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Ordförande: Direktör H a l v d a n Å s t r a n d

o

Arets statsverksproposition
Statsrådet Gunnar Sträng:
Den nu framlagda budgeten för 1961/62 är uppgjord mot bakgrunden av den klart uttalade högkonjunktur som nu gäller och under
perspektivet av fortsatt högkonjunktur. Är detta en alltför optimistisk
prognos, kanske någon frågar, och jag skulle vilja svara sålunda. Det
är bättre att planera politiken för en fortsatt högkonjunktur dels därför
att det förefaller mera troligt än motsatsen, och dels därför att det är
betydligt enklare att lätta på de politiskt-ekonomiska spärrarna i händelse av konjunkturdämpning än att dra- till dem ytterligare för den
händelse läget så skulle kräva. Den nu framlagda budgeten visar således ett överskott på driftsidan, efter nettoavsättning av kommunerna
tillkommande skattemedel, på cirka 240 miljoner, och statens upplåning för nästkommande budgetår beräknas stanna vid en dryg miljard. När emellertid staten anlitar lånemarknaden under nästa blIdgetår till en summa aven dryg miljard så är att märka, att en relativt
liten summa härav förbrukas i den egentliga statsverksamheten. Icke
mindre än 850 miljoner transformeras via staten över till bostadslånegivningen i form av egnahemslån och tertiärlån. Bostadsbyggandet, även om det är statsunderstött och i praktiken statsreglerat,
räknas fortfarande som en verksamhetsgren liggande utanför statens
egen sektor. Statens egen utlåning och investeringsverksamhet beräknas under 1961/62 uppgå till 2675 milj.
I förhållande till budgetåret 1959/60, det år då den av konjunkturdämpningen föranledda expansiva budgetpolitiken fick sitt starkaste
uttryck, innebär den nu framlagda budgeten en reduktion av statens
upplåning med i runt tal 600 miljoner. 1959/60 lånade staten 1.630
miljoner, den högsta upplåningen hitintills under efterkrigstiden.
Denna lipplåning skulle ha varit väsentligt högre, såvida inte omsättningsskatten, som sattes in den l januari 1960, förbättrat situationen.
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På samma sätt som under det gångna året får politiken, i vart fall
under 1961, föras på bred front och med anlitande av hela det register som står till förfogande. Under det gångna året har den ekonomiska politiken inneburit en aktivisering av den statliga obligationsmarknaden, ett stramt ränteläge, en stimulans till avsättning till industrins investeringsfonder, allt ~ akt och mening att reducera och
pacificera den banklikviditet som laddats upp under konjunktllrdämpningens lättare såväl finans- som penningpolitik. Den politiken har haft
framgång, vilket kan exemplifieras med att mellan november 1959
och november 1960 minskade affärsbankernas inlåning med 580 miljoner eller drygt tre procent. Motsvarande siffra för samma tidsperiod
ett år tidigare innebär en inlåningsökning med 3.000 miljoner, d.v.s.
nära tjugu procent. Denna höga banklikviditet i en uppgående kOlljunktur var onekligen en av farorna för inflationistiska genomslag.
När likviditetsökningen nu stoppades upp och förbyttes i en nedgång,
har den utvecklingen tvivelsutan haft sitt stabiliserande inflytande på
vår ekonomi. På detta avsnitt av den ekonomiska politikens område
menar jag att 1961 får präglas av samma återhållsamhet som under
1960. Det är delvis ett nytt klimat för affärsbankerna som skiljer sig
från vad de varit vana vid under efterkrigstiden, men det bistrare
klimatet är nödvändigt för att nå det viktiga målet - den ekonomiska
stabiliteten. Årets budget och ett bibehållande av den penningpolitik
vi praktiserat under 1960 bör ge oss chansen att här hålla utvecklingen
under kontroll.
Vår arbetsmarknadspolitik har under 1960 präglats av stor aktivitet
och rörlighet. Omskolningsåtgärder; stimulans till den rörlighet som
betingas av näringslivets strukturförändringar, har stått i förgrunden.
På den vägen har vi att energiskt fortsätta. Våra åtgärder för att finslipa metoden för samordnad konjunktur- och budgetpolitik får konlpletteras med en energiskt förd säsongutjämnande arbetsmarknadspolitik. I det senare avseendet har goda resultat uppnåtts under det
förflutna året. Staten kunde genom överenskommelser med kommuner
och näringsliv förskjuta en byggnadsvolym motsvarande 3.000 arbetare från den gångna sommarens toppsysselsättning över till innevarande vinter. Vi vann en bättre sysselsättning under denna vinter än
tidigare och vi slapp en i annat fall högst sannolik överansträngning
under fjolårets sommarsäsong. Som vi för år 1961 har mindre reserver
att falla tillbaka på än för ett år sedan - vi har nu 3.800 man i beredskapsarbete mot 15.000 förra vintern -får våra ansträngningar i
säsongutjämnande syfte byggas ut ytterligare under de llärmaste månaderna. Överläggningar kommer således att upptas mellan regeringen och näringslivets organisationer för att uppnå en tillfällig åter-
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hållsamhet på investeringssidan. Våra strävanden stannar här icke enbart vid investeringar i nya byggnader, utan med hänsyn till verkstadsindustrins just nu så ansträngda läge vill vi även undersöka möjligheterna aven viss tidsförskjutning ifråga om maskinbeställningar.
Jag är medveten om alla invändningar som kan anföras på denna senare punkt, och ingen förväntar några revolutionerande förändringar
i fråga om tidtabellen för beställningar och leveranser. Men frågan
om ifall ett balanserat läge med smala marginaler skall glida över i en
ekonomisk överansträngning är många gånger beroende på relativt
nlåttliga förändringar. Självfallet hoppas jag på att dessa kommande
förhandlingar skall ge resultat i den eftersträvade riktningen"
Nu kan man kanske invända: Finns det då underlag för tron på inflationistiska spänningar i vår och omvärldens ekonomi? U.S.A. brukar ju beskrivas som det land som just nu står och väger mellan stagnation och nedgång. Jag tror emellertid att man här skall lägga vikt
vid att U.S.A. i dessa dagar fått en ny statsledning och förmodligen
också en förändring i avseende på graden av aktiv offentlig. verksamhet. Skall det vara någon korrespondens mellan Kennedys valprogram
och hans praktiska politik, och det får man ju lltgå ifrån, kom.mer den
amerikanska ekonomin att kunna räkna med en starkare stimulans från
den offentliga sektorn. En annan indikator som gäller för hela vår
omvärld är väl dell att världspolitikens status just nll snarare präglas
av anspänning än av avspänning.
I Europa är konjunkturen klart högbetonad. Arbetskraftbristen gör
sig på många håll gällande, bland annat i VästtyskIand, med åtföljande lönehöjningskonsekvenser och köpkraftförstärkningar. Vill man
inte sätta likhetsteckell mellan lönehöjning och köpkraftförstärkning
- jag har hört starka tvivelsmål härom på senare tid - så indikerar
ändå utvecklingen kostnadsstegringar för företagen, vilket kan ha sin
betydelse sett ur konkurrenssynpunkt. Konjunkturen i Europa i övrigt
är också i allmänhet klart uppåtriktad, och det är i denna bild av hög
och anspänd världskonjunktur vi har försökt placera in vår ekonomi
och anpassat budgeten därefter.
Några ord om utvecklingen under 1960 kan ha sitt intresse. Vår
industriella. produktion ökade med cirka sju procent, den totala produktionen med fyra. Våra investeringar låg fyra procent högre än
1959, och då är att märka att 1959 års investeringsnivå låg mycket
högt. Både produktionsökningen och investeringsökningen låg under
fjolåret över medeltalet för efterkrigstiden. Vår konsumtion var under
fjolåret hög, men inte uppseendeväckande hög, kanske tre procent högre
än 1959. Om man ser det mot bakgrunden av att svenska folket under
1960 kunnat glädja sig åt en allmän inkomststegring om cirka åtta
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procent och samtidigt inregistrera ett under 1960 stabilt prisläge naturligtvis med undantag för omsättningsskattens priseffekt på mellan
2,5 och 3 procent - så kommer man fram till den statistiska över·
raskningen att vi under 1960 ökat vårt sparande icke oväsentligt, ett
tecken SOITI lovar gott för den av kapitalbrist präglade franltid vi ser
framför oss, om nu detta antagande håller i verkligheten.
Vår export har legat på en rekordnivå och överstigit 13.000 miljoner, vår import likaså, som gått upp till 14.550 miljoner. Vi räknar
med ett sjöfartsnetto på drygt 1.300 miljoner, och vår bytesbalans
stannar tyvärr på ett minus om 350 miljoner för det gångna året.
I vår valutareserv avläser vi detta med ett minus om 200 miljoner. Den bristande samstämmigheten mellan bytesbalans och valutaIletto brukar förklaras med den s.k. förskjutningsposten. J ag avstår
emellertid från att närmare fördjupa mig i denna problematik. Är
vår negativa bytesbalans ett uttryck för en av konjunkturuppgången betingad ökad lagerhållning, kan vi ta utvecklingen med relativt lugn. Är
dell ett uttryck för en så hög löpande efterfrågan inom landet att våra
export· och sjöfartsinkomster ej räcker till att betala importen, då lever
vi helt enkelt över våra tillgångar och lever farligt. På denna punkt
tarvas noggrann uppsikt och observation.
För 1961 räknar vi med en fortgående produktionsökning om fyra
procent. Industrins investeringsönskemål visar på fortgående stark
uppgång av ungefär samma omfattning som 1960. Kommunerna ökar
sina investeringar rätt starkt, då däremot staten ligger stilla med hänsyn till sin uppgift att efter förmåga vara den konjunkturbalanserande
faktorn. Vår utrikeshandel beräknas ytterligare expandera, tyvärr fortfarande med ett försteg för importen, varför vi även för 1961 realistiskt bör räkna med ett negativt saldo i bytesbalans och valutareserv.
Det är i detta perspektiv som vi inte vågat släppa efter på den
ekonomiska politikens mål och medel utall nödgats inskärpa nödvälldigheten av bibehållen restriktivitet på alla fronter, framför allt med
hänsyn till att våra reserver av arbetskraft i dag är mindre än tidigare
under efterkrigstiden.
Har man i detta läge kunnat gå hårdare fram med budgeten för att
öka säkerhetsmarginalerna och med ännu större effekt balansera den
aktivitet, som så markant avtecknar sig på den privata och kommunala
sektorn? Vi tror inte det, då angelägenheten av de utgiftsförslag som
redovisades för riksdagen är så lltomordentligt starkt motiverade.
De utgiftsposter som i år ökar är av det slag som med skäl kan kallas automatiska. Vårt 111ilitära försvar, vilket som utgiftspost betraktat
tar de mesta pengarna av statens budget, ökar med 100 miljoner oaktat den reduktion av försvarskostnaderna varom överenskommelse träf-

ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION

5

fades mellan partierna under höstriksdagen. Kostnadsökningen förklaras här helt enkelt av stegrade löner, i mindre utsträckning prishöjningar på material, men framför allt kOlnpensationer för den tekniska utveckling som på det här området går fram med stornlsteg.
Folkpensionerna är den näst största utgiftsposten i vår budget. De
ökar också med nära 100 miljoner utan att något egentligt händer på
folkpensionens område. Men antalet folkpensionärer stiger varje år
med 12 el 13.000 personer, och bara den faktorn innebär en uppräkning av kostnaderna med 50 miljoner. Ett enda indextillägg kostar 40
miljoner, och ett sådant utlöses i februari månad 1961.
Skolor, vetenskap och forskning ökar med 300 miljoner genom att
vi fullföljer det program som enhetsskolan, universitetsreformen och
en ökad yrkesutbildning för med sig. De glädjande nog ständigt ökande ungdomsskarorna som kräver högre utbildning måste tillvaratas,
då ingen gärna tar ansvaret för att stoppa den nationella investering i
vetande och kunnande som är förutsättningen för fortsatt utveckling
och nationell konkurrensförmåga.
Våra vägar och kommunikationer kräver sin utbyggnad, framför allt
med hänsyn till de flaskhalsproblem sonl våra allt mera igenkorkade
städer håller på att utveckla sig till. Bara dessa 4 uppräknade områden
tar mer än 10 miljarder av den budget på 16 miljarder i utgifter som
nu har framlagts.
Vårt bostadsbyggande hålles på en oförändrad nivå, men tar 100
miljoner i ökade räntesubventioner då här en ny årgång av nyproducerade hus blir berättigade till de statliga lågräntegaranterade lånen.
Bostadspolitikens subventionsinslag innefattar nllmera en räntegaranti
som ligger under marknadspriset på pengarna. Den största subventionen har de senast producerade årgångarna och nyproduktionen, vilket emellertid icke förhindrar att hyrorna i dessa årgångar i absolut
mening är de högsta. Vidare utgår en subvention till barnfamiljerna,
en subvention som dessutom är inkomstprövad. Den form av övrig
generell bostadssubventionering som tillämpades under 50-talets
första år har gradvis försvunnit och har i dag praktiskt taget inte
längre någon omfattning. Själva den statliga bostadslånegivningen
Inöter på sina håll kritik. Det finns företrädare för den meningen att
bostadsfinansieringen skall utan särskild statsgaranti kämpa på den
fria kapitalmarknaden om krediterna och att den fria kapitalm.arknaden på något alldeles speciellt sätt skall ha förmåga att sortera krediterna och det tillgängliga kapitalet just på de håll och i de riktningar,
där kapitalet bäst får sin användning. Bakom en sådan filosofi ligger
naturligtvis tanken att kapitalet är bäst använt där kapitalet ger den
bästa avkastningen. Betraktar man emellertid problemet icke enbart
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ur vinst- och profitsynpunkterna utan gör ett försök till en mera samhällsbetönad värdering blir slutsatsen annorlunda. Antag att vi inom
de närmaste åren löste färgtelevisionens problem och förde ut en televisionsapparat i marknaden där vi inte endast såg bilderna i svart och
vitt utan också i rött, grönt, gult och blått, så skulle produktionen av
denna vara säkerligen bli en lysande affär. Det kapital som nu är investerat i de konventionella apparaterna blev långtifrån utnyttjat när
apparaterna skrotades ner och utbyttes mot de nya. Den nya investeringen skulle visserligen glädja för stullden, men den skulle knappast
kunna angelägenhetsgraderas och ur allmän synpunkt värderas på
samma sätt som ett ökat bostads-, väg- och kraftverksbyggande. J ag
har med detta endast velat säga att den ofta offentliggjorda filosofin
att den enskilde konsumentens smakriktning också skulle representera
den högsta digniteten av klok hushållning med knappa kapitalresurser
är en sanning som väl kan ställas under diskussion.
Varje års budget är sitt avslutade kapitel, men det är och förblir en
klok politik att också försöka se litet grann in i framtiden. Nu får alla
dessa framtidsblickar då det gäller statens budget ske med alla tänkbara reservationer. J ag har tidigare talat om budgetpolitikens samband
med konjunkturväxlingarna, men bara en sådan riktrote gör det omöjligt att binda sig med fasta regler på längre sikt. Traditionellt brukar
man kalla en budget med stora överskott och liten upplåning för en
stark budget och en budget av motsatt karaktär för en svag budget.
Rent automatiskt ligger'det nära till hands att man betraktar den starka
budgeten som ett uttryck för en god finanspolitik och den svaga budgeten som ett uttryck för en dålig finanspolitik. Denna uppfattning behöver modifieras om man sätter in budgetpolitiken i konjunkturperspektivet, och då bör man inte tala om vare sig svag eller stark budget
lItan samhällsekonomiskt riktig budgetpolitik. Då konjunkturläget
skiftar får budgeten anpassas därefter, och de fasta reglerna på
längre sikt kan icke förenas med konjunkturpolitiken. Men trots dessa
reservationer betraktar jag det personligen som en fördel att se på
statsutgifterna med litet längre blick på framtiden. Och om man utgår
ifrån en någorlunda jämn och stabil utveckling utan starka konjunktursvängningar har flerårsprognosen sitt värde. Vi vet då att med en normal ökning av svenska folkets inkomster och med oförändrade skatteregler kan statens inkomster förväntas stiga -med cirka 600 miljoner
per år för de närmaste åren framöver. Parallellt härmed har vi de
automatiska utgiftsökningarna. Statstjänarlönerna följer den fria
marknadens löner och här har man uppskattat varje procents löneökning med dess kostnadsgenomslag även på pensionssidan till en ökad
utgift på 50 miljoner. Folkpensionskostnaderna stiger med 50 mil-
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joner per år på grund av ökat antal folkpensionärer. Ett indextillägg
som utlöses vid en ungefär 2,S-procentig levnadskostnadsstegring kostar 40 miljoner. Och vi har i full enighet varit överens om ett program
för standardförbättring för folkpensionärerna som stegvis utlöses vartannat år. Nästa standardlyft kommer den l juli 1962. Varje sådant
standardlyft kostar 200 miljoner.
Försvarsutgifterna kommer för de närmaste åren automatiskt att
öka med 60 miljoner per år enbart på grund av den tekniska utvecklingens krav. Utbildnings- och undervisningskostnader och den pågående uppbyggnaden av sjukvården kräver sitt med en ofrånkomlig
logik. Ett riksdagsbeslut om en utbyggd och· förbättrad invalidvård
skall realiseras under de närmaste åren. Jag är inte beredd att fixera
kostnaden, men det är en stor och dyrbar reform.
Man har således att utgå ifrån att alldeles oavsett den expansiva
eller kontraktiva budgetpolitik som betingas av följsamheten till konjunkturerna, så är vi bundna för ett utgiftsprogram av den omfattning
att någon försvagning av budgetens inkomstsida framstår som ganska
orealistisk. Jag har således inte' sträckt mig längre än att våga förutskicka obehövligheten av nya skattehöjningar under de närmaste åren.
Därifrån och till att lova skattelättnader är emellertid ett långt steg.
Ser vi dessutom på den utveckling, som våra primär- och sekundärkommuner för närvarande genomgår så föranleder det vissa överväganden
av långt ifrån optimistisk karaktär. Genomgående är att både kommunernas och landstingens utdebiteringar stadigt ökar. Vi finner i finansdepartementet hur skattelindringskommunernas antal stadigt växer för
varje år. Den pågående folkomflyttningen har den egenheten med sig
att den praktiskt taget utan undantag kräver nya kostnadskrävande
ansträngningar från kommunernas sida. De tätorter som växer fram
ställs inför stora problem i fråga om bostadsbyggande, kommunikationer, skolbyggande, vatten- och avloppsinvesteringar och mycket annat. Den kommunala administrationen växer med ökade driftkostnader
som följd. De kommuner som släpper ifrån sig ungdomen och blir s.k.
avfolkningskommuner får med försämrat skatteunderlag ta på sig utgifterna för en stigande antal åldringar. Resultatet brukar i allmänhet
på båda hållen bli en höjd kommunal utdebitering. Någonstans går
gränsen för det kommunala skatteuttaget, och jag har inte kunnat undgå att erfara under senare år det allt starkare kravet från kommunsidan på att staten skall överta uppgifter och verksamhetsområden som
tidigare har ålegat kommunerna. Även detta ger perspektiv för framtiden som får sin återverkan på den statliga skattepolitiken. Allt detta
utesluter emellertid inte att vi så småningom på' allvar får diskutera
om vårt nuvarande skattesystems utformning är det mest ändamålsen-
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liga, framför allt om man sätter in problemet i den utveckli~g vi förväntar under 60-talet.
Sparandet och kapitalbildningen kommer här förmodligen ännu
mer i förgrunden än tidigare. Är en beskattning - jag tänker då på
beskattningen av fysiska personer, som i så stark utsträckning riktar
sig mot inkomsterna - den rätta skattepolitiken? Är kanske inte beskattningen av utgifterna, sett ur intresset av ökat sparande, att föredra? Problemet om den direkta eller indirekta beskattningen rullas
här upp till allvarlig omprövning. Är vår företagsbeskattning riktigt
utformad om man vill premiera de livsdugliga företagen, de rationellt
och effektivt skötta företagen? Nettobeskattningen contra bruttobeskattningen kommer här upp till omprövning och ställningstagande.
Vi kan väl betrakta 60-talet som den tidsperiod, där skatte- och
kapitalbildningsfrågorna mer och mer tränger sig fram som de stora
politiska debattämnena. Vår framtid kommer också att präglas av ett
allt starkare beroende av den omvärld med vilken vi uppehåller våra
handelsförbindelser. Vårt lands näringsliv är i hög grad utåtriktat. Utrikeshandeln representerar nära nog en fjärdedel av vår nationalprodukt. Denna livliga utrikeshandel är en avgörande beståndsdel i det
relativa välstånd vi som nation åtnjuter. Fria varuströmmar och öppna
gränser bör i princip ge hushållningen nationellt och internationellt
det bästa utbytet. Vi har nu tagit steget in i en europeisk integration
på ekonomins område. Vi har handelsmässigt anslutit oss till de 7
staternas frihandelsområde. Vi är n1edlemmar i den europeiska monetära unionen. Inom organisationen för internationellt ekonomiskt samarbete söker vi samordna de ekonomiska medlen och även ena oss om
den ekonomiska politikens mål. Natllrligtvis ställer allt detta nya
problem på dagordningen, och mycket har talats härom under seo
nare ·ar.
I sak behöver vi inte frukta för denna utveckling. Till lycka för vårt
land och folk har vår indllstri icke fostrats i drivhusluft och invants
lned höga skyddstullar lnen den har ändå klarat sig bra i internationell konkurrens. I en utveckling av reducerade handelshinder staterna
emellan bör den svenska industrins konkurrensläge gradvis förbättras.
En komplikation är naturligtvis Europas uppdelning i två handelsblock, där 6-staternas isolering inom en relativt hög tullmur mot omvärlden kan föranleda en för den internationella handeln mindre önskvärd utveckling. För vår del har vi att sträva efter en överenskommelse
mellan de båda handelsblocken, där de handelspolitiska och ekonomiska frågorna står i förgrunden och utgör de avgörande värderingarna vid ett samgående.
Om dessa strävanden lyckas - och på sikt måste vi hoppas på det -
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betyder det ännu ett steg mot en starkare anknytning för vår del till
den internationella ekonomin. Det kommer då att medföra vissa strukturförändringar i vårt näringsliv. Sker den anpassningen i skydd aven
aktiv arbetsmarknadspolitik, som får erforderliga resurser till sitt förfogande för den omskolning och de rörelsebefrämjande åtgärder som
blir nödvändiga, ligger inget skrämmande i en. sådan utveckling.
Ibland får vi höra farhågor med åberopande av vårt lands relativt
höga löneläge. Jag tror att detta kompenseras av den svenska industrins höga rationaliseringsgrad, effektiviteten i arbetet och ett gott förhållande mellan arbesmarknadsorganisationerna. Få av våra konkurrentländer har en fackföreningsrörelse så medveten om att förutsättningarna för fortsatt reallöneförbättring är rationalisering och fortsatt
industriellt utvecklingsarbete. Denna positiva syn från arbetarsidan på
arbetsplatsens förhållanden är vi ganska ensamma om. Om jag vidare som finansminister tillåter mig att säga att de svenska företagens skatteregler, som de sammanfattas i begreppen beskattning, lagervärdering och avskrivningar tillhör de mera liberala vid en internationell jämförelse, så tillhör jag dem som med förtröstan och vissa
förväntningar ser emot utvecklingen av ett större marknadsområde.
Får bara ekonomiska och handelsmässigt riktiga värderingar bli utslagsgivande så står vi oss gott.
Vi går in på år 1961 11led fullt utnyttjade resurser. Kan vi bara
balansera vår ekononli, kommer vår standardförbättring att fortsätta
och vår produktionsapparat att byggas ut i tillfredsställande takt. Jag
har tidigare understrukit att våra säkerhetsmarginaler mot överslag
emellertid är begränsade. De tvingar oss att med all uppmärksamhet
följa 11tvecklingen. Skulle tendenser till ekonomisk överansträngning
behöva lugnas ner, finns det alltid många som reagerar olustigt och
säger "vänta och se". Men om det obehagliga i att ingripa skulle få
utgöra motiv för att inte handla, får vi alla känna verkningarna i dubbelt måtto längre fram. En isolerad s.k. hemmalagad inflation i en
värld, där handel och ekonomi mer och mer blir gemensamma angelägenheter, medför för den nation som tror sig kunna kosta på sig
detta ett brutalt uppvaknande. Den motsatta utvecklingen, en konjunkturförsämring, i och för sig långt ifrån önskvärd, aktualiserar emellertid politiskt mera lättförstådda åtgärder. Att stimulera det ekonomiska
livet genom en expansiv budgetpolitik och ökade statsutgifter, en lätt
penningpolitik med sänkt ränteläge och inga kreditbegränsningar, kan
verkställas både utan dröjsmål och utan nämnvärda protester om så
mot förmodan skulle erfordras.
Naturligtvis kan mången invända att den offentliga statliga verksamheten i absolut mening är för stor och av den anledningen inne-

10

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS SAMMANTRÄDE DEN 19 JANUARI 1961

håller vissa risker för överansträngning. De eventuella nedskärningar
man här skulle kunna tala om är emellertid inte av den omfattning att
de på något sätt ändrar sakförhållandet. Vi har helt enkelt bestämt oss
för kollektiva insatser aven väsentlig omfattning, och den politiken
har sin förankring bland folkflertalet. I avseende på konkurrensen
om knappa kapitaltillgångar och reala resurser när det gäller offentlig och privat verksamhet, så är jag angelägen att understryka att man
här egentligen inte har något motsatsförhållande, utan att det ena
betingar det andra. Samhällets engagemang måste ständigt följa upp
och stödja den fortgående utveckling som sker på alla övriga områden.
Man kan beteckna de~n offentliga sektorns insatser som basinvesteringar, nödvändiga som förutsättning för näringslivets förkovran och
konkurrenskraft. Det må gälla vägar, kraftproduktion eller bostäder.
Det må gälla forskning, utbildning eller sjukvård. Periodvis kan den
privata sektorn favoriseras före den offentliga och vice versa, framför
allt med hänsyn till den offentliga sektorns konjunkturbalanserande
uppgifter. På längre sikt måste utvecklingen på ett harmoniskt sätt
korrespondera om resultatet skall bli det bästa.
Självfallet kan man ha avvikande meningar på den eller den punkten ifråga om statens budget och ifråga om statens ekonomiska politik.
Men genom åren har ändå i huvudsak utvecklats metoder och framgångslinjer som på ett helt annat sätt än tidigare ger oss möjligheter
att komma närmare den ideala målsättningen för alla våra strävanden
på samhällsekonomins verksamhetsfält, nämligen full sysselsättning,
effektivt utnyttjande av våra produktionsresurser under bibehållande
av största möjliga prisstabilitet och ekonomiska balans.

