsindustrin icke namnvart mindre an for ett ar sedan. Det beror
pa tva saker, dels en kraftig rationalisering, som sparar arbetskraft,
dels en ratt stark tillstromning av byggnadsarbetare fran andra hall,
framst industrin och skogen.
Arbetsmarknadspolitiken skall ,hllvudsakligen tjana tva syften. Den
skall justera den ekonomiska politikens mera grova medel pa ett sadant
satt~ att storsta mojliga marginaleffekt uppnas yare sig justeringarna
galler penning- och finanspolitiken, investeringspolitiken eller andra
generellt verkande ekonomiskt-politiska stymingsmedel. Den skall
vara ett instrument som gor finjusteringar. Men de arbetsmarknadspolitiska atgarderna maste ocksa vara sa konstruerade att de hal" vad
jag skulle vilja kalla signaleffekt. De maste kunna beratta om de a1'
tillrackliga eller ej. De maste kunna tala om huruvida det foreliggeT
behov av andra atgarder an de pagaende. De arbetsmarknadspolitiska
medlen maste med andra ord ha nagot av den funktion som man tillskriver en viss teknik i den automatiserade fabriken, jag tror det kallas "feed-,back control". De skall, mata effekten av de vidtagna
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garderna oeh om avvikelserna mellan den uppstallda norlnen - t. ex.
en viss sysselsattning - oeh det kOllstaterade vardet overstiger eller
understiger en viss grans, sa skall kontrollen sanda impulser till ell
mekanism, som i sin tur vidtar de andringar oeh anpassningar som
ar nodvandiga for att dampa resp. oka sysselsattningen. Sa fint a1'
det alltsa tiinkt Inen lika fint fungerar det naturligtvis inte alltid av
olika skal. Mekanisnlen representeras av den ekonomiska politiken
oeh de for sysselsattningen politiskt ansvariga.
Det ar namligell sannerligen inte sa latt att n1ata effelcten av de arbetsmarknadspolitiska atgarderna. Men vi har gjort vissa forsok, oeh
jag viII ge ett par rakneexempel.
Vi har vissa statistiska uppgifter over byggnadsverksamheten genom
bygglladsinventeringar som gores varje ar i augusti manad. Det visade
sig att i augusti i ar sysselsattes 12.000 byggnadsarbetare TIler an i
augusti i fjol, hllvudsakligen i sadana arbeten som erhallit den extra
investeringsstimulansen jag nyss namnde. Genom industribestallnillgar
har man hittills hindrat elleruppskjutit permitteringar for nagra tusen
nlan, som varslats genonl varselsystemet. Genom okad yrlcesutbildlling
klarar lnan pa ett ar, som jag namnde, 10.000 nya yrkesutbildllingstillfallen. Genonl en sadan sak som forlangning av skoltid.en till elt 7 :e,
8:e eller 9:e lasar, som paskyndats i nuvarande arbetsmarknadslage,
har man gett flera tusen ungdomar en battre skolbildningsehans oeh
fordrojt deras uttrade pa arbetsmarknaden ett ar men oeksa, far vi val
hoppas, gett dem battre chanser nar de nasta ar trader ut pa arbetslllarknaden.
Vad man gjort genom arbetsformedlingen for att forkorta arbetsloshetsperioden eller helt forhindra den ar omojligt att numerart uppskatta, lnen det ar antagligen en vasentlig del. Jag skall namna nagra
siffror. Arbetsformedlingen har de senaste manaderna varje manad
besokts av ea 150.000 personer, som sokt arbete. Flera av dem har haft
arbete men onskat byta. Det ror sig kanske om nagra 10.000. AlIa har
saledes ej varit arbetslosa. Nagot under 100.000 lediga arbetstillfallen
har manatligen anmaJts till arbetsformedlingen, nya arbeten SOlll utbju.dits pa arbetsmarknaden. Omkring 75.000 av dessa har tillsatts
nled arbetskraft, som arbetsformedlingen hanvisat. En del har alltsa
tillsatts pa annat satt eller ej aIls besatts under tidsperioden. Av de
75.000 tillsatta arbetstillfallena ar val en tredjedel helt tillfalliga. Jag
raknar fran demo Det aterstar 50.000. Hur manga av dessa som skulle
klarats anda aven DIn vi ej haft en aktiv arbetsformedlingspolitik Ined
rorlighetsstimulerande medel vet vi inte. En hel del hade det kal1ske
anda blivit. Men jag raknar med att arbetsformedlingsinsatserna klarar flera 10.000 per nlanad,· sa att de snabbare an annars far ett uytt
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arbete. Nar det galler de som genom arbetsformedlillgens medverkall
flyttar mellan olika orter - ett nlatt pa den geografiska rorligheten
1'01' det sig om 4.000-5.000 personer per manad det sista aret.
Denna siffra hal" uppratthallits relativt val trots att efterfragan pa ar·
betskraft minskat, oeh vi tar det sonl ett teeken pa att de rorlighetsstimulerande atgarderna haft en gynnsam effekt.
Vi hal' sa slutligen beredskapsarbetena. Antalet sysselsatta i dessa
ar nu nagra tusen flera an vanligt vid denna arstid. De vantas nu
snabbt oka upp till ea 10.000 sysselsatta.
Summerar vi nu dessa atgarder oeh tar med hade deras direkta oeh
indirekta effekt pa arbetsmarknaden vagal' jag nog pasta att utan dessa
atgiirder hade vi haft 50-60.000 arbetslosa ytterligare. Det kan alltsa
hetraktas som ett grovt matt pa de arbetsmarknadspolitiska atgardernas effekt.
Vi hal" nu nara 50.000 arbetslosa. Det ar atminstone 20.000 for
mycket, om vi jamfor med aren 1955-56 oeh betraktar de arbetsloshetstal som dil. registrerades som ett uttryek for den ofrankomliga omsattningsarhetsloshet, som alltid pa nagot satt maste synas i arbetsloshetsstatistiken. Jag bortser oeksa fran att vi de aren hade en overefterfragan pa arbetskraft, som ur a,~dra synpllnkter val" obehaglig for
landets ekollomi.
".
Nagon kan naturligtvis nu med ,all ratt fraga. am de arbetsmarknadspolitiska atgarderna lyekats !lalla undan tendenser till stegrad
arbetsloshet i nuvarande nedgangskonjunktur sa att vi hal" 50.00060.000 arbetslosa nlindre an vi annars skulle haft, varfor hal" man da
inte lyekats klara de aterstaende 20.000, som ar for manga att rymmasinom den fulla sysselsattningens ram.
Ja, jag blir kanske svaret skyldig. Men jag kan ej se att det kan
bero pa annat an tva skal. Antingenhar de arbetsmarknadspolitiska
atgarderna ej varit tillraekligt effektiva, vilket kan bero pa administrativa ofullkomligheter, brister i organisationen eller otillraeklig tillgang
pa penningmedel i tid. Eller ar det sa att vi natt gransen - lnarginalen - for de arbetsmarknadspolitiska atgardernas lTIojligheter. Oeh
dil skall signalen ga till de politiskt ansvariga att nu maste andra atgarder vidtagas, oeh da kommer vi in pa de mera generella ekonomisktpolitiska atgarderna som ligger utanfor arbetsmarknadspolitikens
sfar, sasom generella exportstodjande atgarder, generella investeringsstimulerande atgarder med kreditlattnader oeh andra Iattnader for
foretag oeh kommuner, allmanna konsumtionsstimulerande atgarder
o. dyl. I sa fall ar det tid for arbetsmarknadsstyrelsen att trada ut fran
arenan som den som hal" primaransvaret for att organisationen for den
fulla sysselsattningens bevarande fungerar, oeh andra krafter nlaste in.
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Jag mastc saga att jag for dagen icke vet om skalet till att vi hal'
nagra 10.000 for manga arbetslosa ar arbetsmarknadspolitikens misslyckande eller att vi natt gransen for arbetsma1'knadspolitikens mojligheter. Arbetsmarknadsstyrelsenhar annu icke varslat de politiskt ansvariga att andra atgarder an de arhetsmarknadspolitiska skulle va1'a.
erfo1'derlig·a. Det far kanske tagas som ett teeken pa att arbetsmark-·
nadsstyrelsen sjalv icke ansett de arbetsmarknadspolitiska mojligheterna uttomda. Ej heller har den sysselsattningsheredning, som tillsattes i varas under arhetsministerns Iedning, och sonl val nu far anses
som arbetsmarknadens framsta hjarntrust an sa lange begart nagot
annat an arbetsmarknadspolitiska atgarder i nuvarande Iage. Min egen
uppfattning ar oeksa att arsenalen av arbetsmarknadspolitiska atgarder
~annu ieke ar fo1'hrukad. Det aterstar en hel del ytterligare att gora,
innan vi nar gransen, genom ytte1'ligare rorlighetsstimulans, genom
annu mer yrkesutbildning, genom ytterligare punktinvesteringar i form
av industribestallningar och annat, punktstodatgarder. till kommuner
m. m. Att vi icke helt lyckats avvarja arbetsloshetensstegring med
arhetsmarknadspolitiska medel far alitsa framst skrivas pa admillistrationens ofullkomligheter - de pengar vi behovt har vi i stort sett fatt
aven am det i nagot fall helt i onodan drojt nagra manader, vilket
darmed forsenat atgardernas ik1'afttradande. Men det ar forsta gangen
arbetsmarknadspolitiken praktiskt provas i storre skala infor en pafrestning sa stor som nu. Det ar kanske darfor forklarligt att det kliekar har och dar. Det ar av felen vi ska lara. Det ar livets basta laromastare. Jag tror det yore olyekligt om vi nu skulle kapitulera oeh.
saga att arbetsmarknadspolitiken misslyckats oeh da1'med for lang
framtid dra en snav grans for dess mojligheter. Den bor kanske ges
chansen att- verka annu en tid.
Att mata effekten av de arbetsmarknadspolitiska atgarderna skulle
kunna klargoras genom ett annat riikneexempel. Den aktivt sysselsatta
befolkningen i vart land uppgar till 3,2 milj. manniskor, diirav
675.000 foretagare, 950.000 tjansteman och 1,6 milj. arbeta1'e. Om
sysselsattningen skulle varie1'a pa samma satt som konjunkturen innebar ett par procents forandring i denna ett arbetskraftsuthud eller en
arbetskraftsefterfragan pa ea 60.000 personer. Sag att den nuvarande
konjunkturdampningen har storleksordningen 2 procent - det ar val
kanske inte sa orealistiskt. - Det betyder ett arbetskraftsutbud av
60.000 personer. Sa har vi att rakna med befolkningsutvecklingen som
ger oss ett nettotillskott pa arbetsmarknaden i a1' pa ca 30.000 pe1'soner. Det ar de hoga fodelsesiffrorna i borjan pa 40-talet sam borjar ge
effekt i sysselsattningsstatistiken. Och vidare har vi rationaliseringsfaktorn, vilken, som jag tidigare namllt icke UpphOlt darfor att vi fatt
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en konjunkturdampning. I stallet tycks nlotsatsen galla. Ratiollaliseringsfaktorn ar mycket verksam i dag. Jag har nalnnt skogen. Jag kan
nanlna byggnadsindustrin och vi har den aven inom ovrig industri.
Vad den betyder matt i sysselsattning ar naturligtvis svart att saga,
nlen det ar nog inte verklighetsframmande att anta att aven den gor
ett par procent pa hela den aktiva befolkningen, alltsa cirka 60.000
personer. Vi kommer da fram till att konjunkturdampningen betyder
ett bortfall av arbetstillfallen motsvarande 60.000 personer. Ratiol1aliseringel1 gor lika mycket. Dartil1 kommer l1ettotillskottet pa arbetsTIlarknaden genoln hefolkningens alderssammansattning med ea 30.000
personer. Totalt kommer man fram till att arbetsmarknadsatgarderna
pa ett eller annat satt maste olnsluta eller berora 150.000 personer
for att losa sina uppgifter i dagens lage. Men arbetsmarknadsstatistiken omfattar ingalunda l1agra 150.000 arbetslosa. Det kan bero pa,
som jag sagt, att arbetsloshetsstatistiken ej infangar alIa arbetslosa. Vi
far ocksa vara pa det klara med att siffran representerar hela utbudet
av arbetskraft fran exempelvis skolungdom, gifta kvinnor som viII ha
deltidsarbete, smaforetagare som viII ha kompletterande sysselsatt11ing, folk sonl viII ha extraarbete m. fI. till de egentligt arbetslosa
alltsa personer som hal" fulltidsjobb' oeh som viII ha ett sadant aven i
fortsattl1ingell. Siffran 150.000 reptresenterar nog den sannolika ovre
gransen for sysselsattningen, dar v/agen sIal" over oeh vi hamnar i ett
lage med brist pa arbetskraft oeh uppnar det salnhiillsekonomiska tillstand med overefterfragan, som vi' sa val kanner till fran efterkrigstiden.