Ordföranden: Herr statsråd! Ni hör av applåderna hur uppskattat
Ert trygga och klara och övertygande sätt att tala om statens resurser
och statens behov varit. J ag tackar Er hjärtligt!
Nu har vi tillfälle till diskussion, och inläggen skall som vanligt
göras från podiet.
Bankdirektör Rune Höglund: Herr ordförande! Herr statsråd! Den bild
som finansministern tecknade av fjolåret är en bild som vi väl alla är villiga
att betrakta som riktig. Vi har haft stigande produktion, vi har haft full syssel.
sättning och vi har haft ett någorlunda sta~bilt penningvärde, något sonl det för
övrigt, som sagt, varit i närmare tre år. För en gångs skull får man kanske
avge omdömet att det har skett en balanserad expansion under det år vi har
bakom oss.
Sikten framåt verkar däremot mer bekymmersam. Det framgår av finansplanen att finansministern är orolig redap. för det närmaste året och hans bekymmer tenderar att öka i takt med tidsperspektivet framåt. Expansionen väntas fortsätta men balansen är åter i fara. En huvudfråga i finansplanen är om
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något och i så fall vad som bör göras för att rädda en fortsatt balanserad expansion av den typ vi haft under 1960.
En eventuell räddningsaktion kräver två saker för att lyckas, en riktig diagnos och ett rätt recept. Diagnosen ges i nationalbudgeten, och den är i sina
grunddrag ganska enkel. Den kan uttryckas så, att vi lever på toppen av eller
kanske t.o.m. över våra tillgångar, eller vi kan begagna samma uttryck som
finansministern gjorde för några minuter sedan, nämligen att säkerhetsmarginalen mot kraftiga överslag är mycket liten. Åkomman är inte alldeles ny,
utan den har under efterkrigstiden varit en ganska allvarlig sjukdom.
Nationalbudgeten pekar för 1961 på en total ökning av efterfrågan på 3 %
miljard kronor. Man ser där också vilka sektorer som mest bidrar till expansionen. Exporten stiger procentuellt mest och svarar i absoluta tal för ~n ökning
på 800 miljoner av de 3.750 miljoner ökningen uppgår till. Den posten tror
j ag dock saknar aktualitet ur terapisynpunkt. Det är väl ytterst få sonl vill säga
att vi skall dämpa exporten för att expansionen skall fortsätta på ett balanserat
sätt. Kvar står en ökning av den inhemska efterfrågan med närmare 3 miljarder
kronor. Till alldeles övervägande del beror denna ökning på stigande konsumtion. Den privata konsumtionen beräknas nämligen stiga med ca 2 miljarder kronor och den offentliga konsumtionen med ca en halv miljard, noga
räknat 450 miljoner kronor. Det blir sammanlagt 2V2 miljard kronor och sammanlagt fem sjättedelar av hela expansionen av den inhemska efterfrågan med
den privata konsumtionsökningen som den helt dominerande.
Investeringarna bidrar med en halv milj ard kronor, varav de offentliga, sonl
finansministern nämnde, med 150 miljoner, och de privata investeringarna med
350 miljoner kronor. Siffran är naturligtvis räknad netto.
Den här siffermässiga bilden av konsumtionens dominans får också sin bekräftelse i inledningen till finansplanen, där det framhålles att hushållens efterfrågan är den viktigaste faktorn bakom det hotande efterfrågeövertrycket.
Detta är således diagnosen. Om man ser på receptet, blir man ganska över·
raskad. Det sker n'ämligen ett snabbt ombyte i rollen som boven i dramat.
Investeringsökningen framträder nu plötsligt som det bekymmersamma avsnittet i konjunkturbilden, medan konsumtionen faller bort ur blickfältet. De åt·
gärder som det talas om - frivilliga överenskommelser med näringslivet, leve·
ransförskjutningar och uppskov med investeringarna inom den statliga sektorn
m m - syftar alla till en begränsning av investeringsverksamheten. Det stycke,
där detta behandlas, inleds med den hotfulla satsen att regeringen inför det
väntade såsonguppsvinget under vårhalvåret förbereder åtgärder som skulle
ha en mera omedelbar verkan. Det är ett uttryck för den "piskrappsfilosofi"
som professor Bent Hansen utvecklade vid bankrnötet i höstas och som han
också exemplifierade vad rörde näringslivets investeringsverksamhet. Den
exemplifieringen får man inte här, och skälen är ganska lättförståeliga.
Däremot letar man förgäves efter minsta antydan till en strävan av den frivilliga arten - eller av den art som finansministern antytt och sonl kanske
inte blir fullt så frivillig - på konsumtionsolnrådet. Det är naturligtvis riktigt
att man försöker mildra investeringsboomen, men det kan inte vara riktigt att
glömma bort konsumtionsökningen som svarar för den helt dominerande ökningen av efterfrågetrycket. Jag kan förstå att det kanske kan vara politiskt
svårare att ingripa mot konsumtionsökningen, men det borde i och för sig
vara ekonomiskt sett lättare att nå effekt genom åtgärder som riktar sig mot
ett större fält, alltså konsumtionssidan, än med åtgärder som måste kOllcentre-
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ras på ett relativt begränsat, om än viktigt område. Om man exempelvis skulle
eliIninera hela den väntade investeringsökningen på 350 miljoner inonl den privata sektorn, skulle man bara klippa bort hälften av det efterfrågegap som
nämns i finansplanen. Däremot skulle man kunna få bort hela gapet, om man
inskränkte den väntade konsumtionsökningen från beräknade 5 procent med en
tredjedel. Med andra ord, om vi nöjde oss med en konsumtionsökning på 3,5
procent under 1961 i stället för 5 procent, skulle vi uppnå jämvikt i nationalbudgetkalkylen. 3,5 procent ligger redan det över den genolllsnittliga årliga
konsumtionsökning som vi haft under 50-talet; den har nämligen legat vid ca
3 procent.
Nu sägs det visserligen i nationalbudgeten att en konsulntionsökning i dagens
läge är mindre farlig än en investeringsökning, eftersom konsun1enternas efterfrågan riktar sig mot sådana produktionsområden som är mindre ansträngda
än kapitalvaruproduktionen och det ligger säkert något i detta resonelllang.
Å andra sidan måste det understrykas, att olh de investeringshämmande åtgärderna skulle få en kostnadshöj ande effekt inom industrin, skulle detta bli ytterst
besvärande både på kort och på litet längre sikt. Vi har en typisk n1ängdkonjunktur, priskonkurrensen är oförändrat hård, t.o.m. skärpt inom vissa områden. Om man i detta läge skulle söka dämpa industrins och handelns investeringar med lllarginalkrympande åtgärder, tror j ag att situationen skulle bli be.svärlig kanske Lo.m. farlig. I ett läge där kampen om de gamla och de nya
marknaderna blir allt hårdare, skall man inte försvåra industrins anpassning
och konkurrenskraft.
Jag tror att det kan vara vettigt, precis SOlll finansministern framhöll, att
man söker sträva till en tidtabellförskj utning för att därigenolll brygga
över de omedelbara svårigheterna. Vi vet emellertid - j ag tror också att det
kommer att framgå av den prognos över statsfinanserna som finansministern
lovat frainlägga i kompletteringspropositionen i vår - att vi får autolllatiska
och betydande tillskott till konsumtionsefterfrågan under 60-talet delvis p.g.a.
beslut som riksdagen redan fattat. Skall vi producera ifatt den ökade konsumtionsefterfrågan, tror j ag att det är viktigt att vi investerar nu.
Fil. lic. J. Gunnar Lindgren: Herr ordförande! Herr statsråd! Ärade åhörare! Vi har ju sedan ganska lång tid varit vana vid att när budgeten är aktuell,
så är det framför allt konjunkturproblematiken som kommer upp till diskussion.
Finansministern följ de det mönstret idag - liksom han har gj ort i budgeten,
alltså i !bilaga "Inkomster" - och hans resonemang har företrädesvis rört sig
kring konjunkturpolitikens problem. Idag kom dock finansministern senare in
på något som gränsar mot ett annat problem, som vi är mindre vana att få
diskuterat i samband med budgeten, nämligen långtidsproblematiken.
I fråga om både statsfinansieringen och hela den ekonomiska politiken kan
vi ju nu se tillbaka på 25 års träning i den konjunkturpolitiska problematiken.
Med börj an på 30-talet och sedan i allt högre grad har vi överlag vant oss vid
att detta med konjunkturbakgrunden till budgeten är något mycket centralt,
och vi har onekligen, om man ser det rent tekniskt, ana skäl, tycker j ag, att
känna stor respekt för den verkligt genomförda vilja till konjunkturanpassning av budgeten, som både den här statsverkspropositionen och tidigare propositioner ger uttryck för. Jag har emellertid en känsla av att det vad beträffar
den konj unkturpolitiska aspekten finns åtminstone två hämningar, SOlU gör att
det ändå inte är så bra som det skulle kunna vara.
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Den ena hämningen ligger framför allt däri att restriktiva åtgärder är så
svåra att politiskt genomföra. Det är alltså fullt naturligt att finansministern inte
kopplar bort något restriktivt förrän han är absolut säker på att det inte kom·
n1er att behövas.
Den andra hämningen tycker j ag är allvarligare, eftersom den till skillnad
från den förra inte ligger i sakens natur. Den är att konjunkturbedömningen
fortfarande är så osäker i förhållande till vad man med måttlig ökning
av ansträngningarna skulle kunna åstadkomma. En rationell konjunkturpolitik
bygger naturligtvis på den rationella diagnosen, men om finansministerns utta·
lande i radioekot vid ett tillfälle - att det ökade sparandet kanske var en sta·
tistisk synvilla eftersom vår statistik inte alltid pekar rätt - skulle jag vilja
säga att det ger uttryck för en omvändning av sakförhållandet - det förefaller
mig som om den nuvarande statistiken sällan pekar rätt!
Tag bara en detalj i årets prognos! Det är dock en grundpelare, det här med
industrins investeringsplaner. Enligt enqueten skulle investeringarna på byggnadssidan gå upp med ca 200 milj oner och för apparater och maskiner med
ungefär lika lnycket. Om man ser på de siffrorna, finner man ju, att det är
de väntade leveranserna av investeringsvaror som industrin uppger i dessa enqueter. Nu behöver man ju inte mer än räkna med möjligheten att de där leveranserna har ett annat samband med beställningarna än vad SOln förutsättes
i prognosen för att det skall uppkomma den tolkningsmöjligheten att den expansiva efterfrågeeffekten redan är passerad. Med tanke på utbudseffekten av
en investeringsökning - den effekt som kon1mer från leveransernas verkan på
kapaciteten - skulle man alltså i själva verket kunna tolka precis samma siffer·
material som uttryck för att vi har investeringsökningens utbudseffekt kvar,
lnedan aess konjunkturdrivande effekt skulle kunna ligga bakom oss. Jag vill
inte påstå någonting om riktigheten aven sådan ändrad tolkning, men jag
tycker att det är symptomatiskt för den bristande insats av konjunkturanalys,
som generellt präglar vår budgetföring, att man faktiskt inte med säkerhet vet
något om en så central sak i motiveringen för den fortsatta strama politiken.
Det är fullt möjligt att man skall tolka siffermaterialet på det sätt som skett,
men det kunde ju också tänkas, att det skall tolkas på det andra sättet. En sådan
sak vore så lätt att undersöka genom en obetydlig variation i enqueten. Men
jag tycker att det är karakteristiskt för vad som dock är en lucka i vår konjunk.
turpolitik - med dess för övrigt verkligt aktningsvärda ambitioner - att det
är så svårt att få till stånd den typen av undersökningar.
Detta är bara ett exempel. Man skulle på punkt efter punkt kunna visa på hur
konjunkturpolitiken på diagnossidan i mycket hög grad lider av cletta, att det
inte sats.as på nya, tillräckligt effektiva observationsinstrument. Eftersom statistiken i rätt stor utsträckning faller just under finansministerns egen huvudtitel, lutar jag åt att finansministern just för konjunkturpolitikens effektivisering borde vara mera gynnsamt inställd till att satsa en hel del,d.är.
Det kanske borde sägas att det också saknas en del annat som vore möjligt
att åstadkomma. Vi har en sådan sak som den konjunkturpolitiska anpassningen av försvaret med dess 3 miljarder, varav väl 2 miljarder är materiel·
beställningar och liknande. Den anpassningen är ju diskuterad men är fortfarande, såvitt j ag förstår, inte uppklarad. Det har väl någon bakgrund i den
misstro som kanske visas från försvarets sida. Försvaret anser sig väl ha viss
anledning misstänka att om deras inköp vid en konjunkturnedgång får vidkännas minskningar, så är det långt ifrån säkert att de får motsvarande höjning
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vid stigande konjunkturer. Men nog är det en lucka i konjunkturpolitiken, att
vi trots 25 års träning ännu inte lyckats genomföra en konjunkturpolitisk anpassning på det största statliga utgiftsområdet.
Nå, detta är ändå detaljer i förhållande till det faktum att den konjunkturpolitiska ambitionen är påtaglig och verkligt aktningsvärd. 25 års erfarenheter
har verkligen slagit rot i medvetandet och finansministern för, tycker jag, tra·
ditionen vidare på ett sätt som vi har alla skäl att uppskatta.
Vad däremot gäller långsiktssynpunkterna på budgetföringen och på hela
den statliga politiken, ligg.er dessa saker på intet sätt i nivå med den konjunk.
turpolitiska budgetföringen. Det är väl så att konjunkturbedömningen leder till
ett visst utrymme för offentlig expansion. Enkelt kalkylerat vill man t.ex. inte
l~ta upplåningen gå utöver ett visst belopp. Då blir det en marginal på kanske
några hundra miljoners utgiftsökning som är konjunkturpolitiskt tillåten. Hur
nu dessa hundra miljoner kommer att allokeras mellan olika områden - ja,
det har man en känsla av att det helt saknas konsekventa principer för. I
många avseenden måste naturligtvis en sådan -allokering vara av så starkt rent
politisk karaktär, att den inte kan bli föremål för samma slags relativt tekniska
bedömning som ifråga om konjunkturpolitiken. Tag t.ex. en sådan sak som avvägningen mellan rena transfereringsåtgärder av socialpolitisk natur och åtgärder av realekonomiskt slag.
Säg att det gäller ett val mellan å ena sidan en utbyggnad av ålderspensioneringen och å andra sidan ett alternativ med investeringar i materiellt kapital
eller investeringar i utbildning. Där är det svårt att falla tillbaka på några tekniska ekonomiska principer, eftersom det handlar om rättvisefrågor. Tnkomstutvecklingen har varit så och så för de aktiva, och vårt sinne för rättvisa kräver
kanske att inkomstutvecklingen för de passiva då bör bli så och så. En sådan
fråga är till sin natur politisk. Gäller det däremot en inbördes avvägning mellan
t.ex. Vattenfalls expansion och teleinvesteringar och väginvesteringar och utbildningsinvesteringar, så är det väl problem som det däremot på rent tekniska
grunder går att säga en hel del om. Det går visserligen inte att komma fram
till lika avgörande räntabilitetskriterier som man kan få fram i vissa mikroproblelu inom det enskilda företaget. Men det går ändå att komma en bra bit
på väg mot vad vi kanske kan kalla den relativa samhällsekonomiska lönsamheten hos de olika alternativen. Jag tycker att vår budgetföring blir lidande på
att det aldrig förekommer någon grundlig diskussion och analys av sådana
problem. Här kanske man skulle kunna invända att en sådan kommitte som
långtidsutredningen möjligen skulle fått sådana saker om hand. Man kan också
hänvisa till att finansministern har utlovat bedömningar av det statsfinansiella
långtidsläget. Vad som emellertid varit karakteristiskt för alla tidigare långtidsutredningar och som förmodligen också kommer att bli karakteristiskt för
den pågående, är dock tyvärr, att de inte har sett som sin uppgift att arbeta
igenom sitt nlaterial med tanke på att pröva den relativa lönsamheten i olika
offentliga utgifter jämfört t.ex. med _fllternativa utvecklingslinj er för privat
verksamhet. I stället har de haft - eller tagit - till uppgift att göra en prognos
över de rent "automatiska utvecklingstendenserna". Utredningarnas huvuduppgift har alltså int~ varit att ge hållpunkter i den verkligt stora långtidsfrågan
om hur vi bör lägga upp vårt utbyggnadsprogram. En av anledningarna härtill
måste väl ändå vara att uppgiftlämnarnas intresse för sådana frågor inte är tillräckligt starkt för att driva fram den utreclningsverksamhet som i sj älva verket
skulle behövas på den linjen.
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De problem om det statsfinansiella långsiktsläget, som finansministern kom
in på under senare delen av sitt anförande är just viktiga delar i den proble.
matik som man här skulle önska att den på ett långt mera utpräglat sätt bleve
ställd i centrum för budgetbedömningarna. Men medan långa kliv har tagits
på den väg som leder mot en konjunkturanpassning av budgetpolitiken, har vi
ännu mycket långt att gå på den andra vägen. Finansministern antydde t.ex.
problemet med den långsiktiga kapitalbristen. Var har det problemet blivit
genomdiskuterat i vår statliga politik? Vi har i sj älva verket gått in i denna
långsiktiga kapitalbrist med en ideologi som stammar från 30-talets undersyssel.
sättningssamhälle. Kapitalbildningens frukter skall ju komma fram på något
sätt och bl.a. kommer de fram i form av reallönestegringar för de arbetande.
Men de kommer ju också fram i form av räntan på kapitalet och härvidlag
tror jag vår politik är mycket inadekvat. För den gamla 30-talspolitiken var det
naturligt - det var ju ett samhälle med undersysselsättning - att den där
räntan i så alldeles övervägande utsträckning gick till realinvesterarna och i så
pass liten utsträckning till spararna. Den politiken har vi sedan fått behålla
ända fram till sent på 50-talet.
.
Det naturliga i detta långsiktsproblem med den stora kapitalbristen är väl
annars det rakt omvända? När investeringsprojekten är så rika och överflö·
dande, är det väl inte på den sidan vi skall ha den stora delen av avkastningen.
Den skall väl då i stället gå till spararna.
Jag skall inte nu diskutera den frågan närmare. Jag har velat nämna den
bara som ett av de stora exemplen på hur en långsiktsbedömning av budgetpolitiken mot bakgrunden av långtidsutbyggnadsproblemen skulle kunna ge as·
pekter på frågan om dagens konjunkturpolitik som på ett helt annat sätt
skulle kunna vara vägledande än den rent konjunkturpolitiska bedömning som
liksom bara håller sig till det dagsaktuella. Långtidsperspektivet är alltså vad
j ag tror att vi allra mest skulle behöva få utvecklat i framtida statsverkspro·
positioner.
Sekreterare Tord Ekström: Då jag träffade finansministern, när vi kom hit
till Nationalekonomiska Föreningens sammanträde, uttalade herr Sträng att
han tyckte att det var bra att jag, som brukade vara så morsk av mig, kommit
hit så att det kunde bli litet mera· fart på dehatten. Jag vill givetvis inte göra
finansministern besviken i det avseendet, lika litet som j ag försökt göra honom
besviken i något annat avseende.
J ag skall ta som utgångspunkt ett uttalande i trontalet, som på känt maner
föredrogs vid riksdagens högtidliga öpnnande. I årets trontal finns ett uttalande som j ag tycker förefaller milt sagt diskutabelt. I avsnittet om den ekonomiska politiken står det bland annat så här: "Prisstabiliteten har nu bestått
i närmare tre år." Punkt och slut beträffande den saken.
Ser man efter hur det i sj älva verket har förhållit sig, finner man att det
ingalunda har varit på det s·ättet. Man finner i finansplanen att herr Sträng
där använder ungefär samma ord, nämligen att vi har haft prisstabilitet, dock
givetvis om man bortser från varuskattens påläggande. Men inte ens med denna
komplettering är uttalandet helt riktigt. Låt mig erinra om några siffror ur det
förgångna.
Vi låg våren 1958 på indextalet 152 i konsumentprisindexens totalindex. Det
indextalet blev bestående i drygt ett år fram till augusti-september 1959, då
det blev ett par nya höjningar, så att index kom upp i 154. Sedan blev det
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några månaders uppehåll fram till årsskiftet, då varuskatten kom. Så följde en
period på ungefär tre kvartal med prisstabilitet, men i november 1960 steg
talet från 159 till 160. En viss uppgång i konsumentprisindex har förekommit
också i december.
I nationalbudgeten står det någonting om att resultatet ur prisutvecklingssynpunkt har varit bättre den här gången än under föregående högkonjunkturer under efterkrigstiden. Riktigheten av det uttalandet tillåter jag nlig bestrida. Man finner lätt att prisutvecklingen var förmånligare under åren 195255. I juni 1952 låg konsumentprisindex vid 128, och vid det talet stannade det
kvar under hela följande år. Det steg med en enhet under loppet av 1954, och
vid 129 stod det kvar ända till i börj an av 1955. Under denna tid av närmare
tre år kan man verkligen tala om praktiskt taget total prisstabilitet, vilket det
däremot inte har rått under den senaste perioden om knappt tre år.
Låt oss då jämföra den svenska prisutvecklingen med förhållandena i utlandet. Vi håller oss då till de länder som vi i olika avseenden brukar kalla
jämförbara. Jag har plockat fram några siffror som illustrerar prisutvecklingen
från hösten 1959 till hösten 1960. Det är alltid besvärligt att få uppgifter som
avser exakt samma period, men jag skall här huvudsakligen röra mig med
siffror för tiden december 1959-december 1960, i ett par fall för tiden november-november eller oktober-oktober. Ökningen i Sverige var från november 1959 till november 1960 3,8 procent. Storbritannien hade en ökning
nled 1,8 procent, USA med 1,4, Finland med 2,9 och Norge med 0,6 procent.
Belgien hade - givetvis till följd av sin extremt dåliga konjunktur - en nedgång med 0,2 procent. Frankrike hade en ökning med 3,6 procent, Holland
med 0,2, Italien med 1,9, Luxemburg med 0,6 och Tyskland med 0,3 procent.
Inte i något av de fall som jag har haft möjlighet att relativt snabbt leta . f ram
har det varit en sämre utveckling än i Sverige. Därmed vill jag inte göra gällande att den svenska utvecklingen skulle vara usel, men faktum är att de länder som jag - utan någon ond vilja - har nämnt som exempel har kunnat
visa upp en förmånligare prisutveckling.
Ur prisstabilitetssynpunkt har alltså resultatet knappast blivit så särskilt bra
i vårt land. Detta talar väl inte heller för att omsättningsskatten skulle vara det
medel som skulle avhjälpa allting som förut varit på tok. Jag vill erkänna att
j ag ur den synpunkten är mindre entusiastisk - nå, entusiastisk är väl för
mycket sagt; mindre välvillig, kan jag säga - än vad t.ex. licentiat Lindgren
nyss verkade, när han såg på .det konjunkturpolitiska perspektivet.
Sedan är det naturligtvis så att sysselsättningspolitiken har varit framgångsrik, vilket inte minst vi på LO fäster stor vikt vid~ Men om det är riktigt att
de finns ett samband mellan en förmånlig sysselsättningsutveckling och utvecklingen ur prisstabilitetssynpunkt, då är det angeläget aven rad olika skäl att
vi är väl medvetna om utvecklingen på båda områdena. Detta är ju en förutsättning för att vi skall kunna föra en realistisk konjunkturpolitik i fortsättningen. Ur den synpunkten tycker jag att man kan kritisera en del uttalanden
som gj orts beträffande konjunkturpolitiken från regeringshåll. Det är väl i
sj älva verket så att vi är inne i en ny period av prisstegring, och j ag tror man
· kan säga att orsaken till att prisuppgången under 1960 inte blev större är att
vi hade inhemska prissänkningar av tillfällig karaktär, bl.a. på vissa j 0rdbruksprodukter, vilket motverkade den tendens till prishöj ning som i och för sig
fanns under f j olåret. Nationalbudgeten framhåller att vi knappast kan räkna
med att sådana här mer eller mindre tillfälliga prissänkningar med motver1
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kande effekt skall vara för handen också 1961. Däremot förutsätter nationalbudgeten att prishöjningarna i salnband med den inhemska kostnadsutvecklingen komIner att fortsätta.
Allt SOlU allt skulle man enligt nationalbudgeten ha att räkna med en prisstegring under loppet av' 1961 som skulle föra upp konsumentprisnivån 2,5 procent över fjolårets medelsiffra. Mot den befarade prisstegringen svarar naturligtvis på sitt sätt det efterfrågeöverskott som m,an har kalkylerat med i försörj ningsbalansen i nationalbudgeten. En prisstegring med 2,5 procent förefaller emellertid att inte bli allt. Det kan gå bättre men också sämre. Nationalbudgeten pekar på sambandet med den internationella prisutvecklingen och kon~
staterar att en ytterligare dragning uppåt till följd av internationella prisrörelser inte förefaller helt osannolik. Man får här nöja sig med gissningar. Utan att
göra några påståenden vill jag bara deklarera mitt eget intryck, nämligen att
den pessimism som i höstas framträdde särskilt på näringslivshåll beträffande
den internationella prisutvecklingen något har förflyktigats. Jag tycker också
att man möter ljusare stämningar nu än vid tiden före årsskiftet, då nationalbudgeten skrevs. J ag vill särskilt erinra om en sak som finansn1inistern pekade
på nyss, nämligen att presidentskiftet i Förenta staterna troligen kOlnlner att
leda till en aktivare konjunkturpolitik, ,vilket på någon sikt kan medföra viss
risk för prisstegringar i vårt land.
Ett annat riskmoment, som inte alltid beaktas i sammanhanget, Inen vars
bakgrund är alla de närvarande bekant, är likviditetsutvecklingen i vår ekonomi. Likviditeten har försämrats under 1960, och det skulle närmast betyda
att företagen skulle få svårare att fortsätta sina utbyggnadsprojekt av oHka slag.
Man skulle inte längre kunna spara så mycket penningmedel för att göra investeringar. Men härigenom skulle företagen å andra sidan tvingas att göra just
det som vi inte vill att de skall göra, nämligen försöka sätta upp priserna för att
kompensera sig, så att uppgj orda investeringsprogram kan fullfölj as. I senaste
numret av den engelska National Institute Economic Review (196°/12) påpekas
risken för att åtstramningsåtgärder får just den primära konsekvensen att företagen höj er priserna för att kompensera sig.
Hur det kommer att gå i fortsättningen blir naturligtvis beroende av den ekonomiska politik som kommer att föras. Jag tycker därför det är ganska överraskande att finansministern i årets finansplan fastslår att vi med oförändrad finans- och penningpolitik bör ha goda möjligheter att ,bevara den fulla sysselsättningen utan balansrubbningar. J ag skall visserligen erkänna att j ag inte
tror att skärpningar av den hittills förda politiken skulle vara till någon hjälp.
Jag måste nog säga att en höjd omsättningsskatt eller ett höjt riksbanksdiskonto
t.ex. snarast skulle medföra att mera krut samlades inför den avtalsrörelse som
skall sätta i gång och som bl.a. med tanke på de pensionsavlösningar som ägt
rum för tjänstemännen ändå kommer att bli nog så prövande.
Även om man nu inte lägger på nya bördor genom finans- och penningpolitiska åtgärder av traditionell natur, gäller .det ändå att på något sätt försöka
sätta en hämsko på den starkt växande efterfrågan som vi kan urskilja inom
vår ekonomi, där alla resurser är praktiskt taget helt utnyttj ade. Vi måste då
söka finna nya utvägar. Vad det gäller är, såvitt jag kan förstå, att vi måste
minska det skydd som vår nuvarande ekonomiska politik på olika vägar ger åt
en hel del svagare, mindre räntabla näringar och företag. Vi måste med nya
medel försöka åstadkomma en mera splittrad konjunktur, som skulle göra det
möjligt att i växande utsträckning slussa över arbetskraft och kapital från stag-,
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nerande branscher och företag till expanderande sådana. Jag vill peka på, herr
ordförande och herr finansminister, att arbetsmarknadsverket enligt uppgift jag hade ett samtal med en välinformerad person häromdagen - inte anser
sig kunna bedriva någon nämnvärd sådan omplaceringspolitik för närvarande,
därför att folk av naturen är trögrörliga av sig. Arbetsmarknadsverket har inte
de resurser som skulle behövas och som skulle kunna ge resultat. Det saknas
anslag för att försöka locka folk från ett håll till ett annat, från låg- till höglönenäringar, för att lokalisera eller köpa upp företag som arbetsmarknadsstyrelsen bedömer skulle kunna bli till bekymmer på längre sikt. En sådan överflyttnings- resp. lokaliseringspolitik som tar sig uttryck i att man försöker
ändra strukturen på vårt näringsliv borde bedrivas just under år aven stark
högkonjunktur. Naturligtvis får man genom det allmänna framtåskridandet en
viss överflyttning och därmed ett visst resultat ur de här synpunkterna, men
frågan är om inte utvecklingen borde gå snabbare. Enligt ·min mening behövs
en arbetsmarknadspolitik i vidaste bemärkelse som ger möjligheter till aktiva
insatser i strukturutvecklingen. Arbetskraft måste då hjälpas över från näringar,
som erfarenhetsmässigt visat sig inge bekymmer eller som kan väntas komma
att inge ·bekymmer i framtiden, till på längre sikt mer expansiva näringar.
Hur skall man då kunna minska skyddet åt svag produktion? Jag har tidigare tillåtit mig att peka på bl.a. handelspolitikens möjligheter därvidlag. Jag
tror visserligen att det är alldeles riktigt som det sägs att vi har en jämförelsevis liberal handelspolitik, men jag tycker att den har hlivit mindre liberal under
den senaste tiden; bl.a. har vissa tullar höjts och tullincidensen stigit under
50-talet. I tider av full sysselsättning är det vanligt att företag som visar en god
räntabilitet och som kan betala höga löner efterfrågar arbetskraft utan att
kunna få någon. Under sådana förhållanden vore det bra, om man genom att
minska det skydd som ges allmänt åt näringslivet här i landet kunde. få till
stånd mer aven naturlig urvalsprocess. Om man genom att suspensionsförfarande kunde sätta tulltaxan helt eller delvis ur funktion för ett år i taget, t.ex.,
skulle sannolikt vissa arbetskraftsresurser frigöras för omplacering, vilket
skulle öka operationsmöjligheterna för arbetsmarknadsverket.
Jag tror också att kreditpolitiken genom diverse regleringsåtgärder har bidragit till att hålla räntenivån nere, och även därav torde svagare näringsgrenar
och företag har dragit den största fördelen. En hårdare kreditmarknadspolitik
skulle ge en god struktureffekt, det är j ag övertygad om.
Herr Sträng talade nyss om skattepolitiken. Jag tror att den också är viktig
i det här avseendet. Allmänna skatteberedningen sitter som bäst och funderar
över möjligheten att gå över till andra skattesystem, t.ex. vad beträffar företagsbeskattningen. Det gäller ju att utforma en företagsbeskattning som går att
använda inom konjunkurpolitiken. Den nuvarande vinstbeskattningen är nämligen inte särskilt lämplig i det avseendet, därför att en höjning av den - något
som det tyvärr ofta blir tal om - i främsta rummet drabbar de näringar som
har höga vinster att redovisa. Och det är j ust de företagen vi borde vara aktsamma om och i varj e fall inte diskriminera mot i vår skattepolitik. Därför är
den nuvarande vinstbeskattningen enligt min mening inte något användbart
konjunkturpolitiskt vapen, och det skulle vara av stor vikt, om man kunde
komma fram till någonting annat.
Överhuvud taget skulle jag vilja understryka att jag tycker att det skulle
vara en mycket stor rationalisering av svensk politik i allmänhet, om löntagarna
gick in för att använda skatteåtgärder vilka drabbar företagen primärt såsom
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vapen i konjunkturpolitiken medan å andra sidan företagarna ville använda
åtgärder som träffar löntagarna primärt. Vad skillnaden sedan skulle bli i fråga
om verkningarna på längre sikt - om det nu blir någon skillnad alls - tycker
jag är en annan sak. Tydligen uppfattar man på företagarhåll saken som så att
det är till fördel för företagen, om skattehöj ande åtgärder primärt läggs på
konsumenterna, med andra ord på den stora massan av löntagare. Jag fattade
herr Höglund på det sättet nyss, och om jag fattade honom rätt, så stämmer
hans uppfattning överens med den åsikt som b1.a. direktör Iveroth tidigare har
gj ort sig till tolk för, nämligen att det vid behov av skattehöj ning skulle vara
lämpligt med en omsättningsskatt. Jag är ledsen att herr Sträng inte haft sam- .
ma pricipiella uppfattning som jag utan i stället hävdat att en konsumtionsbeskattning i form av varuskatten skulle vara särskilt värdefull. Det kan den
vara, men jag talar här om mera principiella saker, och jag tycker då att man
på löntagarsidan borde vara mer angelägen om att använda en företagsbeskattning inom konjunkturpolitiken.
Det jag sade tidigare om att framkalla en mera splittrad konjunktur tycker
jag även skulle vara av vikt ur andra synpunkter. Om man ser på investeringsutvecklingen finner man ju att vi har haft en betydande ökning av särskilt industins investeringar under de senaste åren. Om jag inte minns fel, så uttalades
det i föregående års finansplan en viss tillfredsställelse över den här utvecklingen, och den tillfredsställelsen är väl många av oss benägna att dela, ty det
är ju ganska lätt att se fördelarna med att industriinvesteringarna har kunnat
öka på det sätt de har gj ort; j ag tror att den årliga ökningen har rört sig
kring 10 procent under de senaste åren, och man förutser en liknande ökning
för 1961. Men jag undrar om inte detta också kan få vissa andra konsekvenser.
Med andra ord: är en sådan utveckling alltid till nytta? En baksida av den här
saken är att den andel som den privata konsumtionen utgör av t. ex. nationalprodukten eller av totalefterfrågan sjunker undan för undan. Det är mycket
lätt - jag har gj ort det vid några tillfällen - att ta fram procentsiffror för
hela efterkrigstiden och jämföra med 1938/39. Enligt Konjunkturinstitutets statistik kan man tämligen entydigt se en sjunkande privat konsumtionsandel.
De~ är en sida av saken; en annan, som kanske är värre, är att om man
nu går in för att göra det lättare för företagen överhuvud taget att investera
- och det har man gj ort, t.ex. genom sänkning av vinstskatten - föreligger
det risk för felinvesteringar. Vi är ju inne så att säga i integrationsåldern.
EFTA har satt ~ gång, och på avstånd hägrar en sammanslagning mellan "de
sex" och "de sju". Allt sådant väntas ju leda till en ökad specialisering av näringslivet -- inskränkningar måste ske på vissa områden, för att man i stället
skall få så mycket större produktionsmöjligheter på andra och expansiva områden. Är det kanske inte så att vårt investeringsutrymme då borde koncentreras till de näringar och företag som har de bästa utvecklingsrnöj ligheterna på
längre sikt? Jag tror att om man förde en politik av det slag jag skisserat tidigare och som går ut på att minska de skyddsåtgärder som finns för närvarande, så skapar man också ökade möjligheter för en rad mera räntabla näringar och företag att ta i anspråk kapital i fortsättningen. Man skulle få en
naturlig sållning till följd aven sådan politik. Jag undrar, om inte en liberalisering av handelspolitiken med avskaffande av tullarna under åratal av intensiv
högkonjunktur skulle leda till att konjunkturen splittrades mera. Det skulle bli
lättare att motverka överkonjunkturtendenser.
Ja, herr ordförande, jag tror att vi både med tanke på konjunkturen och -
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kanske framför allt - av politiska skäl behöver ett snahbare framåtskridande
här i landet. När j ag talar om "politiska skäl" menar jag den världspolitiska
och världsekonomiska utvecklingen. Jag är rädd att jag redan har tagit upp
lång tid och skall inte förirra mig för långt in på saker som j ag annars lägger
ned åtskillig tid på, men detta är så viktigt att något bör sägas onl det.
Jag skulle vilja säga några ord om utvecklingen i Sovj etunionen. Det har
sedan länge förts en utomordentligt livlig diskussion, där det dock knappast
gj orts några vägande inlägg från svenskt håll, angående innebörden av olika
sovjetska utvecklingssiffror. Den diskussionen har sanerats litet på senaste tiden, sedan en rysk professor som heter Strumlin i ett verk som kom ut 1959
lagt fram siffror som visar nettovärdet av Sovj ets industriproduktion. Man
skall inte ta allt för givet där, men jag tror att den debatt som har pågått så
länge har fått ett mycket viktigt tillskott härigenom. Jag tror att det har kommit fram tillräckligt mycket för att lllan redan nu skall kunna säga att skillnaden i utvecklingshastighet mellan öst och väst blir allt större och inger allvarliga farhågor i väst. Jag vill påminna om att tonen i de utredningar som har
arrangerats av "J oint Economic Committee" i Förenta staternas kongress har
ändrats avsevärt efter hand.
Det stora problemet i vår ekonomi är mot bakgrunden av sådana här saker
--'- 80m också sammanhänger med hjälpen till de underutvecklade länderna hur vi på längre sikt skall få till stånd ett snabbare ekonolniskt framåtskridande i vårt land. Jag skulle viI j a sluta med att fråga finanslninistern: Vad
görs från finansdepartementets och de övriga statsdepartementens sida för att
följa denna utveckling? Drar finansministern andra slutsatser än att det är
angeläget för vårt land att skynda på det ekonomiska framåtskridandet? Är den
ekonomiska politiken verkligen så bra som den kunde vara här i landet ? Vad
vill herr Sträng göra för att förverkliga ett snabbare framåtskridande?
Jag skulle också vilja rikta en vädjan till Nationalekonomiska Föreningen att
på alla sätt, närmast genom att anordna debatter i frågan, bidra till att följ a
utvecklingen i öster. Jag tror att den angår oss - vare sig vi tycker om den
eller inte - och är av stor vikt för oss alla.
Förre riksbankschefen Ivar Rooth: Jag skall be att få göra ett par praktiska
påpekanden i anslutning till vad finansministern sade. Jag vill då först konstatera att det är glädjande att den statliga upplåningen under nästa budgetår beräknas bli lägre än vad den varit under det föregående. Nu underlät finansministern att nämna en sak som borde ha kommit fram, nämligen att av den
upplåning på i runt tal en miljard som staten ämnar göra nästa år ungef~
hälften skall lånas upp på kapitalmarknaden och den andra häl~ten i bankerna
eller i riksbanken. Jag tillät mig redan i f j 01 fästa uppmärksamheten på att
detta är ett område, där det är viktigt att sätta in åtgärder.
När det gäller att minska likviditeten, skall man försöka pressa ned lånen.
Jag vill dessutom betona att om staten nu hade lagt fram en budget sonl slutade
med en statsupplåning på 500 milj oner, så hade likviditeten minskat med ytterligare 500 milj oner. Varj e åtgärd som betyder att staten lånar upp pengar i
riksbanken och affärsbankerna leder till ökad likviditet och kommer att på ett
eller annat sätt öka efterfrågan, som redan nu är alldeles för stor. Jag skulle
hellre ha sett att finansministern hade omprövat en hel del utgifter och inte
tagit allting för gott. Jag skulle för min del inte ha funnit det nödvändigt att
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fortsätta med bl.a. bostadssubventioner utan satt som mål att pressa ned det
belopp som måste lånas upp med åtminstone 500 Iniijoner, och jag tror att den
saken skulle ha kunnat ordnas.
Finansministern talade om vikten av att vi hade bytesbalansen i ordning
och sade att om vi skulle importera så mycket att importöverskottet skulle bli
större än vad vi kan täcka med bl.a. fraktinkomsterna, så vore det att leva över
våra tillgångar. Detta är riktigt. När man lnan ser på bytesbalansen, skall man
komma ihåg ett par saker som gör att 50-talet både för oss och för de flesta
andra industriländer har varit oerhört gynnsamt i ett avseende: råvarupriserna
har fallit. Alltsedan Koreakriget tog slut har vi haft fallande råvarupriser, vilket
har betytt oerhört mycket för oss men kanske ännu mera för England och
Amerika, fraluför allt England. Samtidigt har priserna stigit på de varor som
industriländerna har skickat till de underutvecklade länderna. De senare har fått
betala luera än förut och fått mindre än förut för vad de själva säljer. Vi har
fått en fördel i våra "terms of trade", som exakt svarar mot en nackdel för
dem.
Vi måste göra klart för oss att vi inte kan räkna med att råvarupriserna skall
fortsätta att falla. Vi bör heller inte räkna med att råvarupriserna skall stanna
där de nu ligger, utan det är rimligt att de kommer upp till en högre nivå; i
varje fall lnåste prisrörelsens riktning ändras, vilket i viss mån konlmer att
påverka vår bytesbalans.
Finanslninistern hoppades att vår industris effektivitet skulle vara tillräcklig,
eftersom rationaliseringen har gått längre hos oss än i andra länder, så att vi
trots den höga lönenivån skulle kunna klara konkurrensen. Jag vet inte om detta
är riktigt. Det talas om att de tyska lönerna har stigit mer än de s,venska, och
det är ju lugnande för oss, likaväl som det i England och Amerika ofta begagnas SOln en tröst att lönerna i det egna landet stigit mindre än i Tyskland. Man
felbedömer nog i viss mån den här saken. Det är riktigt, att, statistiskt sett,
har de tyska lönerna under 1950-talet stigit snabbare. En av förklaringarna
- inte den enda - är att de tyska lönerna icke steg vid krigets slut. De tyska
fackföreningarna visade då ett alldeles ovanligt klokt omdöme, när de sade
ifrån att de inte ville ha ökade löner j ust då. De ville vara säkra på att kunna
sysselsätta de arbetslösa i Tyskland och dem som kom från Ostpreussen. Först
när alla fått arbete ansåg de sig böra kräva att få en större andel av kakan.
Även fastän kakan tilltog i storlek fann de sig i att ha låga löner, eftersom
arbetslöshetsproblemets lösning var den viktigaste uppgiften. Detta är en sak
son10fta förbises i detta sammanhang.
Jag tror att man i åtskilliga länder n1åste göra klart för sig att 60-talet kanske
inte kommer att bli en period av stigande levnadsstandard. Det kan hända att
det är mera realistiskt att säga att vi skall vara lyckliga om vi vid 60-talets
slut kunnat behålla den höga levnadsstandard vi nu har. Det är en alldeles
felaktig filosofi att gå ut ifrån höj d levnadsstandard som något sj älvklart.
Jag skall så återkomma till en sak som jag talade om ifj 01 beträffande de
underutvecklade länderna. Herr Ekström gjorde en antydan nyss, men jag skall
utveckla tankegången litet mera. Det är j u så att det först under de senaste två
åren har betonats att vad de underutvecklade länderna framför allt behöver är
inte pengar och teknisk hjälp. De bör få viss del pengar. och viss teknisk h j älp,
men detta är inte vad de i första hand begär. Vad de begär är att få sälj a sina
varor, och där kommer vi in på ett problem, som antyddes av herr Ekström, indirekt åtminstone.
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Det har vid upprepade tillfällen framhållits under de senaste åren., bl.a. vid
internationella sammankomster såsom världsbankens och internationella valutafondens årsmöten, och det har sagts i en bok som Paul Hoffman publicerade i
våras, att det inte går att fortsätta med att vägra råvaruländerna - "U-länderna", som jag skulle vilja kalla dem - att exportera sina produkter till industriländerna. Det är tyvärr så att det i alla industriländer utom i Danmark förs
en j ordbrukspolitik som hindrar andra länder att föra in jordbruksvaror. Vi
vill ha höga jordbrukspriser ; jag skall inte gå in på motiveringen utan konstaterar bara faktum.
Nu har man insett att något måste göras. I valutafondens senaste rapport
sades bl.a. att industriländernas hjälpåtgärder inte kan begränsas till att bidra
med kapital till U-ländernas industriella utveckling eller till att hålla mera stabila priser på råvaror. Det måste också föras en mera liberal tull- och handelspolitik. I många fall blir det omöjligt för ett U-land att betala räntor och amorteringar på sina lån, om inte långivarnas handelspolitik ändras så att de varor
som låntagaren kan exportera får avsättning hos långivarna. Den australiske
finansministern, som var ordförande vid valutafondens årsmöte, underströk
att en relativt liten försämring av "terms of trade" inte sällan har neutraliserat
hela den fördel SOIU vissa U-länder har haft av gåvor och lån från industriländerna.
Att ändra på denna politik är mycket besvärligt av inrikespolitiska skäl, det
är alldeles klart; men vi måste ta upp frågan till -behandling. Det gäller för
resten inte bara jordbruksprodukter utan även t.ex. textilvaror. Indien, Pakistan, Japan, Hongkong m.fl. länder producerar billiga textilvaror, Hongkong
t.o.m. mycket högvärdiga sådana. Dessa länder måste få en möjlighet att exportera sina produkter. Vill vi inte ge dem möjlighet därtill, ställs de inför svårigheter som blir oöverkomliga. Den senaste som har talat om detta är professor Kristensen, den nye chefen för OEEC, som häromdagen framhöll att det
måste ske ett handelspolitiskt nytänkande, som öppnar våra gränser för importen från U-länderna. Vill vi inte medverka i detta, kan dessa länder inte betala
räntor och amorteringar.
En hel del länder har talat om att de har nått gränsen för vad de förmår.
Tre länder, - Turkiet och Brasilien och även Argentina som under 1960
har fått ett väsentligt förbättrat valutaläge, har talat om att de måste begära
prolongation av skulderna, eftersom de inte kan betala. De har alltså kommit i
den situationen att de har lånat mera än de kan klara upp, i varj e fall tills
vidare.
Om inte möjlighet till export bereds dessa länder, har de inget annat val än
att i ökad utsträckning börj a göra affärer med Ryssland. Det blir då dels ökad
handel med Ryssland, dels försök att få lån därifrån. Kommunistländerna nöjer
sig ju med återbetalning i varor och kräver inte återbetalning i pengar, vilket
ju förefaller vara en lättnad för dem som skall betala. Man glömmer emellertid oftast att när råvaruleveranserna går till kommunistländerna, minskas landets valutainkomster och därigenom möjligheterna att köpa varor från industriländerna, följ aktligen också möj ligheterna att amortera de lån som industriländerna -beviljat. Faktiskt får kommunistländerna härigenom en första inteckning i en stigande del av U-ländernas export till nackdel för övriga länder.
Jag har uppehållit mig vid detta problem därför att det är förbisett. Vad
som görs eller inte görs i det här avseendet återverkar direkt på den ekono-
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miska politiken i praktiskt taget alla industriländer. Följaktligen konlmer det
att återverka på ekonomin i dessa länder och kanske även på arbetslösheten.
Detta är problem som vi icke kan klara genom att stoppa huvudet i busken.
Statssekreterare Krister Wickman: Herr Ordförande! Jag har begärt ordet
för att göra ett par korta kommentarer av mer teknisk natur till bankdirektör
Höglunds inlägg och därmed återföra debatten åtminstone till närheten av dess
utgångspunkt. Herr Höglunds anförande var elegant och ,tillspetsat men vittnade kanske på någon punkt om en, låt mig säga, tillrättalagd läsning av nationalbudgeten. Jag skall nu bidraga med ett tillrättaläggande åt andra hållet, så kan
ju åhörarna sedan välja sin egen läsart.
Herr Höglund utgick från investeringsverksamheten och ställde den begränsade ökningen av de privata investeringarna i effektfull motsats mot en våldsamt svällande konsumtion. Mot 350 miljoner kronor i ökning för de privata
- underförstått produktiva och önskvärda - investeringarna ställdes en total
- underförstått improduktiv - konsumtionsökning av 2V2 miljard kronor.
Vad först gäller investeringarna, kan det vara skäl att påpeka att den del av
de privata investeringarna som i dessa sammanhang brukar tilldra sig speciellt
intresse, nämligen industrins investeringar har förutsatts öka inte med 350 utan
med 500 miljoner kronor. Det betyder en ökning med drygt 10 procent. Det är .
fjärde året i följ d som en mycket markant stegring inträffar. Jag tror inte , vilket väl var innebörden i herr Höglunds kritik - att man bör räkna med att
vi i en något så när balanserad ekonomi skall kunna hålla en snabbare ökningstakt än den som faktiskt ägt rum under denna period.
När det i finansplanen framhålles att riskerna för en överkonj unktur härrör
från den högt uppdrivna investeringsefterfrågan, bygger detta sj älvfallet inte
på en jämförelse av den typ som herr Höglund här gj orde mellan ökningstalen
för olika komponenter i efterfrågan. Den utgår i stället från en analys av kapacitetsläget inom olika sektorer av vår ekonomi. Om denna analys är riktig,
är det på byggnadsmarknaden och inom verkstadsindustrin som knappheten
på framförallt arbetskraft kan väntas bli mest påtaglig. Det är då naturligt att
motåtgärderna - i, huvudsak av karaktären intensifierad säsorigutj ämning inriktar sig på byggnads- och maskininvesteringar.
Vad sedan angår konsumtionsökningen, måste man för att nå den av herr
H'öglund angivna siffran 2~, miljard summera den privata med den kommunala och statliga konsumtionen. Det kanske är litet olyckligt att den tekniska
termen :"offentlig konsumtion" kommit till användning. I en upplyst församling som aftonens vet man vad som döljer sig bakom terlnen, men på de flesta
håll tror jag att den ger endast lika suddiga som olustiga associationer. Offentlig konsumtion består j u till alldeles övervägande del av t j änster som presteras
inom sj ukvården, utbildningen, forskningen och försvaret. Det är därför i de
allra flesta sammanhang missvisande att slå samman den offentliga och den
privata konsumtionen till en enhet. Jag skulle för övrigt inte bli förvånad om
ökningen i den privata konsumtionen blir mindre än vad som förutses i nationalbudgeten. Jag tycker det är svårt att i dag se på vilka varu- och t j änsteområden som en så pass betydande konsumtionsökning som den förutsedda
kommer att realiseras. Men naturligtvis kan denna svårighet bottna i brist på
fantasi.
Tyvärr tillåter inte tiden att här diskutera de intressanta synpunkter som dr
Lindgren anlade på budgetarbetets vidareutveckling. Det enda j ag i dag vill
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säga till vårt försvar är att vi tar de första problemen först, d.v.s. konjunkturstabiliseringens problem. Som dr Lindgren mycket riktigt påpekade har vi fortfarande en hel del att lära även ifråga om konjunkturpolitiken. När vi kommit
så långt att vi verkligen kan säga oss i praktiken behärska konjunkturanpassningen, då är j ag övertygad om att allokeringsproblemen helt automatiskt komnler att träda i förgrunden.
Statsrådet Sträng: Herr ordförande! Jag är glatt överraskad över att mina
värderade meddebattörer i år har presterat så många utförliga och genomtänkta
inlägg. Genomtänkta har de förstås alltid varit,' men i år har de varit längre
än vanligt. Nu skall jag inte ge mig in på något lika långt bemötande, eftersom
det har luärkts en viss oro i församlingen under den allra senaste tiden
Bankdirektör Höglunds kommentar kan i korthet sanlmanfattas så, att finansministerns diagnos är acceptabel, men receptet är felaktigt. De låtert sig ju
sägas, men det finns ett tillägg till den deklarationen, och det är att om man
skall få patienten att ta medicinen så får man tänka på hur receptet ser ut.
~ankdirektör Höglund kan naturligtvis säga att det är finansministerns buSIness.
Visst kan man säga att efterfrågerisken finns på konsumtionssidan och inte
på investeringssidan, och därför bör statsingripandena riktas luot konsumtionen. Ja, det går naturligtvis till viss del, men j ag hade det ganska besvärligt,.
när j ag skulle driva igenom den fyraprocentiga omsättningsskatten på sin tid.
Jag har en viss förhoppning onl att min vän och trätobroder herr Ewerlöf
som jag här ser närvarande vid den instundande remissdebatten i första kammar'en inte kommer att kritisera mig lika starkt som tidigare för vad j ag
gj orde på hösten 1959, men jag tror inte att herr Ewerlöf skulle ställa sig vid
min sida och kämpa för en höjning av omsättningsskatten. ·Patienten har många
gånger sin egen uppfattning som man måste ta viss hänsyn till.
När man ser på vilka möjligheter man har att angripa problemet från investeringssidan, betraktar j ag det hela så, att man via investeringssidan komlner åt
konsumtionen. Har man en överansträngning på investeringssidan, blir resul.
tatet att det blir slagsmål om arbetskraften. Om det slagsmålet bryter loss, har
luan löneglidning; kort sagt: en ogenerad konkurrens om arbetarna nled kostnadsökningar som följ d. På det viset har det alltså via investeringssidan blivit
en överansträngning på konsumtionssidan, som medför att det för vissa företag
uppstår brist på arbetskraft, varav följer minskad produktion. Vi är ju överens,
direktör Höglund och jag, att det är produktionen vi måste värna om. Direktör
Höglund frågar så vad man skall göra för att producera ifatt. Ja, låter man
investeringarna rulla över i en överansträngning, har man ingen möj lighet
att producera ifatt en efterfrågan.
När jag sedan satt och lyssnade till doktor Lindgren, tyckte jag att jag väl
i stort sett kan vara överens med honon1- Han sade att vår konjunkturbedömning är ofullständig, och jag håller med honom om det. Att den är ofullständig
beror helt enkelt på att när vi sätter oss ned, med alla de brister vi har, och
skall försöka få ett grepp om den ytterligt diffusa materia som konjunkturutvecklingen är, så är det inte fråga om konjunkturen under de närmaste månaderna, utan under en period som slutar den sista juni 1962! Det blir med naturnödvändighet ofullständigheter i ett sådant arbete, och j ag är beredd på att
göra korrigeringar i efterhand.
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Våra enqueter utgör en alltför osäker grund, sade doktor Lindgren. Jag kan
delvis hålla med om det också, men man har i alla fall ett erfarenhetsmaterial
att falla tillbaka på. När man sätter tidigare gj orda enqueter i relation till senare utslag, kan man möjligen dra en slutsats, och den är att i varje fall under
de senare åren har utslaget blivit kraftigare än vad man kunde vänta enbart
med ledning av enqueterna. Finansministern får alltså ställa in sig på att siffrorna i enqueten representerar något av ett minimiprogram. Framför allt beträffande industrin har det klart visat sig att en likviditetsminskning i hanksystemet icke hindrar investeringsverksamheten, därför att företagen har egna
nlöjligheter att finansiera det investeringsprog.ram som de siktar till att ge~
nomföra.
Doktor Lindgren uttalade vidare önskemål om att göra försvarets materielbeställningar mera konjunkturanpassade. Vi har accepterat den tanken i skrivningen i årets statsverksproposition. Vi skall försöka anpassa även försvarets
materielbeställningar efter konjunkturläget, men om jag skall avslöja någonting som j ag tidigare har tillåtit mig att säga endast till mina närmaste medarbetare, så tror jag inte att vi har så stora möjligheter att styra försvarets materielbeställningar efter konjunktursvängningarna. Varje litet bidrag mottas
med tacksamhet, och vi skall göra vad vi kan i det här avseendet. Vad som
nämligen är en ödets lek i detta avseende är att blir det en utrikespolitiskt anspänd situation, så för det som regel med sig, också en intensifiering av konjunkturen. Vid en sådan konjunkturuppgång skulle man således säga till det
svenska försvaret: Nu skall vi inte skaffa oss kanoner och :flygplan, utan det
skall vi vänta med till vi får en konjunkturomsvängning! Det är möjligt att
man från försvarets sida skulle tycka att det vore en tokig politik, och jag
undrar om inte praktiskt taget hela svenska folket skulle anse att just på det
området vore en strikt konjunkturanpassning av investeringarna ett äventyrligt
företag.
Långsiktssynpunkterna ligger inte i klass med budgeten i övrigt, så sammanfattar jag doktor Lindgrens anförande. Jag är naturligtvis tacksam för hans
välvilliga omdöme om budgeten i övrigt.
Beträffande allokeringsproblemen tror j ag att angelägenhetsgraden får vägas
mot de möjligheter vårt samhällsskick ger. Det är klart att man kan ställa
frågan om vi har gjort de riktiga avvägningarna, t.ex. i fråga om vägbyggen,
kraftverksbygggen, telekommunikationer och andra statliga investeringar, men
vi har inte behövt bry våra hjärnor med så finslipade avvägningar av den
enkla anledningen att vi än idag lever under hotet av kraftransonering med
allt vad det innebär av olägenheter. Kra,ftverksbyggandet är alltså ett investeringsolnråde som av egen kraft placerar sig som mest angeläget. Vägarnas
andel bestäms också av att vi härvidlag har budgettekniska skäl att ta hänsyn
till. Den nuvarande specialbudgeteringen är en orationell faktor men en faktor
som är omöjlig att bortse ifrån. Finansministern har fåt lida mycken smälek
för att han inte medgivet att alla de pengar som specialbudgeteringen skulle
ha givit vägväsendet, utbetalats till vägarna men han har som bekant ansett
att behov inom andra områden har legat så långt framme i angelägenhetsgrad
att 'det varit tillåtet att låna pengar ur vägkassan för att klar dessa andra uppgifter.
Doktor Lindgren kom fram till att vad vi behöver är en styrd långtidsplanering. Jag höll på att säga att en statsdirigering efterlystes, men det låter så hårt
och ovänligt i sammanhanget. Vi skall inte ha en automatisk anpassning i efter-
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hand Vi skall veta vad vi vill, och så skall vi sätta på strålkastarna, så vi går de
vägar som leder dit vi vill komma. Det var förbryllande för mig att lyssna till
detta - det är inte ofta man träffar på hängivna planhushåliare i den här
församlingen - men jag kanske skall göra den vänliga <kommentaren att när
j ag försökte dra ut konsekvenserna så märkte j ag - hör och häpna! - att den
där dirigeringen skrämde mig något!
Till herr Ekström skulle jag vilja säga att det är ju klart att trontalet kan
man ha olika uppfattningar om. Någon skönlitterär produkt är det inte - det
har andra bevekelsegrunder för sin tillkomst - och det har inte heller den vetenskapliga stringens som herr Ekström efterlyste i avsnittet om prisutvecklingen från 1952 till 1960. Jag vill minnas - j ag har inte siffran tillgänglig
här, men jag vet att herr Ekströ'm kan det här som vi kunde psalmboken och
Luthers lilla katekes när vi gick i småskolan - att herr Ekström nämnde indexsiffran 152 för 1958 och att vi idag har indextalet 160. Det betyder åtta
enheters ökning på basen 152, en prisstegring med 5,2 procent, och i detta
tal ligger då en följ d av omsättningsskattens genomslagskraft som j ag uppskattar till 2,7 eller 2,8. Återstår 2,5 procent - det är mindre än en procent per år.
Det är naturligtvis inte vetenskapligt absolut oförändrat prisläge, men har man
erhållit en så pass acceptabel inkomstökning som under de tre senast gångna
åren gällt för svenska folket, och kan man hålla en så pass hög sysselsättning
med en prisstegring som i medeltal inte överstiger en procent per år, tycker i
alla fall en politiker att han har rätt att säga att det har varit prisstabilitet.
Prisstegringen är en produkt av löneutvecklingen, av jordbrukspolitiken och
mycket annat.
Sedan kom herr Ekström med ett nytt utspel i den ekonomiska debatten'! som
faktiskt var så chockerande att jag haj ade till. Att likviditetsminskning verkar
prisstegrande var ju en radikal tanke, som skiljer sig från vad vetenskapen tidigare har kommit fram till. Om man har en likviditetsminskning i banksystemet och det blir svårare att låna pengar, måste företagen höja sina priser,
säger herr Ekström, och därmed skulle han få cirkelns kvadratur att stämma.
Jag sä~er emellertid helt enkelt att man inte så där utan vidare är suverän
att höj a priserna. Den svenska exportindustrin skall sälj a sin massa, sitt papper
och sitt trä på en internationell marknad, och t.o.m. den svenska hemmamarknadsindustrin kan ju via importen få känna på en ganska påtaglig priskonkurrens. Jag är därför inte beredd att hj älpa till att få den här nya nationalekonomiska teorin lanserad. Jag är tillräckligt gammalmodig för att än så länge tro
på att en likviditetsminskning i det läge vi har j ust nu är en bidragande orsak
till prisstabilitet och balans i ekonomin.
En annan fråga som det vore roligt att utveckla - jag vågar emellertid inte
fresta tålamodet alltför länge - är de synpunkter som herr Ekström hade på
arbetsmarknadspolitiken. I sak är vi ense om att arbetsmarknadspolitiken skall
ha de resurser som vi inom ramen för vår bedömning av ekonomin kan ställa
till förfogande, och i sak är det riktigt - naturligtvis kanske fortfarande litet
grand på det teoretiska planet - att skall man flytta om folk, bör man rimligtvis göra det i en konjunktur, när de s.k. expansiva avsnitten av vårt näringsliv
går för fulla lungor och är beredda att ta hand om människorna. Men där
stöter man på den mänskliga faktorn igen. I praktiken är det svårt att flytta
folk, när de redan har arbete, det må vara tröghet eller bristande upplysning
eller slentrian eller oföretagsamhet eller vad som helst, däremot är det lättare
att flytta människor, när de har att välja mellan å ena sidan arbetslöshet och å
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andra sidan sysselsättning. Då har man en naturlig hj älp till strukturomvandling, och jag tror följaktligen att skall man med framgång kunna bedriva de
här rörelsefrämjande åtgärderna i en konjunktur, när det arbetas på alla håll,
skulle det krävas en sådan ekonomisk stimulans att jag är rädd för att skattebetalarna skulle ta sig om huvudet och tänka sig för både en och två och tre
gånger för att sedan säga att det här inte kan vara riktigt. Vi har alltså den
naturliga tröghetens lag att räkna med.
Jag uppfattade det mest som ett djärvt debattinlägg vad herr Ekström sade.
om den periodvisa suspenderingen av tulltaxan för att få den rätta inriktningen
på näringslivet, men alla djärva tankar skall ju aktualiseras. Får de sedan diskuteras och nötas ned tiI vad vi brukar kalla för "praktisk politik" har de fyllt
en funktion i vår samhällsdebatt. Jag är emellertid rädd för att om herr Ekström ställer sig i talarstolen och gör sig till tolk för det hundraprocentigt eller hundratj ugofemprocentigt - rationella, så kan han visserligen glädj a sig
åt att han besitter en rationell och rentvättad ekonomisk sj äl, men hans medlemmar skulle vandra ifrån talarstolen och upp i kanslihuset och kräva just det
skydd för sina näringar som herr Ekström anser att man skall ta bort snabbast
lnöjligt. Då kan herr Ekström svara: Alright, men det där kan inte en rationell ekonom fästa sig vid. J a, herr Ekström är den rationella ekonomen och
behöver inte heller fästa sig vid det, men vi andra är kanhända tvingade att se
det hela mera nyanserat.
(Inpass från sekreterare Ekström: Vi upplyser våra medlemmar också, herr
finansminister! )
Det går bra med upplysning, när man har full sysselsättning och träffar
medlemmarna på ett möte, men under de 16 år jag tillbringat i kanslihuset
i både medgång och motgång har jag tagit emot många deputationer av herr
Ekströms medlemmar, och det har inte varit deputationer från lokala fackföreningar utan det har varit förbundsordföranden och förbundssekreteraren
som har fört ordet på hela medlemskårens vägnar. Därför är det klart att man
tar de här deklarationerna med någon reservation. Men fortsätt gärna med dem,
herr Ekström, det tar tid att få fram nya uppfattningar, och ingen skall kunna
bestrida att det ligger ett rationellt ekonomiskt element i förkunnelsen!
Herr Ekström har den uppfattningen att när man skall stävja en tendens till
överansträngning i konjunkturen så ·bör det ske via företagsbeskattningen, i
vart fall kritiserade herr Ekström den nuvarande politiken för att för litet ha
ägnat den aspekten sitt intresse och i för stor utsträckning gått bankdirektör
Höglund till mötes och intresserat sig för att hejda just konsumenternas efter·
frågan. Jag läste för en vecka sedan en artikel av Anders Östlind, där han
deklarerade som sin uppfattning i det här intressanta problemet att egentligen
skulle finansministern använda omsättningsskatten mera energiskt och intensivt i sin konjunkturpolitik för att motverka överansträngning. Om konjunk.
turen sedan mattas av, skall man sänka omsättningsskatten. Jag vill g,ärna
lyssna till alla råd så långt j ag orkar med och j ag försöker också följ a dem
vid alla tillfällen då jag tycker att det är klokt. Jag är också den förste att understryka att den nationalekonomiska vetenskapen är av avgörande betydelse när
vi skall försöka' gå fram på de här besvärliga och okända vägarna. Jag vill
säga att j ag finner det ytterligt intressant att höra på herrar ekonomer, inte
minst därför att ni har en så charmerande förmåga att vara olika att det aldrig
kan bli långtråkigt!
Herr Ekström tog upp frågan om den sjunkande konsumtionsandelen i vår
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nationalprodukt och tog det som ett uttryck för att det väl inte förs ·en så konsumentvänlig politik som man skulle kunna begära av finansministern och hans
medarbetare. Den historieskrivningen är dock inte riktigt fullständig, om man
inte också berättar om att det är en :relativ sänkning av konsumtionsandelen
i nationalprodukten, som för resten har skett i en mycket försiktig takt. 1939
hade vi en konsumtionsandel av nationalprodukten på 75 procent. Idag har vi
en på 68 procent. Under tiden har vi haft en enorm stegring av nationalprodukten, så vår konsumtion per capita är utan jämförelse rikligare idag än när
vi hade en relativt större andel av nationalprodukten på konsumtionen.
Jag har många gånger sagt att 60-talet kommer att präglas av kapitalbrist,
men j ag har också utvecklat många gånger att sparandeandelen och investeringsandelen av kapitaldelen inom vår bruttonationalprodukt inte är två från varandra skilda storheter. De är egentligen ett par siamesiska tvillingar, och ger
man sig på att för hårdhänt. amputera en lem på den ena, blir plågan lika svår
för den andra. Låt oss varsamt och försiktigt i en utveckling som kännetecknas
aven ständigt stegrad nationalprodukt slussa över litet grand mer och mer på
sparande- och investeringssidan - det är en målsättning som j ag tror håller
mycket länge!
Herr Ekström slutade med en fråga av den verkligt storpolitiska valören:
Vad gör man i det svenska finansdepartementet för att matcha upp Chrustjevs
frammarsch? Jag kan endast svara att de bekymren ger kanske Kennedy mera
huvudvärk än mig. Jag vågar inte ge mig in på en närmare analys av pro·
blemet, men i förgrunden ligger j u att man i Sovj et har en hundraprocentigt
dirigerad nationalhushållning. Ledningen kan suveränt och kanhända rationellt
dirigera utvecklingen. Gäller det att satsa hårdare på investeringar, så kniper
man åt konsumtionen med en väsentligt ökad omsättningsskatt, eller också säger
man till de statsdirigerade företagen: Nu skall ni ta så och så mycket mera för
era produkter, för här behövs mera pengar! Det finns inga avtal och inga konflikter och inga besvärliga förbundsordförande SOlTI resonerar som så a.tt människorna har fått en reduktion av sin levnadsstandard och då måste de ha kompensation för det. Det föreligger sålunda grundläggande skillnader mellan våra
statsskick, och även om det ryska systemet ibland - hemska taI!ke! - kan vara
lockande ur rent teknokratisk synpunkt, är det ju ingen som vill offra de frihetsvärden som vår hushållning ger. Därför är naturligtvis också alla jämförelser meningslösa.
Jag vill till sist bara svara förre riksbankschefen med ett par ord. Om j ag
fattade herr Rooth rätt, så vill han ha en stramare budgetpolitik. Han ser
kanske. inflationsfaran ännu mera besvärande än vad jag gör. Det är klart att
om man slapp undan med att låna upp 500 milj oner i stället för tusen, skulle
det innebära en större trygghet, men en budget är alltid en produkt av avvägningar mellan olika behov och ett antagande om hur mycket patienten sväljer
av medicinen, och jag har en känsla av att jag får använda både näbbar och
klor under den riksdagsperiod som vi går till mötes för att kunna försvara
den här budgeten. Skulle budgeten ha haft ett annat utseende, ett överskott
på 740 miljoner i stället för 240 miljoner, skulle vissa instinkter ha vaknat,
och det skulle ha gj ort det ännu besvärligare att få igenom budgeten.
Jag delar herr Rooths uppfattning angående hj älpen till de underutvecklade
länderna. Man hjälper inte dessa länder på ett bättre och mera radikalt sätt än
genOlTI att de länder som redan är utvecklade, om jag så får säga - detta uttryck
dock använt med all reservation - ser till att de upprätthåller en full syssel.
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sättning och en stark köpkraft och sedan köper de underutvecklades produkter
till j usta priser.
Om man tar del av vad som förekommit i den internationella debatten onl
hjälpen till utvecklingsländerna, finner man dock - det har herr Rooth rätt i
- att detta radikala hjälpmedel hör till dem som i allmänhet skjuts allra
längst i bakgrunden. Man är mera intresserad av att ge statskredit för att skapa
en marknad för sina egna produkter, men däremot är man inte lika angelägen
att på den egna marknaden få en hård konkurrens med länder vilkas produk.
tionskostnader ligger så mycket lägre än de egna som fallet är.
Vad herr Rooth anförde är synnerligen beaktansvärt, och jag tycker att hans
synpunkter fört j änar att spridas bland de människor som förklarar sig vara
intresserade av hjälpen till utvecklingsländerna.
Herr ordförande! Jag har med detta kanske sagt vad jag har velat säga med
anledning av de inlägg som gj orts i debatten, och j ag märker att klockan har
blivit ovanligt mycket.