Jag hal" i en annan berakning utgatt fran att de arbetslnarknadspo1i-'
tiska atgarderna hittills ·k1arat 60.000 personer fran arbetsloshet. Man
sku1le oeksa kunna uttrycka saken sa att de arbetsmarknadspolitiska
insatserna hal" klarat konjunkturdampningens inverkan pa sysselsattningen nlen inte lyckats danlpa verkningarna av rationaliseringar eller
det okade arbetskraftsutbud som kommer via de okade llngdomskullarna, eller omvant om man sa viII. De arbetsmal'knadspolitiska atgarderna hal" alltsa hittills ej varit tillraekliga., om man utgar fran att arbetsmarknadspolitikens mojligheter ligger inom den grans sonl anges av ea
150.000 olTIstallningsfalI. Och det ar val inte.omojligt att tanka sig.
Effekten av konjunkturdampningen oeh arbetskraftsbesparande rationaliseringar hal" ju hittiIIs varit valgorande for prisutvecklingen. Vi
hal" en dampad prisutveekling. Det gel" oss storre mojligheter att stabilisera penningvardet med alIt vad det betyder for Val' internationella
konkurrensformaga. Men vi viII ieke· betala denna stabilisering lned
en hogre arbetsloshet. Da ar det ingen stabilitet pa al'betsmarknaden.
Men vi kan ocksa hal1a llndan 'den, ja, da hal" vi natt det idealtillstand
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vi stravat efter under hela efterkrigstiden. Och mycket talar for att de
arbetsmarknadspolitiska atgarderna, fullt utnyttjade, skulle kllnna
vel'ksamt bidl'aga hal'till.
Alternativ~n till den aktiva arbetsmal'knadspolitiken i dagens lage
ar enligt min mening bara tva. Att antingen acceptera al'betslosheten
som ett socialt och ekonomiskt fenomen, alltsa att kapitulera infor det
kanske svaraste socialt onda som existeral' i vart samhalle. Eller att
vidtaga generella ekonomiskt-politiska atgal'der, som totalt hojel' eftel'fragan till ell niva, som okar sysselsattningsgraden. Det forsta alternativet, arbetsloshet, kan ej accepteras. Det andra ar tvivelaktigt i nuvarande lage, da en okning av efterfragan med generella meclel nog
skulle gora inflationsriskel'na akuta och forrycka Val' handelsbalans.
Utdomer man alltsa dessa beida alternativ, sa finns ingen annan va.g i
nuvarande lage an den aktiva arbetsmal'knadspolitikens. Men da maste
luan ocksei vara beredd att ansla de nodvandiga miljonerna, aven om
de skulle raknas i hundl'atal i stallet for som. tidigare i tiotal. Och vi
111aste ha en administration i vilken alIa arbetar helhja.rtat med for
bevarande av den fulla sysselsattningen.

Ordforanden, fil. lie. Halvdan Astrand: lett samhalle som val't, dar
den fulla sysselsattningen ar en hornsten i politiken, rnaste arbetsnlarknadspolitiken vara av allra storsta betydelse. Jag tror vi alIa kanner
sto1' tacksamhet mot generaldirektor Olsson for detta foredrag, som
gay en utmarkt ·overblick over problemstallnillgarna och aven en imponerande bild av den aktivitet sonl lltvecklas pa detta faIt.
Harefter yttrade:
Fil. lie. K. M. Savosnick: Det ar egentligen nlarkligt att vi efter sa Inanga
borj ar att har i Nationalekonomiska foreningen syssla med 1930-talets problem igen. Vi har talat sa mycket om hur den Hlngsiktiga expansionen skall
klaras, att det for manga ar en chock att vi plotsligt befinner oss i en otrevlig
verklighet, dar vi kanske blir tvungna att ta till atgarder som luktar 30-tal",
for att citera Rudolf Meidner.
Nar man hor generaldirektor BertH Olsson tala pa detta satt, uppstaller sig
fragan, om det bara ar vintern vi behover oroa oss for. I basta fall ar det
kanske sa att lagkonjunkturen 80m nu ar en overgaende historia, att allting
ordnar sig till varen och att Amerika far en riktig konjunkturuppgang, sa att
vi inte behover tanka pa de har problemen forran nasta konjunkturdoppning
kOlnmer. Det vore skont. 50.000 arbetslosaar ju inte . mycket procentuellt sett
- manga andra lander har under hela efterkrigstiden normalt haft hogre
arbetsloshetsprocent an vi har nu och anda ansett att det varit hogkonjunktur.
Skillnaden ar bara att vi inte ar vana vid attha nagon arbetsloshet.
Men ai vi inte litet till mans osakra nar det galler det langre perspektivet?
Kanske far vi en konjunkturuppgang till varen, kanske kOlnmer den stora kri-
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sen over huvud taget inte. Men det kan ocksa handa att vi efter en tillfallig
konjunkturuppgang far en ordentlig doppning i exporten och aU vi 'aterigen
far en beklammande konjunkturutveckling, som varar £lera ar, med minskning
av varldshandeln, nedgang i exportpriserna och en minskning i exportvolymen
som nodvandiggor en vasentlig omstallning av svenskt naringsliv.
Man skall inte mala fan pa vaggen, och jag vet inte hur stor sannolikheten
ar for en sadan utveckling -...- om vi gar till herrarna pa konjunkturinstitutet,
kanske de lugnar alIa oss som oroar sig for det har problemet - lTIen liven 0111
sannolikheten ar liten, kan det vara vardefullt att analysera de problem 80m
skuIIe uppstalla sig for I950-talets och det begynnande I960-talets svenska
ekon'omi om vi hamnade i en verklig depression.
Vi har fatt hora av Bertil Olsson att arbetsmarknadspolitiken sa som han
definierar den inte racker langt. Det fordras en komhination av generella politiska atgarder av olika slag, aven om vi skulle fa bara en obetydligt varre
depression an den som det har talats om i den offentliga debatten under den
senaste tiden. Jag tror inte foredragshal1aren tycker att vi gar utanfor anlnet
om vi tar upp till debatt de andra atgarder som kan komma i fraga.
Om vi nasta ar far en allvarlig och langvatig depression via exportsektorn
med en minskning av vara exportpriser och var exportvolym och om vi forsoker halla uppe sysselsattningsnivan i landet :med arbetsmarknadspolitiska atgarder av det slag som har har beskrivits, med ·'genereIIa atgarder som syftar till
en vasentlig okning av de offentliga invest~ringarna och alIt annat som vi kanner till fran beredskapsprogrammen, k~y{ vi mycket snart raka i allvarliga
bytesbalanssvarigheter. Var valutareser1r ar mindre an3 miljarder, och det
finns ingen anledning att den skallvaxa. Den forslar inte sarskilt langt. Var
nuvarande importrakning haIler sig vid omkring II miljarder per ar, och det
behovs alltsa ingen storre minskning av var export for att valutareserven pa
ett halvar skall ta slut atminstone fran' funktionell synpunkt.
Om vi viII uppratthaIIa importen samtidigt som vi med inhemska atgarder
uppratthaller full sysselsattning, da maste vi helt enkelt lana i utlandet. Det ar
en kapphast som jag brukar dra fram, vare sig vi har hogkonjunktur eller
lagkonjunktur. Om vi skall uppratthaIIa hog importvolym maste vi lana. Det
spelar ingen roll hur vi forsoker klara den fulla sysselsattningen, om vi forsaker halla den uppe genom att oka investeringarna i samma nlan 80m exporten
minskar eller om vi forsoker haJIa den uppe genom att ge krediter till underutvecklade lander for att exportproduktionen inte skall sjunka eller om vi ger
subventioner - vi kommer anda att fa i stort sett samma importefterfragan
som nu. Om vi griper till vissa offentliga arbeten, kan det handa att de visar
sig ha mindre importinnehall an exportproduktionen. Jag har ingen aktuell
Siiffra, men jag skulle tro att exportproduktionen rymmer 10-15 och i vissa
fall kanske 20 procent importvaror. Det ar ganska svart att tanka sig nagon
kompenserande fullsysselsattningspolitik som medfor mindre behov av importerade varor. Om vi graver hal i marken och fyller igen dem, hehovs det naturligtvis inte sa mycket importvaror for den 'aktiviteten, men om vi bygger hostader och skolor, kommer de arbetena att krava en viss import.
Om vi forsoker halla uppe den svenska importnivan genom okade offentliga
investeringar, genom underbalansering av budgeten o. s. v., kommer alltsa konsumenternas efterfragan pa importvaror att i stort sett hallas uppe. Om vi inte
vill lana i utlandet, blir vi foljaktligen tvungna att vidta direkta atgarder for
att minska var import, aven om vi lyckas halla sysselsattningen uppe. Det dar
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problelnet kan installa sig ganska snarl. Det spelar harvidlag ingen roll, om vi
klarar av det hela enbart Ined arbetsnlarknadspolitiska medel eUer Oln vi forsoker reglera den totala efterfragan pa varor oeh tj anster.
Skall vi i sa fall forsoka begransa importen, maste vi ta till hela raden av
illaluktande 30-talsatgarder. Ingen kan saga annat an att jag ar frihandelsvan
' - Ingvar Svennilson oeh jag skrev tillsammans en synnerligen frihandelsvanlig
pronlemoria at tulltaxekommitten for nagra ar sedan, dar vi framholl saSom
nagonting naturligt att utrikeshandeln medfor en rationell resursanvandning i
en fullsysselsattningsekonomi. Men om vi kommer in i en fimbulvinter eller en
kris som varar nagra ar oeh det inte langre ar brist pa resurser, bor vi vidta
aktiva atgarder for att Ininska importen innan vi blir tvungna till det darfor
.att valutareserven tagit slut. Vi maste alltsa gora motsatsen till vad sam ar norInalt i ett fullsysselsattningssamhalle, Inen det ar ju heller inte langre nagotJ fuZZ.sysselsiittn~ngssamhiille. Vi viII inte ta till tullar, darfor att de luktar ilIa, vi viII
inte ta till en importreglering, darfor att vi i sa fall riskerar att andra lander
gor samma sak mot oss, fastan vi kan havda att var valutareserv annats tar
slut, sa att vi anda maste minska importen. Men vi ar inte tvungna att gora
·detta, om vi kan lana pengar i utlandet. Det argumentet bor vi fora fram vid
internationella forhandlingar till den nytta det hava kan - jag har inte sarskilt
'stor tiUtro till rationaliteten i internationella forhandlingar.
Oln vi nu inte viII ta till nagonting som luktar illa, t. ex. tullhojningar oeh
'importregleringar, kan vi hoja t. ex. skatterna for att minska den totala efter-{ragan pa varor oeh tj anster i landet oeh samtidigt darmed minska efterfragan
pa inlportvaror, men da gor vi samtidigt patienten sjukare med den'medicinen.
Forst har vi Ininskningen i exporten, som hotar att skapa arbetsloshet, sedan
Jorsoker vi bota den arbetslosheten med efterfrageokande atgarder, sedan far
vi problemet att klara importrakningen, sa hojer vi skatterna och minskar importen, men vi far oeksa en minskning av hemmamarknadens omfattning. Har
Joreligger det skenbart paradoxala forhallandet, att om vi skall klara probleInet, maste vi, samtidigt som vi hojer importskatten, subventionera hemmal11arknadsproduktionen for att inte fa arbetsloshet pa hemmamarknaden. Genonl en kombination av inkomstskattehojning oeh subvention av hemmamarknadsproduktionen astadkommer vi exakt samma resultat som med tullhojningar
eller inforande av importrestriktioner.
Det finns naturligtvis myeket mer att saga om dessa saker, men jag viII inte
111.onopolisera debatten. Jag vill dock saga, att om det finns bara en Hten sanno..
Iikhet for att detta ar forsta varningen till en lagkonjunktur av 1930-talsmatt
·eller 1920-talsmatt, da bor vi redan nu gora alIt vi kan for att fa till stand en
'konferens om okad internationell beredskap oeh internationell kreditgivning,
sa att vi kan halla uppe var export till de underutveeklade landerna, sa att USA
ger 088 krediter som gor att vi slipper begransa var import. Oln vi pa detta
satt kan fa ett natverk av internationella overenskommelser som dampar verkan
av en internationell Hlgkonjunktur, kanske vi kan slippa fa epidemier av 30talstyp, dar det ena landet efter det andra far vidkannas en exportnlinskning
oeh sedan infor tullar och importrestriktioner.

Ordforanden: Licentiat Savosnick har fort diskussionen ganska
langt in pa de allmant verkande atgarderna, och det kanske ar lampligt att gora det, eftersom det ar svart att dra gransen mellan arbets-
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n1arknadspolitiska atgarder och andra atgarder. Jag t1"o1" det vore av
intresse att fa hora, vilka synpunkte1" arbetsmarknadsorganisatione·rna
anlagger
fragan.

pa

Sekreterare G. Rehn: Jag viII till stora delar installlma i vad Savosniek har
sagt, men jag skall anda forsoka att under viss anknytning till hans problenlstallning ta upp de fragor som inledaren berorde oeh· som rubriken for diskussionen anger.