Ordföranden: Vi tackar statsrådet Sträng och de övriga deltagarna
i debatten, som tydligen lyckats stimulera finansministern till att hålla
nästan ett föredrag till. Hjärtligt tack!
.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 23 mars 1961
Ordförande: Direktör H a l v d a n Å s t r a n d

Utbildning och ekonomisk politik
Prof. Ingvar Svennilson
Herr ordförande, mina damer och herrar! Vill man uttrycka saken
i ekonomiska termer kan man säga att utbildningsväsendet är en av
våra största industrier. Där utbildas idag 1.200.000 elever eller drygt
en sjättedel av vår befolkning av omkring 50.000 lärare. Därtill kommer alla de som deltar i någon form av fortbildning. Kostnaderna
för denna utbildning har stigit snabbt. Sammanlagt uppgår utbildningens årliga driftskostnader till ca 21,4 miljard kronor. Därav svarar
stat och kommun för drygt 2 miljarder kronor. Industriföretagen lägger enligt en nyligen företagen enkätl ) ned ca 50 miljoner kronor på
utbildning. De enskilda hushållens privata utgifter torde uppgå till
ca 100 miljoner. Organisationer, fonder och stiftelser bidrar med
ytterligare belopp.
Vi befinner oss samtidigt i en period av snabb kvantitativ och kvalitativ utveckling av utbildningsväsendet. Runt om i landet byggs
nya skolor och universitetsbyggnader. Investeringskostnaden närmar
sig 1/2 miljard kronor per år.
Lägger vi samman dessa belopp, finner vi att utbildningen tar i
anspråk ca 4 procent av bruttonationalprodukten. I storleksordning
kan den jämföras med t. ex. bostadsbyggandet. Redan detta förhållande gör det naturligt att den uppmärksammas i den nationalekonomiska diskussionen.
Utbildning har i växande grad kommit att betraktas som en framstegsfaktor, en investering för framtiden, som kan jämföras med investeringar i realkapital. Ser vi saken på detta sätt, framstår insatserna för utbildning som relativt sett ändå mera betydande. Man kan
diskutera om man bör jämföra dem med brutto- eller nettoinvesteringarna i realkapital. Utbildningskapitalet måste givetvis avskrivas.
Kunskaper blir föråldrade, och den utbildade arbetskraften försvinner
1

Utförd av Industrins Utredningsinstitut för 1959 års kommitte för långtidsutredning.
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successivt ur arbetslivet. Men tar vi hänsyn till att den återstående
arbetstiden efter avslutad skola fram till pensionsåldern är 40 a 50
år, att avskrivningstiden sålunda är lång, och vidare därtill att de
som nu försvinner ur arbetslivet i stort sett hade en väsentligt lägre
utbildning, blir nettoinvesteringen för utbildningens del en relativt
stor andel av bruttokostnaden. Man kan kanske därför våga säga att
nettoinvesteringarna i utbildning i storleksordning motsvarar 14 il 1h
av våra nettoinvesteringar i realkapital.
Jag har, när jag angivit dessa kostnader för utbildning inte tagit
hänsyn till, att när utbildningen förlänges, arbetskraft undandras produktionen. Under de närmaste åren kommer förlängningen av skoltiden, genom införande av enhetsskolan och utbyggnad av den högre
utbildningen att ta i anspråk en il två årsklasser, som annars skulle
tillföras näringslivet. Detta är en sida av den uppoffring vi gör för
att öka utbildningskapitalet. Man skulle här kunna räkna med en
alternativ-kostnad, som stiger till betydande belopp. En sådan beräkning blir givetvis relativt godtycklig. Bara för att ange en storleksordning kan man göra följande grova kalkyl. Antalet studerande över
15 år är ca 200.000. Detta motsvarar närmare 6 procent av den i
produktionen sysselsatta arbetsstyrkan. Låt oss anta att dessa 200.000
skulle kunna i genomsnitt öka produktionen med 10.000 kronor, om
de deltog i arbetslivet. Vi får då en samlad alternativkostnad av 2
miljarder kronor och den samlade investeringen i utbildning stiger
till närmare 5 miljarder eller 7 procent av nationalprodukten. Denna
kalkyl är emellertid så godtycklig, att jag föredrar att hålla alternativkostnaden utanför diskussionen.
Ett annat och mera konkret sätt att visa storleken av de investeringar det här gäller är att beräkna investeringskostnaden per utbildad person. Årskostnaden per elev (exklusive hyreskostnad för lokaler samt den nyss berörda alternativkostnaden) . är ca 1.500 kr. i
folkskolan, ca 2.800 kr. i gymnasiet och ca 4.400 kr. på universitetsnivån. Investeringskostnaden inklusive en lågt beräknad räntekostnad
under utbildningstiden blir följaktligen vid
9·årig utbildning ca 16.000 kronor
12- "
"
"27.000,,
16- "
"
"50.000,,
Detta är sålunda ett minimibelopp för den investering som görs
i en individs utbildning. Då har kostnaden för de studerandes uppehälle under skoltiden, som stiger till högre belopp, inte inräknats.
Dessa summor kan lämpligen jämföras med landets reala nationalförmögenhet per individ, som kan anslås till storleksordningen 30 il
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40.000 kronor. Vill man betrakta utbildning som en produktionsfaktor, vore det emellertid riktigare att jämföra utbildningskapitalet
med den reala kapitalutrustning som används i produktionen: Enligt
senaste beräkningen (år 1955) värderades kapitalutrustningen inom
industrien till ca 35.000 kronor per anställd. Sådana jämförelser är
givetvis vanskliga. Men de ger ändå en uppfattning om relativa storleksordningar. De synes mig visa att utbildningskapitalet representerar en insats i vårt näringsliv, som väl tål att jämföras med utrust- .
ningen med realkapitalet.
Även om vårt utbildningsväsende fått en relativt stor omfattning,
överträffas det dock väsentligt av det amerikanska och det ryska.
President Kennedy nämnde nyligen att en fjärdedel av USA:s befolkning nu går i skola; som framgår av de siffror jag nyss berörde,
är denna relation för Sverige drygt l :6. Den höga amerikanska siffran
beror delvis därpå, att USA har ett högre födelsetal än hos oss och
en relativt ung befolkning. Men även om man ser på olika åldersgrupper, ligger de specifika frekvenstalen högre i USA. Detta gäller
främst de högre tonåren, då am.erikansk ungdom går till college. I
åldrarna 15-19 år är i Amerika 2/3 av alla barn inskrivna i skola,
medan hos oss motsvarande relation endast ligger vid ca 1/3. Studiefrekvensen i universitesåldrarna, 20-24 år, ligger däremot lika högt
hos oss som i USA, nämligen vid ca 12 procent.
Sovjetunionen har ofta utpekats som exempel på ett land med ett
högt utvecklat utbildningsväsende. Frekvenstalen för de olika åldrarna
ligger nästan lika högt som de amerikanska. Kanske bör man dock
räkna med att deltidsstudier, som ej ingår i dessa tal, ligger högre i
Ryssland än i andra länder. Det som framför allt gjort ett djupt intryck på andra länder är emellertid inte främst den ryska utbildningens omfattning utan dess starka inriktning på naturvetenskap och
teknik. Omvänt har ju amerikanerna själva riktat en stark kritik mot
sina skolor, både på denna punkt och vad gäller den ojämna pedagogiska och materiella standarden.
Det som imponerar i den ryska utvecklingen är emellertid, att man
- trots att produktionen per invånare och än mer levnadsstandarden
ligger så lågt jämfört med den amerikanska - kvantitativt har utvecklat sin utbildning i det närmaste lika långt. Man kan nämligen
vid en internationell jämförelse göra den allmänna iakttagelsen, att
skolfrekvensen i olika åldrar stiger med nationalprodukten per capita;
tekniskt uttryckt har dessa frekvenser en positiv inkomstelasticitet.
Samma iakttagelse kan man göra, om man följer utvecklingen i enskilda länder. Utbyggnaden förskjutes därvid successivt mot allt högre
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utbildningsstadier. I Europa ligger endast Portugal, Turkiet o'ch J~go·
slavien alltjämt lågt för skolåldrarna upp till 15 år, medan de mera
utvecklade länderna i Västeuropa ligger nära 100 procent. I dessa
länder har stegringen av skolfrekvensen förskjutits till mellanåldrarna
15-19 år; Italien, Österrike och Irland ligger här i botten vid ca 15
procent, Sverige, Norge och Island i toppen med 30 il. 35 procents
skolfrekvens ; de ligger dock som jag nyss nämnde endast vid ca
hälften av USA:s och Rysslands nivå. För univerisitetsåldrarna ligger
flertalet västeuropeiska länder endast vid 4 il 5 procent; England
så lågt som 3 procent. Sverige ligger som nämnts på universitetsområdet i klass med USA och Sovjet, närmast följt av de andra
skandinaviska länderna.
Man kan sålunda inte säga att det svenska utbildningssystemet är
underutvecklat i förhållande till vårt relativa allmänna ekonomiska
utvecklingsläge. Detta utesluter givetvis inte att hela skalan för Västeuropa kan vara suboptimal, och att det skulle vara lönande att för
de högre utbildningsstadierna närma sig eller överträffa den amerikanska och ryska nivån.
Jag har nyss pekat på att kostnaderna per elev stiger med skolstadiet. Anledningen därtill är dels att antalet elever per lärare sjunker,
dels att lärarkrafterna för högre stadier i stort sett är dyrare. I fråga
om antalet elever per lärare ligger Sverige, vad det gäller folkskolan,
internationellt sett i en relativt gynnsam position; det är förmodligen
de små klasserna i många landsbygdsskolor som drar ned medeltalen.
Däremot är i gymnasieåldrarna förhållandet elever-lärare i Sverige
internationellt sett relativt ogynnsamt. Både USA och Sovjet har här
väsentligt lägre siffror. För min del tror jag att vi här har en av de
svagaste punkterna i vårt skolsystem.
Även våra univerisitet har nu hörjat komma in i det skede, då vågen
av stora årsklasser i förening med stigande frekvenser hotar att sänka
kvaliten. I detta läge kan det vara en viss fördel att man t. v. inte
kan upphäva alla spärrar. På de fria områdena blir emellertid trycket desto större, vilket hotar att leda till en kvalitetssänkning av
undervisningen; denna kan bl.a. ta sig det uttrycket, att forskarhandledningen blir lidande till förmån för den lägre akademiska undervisningen. Delvis har man kunnat undgå detta genom att sätta in ett
stort antal yngre lärare, lektorer, assistenter m.fl., på universitetens
lågstadium; professorerna har därigenom delvis kunnat frigöras
för högre utbildning. Skall man hinna följa med forskningens snabba
utveckling och växande differentiering måste emellertid också antalet
topptjänster vid universiteten ökas delvis på nya specialområden.
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Dessa exempel illustrerar att frågan om utbildningens expansion
måste ses som ett dynamiskt utvecklingsproblem. Utvecklingen kan
ske i olika takt i olika dimensioner, kvantitativa ach kvalitativa. En
avvägning måste också ske mellan utvecklingen på olika nivåer. Den
samlade kostnadsramen är begränsad, likas.å tillgången på lokaler
och lärare. Det gäller att inom denna ram göra en optimal avvägning.
Till detta problem skall jag återkomma i det följande.
En jämförelse mellan olika länder liksom en historisk tillbakablick
på enskilda länder visar att driftsutgifterna för utbildning tenderar
att stiga med det allmän.na ekonomiska utvecklingsstadiet. Några anledningar till detta har jag redan berört: för det första stiger elevfrekvensen i olika åldrar; för det andra förlängs studietiderna så att
skolsystemet förskjuts mot högre och dyrare skolformer; för det tredje
inträder en höjning avskolstandarden, t. ex. genom minskad klassstorlek..Frågan blir nu hur snabbt denna stegring går och om den
eventuellt innebär, att de samlade driftsutgifterna för skolväsendet
stiger snabbare än nationalprodukten. Jag tror man kan utgå från
att så måste bli fallet. Detta bestyrkes också av historisk erfarenhet.
Anledningen är helt enkelt den, att man måste räkna med att lärarlönerna, som representerar ca 3/4 av utbildningens kostnader, kan väntas på längre sikt stiga i takt med nationalprodukten per capita; man
får därvid reservera sig för eventuella förändringar i inkomstfördelningen. De kalkyler som av myndigheterna överlämnats till långtidsutredningen visar nu, att de offentliga driftsutgifterna för utbildning
vid oförändrade lärarlöner fram till 1970 enligt föreliggande planer
kommer att stiga med minst 20 procent, trots nedgången av barnantalet i de lägre skolåldrarna. Antar man att lärarlönerna stiger i
takt med nationalprodukten per capita, och att övriga kostnader per
elev på grund aven fortlö·pande standardstegring stiger i samma takt,
kommer utbildningens andel av nationalprodukten också att stiga 20
procent.

Jag har skämtsamt döpt denna utvecklingstendens till utbildningens
"järnhårda kostnadslag". Den innebär att vi måste ställa in oss på
att offra allt flera ören av varje krona av våra växande inkomster
på utbildning. Det hjälper inte, om den ekonomiska utvecklingen påskyndas, så att våra resurser växer snabbare. Vi kan inte lätta bördan
av undervisningen på vårt samhälle genom att öka vår effektivitet
och därmed våra resurser. Lärarlönernas stegring påskyndas troligen
i motsvarande grad, och utbildningens andel av nationalprodukten
ökar lika mycket. Grundvalen för denna "lag" är, att löner dominerar
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utbildningens kostnader och att möjligheterna till en arbetskraftsbesparing genom rationalisering på detta område troligen är relativt
begränsade. Man kan peka på att televisionen gör det möjligt att öka
räckvidden hos en lärarkraft. Jag måste reservera mig för den möjligheten. J ag tror emellertid denna teknik främst kan leda till en
kvalitetshöjning på undervisningen. Men den kan knappast avsevärt
minska behovet av lärare, som står i ömsesidig kontakt med klassen.
När det gäller utbildningen är det sålunda en klen tröst för landets
finansminister, om statens inkomster stiger i takt med den ekonomiska
utvecklingen. Utbildningskostnaderna kan, alldeles oavsett hur snabbt
denna stegring går, väntas' stiga ändå snabbare. Något motsvarande
synes gälla andra servicebetonade grenar av den offentliga verksamheten bl. a. sjukvården, som för närvarande kostar samhället ungefär
lika mycket som undervisningen; läkarutbildningskommitten har i sitt
nyligen framlagda betänkande beräknat att sjukvårdens kostnader de
närmaste 20 åren skall stiga från 3112 till 6 a 7 procent av nationalprodukten. Min prognos blir därför att vi i fortsättningen liksom hittills måste räkna med att den "offentliga konsumtionen" stiger snabbare än nationalprodukten d.v.s. tar en allt större andel av denna i
anspråk.
Jag har tillåtit mig att på tavlan skriva upp en formel, som mera
precist anger grunden för denna tendens:

R

= ~ = ~ ·e

· i ·

~

· (l

+ k),

Beteckningar:
U == utbildningens driftskostnader
O == bruttonationalprodukten
o
"
per invånare
p
totalbefolkningen
Ps
befolkning i skolåldrarna
e
frekvens av skolgång i skolåldrarna
l
antal lärare per elev
W
årslönen per lärare
(l
k)
totala driftskostnader i förhållande till lönekostnaden

+

Om under en ekonomisk utveckling Ps/P, W/o och (l+k) förblir
konstanta, kommer relationen R att stiga i takt med e och i.
Jag har endast uppehållit mig vid driftskostnaden. Man skulle vänta
sig att investeringarna i skolbyggnader inte bestäms av antalet elever
utan av dess tillväxt. Man skulle sålunda vid jämn tillväxt (i absoluta
tal) av antalet studerande få e~ oföränderlig årlig investering i nya
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skolbyggnader. Utgifterna för investeringar skulle sålunda inte med
nödvändighet växa på samma sätt som driftskostnaderna. Vid oförändrat elevantal skulle nybyggandet gå ned mot noll.
De uppgifter vi fått i den nu arbetande långtidsutredningen visar
emellertid, att man kan få mycket stora investeringsbehov på detta
område även när elevantalet i landet står stilla. Folkskolans övergång
till enhetsskola kommer faktiskt inte att öka dessa skolformers elevantal; förlängningen av skoltiden uppväges av den befolkningsmässiganedgången. Ändå planeras för dessa skolformer de närmaste 10 åren
nybyggnader för närmare 21;2 miljard kronor. De motiveras av den
inre omflyttningen, behovet av modernisering samt koncentration till
större och mera differentierade skolenheter. Dessa stora investeringar
överstiger dock endast i mindre grad i medeltal för årtiondet den nuvarande årliga nivån. Hur de sedan fördelar sig under årtiondet blir
b-eroende av hur snabbt enhetsskolan genomföres. Både ur investerings- och personalsynpunkt är det givetvis önskvärt att denna reform
inte alltför mycket forceras. Det kan i varje fall mycket väl på längre
sikt förhålla sig så att de årliga investeringarna i skolbyggnader ligger
på en oförändrad men hög nivå, medan driftskostnaderna för utbildning stiger snabbare än nationalprodukten.
De långsiktiga tendenser jag här berört kan betraktas som det samlade resultatet aven relativt fri marknadsutveckling och en samhällets
utbildningspolitik. ·En av de viktigaste frågorna, när det gäller utbildningsväsendets utveckling, är den lämpliga graden av centralisering
av de avgörande besluten. J ag tror den vore värd en mera allmän
debatt här i Sverige, än vi hittills haft. Frågan har två sidor:
a. I vilken utsträckning skall utbildningsväsendets dimensionering
och inriktning bestämmas av individernas beslut att ägna sig åt studier? Skall samhället i dessa frågor inta en passiv hållning?
b. I vilken utsträckning skall utbildni~gsväsendets utveckling, kvantitativt och kvalitativt, bestämmas centralt av nationella organ, resp.
i vilken utsträckning skall lokala organ, kommunala eller enskilda,
lämnas en viss autonomi.
Denna problemställning bildar en parallell till dem man möter
på andra områden av näringslivet. Vi har där i stort sett valt en väg,
som innebär att staten genom sin allmänna ekonomiska politi.k indirekt påverkar och därigenom drar upp en ram för de beslut som
relativt autonomt fattas av organisationer, företag och enskilda. Det
kan gälla löner, produktion, investeringar, sysselsättning eller konsumtion. Vårt undervisningsväsende, som nu utvecklas till en allt
viktigare sektor, står i stark motsats till detta. Centraliseringen har
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där i stort sett drivts mycket långt. Verksamheten i skolorna ar Ingående reglerad genom beslut av riksdag, regering och skolöverstyrelse. Universiteten står här vid en skiljeväg; fråga är, om man
även här skall gå längre i fråga om centralisering av beslut och
planering.
Motiven till att man på andra områden av näringslivet gått långt
i fråga om decentralisering av besluten är ju den att man velat bevara
en frihet för medborgarna till fritt konsumtionsval, fritt val av sysselsättning och fri företagsamhet. Man har också räknat med att en
bättre överblick och möjligheten att genomföra en planmässig arbetsfördelning genom ett nationellt organ bör kombineras med de fördelar
som ligger i de många mindre enheternas inbördes konkurrens och
samlade förmåga till initiativ och innovationer, byggda på en närmare
kännedom om det område av samhällslivet de förvaltar. Den medelväg
man valt kan sägas ilmebära ett försök att förena den centrala planeringens och det fria marknadssystemets fördelar.
Jag tror det skulle vara givande att ställa vårt utbildningsväsende
under diskussion just ur denna s.ynpunkt. Man kan fråga om det inte
även inom denna sektor finns anledning att räkna med betydelsen
av ett fritt konsumtionsval och fria lokala initiativ.
För att ställa frågan i en drastisk belysning skulle jag här - utan
att förorda det - vilja nämna ett förslag som framförts aven känd
amerikansk ekonom, professor Milton Friedman. Hans förslag innebär, att samhället till varje individs förfogande ställer ett kontant
belopp. Skolväsendet får sedan utvecklas genom fri företagsamhet
i inbördes konkurrens mellan olika skolformer.
Vill man diskutera denna fråga, tror jag man med fördel kan
särskilja tre olika sidor:
a. Utbildningsväsendets kvantitativa dimensionering, totalt och vad
gäller olika utbildningsvägar.
b. Fastställandet av vissa minimistandards för utbildningen.
c. Valet av innehåll i utbildningen och pedagogisk metod.
Att staten för viss typ av yrkesutbildning måste fastställa vissa
enhetliga standards och allmänna utbildningsramar förefaller mig
uppenbart; annars kan man hamna i de stora skillnader i utbildningens kvalitet, som man finner i Amerika. Däremot borde dessa
ramar kunna göras så vida att lokala enheter skulle ha möjligheter
att fylla dem med växlande innehåll och relativt fritt tillämpa. olika
pedagogiska metoder. Det sätt på vilket de filosofiska fakulteternas
organisationsplaner för enskilda ämnen nu lägges upp, förefaller mig
vara en bra förebild. De innebär att man med utgångspunkt från

UTBILDNING OCH EKONOMISK POLITIK

41

studentantalet och en viss total kostnad per student fastställer behovet
av lärare för ett visst ämne. Fördelningen på olika typer av lärare
och deras användning för olika slag av undervisning kan emellertid
relativt fritt varieras mellan olika universitet. På detta sätt kan man
få utrymme för lokala initiativ och en stimulans till mera aktiva
pedagogiska insatser och försök.
Ur ekonomisk synpunkt är emellertid utbildningens dimensionering
det helt dominerande problemet. I detta avseende finns det starka
skäl att samordna ett nationellt utbildningssystem. Vid lokal rörlighet
hos arbetskraften måste utbildningen främst sikta mot en nationell
marknad. Dess inriktning måste anpassas till denna marknads sam·
lade behov. Och· eftersom utbildningen tar sikte på en framtida mark·
nad måste bedömningen grundas på prognoser för framtiden. Utan
en sådan vägledning finns det risk för att man får tendenser till över· -.
skott eller underskott på vissa typer av utbildning. På en sådan framtidsinriktad marknad är förutsättningarna sämre för att tillgång och
efterfrågan skall kunna smidigt anpassas till varandra genom fria
marlrnadsreaktioner. Detta är det främsta motivet för att bestämma
utbildningens dimensioner genom en nationell planering. I denna ingår då lämpligen också att avväga utbildningens låg- och högstadier
mot varandra, så att inga flaskhalsar uppstår. Man måste dock räkna
med, att även ett nationellt planeringsorgan inte alltid är tillräckligt
förutseende och dess planer kan behöva kompletteras med enskilda
initiativ. Som ett exempel kan jag peka på de skolor för utbildning
av ingenjörer som på enskilt initiativ växt fram de senaste årtiondena
och försett näringslivet med IOOO-tals s.k. institutsingenjörer.
Behovet av planering bryter sig emellertid mot den allmänt godtagna principen, att individen skall ha rätt att välja sin utbildning efter
egen fallenhet och intresse. Man kan ju också hävda, att samhällsutvecklingen i viss utsträckning bör anpassas efter individernas pre·
ferenser vad gäller olika slag av sysselsättning. Det borde exempelvis
gälla valet mellan en humanistisk resp. teknisk eller kommersiell
utbildning. Skulle ett stort antal individer exempelvis välja en konstnärlig utbildning, även om de är medvetna om att de kan vänta sig
låga inkomster, bör samhällsutvecklingen anpassas därefter. Problemet
kompliceras emellertid därav att utbildningen i Sverige på alla stadier
praktiskt taget är kostnadsfri, d.v.s betalas av samhället. Man kan
då fråga om samhället i obegränsad utsträckning skall bereda möjlighet till utbildning, även när den samhällsekonomiska avkastningen
bedöms vara ringa.Bör inte en sådan "oräntabel" utbildning till viss
grad eller helt få bekostas av den enskilde?
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Vi har sålunda en dualism, som vi inte kan komma ifrån, i avvägningen mellan nationell planering och fritt utbildningsval. Under
det närmaste årtiondet tror jag emellertid inte att den motsättningen
blir akut. För det första kan vi troligen utgå från att utbildningen
på praktiskt taget alla områden är suboptimalt utvecklad. I varje fall
råder en sådan ovisshet om behovet av olika utbildad arbetskraft,
att man kan ge alla områden "the benefit of doubt". För det andra
är våra resurser, med hänsyn till lärarkrafter och byggnader, så begränsade, att vi tvingas begränsa expansionen av utbildningen i förhållande till individernas önskemål. Samhällets möjligheter till utgifter för utbildning är begränsade, och vi måste därför upprätta en
viss prioritetsordning inom en given kostnadsram. På vissa områden,
främst teknik och medicin, blir utbildningsresurserna så omfattande,
att man för lång tid .framåt måste räkna med spärrar.
På längre sikt, säg på 70-talet, kan man emellertid komma in i
ett annat läge. Universitetsutredningen har för sin del intagit den
ståndpunkten, att man på längre sikt bör söka avlägsna alla spärrar,
men att den enskildes fria val samtidigt bör vägledas av centralt utförda marknadsprognoser. Man måste kanske dock hålla klart för sig
att en sådan politik i längden kan leda till orimliga konsekvenser
med tanke på de ständigt stigande kostnaderna för utbildning. Det
är .väl inte orimligt räkna med, att när utbildningens dimensioner en
gång kommer att närma sig ett "optimalläge", man återigen kan få
anledning överväga om samhället i obegränsad utsträckning skall
bekosta den utbildning den enskilde beslutar sig för. De spärrar, som
därvid främst kommer ifråga, är kvalificerade inträdesprov för olika
typer av utbildning och en begränsning av den kostnadsfria studietidens längd.
Jag har kallat mitt inledningsanförande "Utbildningen och den
ekonomiska politiken". Jag har dämed givit uttryck åt den uppfattningen att vi inte längre kan betrakta utbildningsfrågor -enbart som
kulturpolitik eller socialpolitik utan måste betrakta dem som en
integrerad del av vår ekonomiska politik. Vare sig vi räknar med
en central nationell planering av utbildningen eller med att staten
subventionerar den enskildes fritt valda utbildning, måste samhället ta
ställning till frågan hur långt det lönar sig att utsträcka utgifterna
för utbildning på bekostnad av andra utgifter i samhället. Det jag
här skall diskutera är en sådan nationell utbildningspolitik, betraktad
som ett led i en nationell ekonomisk politik.
Utgångspunkten för en sådan politik måste vara utbildningens
samhällsekonomiska verkningar. Det beklagliga är, att ekonomerna
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inte har haft större. framgång i att mäta dessa verkningar. Det mesta
som har skrivits i den saken tror jag är ganska värdelöst. Frågan gäller
ju bl.a. vilka verkningar en viss summa nedlagd på utbildning har på
produktionen i jämförelse med investeringar i realkapital och till·
växten av den numerära .arbetsstyrkan. Statistiska undersökningar har
givit till resultat, att de båda sistnämnda faktorerna endast förklarar
en mindre del av produktionens tillväxt. Man får en större oförklarad
rest. Men i denna ingår så många andra element än utbildning, att
man inte får någon vägledning beträffande utbildningens verkningar.
Mera lovande är de amerikanska undersökningar, som utgår från
arbetskraftens fördelning på olika utbildningsnivåer. Enligt dessa
skulle utbildningen vara en mindre väsentlig faktor. Men detta re·
sultat kan förklaras av ått man icke differentierat arbetskraften efter
utbildning tillräckligt långt; man kan ju vidare hävda att den "tek·
niska utvecklingen", som isolerats som en separat faktor, är en följd
av utbildning. Över huvud taget är dessa makro-ekonomiska under·
sökningar statistiskt mycket otillförlitliga av det skälet att olika fak·
torer trendmässigt i regel tenderar att uvecklas relativt parallellt.
Jag tror därför, att man tvingas göra mycket mera detaljerade
studier, delvis av psykologisk och sociologisk art, om man skall
kunna börja närma sig en kvantitativt preciserad uppfattning om ut·
bildningens verkningar i produktionslivet. Man kan därvid inte, som
vissa amerikanska forskare försökt,. utgå från avkastningen i form
av höjda inkomster för individen i jämförelse med kostnaden för en
förlängd utbildning. Man måste nämligen ta hänsyn till att utbild·
ningen har sina "external economies". Den samhällsekonomiska utdelningen på en förlängd utbildning tillfaller inte bara den högre
utbildade; de han samarbetar med bör också få en ökad produktivitet
och därmed också höjd lön. Man förs därmed in på gruppstudier,
sociologiska, psykologiska och företagsekonomiska. Denna forskning
står bara i sin början. Under tiden får vi nöja oss med att bilda oss
en ungefärlig uppfattning på mera lösa grunder om utbildningens
verkningar.
Det har på senare tid blivit modernt att betrakta utbildning som
en investering, jämställd med andra investeringar. Denna synpunkt
har tidigare varit alltför litet beaktad. Men man har samtidigt varit
benägen att låta undervisningens roll ur konsumtionssynpunkt träda
alltför mycket i bakgrunden. Jag tror emellertid att tiden är mogen
att beakta utbildningens dubbla roll att på en g~ng vara ett plus för
levnadsstandarden och att påskynda produktionens framtida tillväxt.
Det är i själva verket inte något unikt att konsumtion också kan
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vara produktionsbefrämjande. I de underutvecklade länderna bör en
ökad livmedelskonsumtion höja produktionsresultatet. Detsamma bör
överallt gälla sjuk- och hälsovård. Denna dubbla funktion hos utbildningen höjer dess produktivitet ur välfärdssynpunkt. Vi kan investera
för framtiden genom att konsumera.
Utbildning kan i första han betraktas som en löpande konsumtion,
som konkurrerar med andra löpande konsumtionsutgifter. Alla barn
är kanske inte glada, när de går till skolan. Men det växande intresset
bland föräldrar och ungdom för studier förklaras väl inte bara av
önskan att komma sig fram. Det heter ju att vi inte lär för skolan
utan för livet. Men skoltiden är också en del av livet. Viktigare är
emellertid kanske att det kapital vi bygger upp genom utbildning
också kan betraktas som ett varaktigt konsumtionskapital på samma
sätt som bostäder, bilar och hemmets inventarier. Vi bor i våra kunskaper på samma sätt som i ett hus. Med växande fritid blir detta
konsumtionskapital allt viktigare. Det ger fritiden mera innehåll; .det
öppnar bl.a. en dörr till fortsatta studier.
Vi bör också kunna räkna med en värdemässig komplementaritet
mellan detta konsumtionskapital och den växande strömmen av annan
konsumtion; konsumenten får genom studier ökade möjligheter att
tillgodogöra sig denna realkonsumtion i en tekniskt och organisatoriskt alltmera komplicerad värld. I den mån utbildning utvecklar
personligheten och väcker till liv nya intressen, blir en växande till·
gång på andra konsumtionsvaror också mera "värdefull". Vi närmar
oss ju allt mera vad Galbraith har kallat ett överflödets samhälle "The
Affluent Society"). Innebörden av denna föreställning är ju den att,
när varutillgången blir mycket riklig, individens egna personliga värderingar blir allt mera labila. Hans konsumtionsmönster påverkas
allt lättare av den sociala miljön, av reklam och andra kommersiella
försäljningsansträngningar. Galbraith drar den slutsatsen, att den privata konsumtionen blir allt mera "onyttig"; man bör i stället utvidga
den kollektiva" konsumtionen, som blivit eftersatt, och då "bl. a. utbildningen. Som jag ser det, bö:r man emellertid inte betrakta" utbildningen enbart som ett alternativ till en växande privat konsumtion.
Tvärtom får vi större anledning att satsa på en växande privat konsumtion, om vi samtidigt förmår utveckla den enskildes intressen genom ökad utbildning. För den som utvecklat sin personlighet genom
studier, uppstår aldrig någon överflödets ekonomi i Galbraiths mening. Individens egna värdeskalor blir mera stabila och han kommer
alltid att finna att inkomsterna inte räcker för att fylla hans "behov".
Slutsatsen blir den att det lönar sig bättre att satsa på en snabbare
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ekonomisk tillväxt med möjligheter til ökad konsumtion, om det kan
ske genom ökad utbildning, än om medlet enbart är en materiell
kapitalbildning. I det senare fallet kan den ekonomiska tillväxten te
sig "meningslös", i det förra fallet blir den mera "meningsfylld".
I avvägningen mellan utbildning och andra investeringar har vi sålunda funnit två anledningar, som gör investeringen i utbildning mera
lönande ur välfärdssynpunkt: a. att den samtidigt representerar en
löpande konsumtion och ett bestående konsumtionskapital, som i och
för sig kan motivera en del av investeringskostnaden, b. att den gör
en växande framtida konsumtion av annat slag mera värdefull. Tar vi
inte hänsyn till dessa konsumtionsaspekter, kommer vi att satsa för
litet på utbildning och i denna form spara för litet med tanke på
framtiden.
Den komplementaritet man finner på konsumtionssidan har sin motsvarighet även på produktionssidan. Det är bl.a. detta förhållande
som gör utbildningens ekonomiska verkningar så svåra' att överblicka
och det ekonomiskt-politiska allokeringsproblemet relativt komplicerat. Det kan här vara lämligt att skjuta in en teknisk definition, som
anger vad som menas med komplementaritet. Ett grundbergrepp i
den ekonomiska teorien är ju produktionsfaktorernas marginella avkastning, d.v.s. den produktionsökning, som uppstår genom ytterligare
insats aven produktionsfaktor A. Komplementaritet mellan två produktionsfaktorer A och B innebär nu att faktorn A:s marginella avkastning ökar vid en växande insats av faktorn B.
En sådan komplementaritet bör gälla i förhållandet mellan insatsen
av utbildning och insatsen a-v realkapital. Genom den fortgående
kapitalackumulationen blir den kapitalutrustning med vilken den enskilde samverkar allt större. I vissa industriföretag stiger den till
miljonbelopp. Det är givet att produktionens effektivitet i växande
grad beror på den enskilde arbetarens förmåga att behärska och effektivt utnyttja denna stora och ofta komplicerade kapitalutrustning- För
detta krävs en långt driven utbildning. Investeringarna i realkapital
ger sålunda en större marginell avkastning om de kombineras med
investeringar i utbildning. Utbildning och realkapital förstärker var· andras effekt. Det blir därför mera lönande att spara och investera
för framtiden, om detta på ett balanserat sätt tar formen av investering
både i realkapital och i utbildning.
En liknande komplementaritet bör finnas mellan utbildning och
tekniska framsteg. Det är en vanlig föreställning, att den tekniska utvecklingen tenderar att accelera. Man har pekat på atomkraft och
automation. En anledning därtill skulle kunna vara, att man mera mål-
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medvetet än tidigare bygger ut utbildning och forskning. En- speciell
anledning skulle vidare kunna vara, att de militära utgifterna mer
än tidigare koncentreras på en teknisk utveckling, som även kan få
betydelse för fredliga användningar. Det är sannolikt att de tekniska
nyheterna för att få full effekt på produktionen i allmänhet kräver
en ökad tillgång på högre utbildat folk, både för att anpassa tekniken
till de konkreta produktionsförutsättningarna och för att effektivt sköta
den på ett nytt tekniskt sätt inriktade produktionen. Som exempel
kan man nämna de nya databehandlingsmetoderna, som både kräver
ett stort förberedande organisationsarbete och förskjuter arbetskraftens
sammansättning från rutinpersonal till specialutbildade tekniker. Tendensen är nog inte entydig, eftersom automation kan innebära att
arbetsoperationerna faktiskt förenklas; maskinen övertar svårare arbestmoment. Men följden blir i regel den, att den mindre kvalificerade
personalen reduceras i förhållande till den mera kvalificerade. Tendensen går nog i stort sett mot mera utpräglade "intelligens-industrier".
En acceleration av den tekniska utvecklingen innebär nu, att tekniska nyheter flyter fram i ett snabbare tempo. För en given insats
av arbete och kapital bör vi som ett resultat få en ökad tillväxt av
produktionen. Men utbytet ~v en höjning av utbildningsnivån bör
också bli större än utan denna tekniska acceleration. Speciellt bör
man räkna med att gamla kunskaper och gammal yrkesutbildning
blir obsoleta i ett snabbare tempo och att en omskolning av a.rbetskraften blir mera lönande än' tidigare. Detta talar för att det i en tid,
då den tekniska utvecklingen accelererar, blir lönande att öka utgifterna för utbildning.
Något motsvarande gör sig emellertid även gällande för realkapitalet. Det är inte säkert att produktionen blir mera kapitalkrävande som en följd aven påskyndad teknisk utveckling. Men gammal
kapitalutrustning blir snabbare ~öråldrad, och det lönar sig att öka
investeringarna för att ersätta gammal utrustning.
Båda typerna av investering, i utbildning och i realkapital, blir sålunda mera lönande, när den tekniska utvecklingen accelererar. Jag
tror därför inte att man a priori kan räkna med att det blir lönande
att öka investeringarna i utbildning på bekostnad av andra investeringar. Däremot blir det mera lönande att investera överhuvud taget
och sålunda spara. Jag tror att man på detta sätt kan rationalisera
den argumentering, som ligger bakom den sparpolitik vi haft här i
landet under senare år och som bl.a. som motiv ligger bakom den
stora fondbildning, vilken kombinerats med ATP. Den argumentering
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som här förts kan måhända göra det motiverat, att även använda
dessa fonder för investering i anläggningar för utbildning.
Det fattas emellertid en länk i denna argumentering för en ökning
av investeringarna, när den tekniska utvecklingen accelererar. Som
jag nyss berört innebär denna att vi får en snabbare tillväxt av produktionen utan ökade investeringar. Man skulle då kunna inta den
attityden, att vi kan nöja oss med detta eller i varje fall att vi inte
är beredda offra så mycket av vår löpande konsumtion för att få till
stånd en ytterligare framtida produktionsökning. Säg att den tekniska
utvecklingen i och för sig påskyndar produktionsökningen från 3 till 4
procent per år. Vi vill offra mindre av löpande ·konsumtion för att
höja den från 4 till 5 än vi utan teknisk acceleration skulle vilja offra
för att höja den från 3 till 4. En sådan attityd får emellertid vägas
mot att investeringarna både i utbildning och i realkapital vid en
teknisk acceleration får en högre marginell avkastning; vi kommer
billigare från 4 till 5 än utan teknisk acceleration från 3 till 4. Hur
balansen i denna avvägning slår beror på hur vi värdesätter en framtida förbättring av vårt ekonomiska läge.!)
I detta sammanhang framträder även vissa kumulativa drag i en
ekonomisk utveckling byggd på ökade insatser för utbildning. Dessa
bör avsätta spår i den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Dessa
resultat flyter in i utbildningen och gör ·den mera effektiv. Bättre utbildade lärare har samma "feed-back"-effekt. Samtidigt påskyndas
den tekniska utveckling, som kan omsättas i produktionen. Komplementariteten med insatsen av högre utbildat folk i produktionen kan
bli ett motiv för att ytterligare höja utbildningsnivån hos arbetskraften med en påskyndad produktionsstegring som följd. Den värdemässiga komplementariteten mellan utbildning och ökad konsumtion i
övrigt gör denna påskyndande produktionsökning mera meningsfylld.
Denna kumulativa process representerar en utvecklingslinje, på vilken
vi kan slå in och längs ·vilken framstegsmöjligheterna förefallar
obegränsade. Vi har inte på nationalekonomiens nuvarande ståndpunkt möjlighet att kvantitativt mäta de samband som ingår i denna
kedja. Denna oförmåga att exakt klargöra en av de viktigaste sidorn.a
av de ekonomiska sammanhangen är nedslående. Men vi får därför
inte vilseledas att tillmäta· dessa sammanhang mindre betydelse än
dem som· är lättare att mäta. Vi tvingas att fylla ut våra kunskaper
med gissningar, om inte vår ekonomiska politik skall bli felinriktad.
1 Förf. har behandlat dessa frågor i mera strikta ekonomiska termer i Ekonomisk
T'idskrift 1961 :2.
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Jag har i det föregående försökt ange utbildningens storleksordning
som ett element i vår ekonomi och vårt läge i jämförelse med andra
länder. Jag har vidare diskuterat anledningarna till att utbildningens
kostnader tenderar att stiga snabbare än den samlade produktionen.
Denna utveckling får betraktas som det samlade resultatet av individernas önskningar om utbildning och samhällets utbildningspolitik;
men jag har också konstaterat att samhället, som betalar den helt
dominerande delen av utbildningens kostnader, inte kan undandra
sig ansvaret för utbildningens utveckling, åtminstone i dess stora drag.
Vidare har jag konstaterat att utbildningsfaktorn har en speciell ställning i samhällsekonomien, därför att den på en gång är konsumtion
och investering för framtiden samt på en gång ger till resultat ett
konsumtions och produktionskapital. Utbildningens verkningar är på
detta sätt inflätat i den utveckling som är föremål för samhällets
politik och det är naturligt att vi, på ett annat sätt än hittills, betraktar
utbildningspolitiken som ett led i den allmänna ekonomiska politiken.
Att på ett rationellt sätt integrera utbildningen med den ekonomiska
politiken är emellertid av flera skäl ett mycket svårlöst problem.
För det första, har utbildningen verkningar på samhällsutvecklingen
på mycket lång sikt. Det betyder att den måste infogas i en långsiktig
planering och att denna måste ske under ovisshet. Det gäller inte bara
att bedöma, hur en väntad framtida samhällsutveckling påverkar behovet av arbetskraft med en olika inriktad och olika omfattande utbildning. - De enkäter som gjorts bIa. för universitets- och långtidsutredningen bland svenska industriföretag visar, att även dessa på
denna punkt har mycket vaga förväntningar; det intryck man får är
att de har svårt att frigöra sina föreställningar från dagens förhållanden. - Vi måste emellertid också göra klart för oss-, att samhällsutvecklingen själv påverkas av tillgången på utbildat folk. Ett exempel
på detta, som ofta brukar anföras, är utvecklingen av den tyska kemiska industrien mot slutet av förra och början av detta århundrade.
Den rikliga tillgången på tyska doktorer i kemi gjorde möjlig den
uppblomstring som vi brukar förbinda med namnet I. G. Farben. Att
bedöma sådana verkningar på samhällsutvecklingen är givetvis vanskligt för att inte säga omöjligt. Man skulle därför extremt kunna ledas
till att så starkt förenkla utbildningspolitiken att man säger: Låt folk
få den utbildning som de önskar, allt efter begåvning och intressen.
Man tillfredsställer då deras behov av utbildningskonsumtion. Och
den framtida efterfrågan på denna arbetskraft behöver vi inte bekymra oss om, eftersom samhällets utveckling anpassar sig efter tillgången.
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Så lätt kommer vi emellertid inte från problemet. Dels är vi inte
alldeles utan möjligheter att bedöma åtminstone ett minimibehov. De
utredningar som gjorts om behovet av lärare och läkare synas mig visa
detta. Dels är våra resurser begränsade i förhållande till efterfrågan
på utbildning; vi tvingas därmed att uppställa en viss· prioritetsordning, både vad det gäller utbildningskostnadernas användning och
deras samlade storlek.
Själva ovissheten om framtiden bör emellertid få vissa konsekvenser
för de politiska besluten. Den blir ett motiv för att a. ge utbildningen
en relativt allmän användbarhet på bekostnad av specialisering; b. att
inrikta den så att arbeskraften får en intelltktueIl rörl.ighet med mottaglighet för nya impulser bl.a. i form av efterutbildning ; c. a.tt hålla
utbildningsorganisationen relativt rörlig, så att den lätt kan ställas
om för nya uppgifter; d. att ge utrymme för lokala och enskilda initiativ inom ramar angivna av centrala organ, så att innovationerna
ute i fältet beräffande utbildningens innehåll och former lätt kan
fångas upp.
Man kan också fråga om inte själva ovissheten i framtidsperspektivet bör leda till att man totalt sett håller utbildningen i överkant
snarare än i underkant i förhållande till vad man på grundval av
kända förhållande anser vara motiverat. Det kan ta lång tid att reparera försummelser i utbildningen under en viss period. Under tiden
kan flaskhalsar uppstå, som hindrar oss att utnyttja utvecklingens
dynamik. Man kan härvid också ta med i räkningen, att eventuella
tidvisa överskott, exempelvis av tekniker och läkare, kan finna sysselsättningar vid sidan av den löpande svenska produktionen. De kan
sättas in på forsknings- och utvecklingsarbete. De kan också finna
sysselsättning utomlands, bl. a. i de underutvecklade länderna.
Svårigheten att planera utbildningen gör sig gällande både på
mikro- och makronivån, för att använda en gängse ekonomisk terminologi. Mikro-problemet, som i själva verket har stora dimensioner,
gäller: hur skall en given utgiftssumma, säg miljarder kronor, fördelas på olika användningar? Detta problem, att fördela resurserna
inom en given kostnadsram, bildar en motsvarighet till ett företags
val mellan investeringar i olika typer av maskiner och byggnader.
Kriteriet för detta val måste liksom i industriföretaget bli den marginella avkastningen av olika investeringar. Vinner jag mer genom ,att
använda ökade utgifter, säg 10 miljoner, för det ena eller andra ändamålet? En optimal utveckling av utbildningsväsendet borde innebära,
att avkastningen på den sista krona jag lägger ner genom en utveckling
i olika dimensioner är lika stor.
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Man brukar i andra ekonomiska sammanhang utgå från; att den
marginella avkastningen avtar, när jag ensidigt ökar insatsen aven
faktor. Något motsvarande bör väl också göra sig gällande på utbildningens område. Man skulle sålunda kunna hävda, att en avtagande
avkastning gör sig gällande om jag successivt minskar klassernas
storlek och ökar antalet lärare per 100 elever. Det kunde också finnas
skäl att antaga, att en förlängning av studietiden för allt flera ger en
avtagande avkastning; den pedagogiska forskningen har ju visat, att
begåvningen för studier är mycket ojämnt fördelad, och att exempelvis
begåvningen för högre matematiskt präglade studier är mycket tunnsådd.
Med antagandet om en avtagande avkastning utgår från att man
befinner sig nära ett optimum. På utbildningens område kan vi klart
se att utvecklingen i åtskilliga dimensioner är suboptimal. Det är
exempelvis mycket väl möjligt att en minskning av klassernas storlek
fram till en viss punkt kan ge en växande avkastning. Vad gäller
förlängningen av studierna för flera, kan läget vara detsamma. Vi
har ju ännu inte kommit fram till ett tillstånd, där de studerande
går vidare mot högre studier i den ordning som anges av deras studiebegåvning. Vi har en begåvningsreserv vars lämplighet för högre
studier är större än bland den sämre delen av dem som nu går vidare.
En demokratisering av utbildningen, som gör den lättare tillgänglig
för alla, bör därför fram till en viss punkt inte behöva medföra en
avtagande avkastning. En differentiering av utbildningen på gymnasienivån gör det dessutom möjligt att ta hänsyn till att en begåvningspyramid inte är enhetlig utan att mot varje inriktning av utbildningen svarar olika begåvningspyramider. Problemet kompliceras
ytterligare därav att, som olika undersökningar visat, föräldrarnas
utbildning påverkar barnens framgång i sina studier. Frågan om
utbildningens produktivitet måste därför i viss mån ses som en kumulativ utveckling på längre sikt.
Som jag tidigare berört, står utbildningspolitiken i dagens läge bl. a.
inför ett svårt val mellan en kvantitativ och en kvalitativ expansion.
Stora barnkullar trycker på, efterfrågan på utbildning stiger med
växande inkomster och en fortskridande demokratisering. Den kvantitativa expansionen får därför närmast karaktären aven naturkraft,
so~ det allmänna inte kan stå emot. Jag kan nämna, att som en följd av
enhetsskolans och gymnasiernas utbyggnad skolfrekvensen i åldrarna
16-19 år under 60-talet kan väntas stiga från l på 3 upp emot l på 2.
. Risken är att det kvalitativa, som främst gäller lärarnas utbildning
och frekvens, får sitta emellan. Att hålla en balans mellan kvantitet
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och kvalitet är kanske i främsta rummet en fråga om att hinna utbilda
lärare i tillräckligt snabb takt. Detta förefaller i dag vara en av de ur
produktivitetssynpunkt viktigaste frågorna inom svenskt utbildningsväsende. Det för i sin tur tillbaka till frågan om utbildning av lärare
för lärare, bl. a. vid våra universitet. Genom högre forskningsutbild.
ning vid våra universitet kan flera universitetslärare utbildas, som i
sin tur kan utbilda flera lärare med kompetens för lägre undervisning.
Det är tydligt att utgifter för att vidga sådana flaskhalsar måste ha
en hög produktivitet och därmed prioritet.
I allmänhet skulle jag vilja lägga ett ord för att vi, trots den kvantitativa anstormningen, inte försummar att utveckla kvalitetslinjen. Den
linjen har visat sig vara lönade att följa i hela vårt näringsliv. Och
jag tror inte att utbildningen därvid är något undantag. De mest lönande insatserna tror jag man kan göra på enhetsskolans högstadium,
genom en reform av gymnasiet i mera universitetsmässig riktning och
på universitetens högstadium.
Men den bästa lösningen är givetvis, om man på en gång kan höja
kvantitet och kvalitet, d.v.s. väsentligt öka de samlade resurserna som
ägnas åt utbildning. Våra poduktionskrafter är i dag fullt utnyttjade.
Ökade anslag till utbildning måste därför ske på bekostnad av annan
löpande konsumtion eller reala investeringar. Samtidigt får vi naturligtvis ta hänsyn till att vår produktion växer år från år; en ökning av
utbildningsutgifternas andel behöver därför inte in~ebära att andra
utgifter minskar utan endast att de växer långsammare. Man kommer
därmed in på ett allokeringsproblem på makroplanet.
Frågeställningen kan där uppdelas i tre led:
l. Vill vi omfördela vår konsumtion, så att en större andel ägnas
åt utbildning? Föräldrarnas och barnens inställning synes mig ge ett
ganska klart svar, att en sådan förskjutning stämmer med medborgarnas preferenser. Denna preferens bör dock testas på det sätt detta
kan ske i riksdag och kommuner mot det faktum att detta kräver ett
större uttag av skatter för utbildningens räkning.
2. Hur mycket vill vi offra på investeringar som påskyndar den
framtida tillväxten av produktion och inkomster? Jag föreställer mig
att vi vad gäller reala investeringar, som för närvarande tar 30 procent
av nationalprodukten i anspråk, nått en gräns som flertalet medborgare inte önskar mera väsentligt överskrida. Framstegstakten ligger
nu så hö-gt, att den om den fortsätter bör medföra en fördubbling av
produktion och inkomster på 20 a 25 år. Men a~norlunda ställer det
sig kanske om investeringen sker i form av ökade utgifter för utbildning.
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3. Man kommer därmed in på den tredje allokeringsfrågan: investeringarnas fördelning mellan utbildning och realkapital. För min
del skulle jag finna det naturligt om vi fick en förskjutning i riktning
mot en relativt sett större investering i utbildning, delvis med hänsyn
till dessa investeringars produktivitet. Därvid kommer med i räkningen den komplementaritet med realkapitalfaktorn, jag tidigare berört, liksom den möjligheten att på en gång påskynda och bättre tillgodogöra sig den tekniska utvecklingen. Viktigare synes mig emellertid
vara, att den verkliga kostnaden för investeringar i utbildning reduceras i samma mån som vi tar hänsyn till dess direkta konsllmtionsvärde. Vi blir också, som jag ser det, villigare att offra mera av annan
löpande konsumtion, om den snabbare tillväxt av produktionen vi
därigenom vinner kommer att tillfalla konsumenter, som genom ökad
utbildning fått möjlighet utveckla sin personliga kultur. "Överflödets
ekonomi" blir då inte en mara utan något att sträva efter.
Det synes mig angeläget att utbildningen på detta sättes in i
sitt sammanhang med allmän ekonomisk politik. Det kan få konsekvenser för vårt sätt att bokföra utbildningskostnaderna i våra nationalräkenskaper; egentligen skulle de sättas under en särskild rubrik:
"konsumtion och investering". Det kan ge en ny inriktning åt den
ekonomiska forskningen, där utbildningens ekonomi integreras med
traditionella frågeställningar. Det kan ge anledning till organisatoriska
förändringar av de institutioner, som leder utbildningspolitiken, där
bl.a. allmänna samhällsintressen och näringsliv får ett större inflytande. Det kan slutligen leda till att utbildningsfrågor oftare står på
programmet för en nationalekonomisk förening.