Inom LO :s· utredningsavdelning har vi varit nlyeket glada over den suece
SOln generaldirektor Olsson har gj ort med vad SOln val kan kallas den nya given
i arbetsmarknadspolitiken. Detta ar ju vad vi har dromt om under hela efterkrigstiden. Vi ar emellertid sanltidigt ledsna over att det skulle behovas en
sadan har kon junkturforsanlring for att allmanna opinionen oeh statsmakterna
skulle upptaeka att denna arbetsmarknadspolitik behovs. Inledaren framholl att
arbetsmarknadspolitiken ar en politik minst lika myeket for hogkonjunkturen
som for lagkonj unkturen, oeh det ar nagonting sonl jag viII understryka.
Innan vi giek hit satt Rudolf Meidner oeh .jag oeh talade onl den fortsatta
utveeklingen pa det har omradet. Vi sade ass att nar den har reeessionen gatt
over, blir det forlnodligen nagon rubbestad~qktion mot arbetsIn.arknadsverket
igen, ooh sa gors Berti! Olsson till landshovding nagonstans, oeh sedan vet lnan
inte hur det gar. Vad vi daremot skulle on~ka ar att arbetsmarknadsverket standigt blir nagot av det eentrala i det svenska salnhallet, aven oeh framfor allt
under hogkonjunkturer.
Jag kanske sedan far anknyta till den tanke pa skattefinansiering av arbetsloshetspolitiken som Torsten Nilsson ooh Meidner har vidrort under veekandan.
Det var litet oklart vad Savosniek menl\de har, men jag tror vi kan vara overens om att man i vissa situationer Inaste handla pa ett satt som ter sig helt bakvant fran gammal god, till slagord slentrianiserad 30-talssynpunkt. Vi ska l1~iIll·
ligen inte tro att vi alltid kan fa finansiera arbetsloshetshjalpen bara med underbalansering av budgeten. Det ar riktigt att det fran vissa synpunkter ar onskvart att driva sysselsattningspolitik med hj alp av ett underskott i statskassan
- da uppstar ju olika stimulerande verkningar, multiplikatoreffekter ete. nlen vi vet att det kan vara farligt Ined hansyn till valutareserven. Man kan
naturligtvis hoppas pa internationell kreditgivning. Men vi bor anse oss i san1Ina situation som en sehackproblemlosare: vit skall gora svart matt oavsett
vad svart gore I det har faIlet innebar det att vi skall bereda oss pa att klara
sysselsattningsproblemet oavsett internationella krediter oeh overenskomme]ser,
oeh andra sadana utvagar, enbart pa basis av vara egna resurser. Det betyder
savitt jag forstar att vi maste betala for att klara den fulla sY8selsattningen~
om vi inte vill lasta over bordan pa vissa mindre grupper i samhalIet, som vi
later vara arbetslosa. Vi maste sa att saga genom sammanskott skaffa sysselsattning at alIa.
Det ar en sak som vi har tiggt oeh bett om hela efterkrigstiden, att den fulla
sysselsattninge~ skulle betalas med skatter i stallet for inflation. Den fulla sysselsattningen under efterkrigstiden har namligen bekostats med inflationstryck
oeh de olagenheter sonl ocksa saInmanhanger med dettas undertryckande med
hjalp av allskons regleringsatgarder. Bl. a. har Inan varit nodsakad att upprepade ganger ga nled pa stelbenta lonestopp eller centraliserade loneregleringsaktioner, vilka ar nlyeket olagliga ur IDanga synpunkter. Over huvud taget har
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den fulla sysselsattningen betalats med en hel rad oHigenheter, SOln kostat nlyeket genom att bromsa vaistiindsutvecklingen internt och minska rorelsefriheten
internationellt. Jag tror det skulle ·ha varit fordelaktigt med tanke pa svenska
folkets valstand i alla klasser om den fulla sysselsattningen under dessa ar betalats med skatter i stallet.
Det sags nu ofta att inflationsda;1npning nledfinanspolitiken eUer alternativt
nled penningpolitiken Ieder till en bromsning av framatskridandet. Jag tror det
finns mycket att invanda nlot den forestallningen. Den kanske framstar SOln
nlotiverad nar man ibland tvingas stoppa en inflationskonjunktur sonl redan
gatt for Hingt. Men liit oss tanka oss att vi hela tiden haft en starkare konj unkturdalnpning med h j alp av strangare budgetbalansering under efterkrigstiden och att vi darmed hade gj ort det nlojligt for arbetsmarknadsstyrelsen att
fylla arbetskraftsbristen pa 6, 8 och upp till 10 procent for de slora hogrationaliserade industriforetagen! Om vi pa detta satt hade astadkommit en generell
dalnpning av det starka efterfragetrycket, skulle vi i dag sta oss betydligt starkare i den internationella konkurrensen oeh dessutom ha kommit langre ivaIstandsutveeklingen. Men for att kunna fora en ordentlig antiinflationspolitik
hade vi kanske behovt 10 generaldirektorer Olsson pa ett tidigt stadiunl. Det
hade behovts en effektiv oeh fordomsfri arbetsmarknadspolitik, som vi kanske
annu inte har tankt oss in i. Nar jag talar 0111 att den borde vara fordoillsfri,
lnenar jag iute att den skulle konlmendera nagon, utan tvartom att den skulle
vara· generos att betala folk for att de skulle flytta till de nlest effektiva foretagen, dar samhallet bast behover demo
Om jag far nyansera inledarens foredrag litet, skulle jag alltsa onska att l1lan
annu starkare markerar arbetslnarknadspolitikens vasentliga roll for hela samhallsutvecklingen oeh for losningen pa det stora problemet om full sysselsattning deh stabilt penningvarde.
Nu kan man naturligtvi8 saga, att det 80m jag har talar 0111 ar overspelat. Vi
borde ha haft en starkare antiinfla,tionspolitik, men vi hade det inte. Vi borde
ha haft en starkare .arbetsmarknadspolitik, Inen vi hade det inte. Dessa tva
saker betingade varandra. l\fen skulle det anda inte vara rimligt att dra den
slutsatsen, nar vi nu fatt den har arbetsloshetsungen, att arbetsmarknadsstyrelsen bor ges myeket att gora aven nar det blir hogkonjunktur igen. Vi maste
Ined andra ord se till att den finanspolitiska skarpning som Torsten Nilsson
och Meidner talat om, verkligen genomfores och. att den forhindrar att nasta
eventuella exportexpansion ater leder till overfull sysselsattning. Sysselsattningsforbattringen bor till mindre del astadkommas genom inflationstiska effekter
av exportefterfragan och till storre del genom arbetsmarknadspolitiska anpassningsatgarder.
Jag viII oeksa saga ett par ord om vad dessa arbetsmarknadspolitiska atgarder skulle innebara. Nar det galler att astadkomma sa myeket som mojligt inom
r;amen for det internationella utrynlmet, bor vi kunna vaga oss pa att offra
valutor i samma man sonl det vi framstaller skapar andra reserver i stallet. Vi
bor alltsa kunna of~ra av valutareserven, om vi i stallet· investerar pengarna i
battre utbildning eller i fIer av de bostader 80m vi anda behover skaffa, likasa
OIn vi investerar pengarna i lager av varor som anda nagon gang skall anvandas~ och om vi investerar pengarna i industriell rationalisering. Over huvud
taget hor vi forsoka se till att vi star starkare, ar effektivare oeh har battre tillgangar, sa att vi i det ogonblick da hogkonjunkturen kOlnmer·har storre mo}ligheter att snabbt fora over arbetskraften .dit dar denda behovs. Jag tror vi
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lnaste ta upp en del av de tankegangar 80m i manga ar legat begravda i efterkrigsplaneringskommissionens betankande - jag undrar nanlligen om inte
arbetsrp.arknadspolitiken fortfarande arbetar med ett alltfor litet bestand av
olikartade atgarder.
Man kan som exempel nalnna statliga stodatgarder till lagerproduktionen. De
statliga hestall,ningarna hos industrien kan bara omfatta ett snavt program,
namligen vad de statliga verken sjalva behover. Det ar gott och val om man
pa det narmaste halvaret lagger tva ars produktion av vissa anskaffningar for
forsvaret, sa att vederborancle inclustrier i gengald har stor ledig exportkapacitiet 'nar exportmojligheterna kommer igen, men det bor val vara mojligt att
lagga ut. sadana bestallningar pa en hel del andra saker ocksa. Det hehovs
linoleummattor, parkettgolv,. sanitetsporslin och badkar i de bostader som skall
byggas annu langre frame Kan vi inte ta upp de tankegangar som var aktuella
nar man heredde sig pa en depression vid krigsslutet, namligen att samhallets
bestallningsatgarder maste kunna sattas in pa vilken il1dustri som heist och inte
bara pa dem som. mojligen finns pa den lista av bestallningar for vissa statsinstitutioners behov, som man for ogonblicket har liggande pa bordet?
For dagen ar kanske detta inte aktuellt, men jag tycker vi bo,r kunna ta upp
de gamla diskussionerna om att
hjalp av :p:lasskop istora serier, 80m darigenoln ocksa blir mycket billiga, forse famiUerna med vad de behover. Det
kan inte vara nagot fel att pa sa satt komhinera sysselsattningspolitiken ~ed
bostads- ooh fanliljepolitiken. Staten finge'ta risken av forluster pa att realisera
varorna, hellre an att ta forlusten av en onodig arbetsloshet.
Jag tror att sadana utvidgningar av det program som BertH Olsson har har
lagt. upp skulle halla borta den stund fda han maste saga, att han och hans
arbetsmarknadspolitik inte kan gora mer. Men framforallt vill jag an en gang
understryka vad jag framholl tidigare, \namligen att han alltid bor ha myck~t
att gora, bade nar det galler att motverka inflation~tryck genom att h j alpa arbetskraften ati komma dit den bast behovs och nar det galler att direkt avskaffa
arbetsloshet.
'

moo

Docent K.-O. Faxen: Jag skulle vilja understryka vad den siste arade talaren
sade om att det i hogre grad ar en strukturfraga an en konjunkturfraga att en
aktivare arbetsmarknadspolitik skall drivas. Att pa olika satt oka arbetskraftens
rorlighet. Onskemalet om en okad arbetskraftsrorlighet ar efterstravansvart i
och for sig och behover inte sammanhanga med nagot speciellt konjunkturHige,
fastan det ar mot bakgrunden av det radande konjunkturlaget som en politik
med sadan inriktning har blivit speciellt aktuell.
Man kan staHa folj ande generella fraga: Ar ett samhalle med rorligare arbetsnlarknad mer konjunkturkansligt eller mindre konjunkturkansligt an ett saln..
halle med relativt ororlig arbetsmarknad? Varfor skulle egentligen ett samhalle
Ined en rorligare arbetsmarknad vara mindre konjunkturkanslig? Om vi jamfor
Europa och Forenta staterna, finner vi att arbetsmarknaden i Forenta staterna
ar betydligt rorligare an arbetsmarknaden i de europeiska Hinderna, men a
andra sidan ar konjunkturkansligheten i Forenta staterna betydligt storre an
i Europa. Detta kan ju bero pa andra faktorer an arbetsmarknadsforhallandena.
Mycket talar for att det forhaller sig sa - men det ar ingalunda givet - att
en ·okning av arbetsmarknadens rorlighet i och for sig bor verka dampande pa
ett ~amhalles bena.genhet att raka ut for konjunkturvaxlingar.
Darmed komlner jag in pa den andra fraga, som ocksa har tagits upp ide-
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hatten, namligen var gransen gar meBan en arbetslnarknadspolitik av det slag,
som generaldirektor Olsson har skisserat och i praktiken genomfort, och en
generellt efterfragestimulerande politik. Denna fraga skulle ocksa kurinaforlnuleras sa: Vilka ar egentligen forutsattningarna for att arbetsmarknadspolitike!l:' inte bara skall innebara en omflyttning av arbetslosheten ullin ocksa en
okning av den totala sysselsattningen? Hur kan ·den totala sysselsattningen okas
, uta,n attden totala e£.terfragan samtidigt okas?
Enligt vara invanda 1930-talstankegangar - den daliga teori som vi fick
lara oss pa 1940-talet - maste den totala sysselsattningen vara en cnkel funktion av den totilla efterfragan. Hur kan man da astadkomma detta konststycke,
att oka den totala sysselsattningen utan att oka den totala efterfragan, nled de
konsekvenser for importeri' och bytesbalansen som detta maste fora med sig?
Savitt jag kan forsta maste aven en sadan har aktiv arbetsnlarknadspolitik i
princip 'ha sanima verkningar pa den totala efterfragan och pa in1porten som
en generellt efterfragestimulerande politik. Det ar val mera en fraga om sa att
saga punktvis insatta atgarder.