Ordföranden: Det är alltid roligt att höra professor Svennilson tala.
Han har en förmåga att lägga nya och stimulerande synpunkter på
de ämnen han behandlar, och jag tror att dagens föredrag på intet
sätt jävar det omdömet. Det bör kunna ge anledning till åtskilliga
reflexioner av mer eller mindre djupgående art.
En reflexion man gjorde, som inte är så djupgående, gällde det
fria konsumtionsvalet i fråga om utbildning. Om detta skulle ligga
på dem som är de egentliga konsumenterna på detta område, finge
man kanske, i varje fall i vissa årgångar, en betydlig inskränkning
som första effekt.
Professor Svennilson nämnde det allvarliga problemet, att det är
svårt att bedöma studiernas och utbildningens verkan på effektiviteten
och att en av de svårigheter, som föreligger när man vill reda ut detta
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är, att en utbildad människa påverkar sin omgivning på så många
andra sätt. Det finns ett intressant material, sammanställt av professor
Westermarck, vilket behandlar enmansföretag inom jordbruket. Han
får här fram ett vackert samband mellan utbildning och ekonomisk
aktivitet, och denna undersökning kanske kan vara av speciellt värde
i detta sammanhang.
Vi har fått övertygande belägg för att utbildningen ekonomiskt är
en mycket stor sektor i vårt samhälle, och v{ hoppas att under denna
diskussion ytterligare få hithörande frågor belysta.
Ordet är fritt!
Fil. lic. Erik Böök: Herr ordförande! En stor del av professor Svennilsons föredrag behandlade vissa långtidstendenser och problem, som har anknytning till utvecklingen på lång sikt. Han ansåg det av olika skäl rimligt
att för framtiden räkna med att en växande del av våra resurser kommer att
avsättas till utbildningsändamål. Detta illustrerade han med hjälp aven formel,
enligt vilken utbildningens andel av nationalprodukten fortlöpande skulle
komma att stiga. Jag kanske får komplettera denna framtidsvision med en
liten tillbakablick, som måhända kan ge en något fastare grundval för uppfattningen av denna formel. Den kommer också att visa på en del problem,
som onekligen aktualiseras om man tänker sig en utveckling efter de angivna
linjerna.
I samband med en utredning om de offentliga utgifterna, vilken jag är sysselsatt med, har jag haft anledning att titta litet på hur utgifterna för den
offentliga undervisningen har utvecklats sedan 1913. Jag skulle vilja illustrera
vad som hänt under de senaste 40-50 åren med några sifferserier, som belyser folkskolans utveckling. Tyvärr har jag inte hunnit göra några ordentliga
planscher, men jag skall med några indextal försöka belysa vad som hänt på
detta område. Siffrorna avser utgifterna för grundskolan, alltså småskola och
fortsättningsskola,' sedan 1913. Utgiftsserierna är gj orda i indexform, varvid
år 1913 har satts == 100. Jag har tagit med utvecklingen fram till 1956.
För nämnda period visar sig, att den totala utgiften för folkskoleväsendet
har stigit från 100 till 3060. Under samma tid har dock nationalprodukten
stigit från 100 till cirka 1200. Utgifterna för folkskoleväsendet har alltså
genomgått en ökning, som är 2,5 gånger så stor som ökningen av nationalprodukten. Om vi sedan ser på hur dessa kostnadsökningar har fördelats, kan
sägas att en mycket liten del av ökningen har berott· på att vi har fått ett ökat
elevantal. De demografiska förändringarna har i och för sig verkat i sänkande riktning och skulle ha medfört en minskning i antalet elever i folkskolan med 5 procent. Den förlängda skolplikten har dock helt upphävt denna
effekt och medfört en utvidgning av folkskolans verksamhet, vilken emellertid inte inträffat förrän i början av 1950-talet. Under hela den tidigare perioden har vi haft ett mindre elevantal än 1913. Ökningen i totalkostnad per
elev, beräknad i löpande p,riser, har gått upp från 100 till 2570. Siffran gäller enbart konsurntionsutgifter och alltså inga investeringskostnader. En stor
del av' kostnadsökningen per elev beror på avvecklingen av den deltidsläsning,
som förekom i stor utsträckning under början av 1900·talet och som fortgick
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ända långt in på 4O-talet. Jag har här korrigerat för denna deltidsläsning och
kostnaden per elev stiger då från 1913 till indextalet 2100. Vi har vidare fått
en betydande ökning av antalet lärare per elev i folkskolan. Hur tungt denna
faktor väger framgår av att indextalet för kostnaden per elev vid konstant
klasstorlek vid slutet av perioden blir cirka 1300.
Med det sistnämnda indextalet kan vi anknyta till professor Svennilsons
föredrag och vad denne anförde om utbildningens "järnhårda kostnadslag".
I det här fallet har vi alltså en kostnadsökning per elev vid konstant klassstorlek, som mycket nära ansluter sig till nationalpro~uktens kostnadsökning,
nämligen 1300 i kostnad per elev mot 1200 för ökningen av nationalproduk-'
ten. Går vi däremot till läroverken och realskolorna gäller dock inte längre
denna parallellitet i kostnadsutvecklingen. Totalkostnaden för realskolorna
och läroverken var 1956 uppe i indextalet 2700 - alltså inte så högt som för
folkskolans del. Där sammanhänger emellertid huvudparten av kostnadsstegringen med elevantalets ökning och för kostnaden per elev noteras endast indextalet 445.
Den skillnad i utvecklingen i kostnad per elev som representeras av indextalen 2700 och 445 innebär till viss del att vi har fått en utjämning av klassernas storlek mellan folkskola och realskola efter att ha haft en enorm skillnad vid periodens början. Det var mycket mindre antal elever i realskoleklassernå och gymnasieklasserna än i folkskoleklasserna i hörj an av 1900-talet.
Folkskolans klasser är dock fortfarande större. Vid konstant klasstorlek blir
indextalet för kostnaden per elev i de båda fallen 1300 och 525. Såvitt j ag
förstår sammanhänger denna skillnad i viss utsträckning med olikheter i löneutvecklingen. Folks~ollärarlönerna synes ha ökat snabbare än lönerna i genomsnitt i samhället, beroende på att folkskollärarna i stor utsträckning blivit mera
kvalificerade och har högre utbildning än tidigare. Småskolelärarinnorna med
deras jämförelsevis högre löner dominerade vidare på ett helt annat sätt i
början av 1900-talet än i dag. En förskjutning har äv~n skett vid höghetaida
lärartjänster inom folkskoleväsendet. Förändringarna inom realskolor och gymnasier visar en annan tendens. Lärarlönerna· har där inte på samma sätt följt
med den allmänna löneutvecklingen och där har vidare en viss förskjutning
mot lägre betalda tjänster ägt rum (t. ex. licentiatlektorerna). Om man kunde
korrigera talen med hänsyn till dessa olika förhållanden är det möjligt att
man för kostnaden per elev för hela skolväsendet sammantaget finge en utveckling som något så när följde nationalproduktens förändring. Kostnadslagen
skulle alltså i stort göra sig gällande.
Jag tänkte vidare uppehålla mig något vid problemet om kostnaden vid konstant klasstorlek. Vad skall man här tro om professor Svennilsons formel?
Jag vill hålla före, att man i detta sammanhang måste beakta frågan om
lärarnas produktivitet. Man behöver nog inte ta för givet att denna alltid skall
vara noll. Professor Svennilsons formel innebär ju att när vi alla - för att
driva saken till sin spets - har blivit teknologie doktorer, så får vi en väsentlig försämring av produktiviteten. Framstegstakten betingas nämligen enligt
denna formel i stor utsträckning av att det sker.ett utbyte av lägre mot högre
utbildad arbetskraft. När vi har kommit så långt, att ingen sådan substitution
längre är möjlig, då upphör i stort sett produktivitetsvinsterna. Skulle man dra
ut konsekvenserna av detta, finge man till slut ett läge, där produktivitetsökningen går mot noll. Av denna anledning tror jag det är mycket viktigt, att
man försöker förbättra produktiviteten genom att få fram lärare, som utbildar
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flera elever än tidigare. Detta skulle vara det enda botemedlet i längden. Det
forskningsområde, som därvid skulle kunna göra en insats, är väl pedagogiken, vilken kunde hjälpa till att bryta den "järnhårda kostnadslagen".
En annan fråga, som jag också skulle vilja ta upp, är det förhållandet att
man så ofta utgår ifrån att. det är fullständigt nödvändigt att öka vår utbildning för att få en höjd framstegstakt. Tanken bakom detta är att vårt samhällsliv blir mer och mer komplicerat och att vi behöver flera människor med
lång utbildning bakom sig, om vi skall kunna hänga med i den snabba tekniska
utvecklingen. Detta vill man hävda är något aven ofrånkomlig nödvändighet,
vilket jag dock ställer mig något tvekande inför.
Jag kanske kan få använda mig aven bild för att belysa min tankegång.
Vi tänker oss att vi har en skara elever, vilka läraren har till uppgift att från
dalen föra upp till en bergstopp. När han väl kommit upp på denna topp,
lämnar han eleverna där och återvänder sedan ned i dalen för att hämta en
ny kull, som han skall föra upp på bergstoppen. Nu tänker man sig emellertid, att bergstoppen har förskjutits uppåt mellan varje kull - tekniska fram- .
steg som sputnikar, atomubåtar m. m. gör att inlärningsstoffet ständigt ökar
en liten aning för varje årsklass. Även om vi accepterar denna höjning av
bergstoppen, är det inte säkert att vandringen dit upp ständigt blir längre.
Jag skulle nämligen vilja ifrågasätta, om inte också dalens nivå förskj uts något
uppåt. Det skulle röra sig om ett slags allmän landhöjning. I alla händelser
har. vandringen mot toppen förändrats och gj orts lättare. Min förmodan om
en landhöjning vill jag motivera med att den miljö, i vilken barnen från början uppfostrats, har förändrats. De barn som nu växer upp är vana vid TV,
de leker med sputnikar och talar om atomubåtar. Hästar och kor har däremot
ingen vardagens realitet för dem, och att lära sig om sådana ting är kanske
en svårare process.
Jag vill sålunda ifrågasätta att en sådan landhöjning existerar och i varje
fall vill jag bestämt hävda att utbildningsvägarna blivit lättare. Underligt vore
väl om så inte vore fallet. Visserligen hör man ständigt klagomål över betygshetsen i skolorna, de stora kunskapskraven osv., men det är väl alldeles obestridligt, att de vetenskapliga upptäckter som görs måste underlätta kunskapsinhämtandet. Förnekar man detta vet jag inte var man till slut skulle hamna.
Sådana upptäckter som att jorden är rund, varför äpplet faller och ljudvågornas beteende måste dock ha underlättat förståelsen av omvärlden och inlärandet av fakta. Jag tror alltså att det finns någon form av produktivitet på
detta område och att man inte skall räkna med en produktivitet som ständigt
är lika med noll. Jag har följaktligen en något mera optimistisk uppfattning
än professor Svennilson på denna punkt.
Vad sedan den mera renodlade lärarproduktiviteten beträffar, tror jag även
att framsteg inom pedagogiken etc. medfört att en lärare i dag lättare kan
bibringa en klass ett visst kunskapsmått än vad som var fallet 1913. Detta är
emellertid endast en tro. Vad j ag kunnat finna, finns inga klara besked att
få på denna punkt. Det måste sägas vara ganska beklagligt, att de pedagogiska
fackmännen inte har gjort några undersökningar för att studera dessa problem, något som j ag tror vore ytterst väsentligt att få gj ort.
Professor Svennilson var vidare inne på klasstorleken, vilken han genomgående ansåg vara suboptimal, åtminstone i läroverken. Jag vill inte alls
bestrida riktigheten i detta. Man kan dock anmärka, att: detta är ett fält, där
man egentligen inte vet någonting bestämt. En del forskningar har utförts på
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området, men resultaten är ganska osäkra. Dock förefaller det uppenbart, att
man måste tänka sig större klasser i framtiden, såvida den "j ärnhårda kostnadslagen" skall kunna brytas. Härvidlag skulle jag vilja framhålla, att klassernas storlek är en fråga om möjligheterna att variera och ersätta kvalitet med
kvantitet i fråga om utbildning, där en avvägning mellan antalet studieår och
produktionsår hela tiden även måste beaktas. Såvitt j ag vet, har aldrig någon
av de skolberedningar, som hållit på med dessa problem, försökt göra någon
analys över eller beräkna några alternativkostnader för sådana här fall. När
man gör ut redningar av detta slag är man oerhört intresserad av att veta
vad kostnaden blir för den eller den reformen, och sedan räknar man ut de
olika anslag man behöver under de närmaste tio åren, men man försummar
genomgående alla sorters alternativberäkningar för t. ex. en ändrad klassstorlek eller förlängd skolplikt med ett år. Man skulle kunna väga fördelarna
i form av framtida produktivitetsökningar aven bättre obligatorisk skolgång
mot nackdelarna av produktionsförluster för ögonblicket osv.
Jag tror - för att ta upp en av de frågor som professor Svennilson berörde
i sitt inledningsanförande om utbildning och ekonomisk politik - att när
man inom olika skolområden har hörj at intressera sig för vissa ekonomiska
lagar och därvid t. ex. anfört restfaktorresonemanget till stöd för anslagspetita, så har man delvis börj at i· fel ända av kostnadsdiskussionen. Jag tror.
att det på sätt och vis skulle vara mera lönande att försöka ta fram kostnadselementen inom undervisningsväsendet och hygga upp ett ekonomiskt betraktelsesätt genom att undersöka kostnadssamband och kostnadselement. Det är
nämligen just detta vi saknar i dagens läge, och under sådana förhållanden
är det helt ·bortkastat att ge sig in på några allmänna funderingar om rest·
faktorsamband och relationer mellan den framtida produktiviteten och den produktivitetsförändring, som kan bli följden av ökad skolgång osv.
Civ.ing. O. Sunden: Jag skulle vilja ta upp några aspekter från teknikernas
synpunkt. Det har här talats om den "j ärnhårda kostnadslag", som gäller för
utbildningen. Jag skulle vilj a säga, att vi kan utvidga denna kostnads- och
effektivitetslag till att gälla för all högre utbildad arbetskraft och dess verksamhet.
Vi är ju stolta över en snabb nationalekonomisk framstegstakt. Betraktar
vi nationalproduktens tillväxt per "arbetare", så stiger denna lovande och
tyder på en tilltagande effektivitet hos våra arbetare och hela vårt folkhushåll; låt vara att denna högre effektivitet mycket beror på bättre ledning från
akademiskt utbildade ledares sida.
Om vi studerar, hur nationalprodukten per akademiskt utbildad person
utvecklas, ser det emellertid. tråkigare ut. Vi får då fram· en negativ procentsats, vilken visar att nationalprodukten per akademiker minskar med ökat antal
akademiker.
Vi tröstar oss kanske med att nationalprodukten höjs och att därmed hela
folkhushållets effekt förbättras genom tillförsel av mer utbildad arbetskraft.
Under dessa förhållanden når vi någonstans på' utvecklingskurvan en maximi·
punkt, där nationalprodukten ett slag förblir konstant för att sedan sjunka vid
ytterligare ökning av antalet utbildade.
Vi kan alltså inte gå vidare med att substituera icke-akademiker mot akade·
miker hur länge som helst. Substitutionsprocessen kan ju ej heller drivas utan
beaktande av vår begränsade begåvningsreserv.
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Vi accepterar kanske detta dilemma, när det gäller exempelvis läkare och
advokater, eftersom vi anser oss behöva lnera service av dessa kategorier med
ökande levnadsstandard, men vi blir rädda, när detsamma visar sig gälla även
för exempelvis ingenjörer. Vi kan i Sverige notera en avtagande produktivitet
per ingenjör med stigande antal ingenjörer. USA har en ganska svagt stigande produktivitet per ingenjör. Allt detta är nog innerst inne inte så märkvärdigt och kanske ett utslag av Parkinsons lag, men det tvingar oss att erkänna
att de välutbildades och kanske främst akademikerns effektivitet är ett avgörande problem för vårt fortsatta framåtskridande.
Denna effektivitet beror naturligtvis på många faktorer, men det verkar
som om i våra västerländska samhällen den akademiskt utbildade arbetskraften låser sig och hindrar sin egen effektivisering. Detta gäller även för lärarna
och varje ny lärare får därför statistiskt sett mindre effektivitet än sin närmaste föregångare.
Jag tror som den föregående talaren, att det är möjligt att bryta denna järnhårda effektivitets- och kostnadsregel. Detta kräver dock något nytt: nämligen
en omläggning av de intellektuellas arbetsmetoder - en omläggning, som kanske inte blir helt väsensskild från den rationalisering av arbetsmetoder, som
"arbetarna" redan fått finna sig i.
Vi har i många år hemfallit åt något, som jag nästan skulle viI j a kalla för
akademisk formalism. Vetenskapen är helig, och man vågar inte längre försöka göra abstraktioner och skapa enhetliga, förklarande och lättfattliga
begrepp, som ungdomarna kan förstå och assimilera. Vi är som vetenskapsmän och forskare så oerhört rädda för att i våra tankebilder och föreställningar göra någonting, som inte stämmer perfekt i alla avseenden. Man försummar avsiktligt att göra det enkelt för ungdomen och därmed underlätta
lärarnas arbete.
När i dag ens barn går i gymnasiet och man talar om de naturvetenskapliga begrepp och föreställningar, som gj orde en sj älv nytta och bar en fram
till en akademisk yrkesutbildning och yrkesutövning, säger deras lärare, att så
kan bara en B-elev tänka men inte en A-elev. Inga nya begreppssamlande bilder har emellertid satts i de gamlas ställe och man märker, att utantillkunskaperna blivit fler och de förklarande sambanden färre. Detta är en intellektuell sjukdom, som vi allvarligt lider av. När vi har besegrat den, då kommer vi också att kunna öka lärareffektiviteten.
Fil. lic. J. Gunnar Lindgren: Herr ordförande, ärade åhörare! Professor
SvenniIson har som representant för de yrkesmässiga nationalekonomerna
presenterat en rad synpunkter på en utomordentligt viktig nationalekonomisk
problematik. Det är också verkligen på tiden att sådant åntligen blev diskuterat på ett nationalekonomiskt sätt. I en förening med dessa uppgifter måste
vi minnas att detsamma kan sägas om en mängd andra problem av likartad
typ, som på ett motsvarande sätt har försummats. Karakteristiskt för nationalekonomisk forskning och diskussion har ju sedan 30-talets nya giv varit dess
inriktning på konjunkturproblemen. Det är den kunjunkturpolitiska diskussionen, som helt har dominerat arbetet inom den ekonomiska vetenskapen.
Nationalekonomerna har, för att tala med en av deras ekonomisk-geografiska
iakttagare, helt och bara varit "konjunkturknuttar".
Det är detta som bildar bakgrunden och förklaringen till att den nationalekonomiska vetenskapen ännu i dag har en så utomordentligt primitiv instru-
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lnentutrustning för att kalkylera kring problem av denna typ. Den bristen gäller inte bara utbildningsproblemen utan även hela raden av sådana frågor
som t. ex. avvägningen av samhällets investeringar i vägar, sjukvård osv. Med
den nationalekonomiska forskningens dominerande intresse för den speciella
konjunkturproblenlatiken har man kommit att helt bli utan det som man, av
vetenskapens namn att döma, annars kanske skulle tro ha stått i centrum, nämligen metoderna för "samhällskalkyl". Mot den bakgrunden är det därför en
stor och välkommen händelse när nu ett problem av denna typ underkastas
en så intressant nationalekonomisk analys.
De yrkesmässiga nationalekonomerna - till vilka j u också jag till professionen får räkna mig - har kommit med s. k. långtidsutredningar. Sådana
har vi ju redan haft många. Vidare sådant som universitetsutredningar, sjukvårdsutredningar, vägplan och mycket mera. I alla dessa arbeten borde man
ju ha kunnat bygga på en noggrant genomarbetad och välutvecklad teori för
samhällskalkyl. Det är med en suck över ett nästan fullständigt vacuum, som
man måste konstatera att så icke har kunnat ske. Det är från den synpunkten
så utomordentligt tacknämligt, att professor Svennilson nu riktat vår uppmärksamhet mot denna typ av problem.
Det som brister allra mest när det gäller metoderna för samhällskalkyl är
nog sättet att se på det personella kapitalet. Följer man nationalekonomisk
analys så som den föreligger i litteraturen är det påtagligt att det materiella
kapitalets problem blivit mycket utförligt diskuterade, analyserade och komlnenterade. Men det är med nöd och näppe man kan hitta en enda textsida,
som behandlar de helt parallella kalkylproblemen kring det personella kapitalet.
Allt detta är historiskt mycket lättförklarligt. Vi lever ju, i det moderna samhället, inte i en slavhushållning. Vi har därför inte haft samma behov av den
kalkylapparatur för det personella kapitalet, som vi sj älvklart behövt ifråga
om sakkapitalet.
I sj älva verket är det kalkyleringen av det personella kapitalet som är det
helt centrala i dessa problem - icke det materiella kapitalet. Därför är det
också helt följ driktigt att nationalekonomerna blev så överraskade, när de
genom studier i tillväxtens ekonomi fann, att korrelationen mellan produktionsutvecklingen och det materiella kapitalets ökning inte var så stor som de hade
tagit för sj älvklart före undersökningen.
Om man hade varit medveten om det personella kapitalets verkliga ställning i vår ekonomi, hade det väl tvärtom varit naturligt att börj a där i gissningarna om vad som kunde vara de stora faktorerna i den långsiktiga produktivitetsstegringen. För att förstå detta räcker det egentligen med att betänka
löneandelen av nationalinkomsten. Det är j u i stort sett så, att löneandelen eller låt oss kanske hellre säga arbetsandelen, eftersom ju många arbetsinsatser presteras inte mot lön utan mot företagarinkomst - av nationalprodukten
visat sig vara relativt konstant i långtidsutvecklingen. Hur man skall anslå
talet precis, vet j ag inte, men 80-90 procent av nationalinkomsten rör det
sig väl om.
Detta är alltså arbetsinsatsens andel av produktionsresultatet. Nu medger
jag gärna, att följ ande reflexion är från strängare teoretisk synpunkt lite ohållbar. Men man frestas ju att ifråga om det personella kapitalets storlek göra
beräkningen på samma sätt som tillämpas i fråga om det materiella. Man uppskattar då kapitalstockens storlek med utgångspunkt från kapitalets avkastning. De 15 procenten av vår nationalinkomst, som möjligen kunde vara kapi-
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talavkastning, brukar ju då anses motsvara ett kapitalvärde på kanske 150300 miljarder. Skulle då det personella kapitalets värde beräknas som samma
slags nuvärde av de återstående 80-90 procenten av nationalinkomsten, blir
ju detta ett belopp - efter samma räntefot och likartade beräkningsgrunder
- på storleksordningar om lägst 500 och högst 2.700 miljarder alltefter anta..
gandena om andelarna och förmögenhetsbeloppen.
Uppenbart är det alltså det personella kapitalet som från kapitalbildningssynpunkt är den stora posten. Då är det ju också föga sensationellt om man
i tillväxtstudierna finner att korrelationen med sakkapitalinvesteringarna blir
relativt liten. Det är tvärtom vad som är naturligt från en riktig utgångspunkt. Kan man öka arbetsinsatsen i produktionen - inte tidsmässigt, i arbetstimmar räknat, men i arbetskvalitet räknat, i arbetseffekt genom ökad utbildning - bör det inte förvåna, att en procents ökning av de 80 procenten betyder bra mycket mer i nationalprodukttillskott än en procents ökning i kapitalinsatserna bakom, nationalprodukten.
För den nationalekonomiska bristen på sinne för det personella kapitalet
är det karakteristiskt att man liksom tyckte sig göra en upptäckt, när man
kalkylerade tillväxtens orsaker och fann att sakkapitalets betydelse var så
begränsad. Denna yrvakenhet inför enkla och sj älvklara fakta förefaller mig
vara ett typiskt symptom just på den brist i fråga om riktig teori för samhällskalkylering som råder särskilt när det gäller det personella kapitalets ställ.ning i den ekonomiska processen.
Ännu ett problem som vore intressant att här föra vidare till debatt är det
som vår inledare kom till i slutet - ett problem som han visserligen ställde
men sade sig inte vilja gå närmare in på, eftersom han bedömde det som för
stort för att hinnas med. På tillämpningsplanet gäller det sådant som principerna för vägning av investeringar i personellt kapital mot alternativa investeringar i sakkapital, t. ex. i form av vägar, industribyggnader eller bostäder.
Just när det gäller sådana vägningsproblem är det ju återigen så uppenbart,
att metoderna i fråga om samhällskalkyl har legat i lägervall, särskilt i fråga
om synen på det personella kapitalet.
Saken kom tydligt fram redan inledningsvis. Principiellt avvisades inte
begreppet, men när kostnaderna för utbildningen nu skulle diskuteras, skulle vi
i fortsättningen inte få höra något om posten alternativkostnader. Ändå är ju
detta den verkligt stora och avgörande kostnadsposten, särskilt om det gäller utbildning på högre nivå. Den produktionsförlust - minskning i nationalprodukten
som det innebär att låta, säg, en 25-åring sitta på universitetsbänken i stället
för att vara i produktionen är verkligen inte liten. Att unga människor i
den åldern har en tänkbar alternativinkomst - som de skulle få ut om de vore
placerade i marknadsproduktionen - som kanske inte ligger så mycket under
20.000, är väl inte osannolikt. Särskilt när det gäller högre utbildning är därför alternativkostnaderna den dominerande kostnadsposten i en samhällelig
kalkyl, en kalkyl alltså som verkligen vill göra beräkningen för samhällshelheten. Och just på den centrala punkten måste vår inledare framhålla, att
alternativkostnaderna kunde han inte ta med i resonemanget.
I hög grad kan man respektera denna inskränkning i blickfältet. Ty skulle
vår inledare konsekvent verkligen ha lett in analysen på detta - som han själv
är klart medveten om så verkligt centrala ~ kostnadselement, hade han fått
anstränga sig och sina åhörare orimligt hårt helt enkelt därför att alternativkostnadskalkylering för samhällsenheten är något, som ännu inte finns genom-
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arbetat i nationalekonomisk vetenskap. På den punkiten är det alltså· i realiteten en grundlig nyhet i det vetenskapliga begreppssystemet som vi måste arbeta
fram.
Alternativkostnadsanalys av detta slag förekommer inte i dagens na/tionalekonomiska litteratur annat än antydningsvis och i förbigående. Men den hör
alltså inte till de vardagliga problem, som dominerar tankeverkstäderna eller
som t. ex. i den elementära fackutbildningen tas fram när man vill peka på
det viktigaste i facket. Så gott som helt saknas där samhällskalkyleringens
problematik och detta är återigen karakteristiskt för nationalekonomins status
i dag. Följaktligen kan man heller inte nu lägga upp diskussionen om kostnaderna för utbildningen med alla tillbörliga hänsyn på den avgörande punkten om det personella kapitalets ställning i problemet.
Så en observation till licentiat Hööks inlägg. Nog underskattade han väl
möjligheten till avkastningsökningar - till produktivitetsstegringar alltså i undervisningen? Det låg stor pessimism i hans syn på detta. För min del har
jag nog känslan, att när man t. ex. ser, att en sådan sak som den systematiska lästeknikens ideer daterar sig som mera allmänt känt stoff först från
så sen tid som slutet av 50-talet och rentav ännu vid denna sena tidpunkt ter
sig som litet av revolutionerande nyupptäckt - j a, då är detta bara ett av de
utomordentligt många exemplen på hur pedagogikens framsteg under senare
tid i sj älva verket ännu alls inte har fått ge full verkan i utbildningsindustrins
dagliga produktionsansträngningar.
Därför kan man kanske nog ändå hysa viss tillförsikt inför möjligheterna
av produktivitetsstegringar i utbildningen i framtiden. Detta leder i så fall
också till att inledarens "j ärnhårda kostnadslag" framstår som i motsvarande mån mindre allvarlig. Ty om man verkligen väsentligt skulle kunna
höj a utbildningens effektivitet - inte genom rationalisering i materiellt kapitalavseende men i allra högsta grad genom rationalisering av det insatta personella kapitalet genom den nykonstruktion av personellt kapital som det innebär när man i undervisningen finner på bättre pedagogiska metoder - j a, då
borde man j u utan att förlänga tiden för utbildningen nå fralTI till ett läge,
där utbildningen ger allt bättre återbäring i form av ökad avkastning på
arbetsinsatserna i den dagliga produktionen. Det betyder också att den avskräckande post som alternativkostnaderna obevekligen är, om man måste förlänga utbildningstiden för att nå högre utbildningsnivå - ja, den stora alternativkostnadsposten minskar i tyngd. Och lärarna blir ju inte dyrare i lön av
den omständigheten, att metodiken för undervisningen skulle råka bli bättre.
Därför tror j ag också, att man kan ··vara mera optimistisk än inledaren i fråga
om möjligheterna för framtiden.
Till sist en distinktion, som nog behöver göras tydligare. Vi måste skilja
på "bildnings-", "yrkesutbildnings-" och "forsknings-"elementen i den högst
blandade verksamhet, som brukar sammanföras under rubriken "undervisning".
Beträffande bildningselementet är det nog alldeles sant, att man bör se detta
som en form av konsumtion. Liksom annan konsumtion bör den då få utsträckas j ust så långt, som människor är villiga att betala vad den kostar.
Bildningselementet kan gälla sådant som religiös bildning eller därbakomliggande forskning. Det kan innebära historisk undervisning eller forskning
om gamla och nya kulturer - egyptologi eller vad man vill. Det är verkligen
svårt att på sådant lägga vanliga ekonomiska produktivitetssynpullkter eller att
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föreställa sig, hur sådant skulle befrämj a produktiviteten i ekonomin. Här rör
det sig alltså verkligen om "bildnings"-delen i det hela.
Men när det gäller yrkesutbildningsdelen i undervisningen ligger väl ändå
saken helt annorlunda till. Om man exempelvis på en yrkesskola tränar flickor
till damfrisörer, kan man väl på detta svårligen lägga någon "bildnings".aspekt.
Här gäller det i första rummet en produktivitetsaspekt och detta även om
flickorna skulle uppfatta det som en trevlig form av konsumtion att få denna
yrkesutbildning eller om de eventuellt genom denna utbildning skulle få mera
glädje av sin framtida yrkesgärning eller om man till äventyrs ville räkna
frisörbranschen till det allra mest utpräglade i fråga om konsumtionsinriktad
produktion.
Yrkesutbildning är klart produktivitetshöjande. Därom kan ingen tvekan
råda. Men var hörj ar egentligen "forsknings"-elementet i undervisningen?
All yrkesutbildning på avancerad nivå går ju ut på - eller borde och kunde
i varje fall bringas att gå ut på - att träna upp eleverna just till den inställning till yrkesarbetet som är det mest karakteristiska just för forskningen. Om
man t. ex. utbildar ingenjörer på de tekniska högskolorna, kan man visserli·
gen utbilda dem till att sköta driften helt efter de gamla rutinerna. Men man
kan ju också välj a ett bättre träningsrnål och inrikta utbildningen på att ge
dem den forskarinställning till blivande arbetsuppgifter i produktionen, som
ligger i den ständiga frågan: går det verkligen inte att göra detta arbete på
ett bättre sätt?
Var går i så fall gränsen mellan yrkesutbildning och forskning? Den unge
ingenjören har kanske "yrkesutbildats" vid den tekniska högskolan. Men vad
är det han har utbildats till? Jo, hela tiden till att i sin dagliga gärning just
ha forskningsinställningen. Det betyder att gränsen mellan verkan av yrkesutbildningen och verkan av forskningen i praktiken kommer att vara mycket
svår att dra, både på undervisningsplanet och i det egentliga produktions.
livet. Ty god yrkesutbildning består ofta just i utbildning av forskarelementet
hos den utbildningssökande.
Och när det gäller räntabiliteten av forskningen - framkommande som mäktig
ökning i produktionens effektivitet - är väl det något som man verkligen på
goda skäl kan vara mycket optimistisk om.
Prof. I. Svennilson : Herr ordförande! Jag tror vi alla har klart för oss att
utbildningens ekonomi är ett område, på vilket vi har tänkt litet och där nya
perspektiv ständigt öppnar sig. Det är också ett område, där många fallluckor kan öppna sig. Om herr ordföranden tillåter, skall jag ta upp ett exempel som han själv nämnde, nämligen korrelationen mellan utbildning och effek·
tivitet i olika j ordbruk. Frågan har j u ställts så: Är de, som har fått en högre
utbildning, mera effektiva än de som inte ha fått en sådan utbildning? Här
.är det mycket svårt att skilja på orsak och verkan. Det kan mycket väl förhålla sig så, att de som är mest effektiva skulle ha varit det även utan
utbildning.
Beträffande den formel som låg till grund för min "järnhårda kostnadslag"
vill jag understryka, att den är ren matematik. Sedan är det fråga om man
skall utgå från att de olika kostandsfaktorerna beter sig på ett visst sätt under
en ekonomisk utveckling. Jag roade mig med att något överdriva "lagens"
lagbundenhet, och i mitt manuskript har j ag satt den inom citationstecken.
Det är givet att vi periodvis kan ha förskjutningar i inkomstfördelningen,
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som innebär att lärarnas löner stiger fortare eller långsammare än 'nationalprodukten per kapita osv. Men j ag tror inte att vad lic. Höök påvisat strider
mot tanken att det ligger någonting i denna "lag" som en långsiktig tendens.
Däremot visade hans diagram att vi periodvis kan ha variationer i de olika
kostnadsfaktorernas inkomstelasticitet.
Sådana förändringar bör successivt göra sig gällande vid en ekonomisk tillväxt från ett lågt till ett högt utvecklingsstadium. Elevfrekvensen för gruppen
7-15 år bör så småningom nå ett tak; Västeuropas länder ligger redan nära
taket, medan de underutvecklade länderna ännu ligger långt under. Gruppen
16-19 år når långt senare upp till ett "tak", som i detta fall troligen är mera
elastiskt. Förenta Staterna närmar sig nu möjligen ett sådant tak, medan de
västeuropeiska länderna ligger väsentligt lägre.
Vid övergången från underutveckling till ett högt utvecklingsstadium kan
det sålunda bli en snabb stegring av elevfrekvensen såväl i den yngsta som i
de äldre grupperna. Västeuropa har redan passerat detta utvecklingsskede.
Detta bör medföra en viss dämpning i utbildningskostnadernas relativa stegring. Ser man sedan på prognoserna för Amerika - det finns en hel rad
sådana prognoser - finner man att man där inte räknar med en lika snabb
ökning av elevfrekvensen i mellanåldrarna som i Västeuropa. Elevfrekvensen
i universitetsåldrarna beräknas fortsätta att stiga både i Amerika och Europa,
men den gruppen väger relativt lätt. Om man skulle dra en kurva för elevfrekvensen i samtliga åldrar skulle denna sålunda få en tendens att planas ut,
allteftersom den ekonomiska utvecklingen fortskrider. Jag tror alltså, att den
"järnhårda kostnadslagen" kommer att modifieras, om man - på sätt sonl
lic. Höök har gjort - undersöker utvecklingen i ett land under en given historisk period.
Jag skall inte förlänga diskussionen genom att ta upp de andra intressanta
frågor, som har berörts av olika talare. Jag skall endast påpeka, att det är två
olika slags produktivitetsproblem vi diskuterar, dels vad vår utbildning har
för verkan på produktionen, dels hur skolsystemets inre effektivitet kan utvecklas. Det är tydligt, som någon framhöll, att det finns ett mycket stort behov
av så att säga företagsekonomiska studier av utbildningsväsendet. Det är en
viktig sida av utbildningens ekonomi, som j ag icke berört i mitt inledningsanförande.

Ordföranden: Det återstår oss bara att tacka professor Svennilson
för hans stimulerande inledning, och att tacka övriga deltagare i diskussionen för deras synpunkter.
Sammanträdet är avslutat.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde torsdagen den 12 oktober 1961
Ordförande: Direktör H a l v d a n Å s t r a n d

Mål och medel i stabiliseringspolitiken
En redogörelse för stabiliseringsutredningens
betänkande

Agr. lic. Clas-Erik Odhner:
Herr ordförande, mina damer och herrar!
Det uppdrag stabiliseringsutredningen fick sig förelagt var .av en
ganska speciell karaktär. För ,det första spände det över ett mycket
vidsträckt fält. Praktiskt taget hela den ekonomisk.a politiken berördes
i utredningsdirektiven, och den egentliga utredningsuppgiften omfattade ,hela konjunkturpolitiken. Det var ursprungligen meningen att utredningen skulle bygga sitt ,arbete på de teoretiska ,resultat som väntades framkomma från den fyra år tidigare - d. v. s. 1951 - tillsatta
penningvärdeundersökningen och på grundval av dessa teoretiska resultat utforma riktlinjerna för en praktisk stabiliseringspolitik. Penningvärdeundersökningen fullföljdes emellertid endast delvis, vilket
tvingade stabiliseringsutredningen att inom för den ekonomiska politiken så viktiga områden som prisbildningen och penningpolitiken
själv stå .för det teoretiska utredningsarbetet.
- För det .andra-kan ,man säga ,att utredningen fick i uppdrag att vara
enig! I varje fall stadgade direktiven: "Väsentligen bör det vara den
nya utredningens uppgift att på grundval härav (d. v. s. penningvärdeundersökningens resultat) söka finna ut hur långt det är möjligt att
vinna enighet kring målsättningar och metoder för den ekonomiska
politiken på olika områden."
Dessa speciella villkor har i mycket hög grad präglat utredningens
arbete. Ämnets ellorma omfattning och svårigheterna att komma fram
på ett olnråde där den .politiska oenigheten under lång tid varit så
utpräglad har gjort att .utredningen tagit mycket lång tid. Tanken att
dess huvudsakliga värde skulle ligga i att finna ut vad som så att
säga var dess minsta gemensamma nämnare har, tillsammans med upp-
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dragets omfattning, medfört att man sökt avgränsa det så snävt som
möjligt, samtidigt som utredningen undvikit att ta .ställning i vissa,
mycket kontroversiella frågor, i första hand frågan om företagsbeskattningens utformning. - Jag måste dock säga, ,att jag tycker att
det i presskommentarerna till utredningen har tryckts litet för hårt
på att den kringgått svårigheterna med ulliga och mångtydiga formuleringar. Det är givet .attden som direkt ioch ingående sysslat med
texterna har en .klarare bild av ;deras innebörd än en referent kan få,
men en någorlunda omsorgsfull läsning visar i alla fall ett klart
ställningstagande på flera av de punkter som betecknats som diffusa.
Jag .kan på den korta tid som här står mig till buds tyvärr inte lämna en redogörelse för betänkandets innehåll som ens tillnärmelsevis
skulle kunna göra anspråk på fullständighet. Jag ,är rädd för att jag
kommer att pröva ert tålamod ganska .mycket i alla fall för att åtminstone kunna ge huvuddragen däri. Med hänsyn till ämnets omfattning är redan betänkandet som sådant mycket hopträngt och
närmast att uppfatta som en sammanfattning .av utredningens diskussioner. Behandlingen av många väsentliga problem har måst inskränkas till några sidor, ibland bara till några rader. Utredningen
fann också, när den skulle försöka ena sig om en sammanfattning,
att detta inte var möjligt därför att de väsentlIga frågorna då skulle
få en så onyanserad behandling, att de skulle bli helt förvrängda. Att
utredningen funnit sig tvingad att avstå från att skriva en sammanfattning är i och för sig ganska originellt.
Jag skall därför här bara omnämna de väsentligaste av de frågor
utredningen behandlar och de viktigaste av de resultat den kommer
fram till. På några punkter skall jag emellertid gå litet närmare in på
problemställningarna.
Med hänsyn till det internationella inflytandets stora betydelse för
konjunkturutvecklingen i Sverige börjar utredningen sin framställning
med en kort skiss av den internationella bakgrunden. Efter en avvägning av olika faktorer mot varandra finner den, att expansionstendenserna dominerar långtidsperspektivet i världsekonomin i högre grad
än tidigare och att de sannolikt kommer att väga över depressionstendenserna även fran1över, under så lång tid som den har anledning
att söka överblicka, d. v. s. i stort sett 1960- och 1970-talen.
Vidare begränsar utbyggnaden av det internationella ekonomiska
samarbetet de deltagande ländernas handlingsfrihet i den interna
ekonomiska politiken. Det finns dock enligt utredningens mening i
och för sig ingen anledning att beklaga den11a utveckling. Möjligheterna till självständig konjunkturpolitik har i de små länderna ändå
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alltid varit begränsade. Sverige bör därför inrikta sig på att positivt
arbeta för att internationella överenskommelser om gemensam konjunkturpolitik kommer till stånd, så att den internationella konjunktur
som påverkar landets ekonomi blir resultatet aven överlagd konjunkturstyrning och inte det "följa John" som den nu är.
Enbart en följsamhet till utvecklingen utomlands representerar å
andra sidan enligt utredningens mening inte längre en acceptabel
ambitionsgrad för den ekonomiska politiken. För att i någon månkunna föra en aktiv konjunkturpolitik är det nödvändigt att kunna
motverka eller avskärma utifrån kommande, icke önskvärda konjunkturimpulser.
Hotet om diskriminering av svensk export inom EEC och nackdelarna av Sveriges perifera läge i Europa måste motverkas ,genom
en stark industriell expansion, samtidigt som produktionskostnaderna
hålls nere. En växande export är nämligen nödvändig för att möjliggöra den specialisering av näringslivet som erfordras för att den
svenska produktionen skall kunna bevara den dynamik och genomslagskraft som behövs på de internationella marknaderna.
De förhållanden för vilka jag nu redogjort utgör den ram inom
vilken utredningen haft att formulera målsättningen för den ekol10miska politiken och överväga lämpliga medel för att nå de sålunda
uppställda målen. Den har starkt understrukit de begränsningar både
i handlingsfriheten och i de använda medlens effektivitet, som detta
beroende av utlandet medför. Man kan aldrig få en realistisk bild
av konjunkturpolitikens möjligheter annat än mot denna bakgrund.Målen för den ekonomiska politiken bör vara en stigande levnadsstandard, hög, jämn och :produktiv sysselsättning och ett stabilt penningvärde. HänsY11 måste också tas till åtgärdernas effekt på inkomstfördelningen och till nödvändigheten av att bevara förutsättningarna
för ett fritt och omfattande varuutbyte med andra länder. Målen skall
uppnås inom en institutionell ram, som bl. a. innefattar avtalsfrihet
för arbetsmarknadsorganisationerna; denna bör bevaras såsom en betydande tillgång för samhällsutvecklingen i Sverige.
Utredningen har inte ansett sig kunna ta upp avvägningen mellan
den privata och den offentliga sektorns omfattning i samhällsekonomin till närmare övervägande. Den har inte heller diskuterat detaljutformningen av de medel för den ekonomiska. politiken som den
förordar. Detta är två viktiga begränsningar av utredningens arbete
som av olika skäl - kanske främst för att begränsa ämnesområdet måst göras.
Investeringar är en av förutsättningarna för den ekonomiska ex-
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pansionen. Deras omfattning blir därför en del av målet 'för den
ekonomiska politiken. Detta har varit ett viktigt ståndpunktstagande
för utredningen. Den har inte ansett sig kunna begränsa sig till att
föreslå medel att uppnå samhällsekonomisk balans vid den investeringsnivå som spontant uppkommer. När gynnsam produktions utveckling också ingår i målsättningen, måste man även ta ställning
till vilken produktionsutveckling som erfordras för att nå detta mål.
Detta har utredningen velat markera genom att ägna denna del av
lnålsättningen ett särskilt kapitel.
Men investeringsutvecklingen kommer in i bilden också därför,
att utredningen ansett vidmakthållandet av den ekonomiska expansionen inom landet som en av förutsättningarna för en framgångsrik
stabiliseringspolitik. Växandet är i hög grad sin egen förutsättning.
Betydelsen aven hög expansionstakt ligger i att den är nödvändig
för att hålla i gång den kumulativa process - ny teknik - investeringar - vinster i företagen - forskning - ny teknik etc. - som
är villkoret för att bibehålla och stärka landets konkurrensförmåga
på utlandsnlarknaderna och därigenom för att upprätthålla export,
sysselsättning och en stigande levnadsstandard.
Ett annat, mycket viktigt skäl för fortsatt expansion är att löneutvecklingen är mera beroende av sysselsättningsgraden än av prodllktivitetsutvecklingen som sådan. Vid full sysselsättning - som kan
upprätthållas både vid svag och vid stark produktivitetsökning är det därför lättare att nå samhällsekonomisk balans när tillgången
på varor växer snabbt.
\Tid stark expansion minskar vidare den ekonomiska bundenheten
i sanlhället. De konflikter som kan uppkomma mellan de uppställda
lnålen står i stor utsträckning i proportion till denna bundenhet:
de minskar ju mer produktionsfaktorernas rörlighet i samhällsekonomin k:an ökas. Utredningen har därför i sitt förslag tagit upp till
behandling vilka åtgärder som kan vidtas för att minska denna bundenhet. Över 11uvud taget går som en röd tråd genom hela betänkandet
försöken att komma bort från detaljregleringar, att komma fram till
ett friare och rörligare system för både den ekonomiska politiken
och för näringslivet i dess helhet.
Med hänsyn till den växande utländska konkurrensen och till de
ökade inhemska anspråk, som i framtiden kommer att ställas på
såväl den privata som den offentliga sektorn, bör man enligt utredningens mening sikta på en något snabbare ekonorIlisk expansion
ä.n hittills och följaktlig.en på en ökad investeringsverksamhet. Penningoch fina11spolitiken bör därför inriktas på att bereda utrymme iör
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en ökning av investeringarna inom bruttonationalproduktens ram, utöver den ökning som redan ägt rum under efterkrigstiden.
Sambanden mellan de generellt verkande ekonomisk-politiska medlen och målen för den ekonomiska politiken behandlas ingående av
utredningen, eftersom dessa samband måste bli ;avgörande för den
förda politikens effektivitet. De ,går över två led. Det första är medlens effekt på den totala efterfrågans storlek, och det andra - och
enligt principen om kedjans svagaste länk lika viktiga ledet - är
sambanden mellan förändringar i den totala efterfrågan och de för
politiken uppställda målen. Detta senare led och dess betydelse synes
inte ha blivit tillräckligt uppmärksammat vare sig i den ekonomiska
teorin eller i den politiska debatten. Man har i stor utsträckning
tag,it för givet att en viss förändring av den totala efterfrågan också
skulle leda till motsvarande förändringar av målvariablerna.
För att samhällsekonomisk balans automatiskt skall resultera i
stabilt penningvärde krävs emellertid, att prisbildningen är mycket
känslig för förändringar i efterfrågan. En genomgång av prisbildningen inom olika .sektorer av samhällsekonomin visar att ~å sällan
är fallet i nutidens genomorganiserade samhälle. Tvärtom är trögrörligheten i prisbildningen inom många områden mycket betydande.
Detta gäller framför allt det växande sortiment som utredningen betecknat som "heterogena varor", d. v. s. märkesvaror eller varor och
tjänster som på annat sätt individuellt kan urskiljas. Denna val~U
grupp innefattar den väsentligaste delen av den varuproduktion och
de tjänster som konsumenterna kommer i direkt kontakt med. Varje
producent strävar efter att ge sin vara karaktären av märkesprodl1kt
för att kunna knyta efterfrågan till den med andra medel än prisbillighet, t. ex. reklam, utstyrsel, service och liknande. Detta ger
producenterna en viss, om än växlande grad av autonomi, självständighet i prispolitiken: de får en egen efterfrågekurva, och detta
medför i sin tur att priserna blir betydligt mycket trögrörligare
nedåt än uppåt. Branschorganisationer och prisledare spelar liksom
riktprissättningen härvidlag en stor roll.
Det skulle föra för långt att här referera utredningens ingående
diskussion av priströghetens orsaker och omfattning. Svårigheterna
att rätt beräkna kostnaderna liksom att utröna den egna efterfrågekurvans form, fruktan för konkurrenternas motåtgärder vid ensidiga
prissänkningsaktioner och företagarnas eget trygghetsbehov är faktorer som alla har stor betydelse. Detta är fÖThållanden som länge
varit kända i den ekonomiska teorin men som tills nyligen ganska
sällan satts in i ett konjunkturpolitiskt sammanhang.
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Tendenserna till priströghet motvägs dock dels av den' inbördes
konkurrens som förekommer, dels av konkurrensimpulser från huvudsakligen tre håll, nämligen från nya företag och produktionsformer,
som till sin utformning och kostnadsstruktur verkligen är så annorlunda, att de' kan bedömas ha en reell chans att skaffa sig ett bestående
utrymme på marknaden, vidare från konsumentkooperativa företag
av olika slag, som' drivs .utan egentligt vinstsyfte, samt 'slutligen och
viktigast från importerade produkter.
Dessa tendenser till priströghet leder i varje situation till att vissa
priser stiger och andra blir oförändrade. Däremot är det mindre
vanligt att priser faller, bortsett från priserna på "homogena varor"
- d. v. s. från varandra icke särskiljbara varor av stapelvarukaraktär
- i den lnån de inte binds av nationella eller internationella prisregleringar, vilket i växande utsträckning är fallet, och bortsett från
priserna på varor där inslaget av utländsk konkurrens är starkt.
Utredningen visar i fortsättningen hur kostnadsinflationerl uppslår
genom ett samspel mellan prissättningsmekanismen i det moderna
samhället, skillnaderna i produktivitetsutveckling mellan olika näringsgrenar samt inkomstbindningarna mellan olika löntagar- och
företagargrupper. Genom skillnaderna i produktivitetsutveckling måste priserna i många branscher stiga även när löneökningen inte
överstiger den genomsnittliga produktivitetsutvecklingen i samhället.
Detta beror dels på försöken från löntagarhåll att bedriva en solidarisk lönepolitik, dels på att dessa branscher, som till stor del inte kan
undvaras, måste ha möjlighet att behålla en kvalificerad arbetskraft.
De måste därför betala löner som ligger i nivå med lönerna inom
andra områden. Men på grund av priströgheten nedåt kommer inte
motsvarande sänkning till stånd av priserna inom de branscher där
produktiviteten är större än genomsnittligt. I stället ökas vinster
och investeringar i dessa företag. Därtill kommer att de mest expansiva branscherna med den snabbaste produktivitetsökningen inom
industrin tenderar att bli normgivande för inkomstbildningen i samhället. Det är också så i den s,venska industrin, att de branscher som
har den starkaste produktivitetsökningen till stor del utgöres av exportindustrier, som är starkt beroende av prisbildningen på den internationella marknaden och därför både i sin inhemska och sin internationella prissättning följer utvecklingen där och inte i så h.ög grad
tillämpar en prissättning som i och för sig skulle vara möjlig med
hänsyn till produktivitets- och kostnadsutvecklingen inom branscherna
som sådana.
Det är inte mÖjligt att hindra en sådan utveckling med en penning-
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politisk åtstramning. På kort sikt kan prisstegringen möjliggöras
genom en ökning av pengarnas omloppshastighet, och på lång sikt
ställs Riksbanken inför ett fullbordat faktum. Den kan inte vidta
åtgärder fÖT att återföra prisnivån, eftersom det på grund av prisernas
trögrörlighet nedåt skulle erfordras en så kraftig åtstramning härför,
att de övriga målen för den ekonomiska politiken skulle komma i fara.
Den viktigaste vägen att lösa de problem, som den autonoma prisbildningen ger upphov till, torde vara att med olika medel stödja
och stimulera .den kontroll över prisbildningen, som konsumenterna
genom sin prismedvetenhet utövar. Mycket tyder också på att konsumenternas prismedvetenhet verkligen ökat under de senaste åren.
Därifrån och till en allmän och effektiv prisövervakning från delas
sida är emellertid steget ännu långt.
Ett av huvudproblemen för stabiliseringspolitiken är, som jag tidigare framhöll, att motverka, balansera eller avskärma effekten av
konjunkturvariationer i andra, större länder, vilken sprids till Sverige genom förändringar i utrikeshandeln. Många smärre konjunkturimpulser bör .kunna motverkas genom interna efterfråge- och lik·
viditetsreglerande ekonomisk-politiska åtgärder, men man måste också
vara på det klara med att de interna åtgärdernas möjligheter vid
vissa typer av konjunkturpåfrestningar är ganska starkt begränsade.
Målet för handels- och valutapolitiken måste därför bli att avskärma
mot störningar, som kan förväntas slå igenom på produktion, sysselsättning och priser trots interna åtgärder. Däremot kan det inte vara
dess uppgift att skydda näringslivet mot långsiktiga strukturförändringar. I den utsträckning de internationella avtalen begränsar möjligheterna att använda handels- och valutapolitiken i detta syfte, blir
man vid starkare utländska impulser enligt utredningens uppfattning
tvungen att följa den internationella konjunkturen. Den största vinsten
av det internationella ekonomiska samarbetet kommer emellertid inte
att tillfalla det land som lyckas bibehålla den mest omfattande protektionismen, utan det land som är i stånd att snabbast genomföra
nödvändiga produktionsomläggningar.
För Sveriges del underlättas strävan ,att balansera de utländska
impulserna genom att valutareservens förändringar inte följer det
schematiska mönster man i allmänhet brukar utgå från. Speciella
förhållanden i lagerkonjunkturen och i exportens och importens konjunkturkänslighet har för Sveriges del under efterkrigstiden medfört
att valutareserven stigit i konjunkturavmattningen och fallit i konjunkturuppgången, åtminstone i dess första del. Detta för valutapolitiken gynnsamma mönster hindrar emellertid inte, att en mer
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självständig konjunkturpolitik än den som drivits under 1950~talet
måste komma att ställa större anspråk på valutareserven. Denna skulle
därför, tillsammans' med de lånemöjligheter som står till buds i de
internationella organisationerna, behöva vara väsentligt mycket större
än den för närvarande normalt är. Även med en större valutareserv
måste dock möjligheten att ändra växelkurserna enligt utredningens
mening föreligga, när målen för den ekonomiska politiken bedölns
inte kunna nås med andra medel. - Det bör kanske här understrykas, att man alltid är tvungen att handla på grundval aven
bedömning; när fakta väl kan konstateras, är det alltid för sent att
handla.
De tre moment av stabiliseringspolitiken som utredningen ägnat det
största intresset är penningpolitiken, finanspolitiken och arbetsmarknads- och lönepolitiken.
De två första av dessa ekonomisk-politiska medel avser att påverka
den samlade efterfrågan i samhällsekonomin. För penningpolitiken
kan tre utgångspunkter fastslås, nämligen (l) att den frän1st riktar
sig mot investeringsverksamheten, (2) att den är verksammare när
det gäller att begränsa en för stor investeringsvilja än när det gäller
att stimulera en för liten, och (3) att den huvudsakligen hygger på
en styrning av förväntningarna och följaktligen är användbar när
utvecklingen domineras av tendenser till efterfrågeöverskott men
inte när tendenser till kostnadsinflation överväger.
Penningpolitikens huvudsakliga syfte är att påverka dispositionen
av ett givet kreditutbud. Åtgärdernas resultat kan aldrig på förhand
exakt bedömas, eftersom de beror på så obestämbara faktorer som
likviditetsbenägenhet, investeringsviljans styrka m. m. Åtgärderna
måste därför alltid vara en blandning av marknadsföljsamhet och
marknadsstyrning. Riksbanken måste i sina åtgärder inrymma de
förskjutningar i förväntningarna som konjunkturutvecklingen medfört, men den måste samtidigt gå längre med dessa åtgärder för att
i sin tur också kunna påverka marknaden. De medel Riksbanken
därvid bör ha till sitt förfogande är i första hand de traditionella
penningpolitiska, nämligen marknadsoperationer, räntepolitik och rörliga likviditetskvoter, de senare behövs för att marknadsoperationerna
så att säga skall kunna ta spjärn mot dem. När det gäller likviditetskvoterna har utredningen särskilt understrukit vikten av att de är
rörliga med konjunkturen, d. v. s. kan sänkas och inte bara höjas.
Med avbetalningsköpens växande betydelse kan möjligheterna att
ändra kreditvillkoren i avbetalningshandeln enligt utredningens mening bli ett värdefullt medel för att påverka efterfrågeutvecklingen.
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Vidare synes den nuvarande emissionskontrollen böra bibehållas under en övergångsperiod. Allt eftersom en fungerande kapitalmarknad
återupprättas, bör dock låntagarna kunna släppas fram i växande
omfattning. Den nuvarande ränteregleringslagen bör däremot avskaffas. Emissionskontrollen kan grundas på direkta bestämmelser
härom.
Utredningen har tämligen ingående diskuterat penningpolitikens
inverkan på sparandet. I den långsiktiga sparandeutvecklingen står
mot varandra tendenser till ökat sparande genom stigande inkomster
och till minskat sparande genom ökad social trygghet. Utredningen
har inte ansett sig med säkerhet kunna avgöra vilken av dessa tendenser som framdeles kommer att överväga. Det har emellertid förefallit sannolikt, att tendenserna till ökat sparande på lång sikt kommer
att göra sig starkast gällande, under förutsättning att stabiliseringspolitiken blir framgångsrik. För att bereda realekonomiskt utrymme
för en investeringsökning krävs i varje fall ett ökat sparande, antingen
av enskilda, av företagen eller av det offentliga. Även om man inte
skall underskatta möjligheterna att genom olika åtgärder få till
stånd en ökning av de enskilda hushållens sparande, synes det sannolikt att såväl företagen som den offentliga sektorn måste stå för en
väsentlig del av den erforderliga sparandeökningen.
De penningpolitiska åtgärdernas effekt på de11 "totala efterfrågan"
för investeringar begränsas vid nuvarande institutionella förhållanden
dels av den offentliga sektorns stora omfattning, dels av de ekonomiska regleringarna, främst inom bostadssektorn, och dels slutligen
av företagsbeskattningens utformning och den omfattande självfinansieringen av företagsinvesteringarna. För att penningpolitiken skall
kunna ges en mer framträdande roll i stabiliseringspolitiken är det
nödvändigt att den nuvarande prioriteringspolitiken avveeklas och
att en fungerande kapitalmarknad återupprättas. Detta kräver emellertid, att det offentliga lämnar en större del av kapitalmarknaden
till företagens förfogande genom alternativ finansiering av sina investeringar, samtidigt som företagen genom ökad konkurrens och
minskade vinster måste bli mer beroende av kapitalmarknaden. Om
det skall bli möjligt att fördela samhällets resurser så att 6tt snabbt
framåtskridande bibehålles, krävs rörelsefrihet för kapitalet, som varken uppnås genom en statlig prioriteringspolitik eller genom en industriell självfinansiering. Utredningen uttalar sig också för friare utländska kapitalrörelser.
Det har i referaten av betänkandet på flera håll framhållits, att
utredningens uttalande om en fungerande kapitalmarknad skulle ha
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någonting av "tulipanaros" över sig; att den inte alls angivit med
vilka medel detta fina mål skulle nås. Om man läser betänkandet
litet noggrannare - och jag kanske då särskilt skall nämna punkterna
238 och 271, där utredningen filat mycket omsorgsfullt på formuleringarna - så finner man att utredningen klart rekommenderar en
lämplig avvägning av finanspolitiken som det medel varmed detta nlål
skall nås.
Vad självfinansieringen beträffar, synes denna till en deJ. vara resultatet av restriktionerna på kapitalmarknaden, som i sig själva
torde ha avskräckt företagen från priskonkurrens. Med större frihet
på kapitalmarknaden och ökad internationell konkurrens förefaller
det dock sannolikt, att möjligheterna till självfinansiering komnler
att minska.
En avveckling av prioriteringspolitiken berör speciellt bostadsfinansieringen. I den mån arbetsmarknadspolitiken kan medverka till
en smidig överföring av arbetskraft från bostadsbyggandet till annan
byggnadsverksamhet, finner utredningen att inga alltför allvarliga
invändningar kan resas mot en viss kontrollerad variatioll i bostadsbyggandet i konjunkturutjämnande syfte.
Utredningen ägnar ett särskilt kapitel åt den statliga upplåningspolitiken. Dess väsentliga problematik är inte statsskuldens storlek
som sådan utan dennas förändring och framför allt dess fördelning
på olika löptider. De stora problemen under efterkrigstiden har
uppstått genom att alltför stor del av den statliga upplåningen varit
kortfristig. En ökad fondering av den utelöpande statsskulden är
därför en viktig målsättning. Upplåningspolitiken måste syfta till att
stödja en sådall fondering men samtidigt till att tillgodose det institutionella behöv av kortfristiga skuldförbindelser som ändå alltid
föreligger.
På grund av den offentliga verksamhetens starkt ö·kade omfattning
under de senaste decennierna har finanspolitiken kommit att få ett
så betydande inflytande på den ekonomiska utvecklingen inom övriga
samhällssektorer, att den blivit en allt väsentligare faktor i konjunkturpolitiken. Den har därvid en dubbel uppgift. Dels skall den genom
indragning av inkomster på lång sikt upprätthålla en efterfrågenivå,
som är förenlig med samhällsekonomisk balans, dels skall den tillsammans med penningpolitiken och andra ekonomisk-politiska medel
motverka de kortsiktiga, konjunkturbetingade svängningarna i efterfrågenivån.
Det är vid utformningen av finanspolitiken enligt utredningens
mening av central betydelse att slå fast, att inte ens den långsiktiga
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avvägningen av beskattningsnivån kan göras endast mot den offentliga
verksamhetens omfattning utan också måste ske mot bakgrund av
överväganden om de totala investeringarnas önskvärda omfattning
och det privata sparandets sannolika storlek. - Jag vill gärna understryka detta uttalande, eftersom det enligt min mening utgör en av
kärnpunkterna i utredningen och ett klart uttalande för en stark
finanspolitik som bas för stabiliseringspolitiken. En sådan avvägning
av finanspolitiken är bl. a. nödvändig för att skapa utrymme för en
normalt fungerande kapitalmarknad, där övriga sektorers investeringar kan finansieras i erforderlig omfattning.
Beträffande skattemas effekt på sparandet kommer utredningen till
slutsatsen att detta visserligen är känsligt för förändringar i skattetrycket men att, även om en skattehöjning leder till minskat sparande,
minskningen dock blir väsentligt mindre än skatteökninge'n, och
tvärtom vid en skattesänkning.
Utredningen sammanfattar sin principiella syn på finanspolitiken
i följande sju punkter:
.

l. Finanspolitiken har dels till uppgift att på lång sikt etablera
samhällsekonomisk balans, dels att på kort sikt medverka i konjunkturstyrningen.
2. Skattepolitiken bör, ifall den skall kunna få full effekt som konjunkturpolitiskt instrument, använda sådana former som möjliggör
snabba variationer av skattetrycket.
3. Finanspolitikens huvudsyfte måste vid stigande konjunktur vara
dels att binda eller suga upp en del av likviditetsökningen inom
företagssektorn, dels att bromsa konsumtionsefterfrågan. Vid fallande konjunktur måste den å andra sidan koncentreras på att
vidmakthålla konsumtionsefterfrågan.
4. Kostnadsinflation kan lika litet bekämpas med skattehöjningar som
med kreditåtstramning.
5. Skattepolitiken måste på grund av trögrörligheten i samhällsekonomin riktas direkt mot de punkter där den är avsedd att verl(a,
ifall dess effekt skall komma i tid.
6. Indirekta skatter är ur rent teknisk och administrativ synpunkt
lämpligare som konjunkturpolitiskt medel än direkta skatter.
7. Även om skattepolitikens allmänna effekt på likviditet och efterfrågan är det väsentliga, måste dess speciella effekter inom olika
samhällssektorer alltid noga beaktas.
I sin strävan att finna de lämpligaste formerna för en konjunktur-
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variering av beskattningen har utredningen behandlat existerande och
tänkbara skatteformer. Den framhåller därvid, att en konjunkturvarierad allmän konsumtionsskatt bör ha en viktig konjunkturpolitisk
uppgift att fylla och förordar därför en sådan i kombination med en
skatt och/eller andra åtgärder, som riktar sig mot likviditetsökningen
och den växande investeringsbenägenheten i företagen.
De tekniska svårigheterna att under löpande kalenderår ändra uttagningsprocenten för den direkta beskattningen av fysiska personer
synes i och för sig inte vara större, än att en sådan åtgärd bör kunna
övervägas, ifall den bedömes kunna ge ett väsentligt bidrag till
stabiliseringen.
För företagsbeskattningens utformning framlägger utredningen följande ~tgångspunkter:
l. En med hänsyn till sparbenägenheten rimlig avvägning på lång
sikt av skattebördan mellan företag och hushåll.
2. De företag som eftersträvar en konjunkturmä.ssig stabilisering av
sina investeringar bör få en skattemässig fördel härav.
3. En snabb uppsugning av överskottslikviditet när denna blir så
stor att företagen inte kan beräknas i erforderlig omfattning
påverkas av fördelarna med att frivilligt uppskjuta en del av
investeringarna.
Sett ur stabiliseringspolitisk synpunkt skulle en utgiftsskatt i någon
form på företagen kunna bli betydligt mera användbar än nettovinstbeskattningen, eftersom den skulle kunna ändras med omedelbar
verkan på företagens likviditetsförväntningar. Med hänsyn till att utredningen inte ansett sig kunna överblicka alla de synpunkter man
av andra skäl än de stabiliseringspolitiska måste -lägga på en så
genomgripande omläggning av företagsbeskattningen, har den emellertid hänskjutit denna fråga till den allmänna skatteberedningen.
Avsättningen till investeringsfonder på skattemässigt gynnsamma
villkor, respektive ianspråktagandet av dylika fonder, bör även i fortsättningen utgöra ett normalt stabiliseringspolitiskt medel. Vidare bör
investeringsavgift kunna tillgripas i sådana tillspetsade situationer, då
ränteföTändringar bedömes inte kunna göras så omfattande, att en
tillräckligt återhållande effekt på investeringsbenägenheten därigenom
uppnås.
Utredningen har, såväl i samband med penningpolitiken som i
samband med finanspolitiken, diskuterat möjligheterna att effektivt
påverka lagerinvesteringarna, eftersom variationer i lagerhållningen
och åtföljande variationer i industrins ordertillgång allt mer ter sig