I det har sammanhanget, nar vi diskuterar vad som kan goras i overgangen
lnellan en hogkon j uriktur och en depression - alltsa i deri relativt smala fas
i konjunktnrutvecklingen dar den 'aktiva arbetslnarknadspolitiken kan ha konjunkturpolitisk betydelse - kommer fragan om foretagens reaktionsmonster
in i hilden, saSOln Ulrich Herz har papekat.' Han menar liksom flera andra,
att foretagen nUlnera ar betydligt mindre permitteringsbenagna an tidigare och
att insikten om svarigheten att fa tillbaka arbetskraft efter en permittering' har
gj ort att man pa olika vagar forsoker utj amna sysselsattningsvariationerna for
att darmed kunna behiUla arbetskraften sa lange som mojligt. Jag tror det ligget mycket i den synpunkten. Jag vill bara understryka angelagenheten av att
nlan {or att understodja foretagen i denna stravan {or en sad~n aBman ekonomisk politik, att det blir mojligt for foretagen att under de "feta aren" forbereda en intern stabilisering av sysselsattningar nar det stramar at. Det galler med andra ord att mojliggora en intern konsolidering av foretagen i tillracklig omfattning under de ar da en sadan ar Inojlig av rantabilitetshansyn.
Nar man inte ser en statlig arbetsmarknadspolitik som ett led i en serie
atgarder under ett overgaende' konjunkturlage-, utan ser den SOln en form for
fortlopande statliga ingripanden, framtrader de- principiella fragorna med storre
skarpa.
Hur skall man kunna skilja meHan struktur och konjunktur i den ekonomiska
utveeklingen? Vad ar bara en fram- och atergaende roreIse, beroende av cykliskafluktuationer i lagerhallning och investeringsbenagenhet, och vad ar strukturomvandling? Hur skall man i en konkret situation kunna bedoma, vilka
arbetsmarknadspolitiska atgarder son1 ar lalnpligast? Vilka avvagningskriterier
har man ati halla sig till?
Har skulle jag viIja stalla en fraga till BertH Olsson. Om man i en given
situation har att val j a Inellan att lagga ut en statshestallning till ett foretag och
att understodj a stravandena hos foretagets anstallda att flytta, t. ex. genom att
dehi ut flyttningsbidrag, efter vilka kriterier skall man da bedoma, vilka atgarder som bor vidtagas? HUT skall man kunna saga, om· foretaget ar i en tillfallig krissituation, som man kanske kan hjalpa det over genom en statsbestallning, eller om det ar utsatt for en strukturomvandling, sO'm nlan inte har nagon
anledning att fordroj a? Hur skall man kunna bortse fran' de lokaliseringspolitiska konsekvenserna, darest onlflyttningsbidrag delas ut? Skall man vidta en
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rad atgarder ad hoc oeh sed.an se, vad konsekvensen for naringslivets lokalisering blir, eller skall man fora en mera konsekvent lokaliseringspolitik?
Om lnan t~ ex. vidtar atgarder for att flytta byggnadsarbetare, som blivit
arbetslos-a, fran de sa att saga stagnerande delarna av landet till de expand-erande delarna maste detta fa lokaliseringspolitiska konsekvenser, aven om sj alva
atgarderna vidtagits i rent sysselsattningspolitiskt syfte. Man kan' tvingas ta
stallning till sadana fragor som om man skall stimulera storstadernas tillvaxt,
eller uppstalla som ideal medelstora tatorter med ett allsidigt naringsliv, eller
folja prineipen "levande landsbygd".
Costa Rehn tog upp en del gamla tankar fran 1930-talet. Jag kan iute neka
mig att i .det salnmanhanget erinra om den Ohlinska sangpolitiken fran 1936,
som innebar att staten skulle lagga ut bestallningar pa sangar oeh.sedan dela
ut sangarna till behovande familjer. Nu skulle yal motsvarande politik gijIla
mer~ Inoderna konsumtionskapitalvaror, som ligger litet hogre pa hushallens
aspirationsniva - de fIesta har val sangar vid det har laget. En prineipiell
fraga uppstaller sig harmed. Skall staten blir grosshandlare t. ex. i toalettstolar
oeh konkurrera med den privata organisation for handel med dylika foremal
80m redan finns, eIler hur skall. en konjunkturutj amnande politik av detta, slag
annars organiseras? Finns det dyer huvud taget nagon mojlighet att 10sa problemen pa ett sadant satt, att inte hela effekten av atgarderna blir ·den, att den
stiInulansverkan som astadkommes. genom statlig handel med sadana har konsumtionskapitalforemal motverkas av lika stor nedgang pa den privata sektorn."
sa att sysselsattningeffekten hlir ± O?
Generaldirektor B. Olsson: Jag skall hOrja med vad Gosta Rehn sade, efter..
SOln· han kanske ar den framste bland dem som under tio langa ar har fort till
torgs de synpunkter 80m vi i nagon mart soker .forverkliga.
Gosta Rehn var ledsen over att det skulle behovas en recession for att alIt
det har skulle komma till, oeh det kan j~g halla med om, men kanske var det
anda tur att den kom. Battre sent an aldrig! Jag haIler med honom om atf
arbetsmarknadspolitiken givetvis ar lika aktuell under hogkonjunktur 80m under lagkonjunktur, oeh det var darfor jag sa kraftigt nlarkerade, att liven om· vi
inte lyekats klara av alIt med vara atgarder, utan bara en del, oeh kan saga att
politiken har misslyekats,. far vi anda inte kapitulera. Lat oss i stallet fortsatta
for att se, hur vi ytterligare kan oka arsenalen av sadana har nletoder! Vi skall,
som Gosta Rehn har sagt, forsoka att ar efter ar klara 100.000 arbetslosa. Han
har manga ganger stallt den fragan till mig, hur vi skall bara oss at, oeh jag
har svarat undvikande, men jag kan saga att vi inte har givit upp hoppet Oln
att vi med finare metoder skaIl klara ytterligare 50.000. Det vore· olyekligt ODl
nlan gave upp, men dess battre har vi ju starka forkalnpar inonl Landsorganis8"!
tionen.
Skattefragorna hor inte till arsenalen av arbetslnarknadspolitiska medel och
jag vill darfor inte ga in pa dem, men jag vill ha de· pengar jag behover for
en ,aktiv arbetsmarknadspolitik, sa jag ar inte ointresserad:
Costa Rehn mcnade att det finns for fa vapen i den arbetslnarknadspolitiska
arsenalen,oeh det haIler jag med om. Detta med lagring kan vi naturligtvis ta
upp. Jag ar inte frammande for tanken, men situationel1 har hittills· inte varit
sadan" att den behovtforverkligas, utom nlojligen pa en enda punkt, namligen
nar det gallef'skogsarbetet. V·ad skaIl vi gora at arbetslosheten i skogarna? Det
finns inte myeket annat att ta till uppe i Norrland an beredskapsarbete. Vi har
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tagit upp fragan om lagring av massaved, Inen generaldirektor Hoj er har flera
ganger sagt till mig, att det inte gar att lagra massaved, oeh det beskedet far vi
val ratta OSS efter.