MÅL OCH MEDEL I STABILISERINGSPOLITIKEN

77

som ett av de centrala momenten i konjunktursvängningarna. Den har
emellertid inte kunnat finna något lämpligt medel härför och stannar
därför vid att frågan måste ytterligare utredas.
Vidare synes en långsiktsplanering av den statliga verksamheten
erforderlig. Den skulle bl. a. kunna möjliggöra en viss anticyklisk
konjunkturvariation av statens och kommunernas utgifter för investeringar och materialinköp. Denna måste emellertid planeras mycket
väl i förväg såsom ett normalt led i den ekonomiska verksamheten.
Med hänsyn till den centrala betydelsen av att kunna begränsa
kostnadsinflationen, intar de konkurrensfrämjande åtgärderna en nyckelställning i en aktiv konjunkturpolitik. En målmedveten och kraftfull bekämpning av skadliga konkurrensbegränsningar och en intensiv
och konkret konsumentupplysning måste vara de viktigaste medlen
för att komma till rätta med de problem som den autonoma prisbildningen ger upphov till. Ifall konsumentupplysningen skall kunna
skapa en så utbredd prismedvetenhet bland det stora flertalet konsumenter, att den verkligen kan bli effektiv som kontroll på prisbildningen, måste den erhålla en vidsträckt spridning och vara så konkret
och lättfattlig, att den utan svårighet kan omtolkas i en för konsumenten värdefull inköpsplan. Detta kan emellertid aldrig ske utan
att inköpskällor och varumärken namnges.
Utredningen avvisar på numera traditionella grunder priskontroll
som ett normalt medel i konjunkturpolitiken. Övriga regleringar hyresreglering, jordbruksreglering och byggnadsreglering - går utredningen i stort sett förbi, inte såsom det antytts därför att de skulle
vara särskilt kontroversiella, utan därför att de inte längre har någon
väsentlig stabiliseringspolitisk betydelse i sin nuvarande utformning
och inte heller bör användas som stabiliseringspolitiska medel, omgjorda på annat sätt.
Det tredje av de moment i stabiliseringspolitiken som utredningen
ägnat sitt största intresse är arbetsmarknads- och lönepolitiken. Liksom de övriga är det aven sådan räckvidd, att det egentligen skulle
erfordra en särskild redogörelse, men jag skall försöka att ge en kort
sammanfattning av huvuddragen.
Den aktiva arbetsmarknadspolitikens roll i stabiliseringspolitiken,
om vilken allmän enighet numera i stort sett torde råda, är att genom
rörlighetsstimulerande åtgärder möjliggöra full sysselsättning inom
alla områden och branscher utan att efterfrågetrycket på arbetsmarknaden därför behöver bli så högt, att det leder till desorganisationsföreteelser på denna eller till prisstegringar genom lönehöjningar
utöver produktivitetsstegringen, vare sig dessa är avtalsmässiga eller
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kommer till stånd genom löneglidning. Arbetsmarknadspolitiken skall
vara den korrektionsfaktor som- fyller ut ojämnheter, som "städar" på
arbetsmarknaden, sedan de generella penning- och finanspolitiska medlen kommit till användning.
De viktigaste kriterierna för denna politik bör vara följande:
l. Snabbhet i utövandet, vilket kräver en stark beredskap. Uppstår
arbetslöshet eller underskott på arbetskraft på en ort eller i en
bransch, skall den ojämnheten snabbt rättas till, innan den får
icke önskvärda konsekvenser på annat håll. Arbetsmarknadspolitikens tidsdimension är därför dagar, möjligen veckor, men inte
månader eller år.
2. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste vara av många olika
slag och mycket differentierade. Ojämnheterna är av många olika
slag, ibland rent av individuellt betingade.
3. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste sättas in relativt
kraftigt, även vid måttliga ändringar i konjunkturen. Det gäller ju
att med bl. a. detta vapen vrida konjunkturen i en annan riktning.
Den faktiska lönebildningen blir resultatet av spänningen mellan
å ena sidan arbetsmarknadsorganisationernas strävanden, som för arbetstagarna~ del närmast kommer till uttryck i den "solidariska lönepolitiken", och å andra sidan efterfrågeförhållandena på arbetsmarknaden. Denna spänning resulterar bl. a. i löneglidning, d. v. s. lönehöjningar utöver de avtalsmässiga ökningarna inom branscher där efterfrågan på arbetskraft är mycket stark. Dessa löneglidningar leder
i sin tur till krav på avtalsmässiga höjningar inom de branscher som
inte fått del av dem, för att löntagarna inom dessa branscher inte skall
släpa efter i löneutvecklingen. På detta sätt kan den totala löneökningen komma att väsentligt överstiga produktivitetsstegringen utan att de
avtalsslutande parterna kan sägas ha gjort sig skyldiga till några
speciella överdrifter.
Utredningen diskuterar ingående den problen1atik som dessa förhållanden ger upphov till. Den avvisar tanken på en statlig inblandning i löneförhandlingarna. Problematiken har, särskilt under senare
år, inte i så hög grad varit bristande måttfullhet i avtalsuppgörelserna
som fastmer den löneglidning som bl. a. sammanhänger med efterfrågeförhållandena på arbetsmarknaden.
Utredningen anser också, att direkta rekommendationer till arbetsmarknadsparterna i form av siffermässigt preciserade kalkyler av "utrymmet för lönehöjningar" bör undvikas med hänsyn till de olämpliga
effekter de lätt kan få. Tyngdpunkten bör i stället läggas vid samhällets ekonomiska politik för att främja en lugn löneutveckling, d. v. s.
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en löneutveckling i anslutning till den genomsnittliga produktivitetsökningen. Utredningen viiI här framhäva två slutsatser:
l. Det är nödvändigt med en i relation till varje särskilt konjunkturläge tämligen stram finans- och penningpolitik för att undvika ett
mera allmänt efterfrågeöverskott på arbetsmarknaden.
2. Det krävs en i varje situation effektiv och väl utbyggd arbetsmarknadspolitik för att uppnå erfo'rderlig rörlighet hos arbetskraften
så att sysselsättningen likväl kan vidmaktshållas.
I samverkan kan penning-, finans- och arbetsmarknadspolitiska
åtgärder alltså öka efterfrågan på arbetskraft när den är för svag
och minska den när den är för stark men ändå vidmakthålla samhällsekonomisk balans. - Enligt min mening har man i den debatt om
en statlig lönepolitik som kommit upp i samband med de sex professorernas OEEC-betänkande underskattat marknadskrafterna och överskattat organisationernas möjligheter att styra utvecklingen. Man har
inte riktigt insett styrkan i jämställdhetskravet och nödvändigheten
för rekryterings- och strukturutvecklingen inom varje bransch att följa
andra områden i löneutvecklingen.
Utredningen understryker på flera ställen. i framställningen, att en
ofrånkomlig förutsättning för en så ambitiös målsättning för konjunkturpolitiken som den av utredningen förordade är säkrare prognoser
över den ekonomiska utvecklingen. En av förutsättningarna 11ärför är
en förbättrad statistisk information. Utredningen framhåller också
vissa områden, där en förbättring och utbyggnad av den nuvarande
statistiken är särskilt angelägen. Med hänsyn till den begränsade sikt
i konjunkturutvecklingen som ändå alltid kommer att råda, bör prognosverksamheten koncentreras på en rullande, kvartalsvis eller halvårsvis bedömning av utvecklingstendenserna. Vissa förslag till rent
organisatoriska förändringar av denna verksamhet framläggs också.
Utredningen tar i betänkandets sista kapitel upp frågan om samordningen mellan de olika ekonomisk-politiska medel som diskuterats
i det föregående. Erfarenheterna från efterkrigstiden visar med all
tydlighet, att en framgångsrik stabiliseringspolitik inte kan drivas
enbart med något eller några av dessa medel, medan de övriga används
för andra syften och därmed kanske till och med utformas så, att
de motverkar stabiliseringssträvandena. Men samtidigt är konjunkturutvecklingen så mångfacetterad, varje konjunkturpolitisk situation i
så hög grad särpräglad, att det är mycket vanskligt att på grundval av
erfarenheter från den tidigare utvecklingen försöka ge några generella
anvisningar eller konjunkturpolitiska recept. Utredningen har därför
måst inskränka sig till att först ange några allmänna utgångspunkter
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för stabiliseringspolitiken, därefter diskutera några centrala principer
för samordningen och slutligen ge några exempel på hur dessa kan
tillämpas.
Utgångspunkterna är det starka och växande beroende av den inter·
nationella utvecklingen, de starka dynamiska elementen i den sam·
hällsekonomiska utvecklingen samt det centrala konjunkturproblemet,
nämligen avvägningen mellan investeringsverksamheten och konsum·
tionen och sambandet mellan efterfrågeändringar inom dessa båda
sektorer i samhällsekonomin. Den ständigt pågående strukturomvand·
lingen har i och för sig stabiliseringspolitiska konsekvenser och leder
också till en koncentration av produktionen och en utbyggnad av
branschorganisationerna som får betydelse särskilt för prisbildningen.
Utredningen diskuterar därefter en rad problem rörande samord·
ningen av de ekonomisk·politiska medlen, såsom avvägningen mellan
generella och selektiva åtgärder, produktionsutvecklingens betydelse
för stabiliseringspolitiken, eftersläpning och tidsplanering i konjunk.
turstyrningen, rörlighetens betydelse för konjunkturanpassningen, samordningen mellan penningpolitik och finanspolitik, möjligheten att driva s. k. kombinationspolitik, valutareservens och växelkurspolitikens
betydelse i konjunkturförloppet samt en stabiliseringspolitik genom
avtal mellan olika organisationer eller mellan dessa och statsmakterna.
Några av slutsatserna skall helt kort antydas här.
En balanserad konjunktur, som ju är målet för politiken, är på
grund av trögrörligheten i samhällsekonomin som regel också en
splittrad konjunktur. De generella åtgärderna måste därför som redan
framhållits kompletteras med en aktiv arbetsmarknadspolitik, som
"städar" på sådana punkter där de generella åtgärderna inte varit
tillräckligt effektiva, och med en näringsfrihetsfrämjande politik,
som bidrar till att öka rörligheten i prisbildningen, så att prishöjningar
och prissänkningar bättre balanserar varandra.. - J ag vill gärna
understryka parallelliteten mellan arbetsmarknadspolitiken och den
näringsfrihetsfrämjande politiken: båda syftar till att öka rörligheten
i~om var sitt för konjunkturpolitiken mycket väsentliga område.
Behovet att kunna fatta snabba beslut i den ekonomiska politiken
kan inte nog ofta understrykas. Därpå hänger n1ånga gånger möjligheten att över huvud taget erhålla avsedd effekt av vidtagna åtgärder.
Ju tidigare åtgärderna kan sättas in, ju mindre genomgripande behöver
de dessutom göras.
De penning- och finanspolitiska medlen är effektivast i samverkan,
därför" att de till stor del kompletterar varandra. Penningpolitiken
verkar generellt och successivt men kan, när den tillgrips i åtstraman-
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de syfte, slå hårt på företag och enskilda som befinner sig i ekonomiskt utsatta positioner. Denna dämpade verkan är både en fördel och
en nackdel - en fördel, när åtgärderna sätts in på ett tidigt stadium
på osäkra indikatorer och verkan inte behöver och inte heller bör bli
så stark om indikatorerna skulle ha visat fel, en nackdel, när konjunkturrörelserna blir av mera betydande omfattning och man har behov
av kraftigare medel. Då måste man tillgripa finanspolitiken, som är
väsentligt mycket trögrörI'igare och vars verkan i de flesta fall dröjer
längre, men som samtidigt har ett mycket starkare inflytande på
efterfrågan och kan riktas såväl mot investeringsverksamheten som
mot konsumtionen.
Erfarenheterna har visat att möjligheterna att häva en kOlljunkturavmattning enbart genom en lätt penningpolitik är små. När investeringsbenägenheten är låg, räcker det inte med låga räntor och riklig
tillgång på kredit som medel att stimulera de enskilda investeringarna.
Möjligheterna att sälja de produkter som beräknas framkomma som
ett resultat av investeringarna måste ändå alltid vara avgörande för
företagen. En stimulans utöver den kreditpolitiken gan ge - genom
incitament till lageruppbyggnad, genom ökad efterfrågan från den
offentliga sektorn och från konsumtionen på grund av minskad beskattning - är nödvändig för att de enskilda investeringarna på nytt
skall stiga.
En restrektiv finanspolitik, så inriktad, att den i första hand påverkar företagens likviditet, får å andra sidan endast begränsade
verkningar om den inte stöds aven penningpolitik med samma inriktning. Om företagen ges möjlighet att låna i stor utsträckning och till
konstanta räntor, exempelvis genom att Riksbanken drivec en omfattande stödköpspolitik på obligationsmarknaden, bildas det inte
någon effektiv broms på en investeringsexpansion inom den enskilda
sektorn. Betalningsmedelsförsörjningen kan stiga och underlag bildas
för en sekundär kreditexpansion, trots kassamässiga överskott i den
statliga budgeten.
Avslutningsvis diskuterar utredningen i form av "typfall" konkreta
exempel på en samordning av de olika ekonomisk-politiska åtgärderna.
Fyra fall tas upp till behandling, nämligen konjunkturpåverkan genom
förändring i exportvolymen, exportvolymökning åtföljd av väsentliga
prisstegringar i utrikeshandeln, variationer i den offentliga verksanlheten och autonom löneinflation. Det skulle vara frestande att ta upp
dessa konkreta förslag till politik i olika situationer till diskussion
här, men jag har redan talat alltför länge.
Stabiliseringsutredningen gör inte anspråk på att ha löst stabilise-
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ringsproblemet. Dess ambitioner får sägas ha varit betydligt blygsammare - de har varit att försöka hyfsa debatten, så att den blir
mindre vildvuxen och verkligen kan koncentreras till de väsentliga
frågorna, och att avveckla diskussionen på andra punkter, där man
i grund och botten visat sig kunna enas, och de har varit att försöka
analysera de kvarstående frågeställningarna och ställa problemen på
ett klart och entydigt sätt. Har utredningen i någon mån lyckats med
dessa uppgifter, tror jag ändå att den har varit till en viss 'nytta.
Ordföranden: Vi tackar licentiat Odhner för detta omsorgsfulla och
utförliga referat av utredningens innehåll och för hans kommentarer
till det. Det har sagts någon gång, att diskussionerna inom denna utredning ibland haft karaktären av nationalekonomiskt seminarium
- även det draget skymtade fram emellanåt hos föredragshållaren.
Utredningen spänner ju över vida fält. Den tar upp frågor och problemställningar från den ekonomiska ,politikens alla områden. Jag
föreställer mig att det finns en hel del som vi skulle vilja diskutera
och kanske också en hel del som vi skulle vilja ställa frågor om.
Jag lämnar härmed ordet fritt.
Professor Erik Lundberg: Herr ordförande! Den översikt av stabiliserings.
utredningens betänkande som licentiat Odhner givit oss i kväll föranleder mig
att säga, att det är synd att detta föredrag inte kommit in snID en sammanfattning i betänkandet. Betänkandet är faktiskt förfärligt svårläst, därför att
man inte har någon sammanfattning av vad utredningen själv anser vara de
väsentliga och bärande lin j erna.
Licentiat Odhner gj orde en för mig obehaglig definition i börj an av sitt
föredrag, nämligen att folk som tycker att utredningen kommit med lösa ener
"ulliga" resultat inte har läst betänkandet ordentligt. Eftersom han har gj ort
den definitionen och har den uppfattningen, kommer han att tycka, att jag
inte har läst betänkandet ordentligt, ty j ag finner att betänkandet i stora avsnitt
är "ulligt", svåröverskådligt och oklart. Jag medger att jag inte läst varj e
sida utan försökt koncentrera mig på avsnitt som j ag har haft särskilt intresse
av. Men jag antar att jag utgör en ganska representativ läsare av betänkandet.
Licentiat Odhner' får alltså ta vad j ag här säger som en fingervisning om
svårigheterna för folk att få tag i bärande tankegångar och synpunkter. - I..låt
mig börj-a med några kommentarer till fört j änsterna i betänkandet.
Det första j ag fäst mig vid, är att betänkandet är otroligt rikt p,å synpunkter.
Det är svårt att finna några för stabiliseringsproblemet relevanta omständigheter, fakta eller sammanhang, som inte någonstans är nämnda.
För det -andra finner jag, att betänkandet utmärks aven odogmatisk avvägning av olika uppfattningar ..- det är inte något ensidigt framhävande
av någon "bästa utväg" och ingen steril strid om vilka medel SOlU är bättre
än andra. Man finner ett försök att skriva generöst och allmänt om de olika
medlens betydelse i en samordnad stabiliseringspolitik. Därtill hör naturligtvis
också, att huvudlinjerna i betänkandet har accepterats av hela kommitten;
det finns ingen reservation. Som licentiat Odhner sade, ingick det i direktiven
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att utredningen skulle bli enig. - Det finns ju emellertid en liten "reservation"
i brevet till finansministern, där ledamöterna säger att de delar utredningens
uppfattning i huvudlinjerna, men är delvis oeniga beträffande motiveringarna;
detta gäller särskilt teoretiska avsnitt. Vad som är huvudlinjerna i, betänkandet,
där enighet sålunda råder, och vad det andra är, som det kan råda oenighet
om, det får en läsare tyvärr sj älv försöka finna ut.
Det tredje slaget av förtjänster är att utredningen så starkt understryker
osäkerheten i våra kunskaper om dessa frågor. En blygsam ambitionsgrad
har iakttagits med hänsyn till svårigheterna att överblicka sammanhangen
och bedöma konjunkturläget. Jag tycker nästan att utredningen delvis frossar
i synpunkter på osäkerheten och på alla de okända faktorer som ständigt kan
störa sammanhangen.
I detta sammanhang vill jag också särskilt framhäva några goda och användbara uttalanden som finns i betänkandet och som jag tycker bör understrykas. - Jag kommer att säga så mycket negativt sedan, så det känns gott
att få säga det!
, Det finns en bra distinktion mellan ekonomisk politik som går ut på att
bibehålla ett läge av samhällsekonomisk' balans å ena sidan ooh en politik
som går, ut på att få ett väsentligt stört ekonomiskt läge, som avviker drastiskt
från jämviktsläget, att återvända till balans, å andra sidan. Detta är en välfunnen distinktion, men jag tycker inte att den har genomförts konsekvent
i diskussionen. Utredningen uppehåller sig huvudsakligen vid fråg3n om att
bibehålla den ekonomiska utvecklingen vid samhällsekonomisk balans. Tyvärr
befinner vi oss ofta i det läget ,att samhällsekonomin är helt ur balans och
det gäller att finna en ur denna synpunkt effektiv stabiliseringspolitik.
Utredningen framhåller också på ett fört j änstfullt sätt, att stabiliseringspolitik och konjunkturpolitik skall ge utslag åt bägge hållen. Det är väsentligt att detta stryks under. Det gäller att se till att man inte bara får en
glidning uppåt i de stabiliserande parametrar man rekommenderar. Vi gjorde
en olycklig erfarenhet 1958: det blev inget ordentligt räntefall under konjunkturavmattningen, vi fick ingen nedgång så att vi kunde starta med en ordentlig
uppgång av räntenivån i den nya högkonjunkturen.
Det finns välskrivna varningar mot statens korta upplåning i bankerna,
som är värda att lägga märke till, och rekommendationer om likviditetskvoternas användning, samtidigt som det finns varningar mot den nuvarande användningen. Det finns plaidoyerer för friare kapitalrörelser och också för
åtgärder för att få en fungerande kapitalm'arknad till stånd inom landet.
Utredningen framhåller vidare vikten av att bostadsbyggandet varieras i
konjunkturutj ämnan,de syfte.
Även konjunkturvariationer i de offentliga investeringarna rekommenderas.
Där finns emellertid ett litet ganska otrevligt uttalande i detta sammanhang.
Det står beträffande de statliga beställningarna under en konjunkturavmattning, att svenska företag i viss utsträckning bör ges företräde i den mån
dessa beställningar kan sägas ha karaktären av beredskapsarbeten. Detta öppnar
så vitt j ag förstår fältet fritt att i varj e avmattning vid upphandling från
statliga verk ge företräde åt svensk industri. Vi vill givetvis inte att andra
länder skall göra på det sättet, när vi kommer i svårigheter med vår exportindustri. Det är bättre att ha andra statsutgifter mer -kon j unkturvariabla än
att driva en nationali&tisk upphandlingspolitik och sätta det affärsmässiga
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åt sidan. - Det är bara en liten reservation till den allmänna bilden av
behövlig kon j unkturrörlighet i de statliga investeringsutgifterna.
På ett utmärkt sätt presenteras svårigheterna för den ekonomiska politiken
vid en starkt ojämn produktivitetsutveckling,. när på vissa områden produktivitetsstegringen är relativt sett mycket stark, vinstökningen blir betydande
och prisbildningen inte fungerar på frikonkurrenssättet, utan det uppstår löneglidning så att ojämnheterna i utvecklingen leder till kostnadsinflation. Det
temat kommer igen ofta. Som föredragshållaren framhållit ger detta bl. a.
utgångspunkter för krav på en bättre löpande konjunkturstatistik.
Det finns en stor bilaga till betänkandet, som föredragshållaren skrivit sj älv
utan att störas av kommitten i övrigt, om utvecklingen under efterkrigstiden.
Där finns en hel del intressanta synpunkter, som tyvärr inte fått göra sig
gällande i huvudtexten när stabiliseringspolitiken diskuteras.
Den andra sidan av dessa här uppräknade förtJänster -är vissa allvarliga
svagheter. SynpunktsrikooQmen betyder samtidigt en betydande oklarhet, som
gränsar till förvirring. Läsaren har mycket svårt att hålla reda på vilka av
aHa faktorer och förhållanden som är de härande. Kommitten har garderat
sig väl mot risken ,att beslås med enkla och klara uppfattningar om sammanhangen; det synes som om de olika kommitteledamöterna smugit in reservationer överallt i texten där det förelegat tendenser till klarhet. Det finns också
ett kastande mellan oilika problemställningar, Isom gör att man har svårt att få
någon överblick.
Jag saknar på många ställen en preciserad analys och finner många overifierade eller overifierhara påståenden och försäkringar som genomgår texten.
Mina studenter vid universitetet brukar ibland säga, när jag anmärker på
att de skrivit en uppsats som är svåröverblickbar och förvirrad, att den är en
god bild av verkligheten: "Den är svåröverskådlig och förvirrad. Jag har
därmed gj ort en verklighetstrogen bild av förhållandena!" - I så motto har
kommitten lyckats.
Jag saknar ofta en mera kvantitativ precisering av de förhållanden det är
fråga om, storleksordningen av de påfrestningar som träffar vår ekonorni.
Man talar om att penningpolitiken har "begränsade effekter" och "begränsade
verkningar". Detta är ju bra nog om de påfrestningar som träffar ekonomin
också är begränsade, men j ag ser inte att storleken av ifrågakommande störningar ställs i relation till stabiliseringspolitikens effekter.
Kommitten är emellertid som sagt enig. Ett betydande mått av komprolnissskrivning - det får mHn ha i minne - stör därmed den text som huvudsekreteraren annars skulle ha skrivit. Man har väl vunnit en del med denna
enighet. Man har trots allt lyckats få fram vissa huvudlinjer för stabiliseringspolitiken som är av betydelse. MHn har också dragit Iiågra slutsatser som j ag
tycker att det är viktigt att man nått enighet om. Jag ifrågasätter j alla fall,
om inte priset är för högt för denna enighet, som ändå är av begränsat politiskt
värde. Jag tror att vi ("vi" skall definieras på lämpligt sätt) i huvudsak var
eniga om att man borde ha en koordinerad och samardnad stabiliseringspolitik
redan vid mitten av 1950-talet, att vi var eniga om att man inte skulle lita
ensidigt till finans- eller penningpolitiken utan ha bägge i väl komponerade
doser. Striden onl att det ena medlet var överlägset det andra hade redan då
i huvudsak upphört. Vi hade kommit ifrån tron på de fysiska regleringarnas
funktionsduglighet. Jag tycker därför, att när man !lU - åtminstone enligt
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presskommuniken - säger artt m'an är stolt över att ha nått enighet inom
kommitten och att detta är en ver-klig prestation, så är detta överdrivet tal.
Det prisman har betalat är enligt min mening för högt.
På den här punkten vill jag rent allmänt ifrågasätta nyttan av vårt kommitteväsende, när utredningar göras med politisk enighet som riktlinje. Som
föredragshållaren antydde, kommer man till en minsta gemensam nämnare i
formuleringen av slutsatserna: man får inga uppfriskande reservationer och
inga preciserade vetenskapliga formuleringar av problemen. I Förenta Staterna
sköts utredningar av detta slag långt bättre än hos oss. Man tillsätter först en
politisk grupp av kongressmän, och denna inkallar sedan experter från universitet och forskningsinstitut likaväl sOom det praktiska livets män, som får skriva
utlåtanden och vittna inför kommitten. Deras vittnesmål antecknas och kOlnmer in i betän:kandet ograverade. Därefter försöker kommitten skriva vad den
tycker i ett kort betänkande, ofta med reservationer av de olika ledamöterna.
Den typen av betänkande är för debatten väsentligt mycket värdefullare än
kompromisskrivningar av det slag vi har framför oss här. Stabiliseringsutredningen har visserligen som föredragshållaren nämnde haft djuplodande handlingar som utgångspunkter för arbetet, men jag spårar inte, att utredningen
har haft någon användning av dessa avhandlingar. Jag har ryktesvis hört,
att en del av författarna även har varit uppkallade för att avge vittnesmål,
varigenOom kommittens ledamöter kunnat besparas nöjet att läsa avhandlingarna. Det hela - penningvärdeutredningen plus stabiliseringsutredningen sträcker sig över så lång tid som tio år. När penningvärdeutredningens författare skrev, var många av efterkrigstidens mest intressanta konjunkturerfarenheter ännu inte gjorda. Den totala födelseprocessen för betänkandet har
ur den synpunkten varit en belastning.
Låt mig nu för att något precisera vad j ag sagt gå in på några specifika
punkter, avseende analyserna och underlaget för de synpunkter 80m betänk3.ndet innehåller.
Det är riktigt, som :licentiat Odhner säger ~ att prisbildningens funktionssätt,
insatt i sitt konjunktursamm-anhang, inte alltid i gängse ekonomisk litteratur
utförts tillräckligt tydligt på det sätt som man försökt göra i betänkandet. Man
får komma ihåg bakgrunden. Efter 1920 och 1929 var ju priskonkurrensen en
instabilitetsfaktor. Prisfallet skapade förväntningar cm forsatt prisfall som
drev ner aktiviteten ännu längre än som annars skulle ha varit fallet. Många
ekonomer har haft denna typ av prisbildningens funktionssätt inför ögonen,
när sålunda ett starkt prisfall som under konjunkturnedgång försvårar stabiliseringsproblemet. Nu har vi delvis ett motsatt läge: prisbildningen är alltför
orörlig nedåt. Man kan därför skriva så som man skrivit här i betänkandet,
och detta är riktigt i betydande utsträckning, men hur riktigt är det?
Det finns inga konkreta undersökningar redovisade i betänkandet om hur
priserna på olika varu- och t jänsteområden faktiskt har betett sig under olika
konjunktursituationer. Det är inte så lätt att göra riktiga observationer på
detta område. Vi har ju kvalitetsförändringar. Det är ju känt att särskilt inom
verkstadsindustrin sker det betydande kvalitetsförbättringar i stället för prissänkningar. Pris- och kartellnämnden har en hel del material, som i olika avseendenkan understryka de generella teser som betänkandet framför. Men
kommitten kunde säkert också funnit fall där prisbildningen funger1at bra ur
stabiliseringssynpunkt. Internationella jämförelser kunde också ha varit värde-
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fulla. Jag tänker på utvecklingen i Schweiz och Tyskland. Jag tror säkert att
kartellbildningar och andra slag av prisöverenskommelser är mycket mer frekventa och tolererade i dessa Jänder än här i Sverige. Ändå har det varit mycket
mindre av total prisstegring i Schweiz och Tyskland än i Sverige, också beroende på en hel rad andra omständigheter, framför allt skillnaden i produktivitets- och löneutveckling.
De små dämpningar i konjunkturen vi haft 1952 och 1958-1959 har så att
säga ägt rum mot bakgrunden av 'antecipationer om fortsatt inflation som
långsiktstendens. Det är naturligt att det under sådana förhållanden inte finns'
mycket av incitament till prissänkningar. Om situationen varit annorlunda som den eventuellt kan bli i framtiden om man lyckas bättre med stabiliseringspolitiken så att prisförväntningarna inte på grund av för stark lönestegringstakt
blir dominerande inflationistiska - då skulle kanske konkurrensmentaliteten
åter i högre grad komma till uttryck i prissänkningar under en konjunkturavm'attning. Jag saknar både sådana överväganden av tänkbara fall och hänvisningar till den konkreta verkligheten.
Några ord om den centrala konjunkturproblematiken är kanske också på sin
plats. I betänkandet talar man på det sätt ,man brukade göra inom konjunkturteorin om förhållandet mellan något som kallas investeringsvii j a å ena sidan
och avsiktligt sparande eller sparbenägenhet å andra sidan. Betänkandet fralnhåller två huvudproblem. Det ena gäller hur hög investeringskvoten eller sparandet bör vara och det andra gäller jämvikten mellan sparande och investeringar under varj e period.
Som licentiat Odhner framhöll i dag, har kommitten ansett att stabiliseringspolitik bör bedrivas under förutsättning aven successiv ökning av samhällets
totala investeringskvot. Jag har inte funnit mycket av argumentering i betänkandet för att detta är en rimlig förutsättning. Jag skulle gärna ha sett, att
man också diskuterat den ekonomiska politiken under de alternativa förutsättningar med inte så högt uppdrivna investeringsambitioner. Det står i betänkandet, att för att trygga en snabb expansionstakt är det nödvändigt med vidgat
utrymme för investeringar av produktiv natur. Här kan en ekonom naturligtvis
sätta många frågetecken: "trygga en snabb expansionstakt" - vi är ju redan
ganska stolta över vår expansionstakt på längre sikt. Vi säger att den är större
än den någonsin varit, vi har drivit upp bruttoinvestering;skvoten från 26 till
över 30 % sedan 1946. Men man kan naturligtvis plocka ut .vissa länder och
säga att kvoten är ännu högre där och framstegstakten snabbare, åtminstone
på kortare sikt.
När det gäller jämvikten mellan sparande och investeringar vill jag särskilt
uppehålla mig vid vad utredningen säger om penningpolitiken, vi~ket j ag finner
vara det mest dunkla avsnittet i betänkandet.
Det talas om en arbetsfördelning mellan stabiliserings- och kreditmarknadsutredningen. Den senare utredningen uppehöll sig vid de -aktuella problenlcn
för penningpolitiken, särskilt med hänsyn till "bristen på långfristigt kapital",
och skulle komma med lösningar avseende det då aktuella lägets svårigheter,
medan stabilliseringsutredningen skulle syssla med långsiktiga spörsmål, penningpolitiken på lång sikt och hur den borde koordineras med andra slag av
ekonomisk politik. Men nu är kreditmarknadsutredningens analys inte längre
aktuell. Hela kreditmarknaden är ju omstöpt till något helt annat än den varnär kreditmarknadsutredningen skrevs, då de stora budgetunderskotten skapade
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speciella -problem. Vad säger nu stabiliseringsutredningen om den nya typ av
kapital- och kreditmarknadsläge som skapats, där det råder en likviditetsknapphet inom affärshankväsendet, och där kreditInarknaden utanför bankerna
drastiskt förändrats i jämförelse med förhållandena för ett par år sedan? Jag
ser inte mycken anknytning till de problemståIlningar som gäller i dag och
kanske kommer att bestå framöver.
Det står i betänkandet, och licentiat Odhner framhöll också detta, att penningpolitikens viktigaste effekt hänför sig till möjligheterna att dämpa en alltför
starkt stigande efterfrågan, medan dess effekt beträffande möjligheterna att
häva en m1attare efterfrågan är mycket begränsad. Detta är en god keynesiansk
doktrin från 1930-talet, som jag till min sorg återser i detta sammanhang i
betänkandet. Jag trodde det låg närmare till hands att säga, att om m'an kan
visa att en restriktiv penningpolitik är i stånd att effektivt dämpa en alltför
starkt stigande efterfrågan, då bör också upphävandenav restriktivitet som fått
konjunkturdämpande verkningar tendera att återställaclet gamla läget med
stark expansion av efterfrågan. Jag förstår inte att penningpolitiken bara skall
verka åt det ena hållet. Det är sedan en annan sak, att olm man väl komulit
in i en starkt kumulativ spiral nedåt, kan en expansiv penningpolitik bli verkningslös. Men i efterkrigstidens starka tendenser till för hög högkonjunktur
bör en lättnad i penningpolitiken som häver dämpningsåtgärderna betyda stimulans.
Det talas mycket om "psykologiska effekter" i betänkandet, att 'penningpolitiken till stor del hänför sig till psykologiska effekter, och att de reala
verkningarna kommer eventuellt med eftersläpning, det talas om "förväntningar som styrs" o. s. v. Detta spel med psykologi och förväntningar är en
gamtill1al lek inom Stockholmsskolan, och en ganska oprecis lek, ty det finns
så litet att riktigt 'ta på. M'an är ganska fri från konkret verklighet när man
bollar med effekter på förväntningar inom olika områden. Det finns i stället
alltför lite anknytning i betänkandet till den faktiska utvecklingen.
Till belysning av vad jag just sagt vill jag hänvisa till en ganska oklar
diskussion om räntans och kreditrestriktionernas inverkan på de långsiktiga
investeringarna, i fråga om vilka förväntningskomplexen ju kan vara ~äsent
liga. Vi känner det vanliga resonemanget att en räntehöjning kan få en betydande effekt på de långsiktiga investeringarna. Man diskonterar en framtida
avkastning under en lång period, och en given räntehöjning får då en relativt
betydande effekt på kapitalets värde och via denna reaktion på investeringarna.
Utredningen invänder häremot, att för att en räntehöjning skall få effekt måate
den vara varaktig. Det har jag svårt att förstå. När långtidsräntan höjs någorlunda väsentligt och man undersöker hur den påverkar långsiktiga investeringar,
så blir ju effekten den att t. ex. kraftföretag som skulle behöva låna pengar för
att finansiera kraftverksbyggen till dessa höga räntor ser på väntade avka5tningsresultat över en lång period. De räknar däremot inte med att den onorm-alt höga långtidsräntan kommer att -bestå, och just .därför vet de att en
motsvarande räntekostnad inte kommer att kunna byggas in i pris- och kostnadskalkylerna framöver. Priset på kraft kommer att bestämmas av framtida
räntelägen respektive av tillgång och efterfrågan på kraft. Under dessa förhållanclen kommer en sådan räntehöjning som består under en relativt kort
period att vara en anledning till att skjuta på upplåningen och därmed med
hänsyn till finansieringsoSvårigheter skära ned investeringarna.
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När det i betänkandet talas om effekter av ränteändringar och investeringsavgifter m. m. som hör till sta1iliseringspoJitiken, saknar j ag en analys av
empiriska erfarenheter. Vi bör mer än många andra länder ha rika erfarenheter av experiment med våra stabiliseringsparametrar. Man hänvisar i hilagan
till de speciella undersökningarna 1955-1956 av kredit- och finanspolitikens
verkningar på företagsinvesteringar ; dock myoket kort och utan närmare analys. En penetrerande analys av stabiliseringspolitikens erfarenheter under tiden
1953-1960 hade man väntat av utredningen.
Observera också vad utredningen säger om penningpolitikens begränsade
effekter inom de marginaler som tillåts. Läsaren svävar i viss okunnighet, eftersom man inte får veta vilka marginaler som är tillåtna, ty om detta har nog
utredningens ledamö,ter olika uppfattningar. Där har vi återigen eländet med
kompromisskrivandet. Utredningen talar om "stora olägenheter" av stora förändringar av räntan utan att ange vilka och hur stora olägenheter det är
fråga om och hur 'stora parametervariationerna kan tänkas vara fÖT att skapa
dessa obestämda olägenheter.
Utredningen pläderar starkt för friare inhemsk kapitalma~knad SO'In fungerar
bättre och mera enhetligt än f. n. och med mera av sparandeflödet lokaliserat
utanför banksystemet. Men jag trodde att en viktig betingelse för en sådan
bättre fungerande kapitalmarknad vore rätt ,betydande rörlighet i ränteläget
med konjunkturerna och starkare variationer för kortare räntor på korta lån
än på långa.
Det står en hel del intressant om de institutionella bindningarna av räntestrukturen och också om önskemålet att denna bindning luckras upp på något
sätt, men det är inte angivet på vad sätt detta skall ske. Får mian inte en friare
kapitalmarknad med tillräckligt utrymme för räntevariabilitet, då måste man i
motsvarande högre grad lita till en mera selektiv och reglerad kreditpolitik
av det slag som utredningen också diskuterar. I princip är utredningen ganska
avvisande mot tanken på en sådan mera reglerad kreditpolitik, 'men ändå fralnhålls det ofta, att en utslagsgivande faktor för framgången med effektiv penningpolitik, det är i vad mån den kan påverka bankernas kreditkapacitet. Därmed är man såvitt j ag förstår inne på kreditregleringsproblem och inte på
frågan om hur en fri kapitalmarknad fungerar. Jag finner en betydande oklarhet på denna punkt som har att .göra med en obestämd relation mellan idealbild och en faktiskt kreditpolitik Slom man har erfarenhet av.
Det är givet att de utslag man behöver i fråga om räntevariationer och de
uppgifter 180m ställs :på penningpolitiken i hög grad besitäms av den finanspolitik som förs. Utredningen säger många bra saker - det gjorde licentiat
Odhner också här i dag - om kompletteringar av f'inanspolitiken med penningpolitiska medel, respektive tvärtom. Men vad jag i stor utsträckning saknar
är en diskussion av problem som belY/ser ·att det ookså är fråga om ett val
mellan olika alternativa medel och kompositioner av medel för att nå samnla
resultat.
Nog tycker jag att man med hänsyn till våra erfarenheter borde ha kunnat
begära av denna utredning att ha fått en ·0 rdenrtlig genomgång av för- och
nackdelar, oJägenheter respektive goda sidor av kreditreglering, räntepoHtik,
investeringsavgifter, investeringsfonder o. s. v. som partieHt alternativa medel
för samma mål. Dessa åtgärder är visserligen till s.tor del kompletterande men
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kan också betraktas som varandras Isubstitut på marginalen. l Sverige har vi
som sagt varit med om ett ivrigt experimenterande med dessa para.metrar.
Utredningen borde efter dessa många åfls arbete ha kunnat prestera en omprövning av resultaten av dessa experiment och detta särskilt just med hänsyn
till olika medelis sannolika för- och nackdelar.
Jag tänker i detta sammanhang inte minst på investeringsfondspollitiken.
Vi är ganska stolta över denna uppfinning. Vi tror oss ha goda erfarenheter
av hur under konjunkturavmattningar fina avskrivningSlmöjligheter med hjälp
av dessa fonder stimulerar företagen till investeringsutgiiter. Vi är osäkrare
på i vad mån företagen verkligen bromsar investeringarna under en högkonjunktur på grund av möjligheten att göra avsättningar till investeringsfonder.
Företagen är nog angelägna om att inte störa realiserandet av investeringsplaner. N1är utredningen rekommenderar användandet av investeringsfonds.
politiken, så står detta i viss 'mot/såttning tin önskebilden aven bättre fungerande kapitalmarknad. En mycket hög förräntning ges ju på dessa fondmedel,
vilket hetyder öktad tsplittring på kapitalmarknaden genom speciella favörer
i avkastningsavseende för de företag som har möjligheter att upplägga sådana
fonder. Utredningen borde ha visat på vad sätt och i vad mån fördelarna
med investeringsfon<1spolitiken överväger olägenheter på längre sikt i sådana
hänseenden.
En orsak till vissa o1d-arheter i texten är att utredn;ingen inte arbetar med
någon mera systematisk bild ,av hur .den svenska ekonomin fungerar ur konjunktursynpunkt. Det finns inget försök till en konjunkturmodell 80m ger
någon systematik i behandlingen av proble:tn hur olika stahilitseringsmedel
verkar inom ekonomin. Det finns ett försök här och där till teorier, 80m
ibland är förbryllande. Det står t. ex. att det som är utslagsgivande och karaktäristiskt för konjunkturväxlingar inom ekonomin är förändringar i konjunktursamhanden över konjunkturcykeln. Detta är både intressant och förvånande.
Det finns ju många goda konjunkturmodeller som byggts upp på givna och
fixerade samband mellan inkomster och utgifter, konsumtionsökning och ~n
vesteringar o. s. v. som antagas hålla över hela konjunkturcykeln. Men om
konjunkturmodellen ·bygger på ständigt varierande samband, så gör detta na·
turligtvis det hela oerhört komplicerat. Då kan ,man aldrig riktigt veta varför
man gör vald inom stabililseringspolitiken; det skulle inte vara någon ide att
söka överblioka sambanden, eftersom de ständigt förändras. Men vi ekononler
vill ju anstränga oss att försöka finna sarnhand som gäller approxi'mativt och
skapa ordning i det kaos vi ser. Vi kan inte diskutera verkningar av stabili3eringsåtgärder utan att ha klara föreställningar om de sammanhang som vi
anser vara någorlunda Istabila. Härvid spelar föreställningen om leads och
lags under konjunkturcykeln en central roll.
l utredningen sägs det ookså en hel del om eftersläpningseffekter när det
gäller den ekonomiska politiken. Men när det är fråga om själva konjunkturcykelns natur, hur olika faktorer hänger ihop under denna finns det ingen
system1atisk bild av vilken ron leads och lags spelar. Jag tror att detta är orsaken till att vi inte fått mycket av klarhet beträffande den ekonomiska politikens time lags i betänkandet. Det står t. ex. att i fråga om investeringsavgif.
terna måste man räkna med en ganska betydande eftersläpningseffekt - filen
det finns inga empiriska belägg för detta eller en hänvisning till en konjunkturmodell. l det sammanh'anget nämns otta att olika åtgärder bara ha.r en
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"margineH effekt". "Marginell" är ett missbrukat ord i nationalekonomin
alla effekter är j u i någon mening marginella.
Det intressanta är att effekterna inte kommer med ett besrtämt givet tidsavstånd, utan att det är fråga om s. k. distributed lags. Efter en viss tidsperiod
är ·effelden aven stahiliseringsåtgärd maximal men den har verkat dessförinnan
och fort~ätter även därutöver. Sedan kommer indir~kta verkningar av de ekonomisk-politiska åtgärderna. Utredningen synes .räkna bara med ett .bestämt
tidsavstånd mellan förändringen aven parameter och ·den fulla effekten. Jag
tror att man måste studera den "marginella effekten" som en fördelning av
effekter över tiden.
Det är ett missta.g att tro - såsom olika uttalanden i betänkandet ger vid
handen - att vissa medel har vissa lags och andra medel andra lags som på
något sätt kan visas och preciseras. Jag vet att kända ekonomer talar i dessa
ordalag och i en första approximation kan det vara befogat. Men vid en prövning av olika medels effektivitet är det väsentligt att framhålla - utredningen
nämner detta endast i förbigående - att lag'en - eftersläpningen - måste
betraktas som en funktion av åtgärdens styrka. DetJta är en viktig synpunkt.
Vi får inte tro att investeringsavgif1er har en sorts lag och kreditregleringen
en annan lag o. s. v.. Snabbheten i effekterna måste såttas i relation till storleken
av den parameterändring som görs. Vid t. ex. en liten räntehöjning, 80m skapar
förv1äntningar om ytterligare höjningar i framtiden, får m·an gärna en "fel"
effekt, d. v. IS. investeringsutgiftern.a påskyndas. Tar man däremot till en kraftig
räntestegring på en gång bör förväntningarna snarast ställas in på lägre räntenivå i framtiden och därmed framkalla en snabb relation i form av neds~är
ning eller uppskjutning av investeringsutgifter. Sedan finns det alla möjliga
mellanlägen bl. a. bestämda av styr~an i parameterförändringen. Man kan
aldrig tala om att vissa åtgärder är förknippade med vissa bestäm'da lags. Här
borde utredningen ha hänvisat till svenska erfarenheter ooh analyserat föreliggande empiri,ska undersökningar närmare.
Detta var olika sorts synder, som Jag funnit i betänkandet. Det finns
underlåtenhetssynder också. Jag tänker särskilt på hostads- och lönepolitiken.
Den sista paragrafen (§ 500) höll på att bli intressant, men slutade helt plötsligt. Det är ju bedrövligt, att ett betänkande slutar med ett uppgivande av
möjligheterna att nå stabilisering därför att den autonoma lönestegringen är
autonom!
Jag har också fäst mig vid hur litet som sägs om bostad:spoiitiken som ett
led i stabiliseringspolitiken. Föredragshållaren nämnde att bostadsläget är sådant att man är långt ifrån jä·mvikt; därför kan bostadssektorn inte inkluderas
i den normala ekonomiska politiken med syfte på en mera perfekt fungerande
~apitalmarknad. Där skulle .m'an ha behövt litet friska tag av någon reservant
som sagt: "Herregud, det är väl enkelt! Det är .bara att se tiH att hyrorna
ställs in på jämviktsnivå, så att man får en funktionsduglig m'arknad!" Det
skulle gå ihop med va.d utredningen på andra punkter säger om att bostadsbyggandet skall ha en viss konjunkturvariabilitet. Detta behöver inte nödvändigtvis ske genom byggnadsreglering, det kan också ske genom kreditmarknadspolitik.
Egentligen är det märkligt, nä'stan tragiskt, att vi i Sverige är så stolta över
den energiska stabiliseringspolitik vi fört under ,de senaste åren. Jag har hört
mig själv tala i utlandet med stor stolthet över hur framgångsrik vår svenska
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stabiliseringspolitik varit sedan 1954. Sedan frågar man sig vad vi har för
faktiskt underlag för detta omdöme. Kan vi verkligen visa, att det är aHa dessa
olika 'Stabiliserin~åtgärder som har medverkat tiH att den ekonomiska utvecklingen blivit så jämn? På en sådan fråga står vi oss förfärligt slätt. Vi gör
ju här i Sverige ingen ordentlig analys av de sannolika effekterna av alla de
slag av åtgärder vi experimenterat med. Det är nästan skandal, hur litet vi
gjort på detlta område. I USA är det tvärtom. Där har man en ganska usel
stabiliseringspolitik med ett minimum av experimenteran'de men i stället en
oerhört fin och energisk utredningstradition. M'assor av teoretisk och empirisk analYls presteras i en överväldigande omfattning; inte minst har intrikata
ekonometriska metoder kommit till användning. Resultaten går oftast ut på att
demoIlJstrera hur illa de olika åtg.ärderna verkat i olika skeden.
Om jag skulle tvingas välja mellan dessa två alternativ, en relativt god
stabiliseringspolitik och dåliga utredningar eller en dålig sta!biliseringspolitik
_och fina utredningar, så välj er jag trots allt det förra alternativet, alltså att
ha det så som vi har det i Sverige. Men j ag tycker att m'an skall önska och
verka för ·att bägge möjligheterna realiseras.
Agr. lic. Clas-Erik Odhner: Herr ordförande! För att undvika alla missförstånd vill j ag säga att j ag i ooh för 'Sig inte har någon anledning att försvara utredningen; den är en produkt av mångas arbete, och min insats har
varit skrivarens. Men jag skall försöka i någon mån klargöra bakgrunden till
de olika ståndpunkterna och slutsatserna.
Min första kommentar blir den, ,att j ag blev kolossalt förbluffad när j ag
hörde att professor Lundberg rest oTIlkring och varit stolt över vår stabiliseringspolitik. Inom utredningen har vi varit eniga om att stahiliseringspolitiken
i de flesta fall varit ganska erharmlig. Vi har närmast tyckt att arbetsmarknadspolitiken gått relativt hyggligt under den sista konjunkturavmattningen,
och vidare har det vidtagits viSSla kreditpolitiska åtgärder som v,arit ganska
bra, nlen därvid stannar det, så vitt j ag kan förstå. Jag skulle nog tro att vi
tyvärr snarare befinner oss i det läget att vi har både en dålig stabili'Serings~
politik och dåliga utredningar. Det är ju mycket beklagligt.
Alla de problem - och där kanske något av grundförklaringen ligger som professor Lundberg tog upp på kreditpolitikens område skulle naturligtvis
ha varit lättare för utredningen att ta ställning till, om vi hade haft ett gott och
grundligt förberedelsearbete i penningv'ärdeundersökningen till vårt förfogande.
Penningvärdeundersökningens bidra.g var emellertid skrivna på ett sådant sätt,
att de mest skapade aggressivitet mot teoretiska utredningar över huvud taget
i den av lek.nlän sammansatta stabiliseringsutredningen. De underliga rester uv
teoretiska spekulationer, 'Som professor Lundberg hittat här och var, är det
som blivit kvar av sekreterarens försök att införa en teoretisk stomme; de
har blivit kvar efter det att utredningen har kastat ut det övriga. Så måste
exempelvis det tjocka och för en ekOnOlTI utomordentligt intressanta- betänkandet
om finanspolitiken, som vi hade till vårt förf.ogande, sägas ha varit ganska
onjutbart för en lekman. Det gällde att formulera en ekonomisk politik, men
kontentan av den utredningen var ju i stort sett den, att resultatet av olika
åtgärder beror på hur de olika indifferenskurvorna löper - men hur debsa
indifferenskurvor löper yttrade sig författaren inte om lM'an fick b-ara veta att
man ingenting visste. Det kan ju sägas vara ,grunden till all kunskap, men det
kanske inte är en tillräcklig grund för all kunskap.
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Erik Lundberg sade att priset för enigheten var för högt. Det kan hända.
Men hade vi fått vad vi kallar en "rishög" - alltså en massa reservationer så tror jag inte att utredningen hade blivit mera upplysande för den ekonomi3ke
teoretikern än den enighet vi nu fått; j.ag tror inte att vi gått miste om något
väisentligt i alla fall i det 'avseendet.
Det är klart att man kan säga att vi - "vi" skall fattas på lämpligt s,ätt
("Vi blev redaktörn en dag, han som förut blott var jag", säger Albert Engström i Redaktörernas alfabet) - det är alltså klart att man kan säga att vi
var eniga om de stabiIisering8poHtisk a medlen redan 195~1955. Men det
är väl så att det finns en betydande eftersläpning mellan ekonomer ooh politiker,
och vi - fattat på låmpligt sätt - hade nog inte behövt hålla på i sex år
(eller fyra år effektivt) om vi hade varit eniga. Och även det sonl nu ko,m
fram gick uppenharligen i mycket hög grad på skruvar. Den brist på precision
och i sifferm'ässig framställning som påpekades är vi alla medvetna om, men
varj e försök att introducera en siffermässig precisering, som starkare kunde
binda vederbörande till en åsikt än den vanliga formuleringen gör, möttes
med ett ofantligt :stavkt motstånd. All politiks strävan 'är ju att vara ohunden
så länge det är möjligt.
Man får hela tiden vara på det klara med att det är ett politiskt betänkande.
Den ,spänning som har konstaterats mellan bilagan och huvudbetänkandet är
också i sitt slag myoket signifikativ. Det finns som bekant ingenting som är så
svårt att komma överens om som vad som verkligen har skett. Att komma
överens om en historik är det svåraste av allt, ty då ,grävs aHa ganlla strider
upp igen. Att komma överens om vad man sk'all göra i framtiden går däremot
ibland lättare - i varje fall om man slipper en sifferm,ässig precisering ....
Vad jag sade i början - att de som sagt att betänkandet var "ulligt" inte
hade begripit det - hänförde j ag till vissa punkter som j ag ookså sedermera
nämnde, där man hade sagt att det saknades precisering - där fanns det
verkligen en precisering; det ,gällde medel att nå den friare kapitalmarknaden,
och några andra punkter. Jag menade inte alLs att de som säger att det är
"ulligt" inte har läst betänkandet, ty j ag är medveten om att det är "ulligt".
Synpunktsrikedomen i betänkandet har varit nödvändig för att alla skall känna
att deras synpunkter blivit beaktade. Del' ,gör n'aturligtvis det hela ganska förvirrat.
Professor Lundberg isade att det var synd att inte den sammanfattning jag
gj ort idag fanns med i betänkandet. - Jag är övertygad om att inte ens en
maforitet av ledamöterna hade varit beredda att skriva unaer den, ännu mindre
alla ledamöter enigt. Det är helt enkelt betingat av de faktiska politiska {örhållanden under vilka kO'mmitten arbetat. Är komimitteer tvungna arbeta under
sådana förhållanden, kan man naturligtvis säga att ,arbetet inte har något
värde. Det är mycket möjligt att det är så. Det vill jag inte yttra mig om.
Några frågor gällde underlaget. Det finns många påståenden utan underbyggnad. Det beror på att vi ville hålla det hela inom en hanterlig ram. Skulle
vi ha byggt under alla ,påståenden med argumentering, så hade betänkandet
blivit fullständigt ohanterligt och ännu mera svårtillgängligt än det nu är.
Vad gäller avsnittet om prisbildningen baserar sig betänkandet på en genomgång av erfarenheterna inom Pris- och kartellnämnden men också på annat
material, då fvärnst vad gäller teoretiska sidan. Vi har gjort en genomgång
vara för vara. Vi har inte b'aI1a tagit Pris- och kartellnämndens för konkuri
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rensen ogynnsammiaste, d. v.s. på mest konkurrensbegränsning visande under·
sökningar, utan vi har ,gjort en systematisk genomgång inom varje varuområde
med nämndens olika experter. Vi har inte valt' bara de områden där de gjort
sina mest ingående undersökningar. De har stor kännedom om varor även på
andra områden än dem där det finns störst anledning att göra undersökningar.
Jämförelsen med Sohweiz och Tyskland är naturligtvis fullt korrekt. Vi har
ookså sagt, att denna kostnadsinflation har förorsakat endast en mindre del av
inflationen under efterkrigstiden. Den större delen synes vara förorsakad av
efterfrågetryck eller andra impulser utifrån. Att impulserna utifrån ~pelat stor
roll har bl. a. visat;sav vissa undersökningar som gj orts av konjunkturinstitutet.
Vad gäller bristen på argumentering för en ökning av investeringskvoten
så är det fullt klart att det inte koan finnas någon tvingande motivering härför.
Det är snarare ett politiskt ställningstagande i medvetande om de stora behov
som måste tillgodoses inom landet och av nö·dvändigheten att upprätthåHa koll'~
kurrenskraften, sän~kilt med hänsyn till de p~oblem som förestår på grund av
marknadsutvecklingen i Europa. Det är helt enkelt fråga Oln en värdering.
Rörande penningpolitiken ställde Erik Lundberg en rad frågor. Jag skall
försöka ta upp några.
När det gäller penningpolitikens effektivitet i en konjunkturnedgång, tror
jag att vi menar 'litet olika saker. Professor Lundberg sade, att så snart Utan
lättar på regleringarnia skj uter investeringsefterfrågan på grund av det starka
trycket upp igen. Men då är det ju fråga om dämpning aven konjunktur som
redan är stark. Vad vi menar är ett läge då trycket har försvunnit och ers-atts
av underskott i efterfrågan. Då är penningpolitiken och räntepolitiken inte särskilt effektiva.
Erik Lundberg sade också att förväntningarna var mycket fria från verk·
ligheten. Det har jag svårt att fö:nstå. Förv!äntningarna är väl något kolossalt
verkligt. Förväntningar har ju alla människor. De är naturligtvis o,fta mycket
fria från precisering, men verkliga är de väl i allra högsta grad! De ger ju
utsl,ag i åtgärder av olika slag som konjunkturpolitiken måste ta hänsyn till.
Vad gäller räntehöjningens effekt på långtidsinvesteringarna, förstår j ag inte
varför tankegången skulle vara oriktig. Den är mycket enkel: om man förväntar
sig att räntehöjningen skall bli kortvarig, d. v. s. Sinart skall förbytas i normallt eller sänkt ränteläge, så kan man alltid finansiera investeringarna kortsiktigt till att hörj a med. Det ,gör inte så lnycket om man under ett eller två år
betalar den högre räntan ifall det finns andra anledningar att göra investeringen jU'st vid det tillfället. Så snart räntan fallit, konverter/ar man sedan den
kortsiktiga finansieringen till en långsiktig, till lägre ränta. Ränteändringar
måste därför förväntas vara långvariga för att bromsa de långsiktiga investeringarna. Om det inte finns möjligheter att finansiera kortsiktigt, är det riktigt att även en kortsiktig räntehöj ning kan bron1sa långtidsinvesteringarna.
Professor Lundberg fann en motsättning mellan önskemålet om en fri kapitalmarknad och den förordade kreditpolitiken. När m'an baserade resonemanget på marknadens kreditkapacitet, så baserade man det enligt hans mening
på en kreditregleringstanke. Det ligger nog något av dualisfln i detta. När man
talar om en fri kapitahnarknad - och däflO'm rådde inga tvivel i utredningen
- så menar man en fri kapita1m-arknad där man har, marknadsoperationer
men dessutom också likviditetigkvoter som ett utvecklingsstyrancle medeL Däri
ligger givetvis ett visst n1ått av kreditmarknadsreglering, åtlllinstone enligt en
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mer ortodox frim-aI'1knadsteori. Det är uppfattningen att man kan och- bör ,~n
vända sig av likviditetskvoter som ligger i bakgrunden när man baEerar styrningen av marknaden på bankernas kreditkapacitet. Det har varit en allmän
uppfattning inom utredningen, även bland de där representerade företagen och
bankmännen, att ränterörelserna som sådana har en mycket liten betydelse för
investeringshenägenheten.
Jag vill slutligen påpeka en detalj. Pro·fessor Lundberg sade att man med det
experimenterande som förekommit i Sverige, särskilt när det gälller de finanspoli1tiska medlens verkningar, skulle kunna få ett definitivt svar på frågan om
dessas användbarhet; han hänvisade särskilt till kreditmarknadsundersökningarna 1955 och 1956. Men dessa- bedömdes ju som utonlordentligt otillförlitliga
även av dem som gj orde dem. Vi har fått \lov att skriva, att de i stort sett
endast kan avspegla fö~hå,Handena vid dessa speciell'a tillfällen och att det är
svårt att generalisera från dem. Även på det o-mrådet har alltså den allmänna
uppfattningen såväl bland utredningens ledamöter som bland de experter vi
haft till vårt förfogande varit den, att man vet mycket litet om dessa medels
använ,dbarhet. Den mycket tentativa skrivningen i betänkandet har en motsvarighet i en ringa kunskap. De försök som gjorts att skriva mera preciserat
har aHtid mötts med den invändningen, att m'an inte kan ,skrivIa så exakt därför
att m'an vet så litet om dessa fö'rhållanden mera generellt. Man vet hur det var
vid 'Speciella tillfällen, men m'an kan inte generalisera från de förhållandena.
Den ekonomiska teorins svårighet över huvud taget ligger naturligtvis däri, att
förhållandena ändras så kolossalt snabbt. Det är alltid svårt att genera:lisera
från enstaka undersökningar. Finns det många undersökningar, är alltid de
äldsta alldeles för garnila, och det är bara den sista Inan kan använda. Därför
får man ändå alltid hänvisa till en eller ett par undersökningar. I det sammanhanget vill j ag också säga, att den i betänkandet framförda synpunkten, att
relationerna mellan de olika variablerna i ett kon j unkturförlopp skulle ändras,
i och för Isig inte ar särskilt sensationell. Jag vill minnas att professor Lundberg själv som en av de första opponenterna mot Keynes i en avhandling 1937
påpekade detta. Vissa relationer är konstanta, och på dessa kan man bygga
upp en cykel, men denna konstans innebär i och för sig, att andra relationer
ändras. Det gä1ler bara att veta vilka 810m är konstanta och vilka som ändras.
Professor Erik Lundberg: Herr ordförande ! Nu tycks licentiat Odhner
och j ag se på betänkandet från samma piedestal och håller på att enas.
Jag sade att det drivits en relativt god stabiliseringspolitik i Sverige. Lic:~n
tiat Odhner tycks mäta resultaten med sikte på de ambitioner LO har beträffande den perfekta stabiliseringJspolitiken, medan j ag värderar närmast med utgångspunkt från resultat i länder som Belgien, England och USA; jag vill inte
j ämföra med Tys'k1and och Frankrike och en del andra länder som inte haft
egentliga konjunkturpåfrestningar. Ser man på de länder som haft konjunkturbesväflligheter så tycker jag att vi står oss ganska gott. England har visserligen
haft besvärligare påfrestningar än vi - allting är så ojämförbart på det här
området - men så till vida har England misslyckats lned sin stahiliseringspolitik som att ekonomin kommit in i stagnationer gång på gång. Ser vi på
våra stabHiseringsåtgärder från 1955 så lyckades vi i aHa fall stopp:a en investeringsboom inom industrin utan att aUmänna stagnationstendenser gj orde
sig gällande. Det var en skicklig prestation tycker jag. Det har aldrig hänt
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förut att m'an lyckats fönnå industrier under tider av goda vinster och expanderande efterfrågan att flytta över sina investeringar till avmattningsår. I
USA har man av politiska skäl ·bristande möjligheter att mera radik1alt applicera
stabiIiseringspolitiska medel, och man har där en annan instäMning till den
~ull1a 'sysselsättningen än vi har i Sverige. - Men jag förstår att LO-ekonomer
har en annan referensskala. ,Jag håller dook fortfarande på att v~r stabiliseringspolitik varit relativt fra~.gångsrik. Men jag medger att vår låga forskningsnivå på detta område gör, att jag inte har full täckning för mitt omdörrle.
Det är förfärligt få som verkligen på allVlar forskar på detta område. Det är
som licenti1lilt Odhner säger, att på det höga, ahswakta planet finns det mycket
gj ort av hög kvalitet, men vi ligger myoket sämre tiU än Amerika när det gäller
att studera ute på fältet med hj älp att tillgänglig statistik och hos företagen
genom intervjuer. Vi har inte gjort mycket för att ana\lyser.a det myoket rika
m'aterial vi har. H'är har inte heller sta'biliseringsutredningen hjälpt till. Det är
synd om dem som skall skriva remissvar.
Att bankmän ofta säger att ränterörelser inte har någon effekt på investeringarna är vad man kan vänta sig. Varje person se·m är expert inom sin
bransch hävdar att det inte är någon elasticitet i efterfrågan på just hans område - på andra områden är detta fallet, men inte just där han har sin verksamhet och sitt expertkunnande. Men vi ekonomer, 80m' är frila från expertkunnande kan ju få behålla vår uppfattning om prisbHdningens funktionsduglighet. Jag är sålunda övertygad om att en tillräckligt stor räntehöj ning får
starka effekter på in,dustrins investeringar. Om man översätter den investeringsavgift som infördes 1955-1957 till en motsvarande räntehöjning, som
skulle vara i två år, så betyder det kanske en korttidsränta på bortåt 12 procent. Det var en räntehöjning som fick påtaglig effekt, enligt föreliggande
enkätundersökningar. Vi borde lära mera av denna <'rfarenhet än vi faktiskt
gjort. Normalt har vi nog för små varilationer i räntan.
Beträffande verkningssättet aven varieran,de långsiktsränt.a är det nog bara
ett missförstånd mellan 088. Spelet med förväntningar och antecipationer är
mycket svårt. Om man lyckas höja den långa räntan med 2 procent och har en
relativt fri kapitalm·arknad, så måste den korta räntan gå upp så mycket mera,
annars stämmer det inte, om nämligen perioden med höga räntor skall vara
kort. Under antagande aven någorlunda fri marknad på bostäder och kraft
liksom på kapital måste de som hygger hus eller kraftverk utgå från att denna
högkonjunkturperiod med höjda kapitalkostnader inte får någon effekt på
prisläget på längre sikt i fråga om bostäder eller kraft. Om de får en kraftigt
ökad ränta på korta och långa lån blir det rationellt att uppskjuta investeringarna. De kan inte lägga denna höjda kapitalkostnad på priserna, eftersom
det är en relativt kort period av åtstramning som det är fråga nm. Införes en
kraftig kreditåtstramning i en ekonomi med reglerade marknader med efterfrågeöverskott och prisreglering, }a då kan kreditregleringspoJitik med höj da
räntor och obestämbara framtidsförväntningar betyda höjda förräntningsanspråk och stegrade priser.
Agr. lic. Clas-Erik Odllner.: Herr ordförande! Vi har en institutionell bindning mellan kort och lång ränta via sparbankerna. Vi' kan inte få loss den
korta och den långa räntan från varandra. Det är det s·o,m är svårigheten.
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en

Professor Erik Lundberg: Herr ordförande! Men om man har
genomförd kreditreglering, och investerare inte får medel utan ·måste skära bort
lönande investeringsproj ekt, så betyder detta att förräntningtsansp-råken drivs
upp på ett starkt vaner,ande sätt för olika företag och näringsområden. Den
effekten måste bli annovlunda än en allmän höjning av den långa och korta
räntan i relativt fria kredit- 'ooh k apitalmarknader.
i

D·ocent Karl-Olof Faxen: Herr ordförande! Det är väl en ,faktor tiU man
måste ha med i ekvationen. Teorin för sambandet mellan räntan å ena sidan
ooh storleken av kapitalstooken å andra sidan är prinlärt en ko,mparativ statisk
teori, 'Som säger att stocken av kapital måste anpassas, sedan en förändring av
räntan ägt rum. Teorin säger dook ingenting om med vilken hastighet detta
kom'mer att Jske. Eftersom investeringarna är ·derivatan av kapitalstocken, blir
denna hastighet bestämmande för dessas utveckling i tiden.
I det sammanhanget kommer exempelvis investeringsinaustrins fasta kostnader in i bilden. Det är väl detta som är utgångspunkten fÖT utredningens resonernang. Man förutsätter att de långsiktiga investeringarna utförs av kraftverk18byggnadsföretag eller hostadsbyggnadsföretag, som har betydan!de fastia
kostnader och som har långsiktiga p'floduktionlsprogram, som inte utan kostnad
kan varieras på kort sikt. Under sådana förhållanden kommer de långsiktiga
investeringarnas känslighet för förändringar i den långa rän~an att bli lägre än
i den enkla komparativt statiska teorin, som bara säger, att efter ·den och
den förändringen av den långa r:äntan måste Iden ooh den förändringen av
kapitalstocken inträda.

Ordföranden: Det återstår bara att tacka licentiat Odhner för hans
intressanta inledning och att tacka övriga deltagare i diskussionen för
deras synpunkter.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde torsdagen den 7 december 1961
Ordförande: Direktör H a l v d a n Å s l r a n d

Löner och priser
Professor Bent Hansen: 1)
Ämnet priser och löner är inte särskilt originellt, och huruvida jag
kan säga något originellt om· det är tvivelaktigt. Jag skall försöka
hålla mig på ett relativt principiellt plan, men anknyta i viss mån
också till dagens problem.
Vi vet alla hur inställningen till pris- och delvis också tilllönepro..
blemen har ändrats under efterkrigstiden. Mycket vatten har runnit
under broarna sedan Myrdalskommissionen sökte snickra ihop ett
program för produktionsinriktningen här i landet. På den tiden såg
man med allmänt förakt på tankegångar om prismekanismen som
vägledande för produktionsinriktningen, men i kraft av den utveckling som ägt rum speciellt under 50-talet och med den liberalisering som drivits igenom, bl. a. tack vare Parisorganisationen, har
inställningen svängt om på ett avgörande sätt. Förändringarna inskränker sig inte till den praktiska politiken, utan det förefaller som
om det också i den ekonomisk-politiska ideologien har blivit nära
nog ett axiom att det bästa man kan göra för att produktionsresurserna
skall fördelas på de olika produktionsgrenarna är att låta marknadspriserna visa vägen, alltså låta marknadskrafterna dra resurserna till
det lämpligaste användningsområdet.
Denna inställning har kommit till klart uttryck när det gäller varupriserna, och vad löneområdet beträffar har man resonerat så, att liksom staten i huvudsak skall hålla sig borta från vanlig prisbildning
skall staten överlåta fastställandet av löner på arbetsmarknadsorganisationerna. Gör staten det blir resultatet det bästa tänkbara..
Diskussionen på detta område har under senare år närmast gällt
1) Det följande är ett lätt friserat stenograJfiskt referat av ett föredrag som hölls utan
manu.skript, haserat endast 'På vissa stolpar. Någon uttömmande eller IU'gorös, framställning
av ämnet är ,det däl!för sjihiallet idke .fråga om.
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de fält, där man inte följt denna allmänna princip utan hållit fast vid
regleringar, speciellt jordbrukspolitiken och bostadspolitiken. Jag skall
inte dra fram de argument som anförts för att de nu bestående
regleringarna leder till dålig användning av produktionsresurserna och
dålig fördelning av produktionsresultatet - de är väl kända.
Förutsättningen för att man skall få ett lyckat resultat genom denna
ändring i politiken är naturligtvis att marknadsmekanismerna verkligen fungerar när det offentliga inte lägger sig i prisbildningen och
produktionsfaktorernas användning. Tankegången bakom tron på att
marknadskrafterna ger den bästa allokeringen är väl kända: om vid
givna priser behovet aven viss vara ökar, så ökar efterfrågan, varvid
priset stiger och det uppstår incitament till ökad produktion av just
den varan. Företagen på området bjuder då högre priser på produk.
tionsfaktorerna och drar dem över till sin produktion, varigenom
produktionsfaktorerna kommer till bästa möjliga användning.
En primär förutsättning - bland många andra - för att denna
mekanism skall fungera är naturligtvis att priserna inte är för stela;
de skall kunna röra sig lätt både uppåt och nedåt. Ju mera bundna
produktionsfaktorerna vidare är till viss produktion, desto sämre
överensstämmer också det ekonomiska systemet med denna ideala
allokeringsmodell.
Alla är också överens om, att finns det monopol eller monopolis·
tiska inslag i prisbildningen på något område, så stör detta fördel·
ningen av produktionsresurserna. En alltför ringa del av resurserna
förs då till det område där monopolet finns; produktionsresurserna
drivs över till andra områden, om de inte förblir outnyttjade och pro·
duktiviteten i samhället som helhet blir lägre.
Det har varit förvånansvärt litet intresse här i landet för de problem
som sammanhänger med övergången till en ny grundinställning i den
ekonomiska politiken - jag bortser då från diskussionen angående
jordbruket och bostadsmarknaden, där intresset närmast varit att få
bort de existerande regleringarna. Diskussionen har i mycket liten
utsträckning rört sig kring frågan, huruvida priserna och marknadsmekanismerna verkligen fungerar tillfredsställande. Det enda mera
betydande undantaget 11ärvidlag är det intresse LO visat för problem rörande produktionsinriktning och produktionsutveckling. LOekonomerna har sedan gammalt haft intressen av detta slag, vilket
bl. a. sammanhänger med att de på sitt eget område inte vill ha
smidighet i prisbildningen; de önskar inte att lönerna skall röra sig
i enlighet med efterfrågan och. tillgång. De inser å andra sidan~ att
problem uppstår om rörlighet i lönerna saknas, och dessa problem
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vill de ge en lösning på. Men utöver de diskussi01!er som vållats av
LO-ekonomernas problemlösningar har som sagt debatten kring dessa
ting varit ovanligt torftig.
Det som mest diskuterats på prisernas och lönebildningens område har varit inkomstfördelningsproblemen. Intresset för förekomsten av monopol eller tendenser härtill på vissa områden sammanhänger mest med dessa företeelsers förmåga att öka företagens vinster på lönernas bekostnad. Det är typiskt nog inkomstfördelningsargument som ligger bakom de regleringar vi har kvar - dessa
regleringar har ansetts vara lämpliga för· att säkra vissa inkomster åt
jordbrukare och att hindra fastighetsägarna att få vissa inkomster.
Vidare har man när pris- och lönefrågor diskuterats uppmärksammat inflationsproblemet. Men det måste erkännas, att om man från
inflationsproblemet rensar bort allokeringsproblemet och problemet
om inkomstfördelning så blir det inte många inflationsproblem kvar.
Alla de skadliga verkningar man har ansett sig kunna se hos inflationen ligger på ett av dessa två områden.
Det kan här vara värt att uppmärksamma att inflationen för en
del ekonomer och politiker fått ett visst skimmer av rationalitet över
sig; dessa hyser då den uppfattningen att prismekanismerna inte fungerar riktigt, eftersom priserna och lönerna aldrig kan' justeras nedåt.
Skall man åstadkomma de förskjutningar i priser och löner som
är nödvändiga för att produktionsresurserna skall söka sig åt rätt håll
kan detta bara ske genom att lönerna och priserna på vissa områden
stiger, medan de på de områden där produktiviteten är lägre förblir konstanta eller stiger mindre kraftigt. Mot bakgrunden av ett
ineffektivt fungerande pris- och lönesystem kan alltså inflationen få
något rationellt över sig, men denna funktion hos inflationen kan
aldrig bli annat än ett nödargument, ty man har alltid rätt att fråga
om det inte är möjligt att få dessa ofullständigt verkande marknadsmekanismer att fungera bättre. Det är den frågan jag skall ta upp
till diskussion här i kväll.
När det varit tal om stelhet och ovidkommande inblandning i marknadsmekanismen har man här i landet mest riktat uppmärksamheten
mot lönerna. Vi som diskuterat dessa ting har ofta blivit utskällda
för att blunda för prissidan - det skulle i själva verket ligga minst
lika mycket problematik på den sidan som på lönesidan. Jag tror
emellertid det är berättigat att ta lättare på prissidans än på lönesidans problem i detta sammanhang. Vi lever i ett land med relativt stor utrikeshandel. Genom export och import är många priser
givna utifrån, och landets företagare kan ofta inte göra mycket åt
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prisutvecklingen. Det är nog också detta som i praktiken medför att
de som diskuterar bristerna i prisbildningsmekanismerna här i landet i regel inte riktar sin uppmärksamhet i större utsträckning mot
industriens prissättning utan mera mot handelns. Det är särskilt inom
partihandeln och detaljhandeln som prisbildningen inte anses fungera
som den skall.
Det ligger väl också något i detta. Det är industrien som har den
mest livaktiga priskonkurrensen utifrån. Handeln, framför allt detaljhandeln, är till sin karaktär "hemmamarknadsindustri" och av
naturliga skäl i viss mening skyddad mot konkurrens från utlandet.
Det är väl också därför som statens pris- och kartellnämnd i praktiken
huvudsakligen inriktat sin verksamhet mot varuhandeln och mera
sällan studerar industriens priser. Förmodligen är den verksamhet som
myndigheterna bedriver ganska ointressant i detta sammanhang och
inte heller till någon större nytta. Är handelns marginaler stigande
- och det är möjligt att man kan konstatera något sådant - så
ligger nog orsakerna till väsentlig del i det faktum, att vi haft för hög
efterfrågan under större delen av efterkrigstiden. Det är ganska naturligt att detta drar marginalerna uppåt. Vidgade handelsmarginaler
är ett normalt fenomen vid en efterfrågeinflation. För att motverka
marginalernas ökning bör man naturligtvis driva en politik som
syftar till att förebygga att efterfrågan blir så stor att handelsmarginalerna kan stiga.
Vidare är det sannolikt att bakom ökade marginaler ligger ökade
kostnader både på grund av stigande löner och av andra skäl, som
jag skall återkomma till.
Slutligen bör man kanske också peka på ~ den utveckling som liksom
har påtvingats handeln via stadsplanering och liknande åtgärder. Man
har såvitt jag förstår medvetet skapat ypperliga monopolpositioner
för detaljhandeln: det byggs ett visst antal butiker i förhållande till
antalet lägenheter i ett område., och proportionerna är förmodligen
uträknade så, att de måste leda till att det blir större kundkrets för
varje butik och därmed större efterfrågan än man varit van vid tidigare. Detta har naturligtvis till resultat att detaljhandlarna kall driva
upp sina marginaler. Återigen måste kritiken, där det finns anledning
till sådan, riktas mot andra företeelser än prisbildningsmekanismerna.
Jag tror man kan säga att det karakteristiska för varuprisbildningen
trots alla konkurrensbegränsningar är den kraftiga splittringen mellan
producenterna. Ett flertal producenter konkurrerar på de flesta områden; de områden där man har utpräglade monopol är få. Därför
är nog också de farhågor man på vissa håll hyst för att en autonom
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vinstinflation skulle spela en roll här i landet genom att industri och
handel ökar sina vinster utan hänsyn till efterfrågan inte så överhängande. Det är inte' konkurrens i och för sig som saknas. Felet
är snarare den relativt svaga priskonkurrens som blir mindre och
mindre. Detta leder till stigande kostnader: företagen konkurrerar
genom reklam och allehanda underligheter som kostar pengar och
självklart leder till ökade marginaler; men nettovinsterna stiger knappast av denna anledning. Allt försäljningsarbete - som har blivit
så modernt och- som man väl speciellt i detta hus sök.er skapa nl0tiveringar för och hävdar vara något som ökar välfärden i landet är ett kostnadshöjande element. Vare sig man betraktar det som en
produktivitetssänkning eller ser det på annat sätt måste "ökat försäljningsarbete" med det sätt på vilket prisindex faktiskt räknas ut
här i landet innebära en tendens till prisstegringar på grund av
kostnadsökningar.
Det finns säkerligen många punkter att slå ned på i prisbildningen.
Jag har bara försökt skissera bilden i stora drag. Tyvärr finns här
i landet mycket litet av studier över hur prisbildningen faktiskt fungerar. De stora statliga utredningar som har sysslat med hithörande
problem - 1951 års penningvärdeutredning och stabiliseringsutredningen - har knappast alls behandlat detta centrala problem. Penningvärdeutredningen gjorde ingenting åt det och stabiliseringsutred..
ningen framlade några läroboksmässiga funderingar över hur prisbildningen går till, men några riktiga studier av hur priserna i olika
varugrupper bestäms har vi hittills inte sett här i landet. Speciellt
kunskaperna om vad för slags överväganden som egentligen bestämmer industriens prissättning är mycket dåliga.
Det är ett speciellt problem på detta område jag skulle vilja ta
upp till närmare diskussion i kväll. Man har, såvitt jag förstår, överallt
haft den ytliga uppfattningen att den monopolprisbildning som kan
förekomma inom exportnäringen inte är något att bry sig om. Jag har
själv varit med om att för Parisorganisationens räkning utarbeta en
rapport beträffande prisstabiliseringsproblemet. I denna rapport gavs
uttryck åt uppfattningen att ett av de mest effektiva medlen att hindra
monopolistiska prishöjningar i ett land var kraftig konkurreIls från
utlandet. Men detta i sin tur förutsätter naturligtvis att man måste
vara beredd att göra någonting för att motverka kartellbildningar och
andra konkurrensbegränsningar i den internationella handeln.
Man frågar sig vem som egentligen skall gripa in mot sådana företeelser. Såvitt jag vet gör man i alla länder, som har lagstiftning om
monopolkontroll, undantag för monopolistiska tendenser inom export-
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näringar. I trustlagstiftningens klassiska land USA är just truster,
vilkas verksamhet är riktad mot utlandet, undantagna från hela lagstiftningen, och myndigheterna intresserar sig inte för deras prispolitik. Om jag inte misstar mig är förhållandena likartade här i
landet. Jag vet inte om pris- och kartellnämnden har rätt att lägga
sig i prissättningen på exportvaror. Såvitt jag vet har den i varje fall
aldrig gjort det.
Man möter här ständigt inställningen att medan inhemska monopol
av olika skäl är skadliga - de snedvrider inkomstfördelningen och
produktionsresursernas fördelning - kan monopolprisbildning gentemot utlandet tillåtas. Bakom detta ligger nu för det första en moralisk inställning som är intressant att iaktta: samtidigt som man är
upprörd över de inhemska monopolen, anses det fullt juste att klämma
åt utländska köpare.
Egendomligt är vidare att man tagit för givet att det är förmånligt
för landet att exportindustrier bär sig åt på detta sätt. Motiveringen
för att detta skulle vara gynnsamt för samhället som helhet är naturligtvis att när exportindustrien kan höja sina priser så förbättras
landets terms of trade: vid givna importpriser får vi mera i utbyte
för vår export om vi tar ut högre exportpriser. Men resonemanget
haltar. Saken är nämligen den, att när exportindustrier, liksom andra
industrier, försöker driva upp sina priser, så sker detta på bekostnad
av den. omsatta varumängden. Förutsättningen för att en sådan politik
skall drivas av exportindustrien är naturligtvis att den prishöjning man
kan genomföra är så kraftig att den mer än uppväger den minskning
av vinsterna som blir följden av den minskade omsättningen.
Det är inget tvivel om att så långt håller resonemanget. Industrien
i fråga får ökade inkomster och den "bruttonationalprodukt" per
produktionsinsats som skapas av exportindustrien stiger. Men om vi
sedan frågar : Vad blir det av de produktionsresurser som då inte
längre sysselsätts inom exportindustrien eller som där anlitas i mindre
utsträckning än om exportindustrien höll frikonkurrenspriser? så
måste svaret bli att de ledigblivna resurserna pressas över i andra
näringsgrenar och där ger lägre produktivitet än de skulle ha givit
i exportindustrien. Detta är den negativa post som bekräftar den
gamla iakttagelsen, att så snart vi har monopolprissättning uppstår
en snedvridning av produktionsresursernas användning. Produktionsresurserna blir inte utnyttjade optimalt.
Nu kan plusposten naturligtvis vara större än minusposten. Den
vinst landet får genom de förbättrade terms of trade som uppnås
genom de höga monopolpriserna är ju en obestridlig pluspost. Visser-
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ligen kan man säga att det är vinsten inom exportindustrien som stiger,
men den kan beskattas bort och ges till 'arbetarna om man har lust
till det. Den risk jag vill betona är att minusposten också kan vara
större än plusposten: även om exportindustrien har möjlighet att höja
sina priser är det alltså inte säkert att detta blir lönsamt ur hela det
svenska samhällets synpunkt.
Detta ganska abstrakta resonemang om den eventuella skadligheten
aven monopolprispolitik från exportindustriens sida har jag fört
bl. a. därför att problemet är aktuellt här i landet för närvarande. Jag
tänker på vad som hänt inom massa- och pappersindustrien under den
senaste tiden. Låt mig helt kort rekapitulera händelseförloppet.
I dessa industrier och alldeles särskilt i massaindustrien står man
inför ett kortsiktigt problem: försäljningen 1960 blev inte så stor
som beräknat. Lagerhållningen är stor, vilket ger köparna i utlandet
anledning att spekulera i fallande priser, och så länge de gör det
uteblir en del av efterfrågan. Samtidigt har man ett mera långsiktigt
problem: massaindustrien överallt i världen har byggts ut i en takt
som för en tid framåt, 3-4 år åtminstone, kommer att medföra att
kapaciteten överstiger efterfrågan. Ständiga nytillskott av kapacitet
ger naturligtvis tendenser till prisfall: köparna vet om den lediga
kapaciteten och nytillkommande producenter bjuder under för att få
produktionen i gång. Bägge dessa ting ger på längre sikt tendenser
till prisspekulation och sämre försäljning. Det är för att komma åt
denna spekulation som massaindustrien och nu senast också vissa
delar av pappersindustrien genom produktionsbegränsningar har velat
göra klart för köparna att de inte skall räkna med prisfall. Man söker
stabilisera priserna genom att minska produktionen eller i varje fall
hålla produktionen nere på en viss nivå.
Varför sänker då inte dessa industrier sina priser? Det måste väl
finnas en viss priselasticitet? Ja, det gör det utan tvivel vad beträffar
papper och det bör det också göra vad beträffar massa. Vi vet att de
skandinaviska massaindustrierna i viss utsträckning lider av konkurrens från amerikanska producenter och just på grund av sin bristande
förmåga eller vilja att priskonkurrera har förlorat marknader i bland
annat Sydamerika till amerikanarna. Vidare utvecklas på olika håll
i världen pappers- och massaindustrier, delvis sådana som baseras
på lövskog vilket skapar ytterligare konkurrens. Samtidigt används
massa i textilindustrien i konk:urrens med andra syntetiska fibrer. Det
bör rimligtvis även i efterfrågan på dessa varor finnas en viss priselasticitet. Varför löser man då ett överkapacitetsproblem genom att
minska produktionen?
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Det svar man omedelbart frestas ge är: Så bär sig monopolister
alltid åt. Monopolpolitik innebär just att produktionen för att öka
företagets vinst hålles lägre än vad kapaciteten medger. Det problem
som löses med monopolpolitiken är alltså industriens vinstproblem.
Industrien får högsta möjliga vinst, trots att en del av kapaciteten är
outnyttjad. Att en sådan politik bidrar till att sänka bruttonational·
produkten är klart. Arbetskraft kommer rimligen att friställas och en
viss maskinkapacitet kommer att stå ledig. Även om den arbetskraft
som inte kan sysselsättas i företaget kan sättas in på andra områden
tack vare arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet kan denna arbetskraft
uppenbarligen på kort sikt inte placeras i en verksamhet som visar
någon imponerande produktivitet. Denna väg att undgå överkapacitetssvårigheterna är massa· och pappersindustrien inte den första som
har slagit in på. Det är den amerikanska stålindustriens princip. Den
tyska järn- och stålindustrien gick en annan väg när- den under reces·
sionen 1957 besvärades av tendenser till efterfrågeminskning. Tyskarna producerade för fullt. Priserna föll men i gengäld hölls produktionen något så när uppe. Men även de tyska stålföretagen har nu
funnit att det lönar sig bättre att minska produktionen och hålla
priserna uppe. Och nu går alltså den svenska industrien till väga på
samma sätt.
Detta är en nlöjlig förklaring till produktionsinskränkningarna. Men
det finns också andra nlöjligheter än hänvisningar till enkel monopol.
politik att förklara varför dessa industrier har valt den politik som
de nu har valt. En förklaring ligger i antagandet att vinstmarginalerna
- trots att den skandinaviska massaindustrien har om inte direkt
monopolställning på marknaden så dock i alla fall en ställning som
prisledare - pressats samman så mycket att det inte går att sänka
priset. Jag vill inte uttala mig om vilken av dessa förklaringar som
är den riktiga. Föredrar man att minska produktionen framför att
låta en del av vinstmarginalerna stryka med eller är det så, att det
åtminstone i de sämst ställda företagen inte finns några marginaler
som kan offras? Är vinstmarginalerna pressade - det kan man lätt
föreställa sig att de är med tanke på löneutvecklingen och prisutveck"
lingen på massaved - är naturligtvis inte därmed sagt att inte en
dålig prisbildningsmekanism kan vara orsaken till det tillstånd som
har uppkommit. Då måste vi söka orsaken inom lönepolitiken och
fråga om arbetslönerna har drivits upp i ett tempo som lett till att
industrien måste karakteriseras som icke konkurrenskraftig under de
förhållanden som i dag råder.

Jag vet som sagt inte vilken av förklaringarna som är den riktiga.
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Statistiken över dessa sidor av näringslivet är inte så förnämlig här
i landet, och framför allt släpar industristatistiken så långt efter, att
man inte kan företa studier av vinstmarginalernas utveckling inom
dessa industrier för 1960 och 1961. Det skulle emellertid vara mycket
intressant att få utrett, varför dessa industrier ovillkorligen försöker
hålla priserna uppe på sina produkter.
Oavsett vilken av förklaringarna som är den riktiga är det, som
jag nämnde, tydligen så att pris- och lönebildningsmekanismerna fu~·
gerar illa. I andra länder - skolexemplet är åter den amerikanska
stålindustrien - har industrier med monopol eller åtminstone oligopolposition, vilka över (under) sig har starka fackföreningar som är
beredda att driva upp lönerna så" snart de tror att det finns utrYlnme
för detta i tillräckliga vinstmarginaler, visat sig vara utsatta för särskilda faror. Sådana industrier får på grund av de dubbla monopolen,
som tenderar att driva priser respektive kostnader uppåt, mycket lätt
att prissätta sig själva ut ur marknaden. Det är det som har skett med
den amerikanska stålindustrien och man har anledning frukta att vissa
av Sveriges exportindustrier kan komma i motsvarande läge. Den farligaste av alla typer av konkurrensbegränsning är nog den, där en
industri med möjlighet att driva upp sina priser bakom sig har en
fackförening nled samma möjlighet i fråga om lönerna. Sådana förhållanden gör att det trots allt tal om att utlandets priskonkurrens är
väsentligen bestämmande för den svenska industriens priser finns anledning att på vissa punkter fråga sig, om det står rätt till med den
svenska industriens prisbildning.
Vad kan man då göra åt sådant? Jag tror personligen inte att man
kommer långt med pris- och kartellnämnden - den är inte rätta
vapnet att sätta in mot svårigheter av denna typ. Över huvud taget
har det visat sig att det inte är med prisövervakning och administrativa åtgärder man skall bekämpa konkurrensbegränsningar. När man
blickar tillbaka på 1900-talets kraftiga aktivitet på detta område i
USA och ser hur litet de övervakande myndigheterna har lyckats
åstadkomma, står det klart att sådana ingripanden inte är den" rätta
vägen. I det konkreta fallet pappers- och massaindustrien tycker man
att det enda naturliga hade varit om arbetare och arbetsgivare tillsammans helt enkelt hade diskuterat igenom de för dem bägge gemensamma pris- och löneproblem som industrien har. Då föreställer jag
mig också att man - trots de mycket våldsamma utgångskrav som
arbetarna sedan har kommit med - skulle ha kommit fram till en
lösning som inneburit prissänkning och en mera blygsam löneutveckling. Detta skulle ha varit så mycket lyckligare som mycket talar för
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att inte massaindustrien - och kanske inte heller pappersindustrien
- kommer att lyckas hålla de priser som de nu vidtagna åtgärderna
syftar till att bevara. Den prisspekulation som pågår kan lätt komma
att fortsätta så länge producenterna har ledig kapacitet och så länge
det finns outsiders - och förresten inte bara outsiders
som är
villiga att konkurrera med priserna.
Ett annat sätt att angripa problem av denna typ - åtminstone
om de är relativt begränsade - vore att i stället för administrativ
prisövervakning söka bjuda industrier med monopolistisk prisbildning någon form av konkurrens. Det är meningslöst att administrativt
försöka hindra massa- och pappersindustrien att hålla priserna uppe,
men kunde man skapa konkurrens och hot om att sälja till lägre prjser
och därmed beröva industrierna deras marknad, om de inte också
valde samma väg, tror jag att man skulle kunna uppnå en del. Sådan
konkurrens kan inte gärna tänkas komma från annat håll än statliga
industrier - det enda argument ,man såvitt jag förstår kan ge för
existensen av statliga industrier är i själva verket att de skall brukas
till att skapa konkurrens på områden, där det privata näringslivet
inte verkligen konkurrerar. Sådan priskonkurrens kan man i praktiken
bara skapa på områden där det är fråga om stapelvaror och där det
är lätt att genomskåda prisbildningen och förhållandena i övrigt. Det
är bara för den typen av varor - t. ex. pappersmassa, eventuellt
papper - som metoden är tillämplig. Här i landet finns väl heller
inte anledning att företa dylika ingripanden på så många andra områden, ty exempelvis malmexportföretagen och järn. och stålindustrien
är inte prisledare på samma sätt som massa- och pappersindustrien.
Vad så lönesidan beträffar verkar där ju organisationer som är
oerhört mycket starkare än alla monopoltendenser på varusidan. Nästan hela löntagarsidan är organiserad; och på arbetsgivarsidan är åtminstone de stora företagen organiserade. Nu betyder naturligtvis
inte organisationerna i och för sig att löneutvecklingen blir olycklig
ur stabiliseringssynpunkt eller med tanke på resursallo'keringen. Organiseringen kan ju vara nödvändig för att skapa rimlig balans mellan
arbetsgivare. och arbetare - utan organisationer skulle arbetsgivarna
ha övertaget, därför att de är få och arbetarna är många och därför
att landet har den geografiska struktur det har.
Organisationernas inverkan på löneutvecklingen beror också på
vilka målsättningar organisationen arbetar med. Jag skall närmast
hålla mig till löntagarsidans måls.ättningar, dess "program". På arbetsgivarsidan finns det inte på samma sätt ideologier och målsättningar utöver de mycket enkla värderingarna att man skall hålla igen
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så mycket man orkar och i ,möjligaste mån hindra lönestegringar
utan alltför mycket oro på arbetsmarknaden. Det är torftigt med det
ideologiska på arbetsgivarsidan.
På löntagarsidan härskar här i landet en inställning som kan sägas
innebära att löntagarnas organisationer skall vara förståndiga och
inte äventyra en stabilisering om statsmakterna gjort fel - detta som
mera allmän målsättning. Vad lönerelationerna beträffar strävar man
efter att realisera den solidariska lönepolitiken.
Det är oklart vad denna solidaritet egentligen betyder. LO syftar
till att genomföra "lika lön för lika arbete", men hur detta mål rent
konkret skall definieras är det svårt att få något fast grepp om. Motiven för att löneskillnader skall kunna bestå visar sig vara ungefär
desamma som de som skulle ligga bakom lö·neskillnader vid verklig
marknadslönebildning och fri och lätt övergång mellan företag och
yrken. Man anser det t. ex. klart att den som satsat på högre utbildning också skall ha rätt till kompensation i form av motsvarande
högre lö·n. Speciellt smutsigt, illaluktande eller eljest obehagligt arbete
skall likaledes medföra kompensation, men sådant skulle naturligtvis
också vid fri lönebildning i det långa loppet kompenseras. När man
ser på försöken till arbetsvärdering får man också det intrycket att
bedömarna i sista hand försöker avgöra vilka slags arbeten det råder
stor efterfrågan på och över huvud taget resonerar längs linjer som
ger resultat som mycket liknar vad marknadskrafterna skulle medföra.
På grund härav tror jag inte att den solidariska lönepolitiken på
längre sikt strider mot den lönesättning som fri lönebildning skulle
leda till och som man kunde önska med tanke på resursallokerin,gen.
Däremot kommer naturligtvis de kortsiktiga fluktuationer som skulle
uppstå på en fri marknad inte till stånd med rådande system. Det hör
till ideologien att löntagarna inte vill finna 'sig i sådana fluktuationer.
Olägenheter uppstår då genom att tillfälliga, lokala jämviktsbrister
på arbetsmarknaden inte rättas till genom kortsiktiga löneanpassningar, och för att undanröja dessa olägenheter skall Arbetsmarknadsstyrelsen föra en aktiv arbetsmarknadspolitik - blir människor arbetslösa, skall de genom Arbetsmarknadsstyrelsens försorg flyttas över
till annan verksamhet.
Detta är en i och för sig mycket väl genomtänkt ideologi - det
måste utan vidare medges. Bristerna i den är först och främst att lnan
riskerar att på kort sikt skapa onödiga svårigheter. Tillåter man inte
lönerna att stiga långsammare i industrier som har relativt liten efter.. ,
frågan - vi tänker oss ett samhälle där staten försöker vidmakthålla
en balans nära full sysselsättning och där vissa industrier får litet för
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stor och andra något för liten efterfrågan - och omvänt lönerna i
industrier med god efterfrågan tillåts att stiga snabbare, skapar man
onödig arbetslöshet och onödiga överföringsproblem. Överföringar
till annan verksamhet sker ju inte gratis. Dels kostar det att flytta
människor fysiskt, dels har de i sin nya verksamhet alltid relativt låg
produktivitet, åtminstone en tid. Därigenom kan denna politik leda
till dålig allokering på kort sikt: det blir för mycket av flyttande
fram och tillbaka med ty åtföljande sänkt produktivitet.
I praktiken försöker man, om industriens svårigheter är övergående,
att ge den friställda arbetskraften annan sysselsättning i form av
beredskapsarbeten i närheten och satsar inte på omskolning eller överflyttning till annan landsända. Men för att kunna tillämpa den principen måste Arbetsmarknadsstyrelsen veta om industriens svårigheter
är av kortsiktig eller mera långsiktig natur, och en sådan vetskap kan
Arbetsmarknadsstyrelsen naturligtvis inte ha. Jag föreställer mig också
att Arbetsmarknadsstyrelsen inte har tillgång till någon hemlig slagruta
som kan avslöja detta. Enligt vad jag känner till finns det f. ll. inga
genomtänkta beprövade metoder som med rimlig säkerhet kan hjälpa
oss att ställa prognoser på lång sikt för en given industri.
Man riskerar alltså att begå stora fel i denna överflyttningspolitik,
denna aktiva arbetsmarknadspolitik, och att skapa förluster som
inte skulle uppkomma om man utnyttjade marknadskrafterna. Om en
industri går tillbaka och man i den industrien låter lö'nerna stiga
mindre snabbt eller till och med falla kan industrien hålla lägre
priser och på det viset hålla produktionen uppe. Finns det möjlighet
till snabb övergång mellan olika företag går en del av arbetskraften
då över till annan verksamhet, men den kan - om vi nu räknar
med att övergången är lätt - då också utan svårighet söka sig tillbaka.
Man får alltså inte onödiga och kostsamma omflyttningar.
Ur praktisk synvinkel leder alltså den diskuterade ideologien alltför lätt till dålig allokering av produktionsresurserna. Man skulle
därför önska att löntagarorganisationerna kunde låta denna punkt i
sin ideologi falla. Det finns så mycket större anledning till det som
ideologien ju kom till vid en tidpunkt då socialpolitiken inte var så
utvecklad som nu - man skapade denna ideologi delvis av socialpolitiska skäl. Nu - efter 30 års socialdemokratisk regim - skulle
det inte behöva vara en uppgift för löntagarorganisationerna att driva
socialpolitik.
Därtill kommer att man i praktiken misslyckas. Trots att man ständigt strävar efter att genomföra den solidariska lönepolitiken, slår
löneglidningen undan benen för de fackliga organisationerna och
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skapar en del av de förskjutningar av lönerelationerna på kort sikt
som man är tacksam för av hänsyn till resursallokeringen.
Men tyvärr har löneglidningen också egenskapen att bidra till att
lyfta hela lönenivån. Den sammanlagda lönelyftning som sker genom
avtal och löneglidning blir för stor i förhållande till produktivitetsstegringen och på så sätt kan löneglidningen inte bli den lösning på
problemet som man skulle önska.
Det är frestande att tänka sig en ordning där löneglidningen fanns'
kvar men i stället statsmakterna sökte säkerhet för att de avtalslnässiga
höjningarna blev något mindre än de varit under senare år. En sådan
ordning kan dock bara ge en lösning i den mån den accepteras på
löntagarhåll. Så länge löneglidningen uppfattas som något ont som
torpederar löntagarorganisationernas ansträngningar, är det svårt att
tänka sig att man skulle lyckas hålla de avtalsmässiga höjningarna på
lägre nivå för att få rum med löneglidningen. Därför är det mycket
som talar för att det skulle vara lyckligt för vår ekonomi om vi samtidigt med att löneglidningen eliminerades fick mera smidighet vid
fastställandet av de avtalsmässiga lönerna med hänsyn till relationerna
mellan olika arbetarkategorier.
Vad kan det allmälma göra för att få en sådan ordning till stånd?
Kunde arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna
tillsammans gripa sig an problemet vore detta givetvis det lyckligaste.
Många av dem som propagerar för att det allmänna skall ta itu med
problemen hoppas utan tvivel på att redan utsikten till något sådant
skall vara tillräcklig för att få arbetsmarknadsorganisationerna att
själva lösa problemen. Men det är väl att vara optimist att tro att det
skulle gå så lätt.
Då återstår frågan vad det allmänna kan göra. Vi kan inte gärna
tänka oss en arbetsmarknad utan organisationer - det är inte bara
en politisk orimlighet utan det skulle också skapa en snedvridning
genom att arbetsgivarna finge ett olyckligt övertag vid lönefastställandet. Vi måste alltså ha organisationer även i fortsättningen.
Bland de ingripanden som då kan komma i fråga - jag nämner
de möjligheterna i den ordningen, att jag tar de lindrigaste typerna
av offentliga ingrepp först och sedan går över till värre och värre
saker - märks främst en del åtgärder som arbetsmarknadsorganisationerna i själva verket inte kan ha någonting emot.
Jag tänker först på socialpolitiska åtgärder. Man kan utveckla
socialpolitiken på sådant sätt att fackföreningarna anser sig ha allt
mindre anledning att driva solidarisk lönepolitik. Ju mera man anstränger sig i socialpolitiken för att hjälpa familjer med låga inkorns-
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ter, desto mindre skäl bör fackföreningarna ha att skydda dessa genom
sin lönepolitik. Med socialpolitik gör man dock knappast den solidariska lönepolitiken helt överflödig, ty det ligger också åtskilligt av
rättvisepatos i hävdandet av principen lika lön för lika arbete., Det
är en gammal socialistisk princip som fackföreningsrörelsen väl anser
sig måste hålla fast vid. Men någon begränsning av den solidariska
lönepolitiken går det väl att uppnå på' socialpolitisk väg.
Vidare får staten inte själv· synda genom att skapa oro på arbetsmarknaden. Jag kan nämna t. ex. utformningen av ATP som har
stört ordningen på arbetsmarknaden för ganska lång tid. Staten bör
givetvis i sin politik se till att den inte indirekt medverkar till att
skapa extra lönekrav. Staten har inte fullgjort sin skyldighet i det
avseendet. Jag gissar, att när det gällde ATP var man inom socialdepartementet i all hemlighet rätt nöjd med att man gav löntagar.
organisationerna en liten extra hjälp till lönehöjningar. Socialpolitiker
ser det lätt på det sättet.
Statens egna anställda - vi utgör 20 procent av alla anställda spelar en stor roll i samhällsekonomin. Det betyder därför mycket
även för den privata arbetsmarknaden hur staten utformar politiken
gentemot sina egna anställda. Just den omständigheten att staten
spelar så stor roll på arbetsmarknaden gör att staten alltid har någon
sorts lönepolitik - hur den än bär sig åt bedriver den ju viss politik
mot sina anställda. Man kunde önska att denna politik lades upp
med tanke på verkningarna för. hela arbetsmarknaden. Det innebär
naturligtvis att man upphör med att bara räkna lönegrader och utöva
hela den gymnastik som civildepartementet har koncentrerat sig på
(oc'h som tycks vara det enda som civildepartementet kan). Det
betyder att man på statligt håll måste tänka över vilken typ av arbetskraft man önskar att staten skall få och vad detta betyder för arbetsmarknadens balans. Man får lov att beakta arbetsmarknadssynpunkterna i budgetpolitiken - fråga sig om man vill låta den statliga
verksamheten expandera på det eller det området. Man måste veta
vad man gör när man bedriver statlig anställnings- och lönepolitik.
J ag behöver inte räkna upp exempel på de konstigheter som blir
följden av den löne- och anställningspolitik som faktiskt bedrivs från
statens sida. Strävan efter en rationell lönepolitik innebär, kan man
säga, krav på större rationalitet i den statliga ekonomiska politiken
i allmänhet. J ag kan inte föreställa mig annat än att alla skulle kunna
vara nöjda med en utveckling i sådan riktning.
För att sedan komma till rätta med löneglidningen skulle de statliga myndigheterna exempelvis kunna reglera ackordsarbetets omfatt-
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ning, sätta regler för vilka lönekontrakt som skall kunna ingås. Det
står ingenstans skrivet att arbetsmarknadens parter skall ha rätt att
välja vilka löneformer de vill. Det finns många andra rättsonlråden
där parterna genom lagstiftningen är förhindrade att ingå avta] med
vilket innehåll som helst. Vi har ingen allmän kontraktsfrihet här
i landet och det .finns inget skäl för att avtalsfriheten inte skulle kunna
vara begränsad även på detta område.
Åtgärder som väl också får anses höra till de lindrigare vore välatt det allmänna i högre grad än nu är fallet lade sig i förhandlingsformer och förhandlingstidpunkter. Det som speciellt intresserar är
naturligtvis tidpunkten för löneuppgörelserna i förhållande till statsbudgetens fastläggande. Det måste vara ett självklart kravatt staten
skall kunna bestämma sin politik efter det att löneförhandlingarna
har avslutats för att staten härigenom skall kunna justera vad som
har skett genom avtalsuppgörelserna - i den mån staten nu kan det,
och det går i viss utsträckning med ekonomisk-politiska medel - och
även för att staten skall kunna ha den statliga politiken i bakfickan
som någonting organisationerna måste tänka på vid förhandlingarna.
Vi kommer därmed över till de mera direkta påtryckningar som
kan tänkas. Det har varit tal om att staten skulle kunna utfärda deklarationer om hur mycket lönerna ett visst år borde få stiga med hällsyn
till vad man kände till om produktivitetsutvecklingen, utvecklingen
av andra kostnader - såsom råvarupriser, ATP-avgifter m. m. och även med hänsyn till de prisstegringar på färdigvarusidan som
man kan vänta genom inflytande från utlandet. Sådana deklarationer
skulle kanske inte i sig själva betyda så mycket. Vi vet på förhand hur
de skulle låta och organisationerna känner på förhand läget. Men lnan
skulle med dessa deklarationer som utgångspunkt kunna skapa en
offentlig opinion mot arbetsmarknadsorganisationerna. Dessa har
kommit att bli betraktade som heliga fenomen som det är hädelse
att uttala sig om annat än i mycket positiva ordalag. Exempelvis
tidningarna vågar sällan på allvar ta upp arbetsmarknadsorganisationernas verksamhet till kritisk granskning. Det kunde lätt skapas
en offentlig opinion som vaket och medvetet följde arbetsmarknadsorganisationernas verksamhet med den kritiska skepsis som man
bör ha gentemot monopolistiska organisationer. Medborgarna .- även
löntagarna - förstår nämligen i allmänhet utmärkt väl att de inte
har någon glädje av lönehöjningar över vissa gränser utan att sådana
lönehöjningar tvärtom kan försätta landets ekonomi - och därmed
dem själva - i bekymmersamma situationer. Det gäller bara att
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gå i spetsen för en opinionsbildning. I stället för allmän aktning för
organisationerna borde det finnas allmän skepsis mot dem.'
Först och främst kunde jag tänka mig att riksdagen därvid skulle
gå i spetsen, att riksdagsmännen verkligen engagerade sig för en lälnp~
ligt avvägd lönepolitik. Jag deltog i en diskussion häromdagen där
lönefrågorna kom upp. En riksdagsman som var med förklarade inledningsvis att lönefrågor kunde han ju som riksdagsman inte diskutera. Jag frågade om det står inskrivet i grundlagen att en riksdagsman
inte får befatta sig med sådant. Det gjorde det nu inte. Det är bedrövligt att inställningen här i landet är den att riksdagen inte anses vara
till för att diskutera så viktiga ting som dessa och att riksdagsmännen
inte ens utanför riksdagen törs yttra sig i frågorna. Med den allmänna
opinionens hjälp kan man komma långt. Organisationerna vågar inte
gå -hårt mot en verkligt enhällig offentlig opinion. Med det medlet
finns mycket att vinna.
Man har vidare varit inne på tanken att staten direkt skulle delta
i löneförhandlingar. Man kunde tänka sig att löneförhandlingarna
alltid utspelades med en statlig representant som ordförande - inte
som opartisk ordförande utan tvärtom såsom en herre som försökte
leda förhandlingarna i den riktning som i den givna situationen vore
den bästa med tanke på den allmänna stabiliseringspolitiken. Detta är
naturligtvis att ,gå rätt långt mot direkt statlig intervention i löne..
fastställandet. För min del tror jag inte att det är nödvändigt att gå
så långt. Jag tror att små medel räcker. Det är ju bara små effekter
som skall uppnås; vad vi haft av överdriven lönestegring under efter·
krigsperioden rör sig kanske om en eller annan procent om året. Det är
inte så stor inskränkning i organisationernas frihet som behöver åstad·
kommas för att vår ekonomi skall kunna utveckla sig på ett mycket
förmånligare sätt - stora problem finns på både pris. och löneområdet. Detta är ett faktum som alla erkänner. Ett av de senaste exem·
pIen hade vi i stabiliseringsutredningen, som mycket öppet uttalade
att svåra problem existerade men vars konklusion när det gällde vad
som skulle göras åt dem helt enkelt blev den, att det är möjligt att
vi inte kan göra någonting, med den följden att målsättningen för den
ekonomiska politiken får spricka på en eller annan punkt. Detta måste
man såvitt jag förstår tolka så, att vad som enligt stabiliseringsutredningen skulle spricka var priSSlabiliteten, medan den fulla syssel.
sättningen skulle bevaras.
Om det vore så väl skulle jag för min del nog tycka att problemet
hörde till de mindre viktiga. Men tyvärr kommer det i praktiken att
förhålla sig precis omvänt i ett land med stor utrikeshandel, bU.ndet
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i sin utrikeshandelspolitik vid att hålla landet ö'ppet för import och
bundet vid fasta växelkurser. Under sådana förhållanden kan man
inte låta prisnivån stiga särskilt mycket. Kostnadsnivån kan inte
höjas hur som helst utan att sysselsättningssvårigheter uppstårll och
det kanske är just detta vi i dag på vissa områden upplever. Just därför att det i sista hand blir sysselsättningen som drabbas om vi inte
löser dessa problem, efterlyser man förslag från arbetsmarknadsorganisationerna till lösningar av penningvärdeproblemen; det är inte bara
för att lösa östermalmstanternas försörjningsproblem som vi är ange'~
lägna att hejda en alltför kraftig löne- och prisutveckling utan först
och främst av hänsyn till sysselsättningen. Därför har arbetsmarknadsorganisationerna en plikt att - om de ogillar förslag som kommit från annat håll - själva lägga fram lösningar. Jag skulle därför
vara mycket tacksam om vi i diskussionen kunde få uppslag just från
det hållet.
Ordföranden: Bent Hansen har en föredömlig förmåga att presentera sina synpunkter på ett sådant sätt att de lämpar sig för diskussion. Nu har vi här bl. a. flera representanter för de "heliga" organisationerna. J ag hoppas att ni vill kommentera vad Bent Hansen sagt
och förklarar ordet fritt.
Avdelningschef Gösta Rehn: Medan jag livligt instämmer i det Bent Hansen
sade sist 'om vikten av pris- och lönestaibilitet för sysselsättningen, ärr jag i hög
grad oense med honom i fråga om det mesta 'som ledde honom fram till denna
slutpunkt.
Just om vi exempelvis i dagens läge skulle be exportindustriarbetarna att
offra Isig och subventionera sin industri genom löneeftergifter, skulle vi lägga
hyende under lasten och fördölja för allmänna opinionen biland arbetare och
arbetsgivare vad som kanske håller på att ske, nämligen att den svenska lönenivån tenderar att drivas upp för högt i förhållande till vår internationella
konkurrensförmåga. En sådan elastisk, icke-solidarisk lönepolitik, som Bent
Hansen pläderat {ö·r i många år, skulle t. v. undanskjuta de annars mest
påtagliga och lättobserverade av de negativa följderna aven eventuellt so-m
helhet inflationistisk lönepolitik. Den politiken -skulle alltså låta oss leva i
"dårars paradils" så länge, att de ·problem vi under tiden skapade för oss blev
om inte katastrofala så dock mycket oboo'agliga.
Det finns andra områden där vi åtskilliga gånger tillåtit oss att tills vidare
döl j a en generell utveckling, som i verkligheten lett oss in i inflatoriska lägen.
Man har t. ex. för en tid fönnått stattstj änarna till en särskild grad av löneåterhållsamhet för i.nflationsriskens skull. Men när den allmänna löneutvecklingen ändå varit inflatol'1islk har man efter en tid måst företa så stora lönehöj ningar för statstj änarna, att en extra inflationseffekt blivit oundviklig,
detta både genom den plötsliga ökningen av statsutgifterna och genom att så
stora lönekliv - t. ex. den stora höjningen för statJStjänarn,a strax efter kriget
- stimulerat den allmänna lönepsykologien i inflatortisik riktning. Man hade
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under en tid tyckt sig uppvätthåHa stabilitet genom att en stor del av lönemarknaden höH sig lugn - lönegli1drringen är ju inte heller stor för statstjänarna - och detta kunde för tillfället för,dölja den inflationsdynamit som
uppladdats. För att staten sedan inte skulle bli av med allt sitt folk tvangs
staten till kraftiga lönehöjningar, och ett sådant läge innebar med sina psykologiska verkningar och sina verkningar på köpkraften en stark inflationsimpuls.
Detta är bara ett av argumenten mot en icke-so1i!darisk lönepolitik, en
lönepolitik som alltså skulle innebära att man finner sig i att tillfälliga
marknadsförhållanden slår igenom som ojämnheter i löneutvecklingen. Vi
skulle genom en ,sådan politik lätt kunna komma i det läget att vi hade en
löneutveckling för hemmaindustrierna - som har relativt lätt att övervältra
sina kostnader på köparna - och samtidigt en annan löneutveckling inom
exportindustrien, Isom skulle kunna upprätthålla sin konkurrensförmåga med
låga löner ända till dess att arbetarn,a började gå över från exportindustri
till andra näringar eHef' tilldess ,att det psykologiskt tedde sig :alltför orimligt
att behålla den låga nivån.
Ifall lönedifferenser ve~kligen föranledde folk att snabbt lämna områden
som sacKa,de efter i lönenivå, så att man kunde uppnå de idealiska lönerelationer som Bent Hansen och jag är överens om - ifall lönedifferenserna
alltså verkligen gav en stark omflyttningseffekt ifråga om avhetskraften lskulle man inte h'a så myoket att 'säga om Benrt Hansens försl'ag. Kunde
Arbetsmarknadsstyrelsen säga till dem som är anställda på ett eftersläpande
låglöneområde, att vi hj1älper er så 'att ni kan söka er över till ett annat
område, där pro!duktiviteten och därmed lönenivån är högre, så skulle löne..
differenserna kunna tjäna som instrument för omflyttningen. Men i själva
verket är detta en av de saker Aflbetsmarknadsstyrelsen har svårast att göra.,
detta nåmligen att hjälpa en aflbetsgiva.re att knycka .arbetare från en annan
arbetsgivare så länge de är anställda hos den senare. Det står redan i bibeln,
tionde hudet: "Du skall icke hava lust till. Din nästas t j äll1are". Det är alltså
inte Adam Smith som har upptäckt att arhetsgivarna håller nere lönerna
genom att avstå från ·att knycka arbetare från varandra utan det är Moses.
Det är en mycket uråldrigare, djupt förankrad morai,aI1hetsgivare emellan.
Visserligen hop'pas jag att Arbetsma~knadsstyrelsen skall kunna mildra en
del av tionde budets ve~kningar genom att hJälpa även dem som är anställda
på låglöneområden att skaffa sig annat arbete, men vi kan nog vara överens
om att hämningarna i den vägen under avsevärd tid kommer att vara mycket
stora. Därför behövs andra mekanismer, som verkligen framkallar omalloketingar från lågproduktiva områden till högproduktiva. Vi måste lägga ett
golv av solidarisk lönepolitik och säga att arbetskraft här i landet kostar så
och så mycket; ,den arbetsgivare som inte kan göra avbetet lönsamt om han
betalar den lönen ;skall inte heller ha någon arbetskraft.
Ställer vi frågan, huruvida omflyttningen från lågproduktiva till högprodUKtiva områden går för snahht eller för långsamt, tror Jag de flesta kan
enas om att dt:n i stort sett går för långsamt. Bent Hansen befarade att den
ofta skulle gå för snahbt och ,att rent tillfälliga förskjutnlingar i lönsamheten
- ifall den solidarilsika lönepolitiken fungerade så som jag här antydde ständigt ,skulle tvinga bort mångder ·av arbetare från de företag där de
arbetar, men att de kanske nä&ta månad skulle nödgas söka sig tillbaka till sitt
Varken Arbetsmarknadsstyrelsen eller någon annan
gamla johb igen. myndighet kan veta., framhåller Bent Hansen, ifall ett visst b'akslag för en
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industri är tillfäLligt eliler ett tecken på dess definitiva s:ammanhrott; därför
skulle man genom en mjukare lönepolitik låta en drabbad industri leva kvar
tillsvidare. - Men bedömningen ·av f:r:amtidsutsikterna är inte i första hand
myndigheternas utan arbetsgivarens sak. Om arbetsgivaren. klänner på sig att
han på lång Isikt Ik!an få verksamheten att bära 'Sig, kommer han på basis av
den prognosen att åta sig att hålla fo~k kvar på wbetsplatsen även Oln han
måste betala normala löner. Arbetsgivaren tär den "värdiga" instansen att
bedö'ma det egna företagets framtid. Det tyoker j ag vi sk-all iåta honom göra,
men arbetstagarna .och dera,s organisationer skall inte göra den bedölnningen
orealistiskt grundad genom att subventionera underproduktiva branscher eller
företag med ;undernonnala löner.
Så mycket vill j ag medge på denna punkt att vi aldrig kommer ,att kunna
undvika vi,ssa ~ortsiktigt marknadsbestäm·da lönevari;ationer - det kan jag
trösta Bent Hansen med. .Men å andra sidan kan han nog ,aildrig uppnå en
sådan ordning Isom han egentligen strävar etter, nämligen att det ena året
en bransch ibetalar högre lön än en ,annan och Jlästa år är det tv:ärtom. Det
är alltför ,svårt 'att kom·m'a f.örbi den psykologiska svårigheten att sänka någons
lön. Sådana inbördes lönevariationer som Bent Hansen talar för skulle därför
i sj älva veIiket betyda jnst ·den ,saxning uppåt i inflatorisk riktning SOln vi
väl alla är överens om att söka undvika.
När Bent Hansen har anfört dagens läge inom massa· och pappersindustrien
som exempel på hur en 'arbetargrupp har utnyttjat en mon.opoHstisk situation
för att tHIsamm'ans med arbetsgivarna ta ut extrahöga löner och på så sätt
bidragit till att skapa en monopoiistisk prisutveckling, har han beskrivit
fÖThåHandena oriktigt. Tvärtom har arbetarnas löner inom ifrågavarande
industrier just taok vare den solidariska lönepollitiken under perioder av
1950-talet, då denna bransch hade lysande vinstförhållanden, håHits tillbaka
i förhållande ti'll vred som från vederihörandes egen synpunkt kanske hHde
varit naturligt. Lönerna har hållit sig ungefär vild det normala, kanske t. o. m.
litet ,där under, och ,är inte uttryck för någon lönemonopolism. Situationen
är med andra ord alldeles omvänd mot den .som Bent Hansen har föreställt
sig. Att i det läget be arbetarna att ytterligare låta sin lönenivå sacka efter
är inte rim'1igt.
Innan jag gick hit i kväll funderade jag på
Sekretware Tord Ekström:
vilken .uppläggning av detta intressanta ämne Bent Hansen kunde tänkas välja.
Det .finns onekligen flera ,att välJa mellan.
Man kan ,definiera begreppet statlig lönepolitik på mycket oHka sått. Jag
vill erinra om den ,definition som finns i den OEEC-rapport Bent Hansen
nYlss berörde. Det heter där ungerår så: Majoriteten 'av kommitten ans,er att
med statlig lönepolitik Iskall åsyf,taiS först och främst att myndigheterna sj älva
har en tämligen ·bestämd uppfattning om vilka genomsnittliga löneökninga.r
som är lämpliga i det rådande ekonomifsk!a läget och förenHga med stabilitet
i prisnivån. Att ha en sådan uppfattning ooh göra den känd för parterna s.amt
mohi:liJsera stöd för att driva den igenom .säges vara det väsentliga i den sta~t·
liga lönepolitiken.
Mtan kan tänka sig olika grader av innehåH bakom en sådan definition. Men
när det tillägges, !som det uttryokligen heter i utredningen, att det för genomförandet aven sådan statlig lönepolitik i många länder behövs väsentliga
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äI1ldringar i de fackliga organisationern·as lagliga rättigheter och skyldigheter,
får man inte fö'rvåna sig över .att bedömare på fackligt håll har hlivit betänksamma.
Jag :skrev i LO:s tidskrift Fackföreningsrörelsen om ,detta i slQ·mras når
betänkandet hade kom,mit ut. Bent Hansen gav då ett genmäle, där han klargjorde för oss utomstående vad som egentligen borde åsyftas med begreppet
statlig lönepolitik. Han nämnde att han personligen trodde att de aJIvarligaste
milssförhållandena här i landet på det lönepolitiska området ligger i löneformerna. Han tillade ,att en insats från statens sida för att begränsa ackordsarbetet inom det privata näringslivet kanske 'skulle vara till nytta för att
motverka löneglidningen samt att en översyn av löneavtalen och de tillämpade
löneformernas Järnplighet vore påkallad. Detta verkar vara mindre långtgående
'förslag än man kunde förmoda ligga hakom den ·definition som givits i OEECutredningen. Och någr'a nännare antydningar om innehållet i begreppet statlig
lönepolitik, som där användes, fanns inte.
I dag undrade }ag som sagt vilken u:ppläggning Bent Hansen skulle välja.
Jag fick fö~st intrycket att han egentligen ville tala om priseT ooh prispolitik
och inte' alls om lönepolitik, men så småningom tkom han in på ämnet, och
han förelöll då' med statlig ~önepolitik avse närmalst vad SOlm ryms i den
senare mildare definition, där man tillmäter statlig lönepolitik ett ganska vagt
och föga långtgående innehåll.
En ,statlig lönepolitik med det innehåll Bent Hansen här skisserat, som
skulle arbeta med viss opinioIllSbildning beträffande förhandlingsresultat och
löneformer, skulle enligt min mening ge föga resultat. Parterna kommer
säkerligen alltid ,att finna medel att driva igenom löneökningar som de -anser
befogade och liggande i bådas intresse. Insatserna för att förverkliga en sådan
statlig lönepolitik Iskulle i så fall bli förspilld möda. Men möjligt är också -att
mian när man finner att åtgärderna inte leder till åsyftat resultat lockas till
ytterligare ingrip'anden och då lätt råkar in i en utveckling mot en mera
reglerad lönepolitik, där de stat1iga åtgärderna blir alltmer långtgående.
J ag vill unde~stryka vad jag 'sagt ll;idigare fatt vi Ihar inte och kan inte inom
fackföreningsrörelsen ha något att invända mot -att undersökningar företas
angående ackordslöner och andra löneformer, devas nationalekonomiska inne·
hövd 'Och ibetydelsen och önskvärdheten ·av att den ena eller andra löneformen
förekommer i Istörre eller min·dre utsträckning. Men j ag tror inte att sådana
utredningar kan :ge så stort resultat. Jag drog upp dessa frågor ,tidigare i år
och föreslog då att ar'betsmarknadens parter tillsammans med Konjunkturinstitutet skulle företa en undersökning av t. ex. löneandelens utveokling och
den innebö!rd Slom bör tillmätas -de siffror man kan få fflam..
Bent Hanlsen sade, att han tror att det inte hehöVts så långtgående ingripan.,
den för att Iden statliga lönepolitiken skall ge effekt och betydande resultat.
Jag kan bara framhålla, herr ordförande, att vi därvidlag har olik:a mening.
Mot en mer,a långtgående lönepolitik med mera direkta regleringslnetoder
som eventuellt skulle tillgripas sedan man funnit att de tidigare fÖflSöken inte
gav väntat resultat tror j ag att vi från fackligt hån måste göra en alldeles
bestämd invändning. Vi kan naturligtvis inte -tänka OS8 att godta en detaljerad
statlig :Iönereglering och samtidigt, såsom föreslås i OEEC-rapporten, låta regleringsarbetet stanna vid .detta utan att göra något väsentligt åt hela den
prispolitisk!a ·p~ohlematiken. En reglerad lönebildning kian vi tänka oss att
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acceptera endast under förutsättning -att det också skapas en prisreglering.
Men vi är inte angelägna om någondera delen.
I detba sammanh'ang vill jag ta upp Bent H-ansens reflexioner om dagens
läge inom pappers-och massaindustrien och om det inte skuille vara förmånligt
att i sådana fall ha rörliga löner. Bent Hansen förutIsätter att stela löner kunde
vara orsaken till produktionsinskränkningar inom deSlSa industrier och framfö,rde som en 'möjlighet att de starkta fackföreningarna kunde vara orsaken
till alltför högt uppskruvade exportpriser. Gö;sta Rehn har redan gjort vissa
invändningar på denna punkt. Naturligtvis skulle det vara lättare att sänka
priserna .om man ookså kunde sänka lönerna. Jag tror emellertid inte man
skulle !komma !sälrs~i1t långt på den vägen. Vi har ju verkligen haft en viss
rörlighet på löneområdet förr, t. ex. under 30-talets depression. På den tiden
förekom :Faktiskt lö,nesäI1kningar. Men om jag minns vätt kan man mot bakgrunden av bl. -a. professor Lundbergs undersökningar på området konstatera,
hur starkt bundna indUlstriprodukternas priser då var j ämfört med priserna
på råv,aTor ,på världsmavknaden. Även om vi kunde ta ett betydande steg tillbaka mot en ordning med rörliga löner är det därför ingalunda säkert att
detta skulle ~eda till erfo~derliga prissänkningar. Jag tror för min del att
priser och löner är ungefär lika 'Stela, ooh det får vi kanske acceptera. Tankekraften bör då :sättas in på and~a områden i [stället för att ägnas åt hur vi
skall uppnå 'flexibilitet i löne- och p'risbildningen.
Och vad skulle då tankekraften sättas in på? Jo, främst på 'att få fram alternativ till ingripanden som kan tänkas få karaktären ·av löne- och prisreglering,
-alternativ tilll sådana ingripanden som jag i sista hand viU beteckna som
innebä]}ande Idetaljerad planhushållning. Ett sådant alternativ ·är väl ,det program vi på LO-håll ,ha:r fÖl!sökt skissera i vår ,bok Samordnad näringspolitik.
Jag vill betona att de 'faktJis\ka rekommendationer som där göres i och för sig
väJ! kan tänkas vara felaktiga. Men jag är -alldeles övertygad om att vi med
lämpliga generella ekonomisk-politiska medel kan nå resultat, kan uppnå ett
snaibbare ekonomiskt framåtskridande.
Jag ,skall inte uppta tiden med latt försöka beskriva den samordnade näringspoHtik j ag vill se som altern'BJtiv tilllöne- ooh prisreglering. Men låt mig erinra
onl en sak. Då }ag var i Borås nyligen och talade inför hande~skamnlaren
där gjorde 'divektör Ivar Lindqvist en liknelse Isom jag tycker är lyckad jag är iedsen att jag inte har kommit på den sjåiv. Han sade att en av företaglsledarens vä'sentligaste uppgifter är att se ö'ver siltt s()(ftiment och skära
bort de delar av ,produktionen som är minst räntabla för företaget. Man kunde
enligt honom amägga något av samma synsätt på samhållsekonomien i dess
helhet: lika väl isom företaget behöver se över produ~tionssortimentet behöver
samhätlet göra detta. Man kan i så ifall tänka Isig att i större utsträckning än
vad vi varit v,ana vid lägga ned viSSla delar av existerande produktion och
försöka ta upp andra delar i stället. Något sådant har varit huvudtanken
bakom denna !Skrift om samQrdniad näringspolitik.
Stor vikt har vi i LO-programmet velat tillmäta handelspolitiken. Jag viU
betona detta Idärlör att Bent Hansen -ägnade rältt stor uppmärksamhet åt den
i sitt anförande. H,an underströk vikten aven fri import, en frihetlig handels.poHtiJk för att få ett pristryck på företagen som skurne kunna användas som
prisregulator på ett annat och mera effektivt sätt än prisövervakning och plis-
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kontroll. Det är en sak som j ag tror man är ganska överens med
om inom fac~föreningsrörel'sen.

Be~t

Hansen

Bent Hansen sade att LO-ekonomerna inte var villiga att låta priset reglera
tillgång och efterfrågan på sitt eget område, arbetsmarknaden, även om de
inte i övriga ,aVlseenden 'Ställde sig oförstående till ,prilsmekanismen som regulator. Gösta Rehn har redan berört den saken, och det förhåller sig nog så.
Vi har tyckt oss finna att priset är en alltför trög regulator när det gäller arbet8Illarlrnadens förhållaniden. Vår slutsats har blivit att en smidig och energisk
arbetsmaIiknadspoHtik skulle vara en bättre regulator lav efterfrågan och tillgång på arbetsmarknaden.
Direktör Curt-Steffan Giesecke: Till skiUnad mot föregående talare är
j ag enig med Bent Hansen på någr1a väsentliga punkter.
FÖlr det första bar löneutvecklingen varit för snatbb under de senaste åren.
Jag viill undersl4ryka att detta iir Jdet. verk~iga pvorhlemet. - För det ,an;dra
delar jag Bent Hansens uPP,fattning att det hOflde skapas en mer upplyst
opinion kring organisationernias verksamhet. Det är igansk:a lätt för mig att
säga det, 'därför att opinionsbildningen oftast .arbetar till förmån för arbetstagavorganisationerna, vad Idet nu ~an hero på. - För det tredje är jag enig
med Bent Hansen om att den ideologiska ·debatten på arbetsgivarsidan är
torftigare ,än på LO-siidan. Vad mig själv beträffar syss1ar jag med förhandlingar såsom hantverk och har inte möjlighet att få en totalvy på samma sätt
som LO-ekonomerna kanske kan få.
Men på ett p,a~ punkter vill jag påtala hrister i Bent Hansens resonemang.
Vad Arbetsill'arknadsstyrelsens 'politik beträffar hal' vi på aroetsgivarsid·an
sagt oss att den vidgning man där eftersträvar otvivelaktigt har vissa positiva
drag, detta oavsett hur den sOIlidariska lönepolitiken bedöms. En ökad rörlighet på arbetsmarknaden innebär ett 'hättre nyttiggörande av aJ}betskraften.
Kostnaderna :fö,r denna politik är ockiså mycket lägre än kostnadernia för andra
sysselsättningsskapande åtgärder. - Den solidariska lönepolitiken är ett oklart
hegrepp. Bent Hansen uppfattar den inte riktigt på samma sätt som man gör
inom fackföreningsrörelsen. Han menar att det är de sämst ställda som skall
hj älpas, medan LO·ekonomern,a avser en enkel arbetsvärderingsprincip. Men
vi tror bortsett från den principiella överbyggnaden att det är riktigt att med
en sådan politik sträva efter enhetlig prissättning på arbetskrafter för att därmed erhålla hättre alloikering.
Vad ,avlöningsfoTmern:a beträffar tror vi generellt aM: de SlOm tillämpas och
fortlöpande utveoklas på o[ika områden är rel\Bjtivt rationeHa. För varje typ
av sysselsättning letar mlan reLativt väl fram de löne:Eormetr som ä~ de lämpligaste. Det i~an fö'rekomma avarter, men jag tror mitt påstående om att löneformerna är adekv ata gäller ganska allrnänt. De löneformer som nu finns
passar typen av sysselsättning och iden arbetsorganisation som existerar.
1

En sak av mera pra~tiskt slag är Bent Hansens krav på att de statliga
hudgebbesluten horde komma efter avtalsuppgörelserna. J ag vet inte riktigt
vad han lägger in i detta krav. Med vårt nuvarande system finns alltid Inöjlighet fö'r parterna att låta bli att komma överens - m.an kan arbeta under
"avtalslösil:" tillstånd ett halvår. Hur skulle det påverka budgetarbetet? Friheten innefattar rätt att låta bli .att komma överens eller skjuta på avgörandet
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under en bestämd tid - och så tror j a.g inte att den statliga budgetl'laneringen ka.n arbeta.
Hur skall man kunna komma tin lrätta med det grundläggande prob~emet.
Jag, haT tre positiv'a rekommendationer: Det är för det första nödvändigt att
finna ett system som ger något lägre sYSiselsättnringsgflad än vi haft under
väsentliga delar av eTterkrigstliden, exempelvis under det år vi nu just har
bako'm O'ss. Det var en ,av de punkter 'SO'm togs upp till. diskussion i stahiliseringsutrooningen, där åtminstone stundtals en viss .grad av enighet kunde
spåras. Man ville skapa en sysselsärttningsgrad som gav väsentligt mindre förutsättningar för löneglidning än Vii haft under de sen1atste åren.
FÖlr det 'andra bör m.an ta .större hänsyn till löneglidningen näT man diskuterar industriens avtal. En sådan ordning efterlystes av Bent Hansen. Der!: har
funnits en benägenhet artt skjuta löneg~iidningen i h;akgrunden i reSJonemHnget
- detta har kanske å andra 8idan bildragit till att möjiliggöra de relamvt moderata uppgörelserna.
För det tredje: Man kan vidare utveokl'a de löneformer vi nu tillämpar.
M:an kan med arbetsvetenskapens hjälp ernå en säJkJrare bedömning av no-rm'alprestationen. Härigenom kan den lönenivå som är etaJblerad i det stora hela
bli bestående unider avtalsperioden.
P1rorfessor Bent Hansen: Om j1ag fÖTst skulle säga något tiH arbetsmarkIlJad1srepresentanterna hår gemensamt, hlir det att man som vanLigt får intrycket,
när de yttrar sig, ·artt det egentligen inte är galet någonstans. Det är bara resultatet av det hela lsom på något mystiskt sätt blir tokigt; sjäiva me~ani8mernd
finns det inget konsti,tutionellrt fel på. :Hur Idet kommer sig att det ändå blir
så stora löneökningar får vi ingen fÖLrk~aring tilll från det håLlet, utöver den
Curt-Steffan Giesecke V1a.r inne på, nämligen ·att man hållit fö[' hög sysselsättning. Vi ,är överens om artt vi inte bör ha ett alhnänt övertryck i landets ekonomi, men jag fick faktiskt en känsla av att håde C'urt-Steffan Giesecke och
Gösta Renn inte ha.r så mycket emot en viss [iten arbetslö,shet. Avses inte detta
förstår jag inrte vad Gösta Rehn menade med att m!an inte med undernoImala
löner borde 'dölja det verkHga läget. Betyder inte det att det får lov att hli
litet .arbet1sJÖshet: fÖT att man skall se vad som händer? Den tolkningen stämmer
också med Gösta Rehns gamla tankegång att vi bör hålla ett visst "lågtryck"
i landet ooh ,låta Artbetsmarlrnadsstyrelsen plocka aJ'1betskraften från den ena
platsen till den andra. Det måste finnas några arbetslösa, annars har Arbetsma~knaidsstyrelsen inte något att hålla på med.
V'äd beträifar de speciella 'pflO'blem som jag tog till. utgångspunkt för resonemanget, svårigheterna inom mass'a- och pappersin.dustrien, vill jag poängtera
att jag Isade, att jag k!unde se två förklaringar härtill. Den ena var att drifts...
inskränikningarna berodde på renodlad monopotpolitik, att företagen inte ville
offra 'Sina vinster för att håNJa sysselsättningen utan som monopolister gör i
ett 'Sådant läge hellre begI'äns:a produktionen. Den andra förklaringen var
den att det inte fanns vinstrnarginaler kvar. Jag sade uttryckligen att jag inte
sj älv visste vilken för1claring som var den riktiga.
Mian kunde vänta sig att löntagarrep'resentantern\a skulJe nappa på förklaringen att sysselsättningssvårigherterna ·berodde på monopolpolitik. I stäNet
var Gösta Rehn myoket angelägen att försvara den brant stigande löneutvecklingen och framhålLa att den inte varit så våldsam, och Tord Ekström sa,deatt
vi fick finna oss i en stegring av pri1serna. M·an fick en känsla av då1ligt sam-
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vete. Jag vill fortfarande gärna ha besked om hur det verlcligen ligger till med
vinstmarginalerna i dessa industrier och höra om m'an verkligen' inte kan
sänka priserna, och om då inte löntagarsidan ·är intresserad härav? Eller skulle
det Egga till så att detta inte går utan att löneutveo~lingen inom denna industri
blir väsentligt lugna:re än på andra håll? Det är tänkbart att det inte behövs
så mycket mera. Men begränsningarna av löneökningarna måste i så fall gälla
inte bara massa- och pappersindustrien utan 'också 'Skogsarbetet. Det är där
största delen av 'lönekostnaderna bakom dessa industriers produkter ligger.
Jag har myoket svårt att förstå inställningen latt arbetarna om de begränsar
sina lönekrav subventionerar industrien, o,ffrar sig för att hålla industrierna
i gång. De offrar sig ju inte mer än som hehövs för att de sj älva skall få uts.ikten
att ,behålla sin ,sysseJ.såtJtning, slippa ratt komma i beredskapsarbete eHer kOlnma
till en annan industri. Jag föreställer mig att löntagarna h~lt enkelt föredrar
detta (om de verkligen 'ställdes inför ·aJternativet), även om det inte stämmer
med den solidariska lönepolitikens ideologi. Ideologier är inte alltid exakta
uttryck förorganisationsmedlemrnarnas inställning.
Den aktiva a~betsmarknadspolitiken har j'ag i och för sig inget emot, men
vi har inte fått något bemötande av mittt påpekande att det kostar att flytta
~olk på kort slikt. Det kostar både på det ena ·och det -andra sättet, genom dyr
admini'stration och genom förluster i produktivi,tet. Vidare har jag inte fått
något svar på hur Ar:betsmarknadsstyrelsen s:kalll båra sig åt för att förutse
utvecklingen.
Gösta Rehn var inne på tanken att företagarna sj älva skulle göra prognoserna. Det verkade som om han trodde att om f.öretagen väntade att srvårig..
heterna var övergående, så ,drev företagen produktionen med förlust och lät
bli att permittera. Men detta gör inrte företagen hur länge som helst - man
kan inte räkn1a med att de skall göra det i flera år och' speciellt inte i ett
allmänt ha.lansläge. Man får räkna med att de pennitteflar arbetskraft och
hoppas på att arbetskraften stannar i närheten.
Det är lätt att på papperet vara anhängare aven aktivarbetsmarknads..
politik. Men för det fö~st;a måste man då ha en lösning på prognosproblelnet.
För det andra tyoker jag inte att denna politik är metodi'skt vä;lutveckJad.
Det tar lång tid för Arbetsmarknadsstyrelsen att lära sig handha dessa uppgifter på ett vettigt sätt. Arbetsmarknadsstyrelsen har i praktiken bara hållit
på ett par år, och ·det kan dröja länge innan den saml;at sådana erfarenheter
ooh insikter a/tt vi tryggt kan hänvisa ana problem tin Arbet'Slll1arknadsstyrelsen
i förvissning om att den sköter .allt på bästa sätt.
Jag tror Gösta Rehn låser sig fast vid ett slago:pd om att "subventionera"
industrier, när lönerna tillåtes stiga något långsammare en tid. Man frågar
sig om han använder motsvarande uttryok när -det gäller industrier d.är lönerna
enligt den solidarilska lönepolitiken inte helt 'skaM följ a med prisutvecklingen.
Det måste ju finnas industrier där lönerna 'med den nuvarande poHtiken inte
stiger så snabbt som de eljest skulle göra. Anser Göst1a Rehn att de större lönestegringarnia i så faH innehär att man beskattar indust'rien elleT vad har han
där för motivering för den solidariska lönepolitiken? Får en industri inte
heller i ett tillfälligt då~igt efterfrågeläge "subventionera" konsumenterna genom
tillfälligt låga pri1ser? Det är olyckligt iatt i en diskussion SOIU (denna använda
suggestiva ord med dålig M'ang såsom "subventionera" och låta. dylika uttryck
tjänstgöra som argument mot en politik. Det är ,dock inte ,aUs fråga om subventioner i vanlig mening.

LÖNER OCH PRISER

121

Tord Ekströim talade länge om hur man definierar begreppet statlig lönepolitik. I OEEC-rapporten redogjorde vi för förhål1andenra i ett t jugotal olika
länder, och då får man naturligtvis uttrycka sig så allmänt artt definitionerna
kan tillämpas på samtliga länder. När mlan går över till att tala om ett speciellt
land måste man precise]}a. Då kan definitionerna för ett land som Sverige
bli mindre långtgående än för länder med så vildsinta arbetsm-arknad~orga
nisationer som de som finns i t. ex. England och USA. Uttrycket statlig
lönepolitik betyder helt allmänt inte annat än att 'staten har en lönepolitik
som är avp'assad efter förhå:1landena för att skapa en lämplig löneutveckling.
Vidare gjorde Tord Bkström någ]}a hänvisningar till erfarenheterna på 30~
talet, då det inte hjälpte så mycket att anpassa lönerna efter företagens lönsamhet. Jag vet inte hur ,stora förskjutninga\r av produktionen inom industrierna som blev följden av den rörliga lönenivån, men den stora skillnaden
mellan det nuvarande läget och 30-ta1ets är den att det då rådde en allmän
depression i Ilandet. I ett sådant läge, när det överallt finns arbetsllöshet och
efterfrågan är fö,r liten, skall man inte vänta sig stora resultat av löne- och
pri'SanpaS'sningen. Vad vi diskuterar nu är löne- och prisutveckling under förutsättning att det förekommer j ämviktsru!bbningar kring ett fullsysselsärttningsläge, som skall upprätthållas med genereHa medel. Uppgiften är då att häva
dessa jämviktsruhbningar.
.
Curt-Steffan Giesecke berörde .a:rbetsgivarsidans bri:srt på ideoJogier. Det
skulle enligt min mening vara skönt om man på arbetal'Sidan inte heller hade
några ideologier. Som regel ställer 'de hara till (trassel. Det var verkligen inte
för att efterlysa någon speciell arbetsgivarideologi Isom }ag nämnde arbetsgiva:rsidans ideologiska torftighet.
Vad beträffar den speciella frågan om tidpunkten för avtalsförh'andlingarna
nämnde Curt-Steffan Giesecke .att parterna - i ·den mån en tidsgräns för
förhandlingarna sättes - hara kan låta bli 'att göra 'Sig färdiga. Vad gör då
staten? Man kan tänka sig att det allmänna i så fall bestämmer och fastställeT
lönerna. Jag tycker inte det skulle vara någon olycka. Vidare kan man gå
den väg so·m man i praktiken faktiskt har beträtt på senare år, nämligen att
låta kompletteringspropositionen bli den egentliga budgeten, och denna proposition framlägges ju en bra bit in på året. Organisationen kan HV hänsyn till
sina medlelnmar inte dröja hur länge som helst med uppgörelsen, så att arbetarna får gå och vänta på retroaktiva löneutbetalningar i halva år. Detta
problem tror jag således mycket väl går att lösa.
Det viktiga är att desIsa problenl inte får vila utan ständigt bliJr föremål för
diskussion och speciellt 'att man inom organisationerna strävar e{,ter en i vår
ekonomiska