Kurt Savosniek talade om mycket som luktade illa - nastan allt han
namnde luktade illa. Jag vet inte riktigt vad han menar med atgarder som
luktar 1930-tal. Om han avsag de atgarder som vi nu haller pa att vidta, vill
jag svara att arbetets karaktar kan vara likadant nu som under 1930-talet man byggde vagar under 1930-talet for att minska arbetslosheten, och man
bygger vagar i dag i samIna syfte - men arbetet utfores. inte pa samma satt.
Over huvud taget har nog sadana atgarder som gar under namnet beredskapsarbete fortfarande oforskyllt 1930-talspragel. Har ar det fraga om mycket produktiva investeringar. De investeringar som gors i vagar i Norrland i dag ar
kanske de mest produktiva investeringar man kan gora.
Savosnick menar att man maste aven tanka pa lang sikt, oeh det ar givetvis
riktigt. Vi borde naturligtvis fraga Savosniek och andra konjunkturteoretiker,
hurdan konjunkturen blir, men da far vi till svar: "Det vet vi inte." Vi maste
da handla for stunden, oeh det blir naturligtvis en del improvisationer. Det kan
ocksa handa att en atgard som vi vidtar i dag gar stick i stav mot vad vi borde
gora pa Hingre sikt, men den risken far vi tao
Det som vi nu gor oeh som alla andra lander gor hindrar val att vi hamnar
i en depression och Ieder till att vi slipper vidta alla de atgarder som Savosnick
har utmalade. Ju tidigare man vidtar motatgarder mot en nedgangskonjunktur
i hela varlden, desto battre mojligheter har man givetvis att hejda den, och det
ar just har som arbetsmarknadspolitiken spelar sin storsta roll.
Bytesbalansproblemen kan vi naturligtvis iute komma ifran i det har sammanhanget. Det ar klart att vi loper stora risker, om vi under lang tid uppratthaIler efterfragan samtidigt som exporten gar ned, men ingen har val kunnat
saga, hur stor marginalen ar, oeh jag kan inte forsta annat an att man har far
prova sig frame Anmarkningsvart ar att var valutareserv i dag i varj e fall inte
ar Salnre - snarare k'anske litet battre - an den var for ett ar sedan, trots de
sysselsattningsframjande atgarder som vi har vidtagit. Nu skall man 'ta hansyn
till forskj utningsposter oeh sadant, sorn egentligen ingen kan klara nt, men man
far val har ga fram pa empiriska viigen oeh se hur det slar. Jag tyeker erfarenheten visar att marginalen ar ganska stor, kanske storre an man tidigare trott.
Om det vi nu upplever ar borjan till en kris av 1930·talstyp, menar Savosnick
att det bor kallas in en internationell konferens. Det tror jag ocksa kommer att
ske. Jag vill peka pa vad som hande i somras, och i hostas, da nedgangen, som
doek inte var sa stor, omedelbart ledde till ett internationellt samarbete. Finansministrarna i Europa har forhandlat ett par ganger om detta, oeh de har visat
en helt annan installning an under 1930-talet. Det ar riktigt att problemet maste
losas pa det internationella planet, oeh jag ar optimistisk nog att tro att det
kommer att ske.
Karl··Olof Faxen menade att det ar en strukturfraga, huruvida arbetskraftens
rorlighet bor okas. Jag tror det ar viktigt att arbetskraften blir mer rorlig pa
langre sikt. Europa lider ju just av sin trogrorlighet vad betraffar arbetskraft,
till skillnad fran USA. Han tog oeba upp ett intressant problem, namligen
huruvida okad rorlighet betyder mindre konjunkturkanslighet. Han kunde inte
saga hur det ar, och det kan inte jag heller, men jag tror att det ar sa.
Sedan tog Karl-Olof Faxen upp fragan, vad som ar arbetsmarknadspolitik
oeh vad som ar efterfragestimulerande politik. Det ar klart att de gar in i var·
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andra. Varje arbetsmarknadspolitisk atgard ar efterfragestimulerande,. men arbetsmarknadspolitiken okar inte efterfragan lika mycket som generella atgarder
skulle gara, med risk att man slar over at andra hallett
Foretagen tar den forsta stoten, namnde Faxen, och det tror jag de gor nu i
stlorre utstrackning an tidigare. De behaller sitt folk sa lange de kan, och det
ar inget tvivel om att de har en helt annan social ansvarskansla for arbetskraften an tidigare, men jag tror ocksa att motivet att man har nytta av att behalla
arbetskraften ar lika starkt. Man har trakiga erfarenheter fran rio ars arbetskraftsbrist och viII inte slappa sina anstallda nar konjunkturen doppar ned en
tid. Emellertid kan man naturligtvis inte for nagon langre tid behalla folk 80m
man inte har nagon nytta avo
Vidare fragade Faxen, vilka kriterier vi har i avvagningen meHan olika arbetsmarknadspolitiska atgarder. Jag far saga att vi inte har nagra mera djupsinniga spekulativa kriterier, utan har handlar man annu sa lange praktiskt
fran fall till fall. Man valjer t. ex. meIlan en statsbestallning eller stodatgarder
for flyttning av arbetskraften. I de fIesta fall ar det nog arbetsmarknadslaget pa
orten for stunden och pa litet Hingre sikt som faller avgarandet. Tror man sig
ha mojlighet att relativt snabbt omplacera arbetskraften, gor man ingen bestallning, men ser man att det ar svart, lagger man in en bestallning som haIler
arbetskraften kvar tills vidare.
Slutligen tog Faxen upp fragan om den mera langsiktiga strukturplaneringen
och staIIde storstaden mot landsbygden. Har viII jag bara saga, att vi ar bundna
av politiska beslut av regering och riksdag, som givetvis kan andras. Det ar
inte sakert att man nasta decennium kop-tmer att ha samma asikt som i dag.

Ord/Branden.· Jag ber att fa avsluta sammantradet med att an en
gang tacka generaldirektor Olsson, for hans inledningsanforande, och
jag tackar de ovriga diskussionsdeltagarna for deras inlagg. Jag fir
overtygad om att generaldirektor Olsson kanner, vilken stark goodwill
hans verksamhet atnjuter. Det maste vara uppmuntrande, Dar man har
sa svara uppgifter att skota som han hare

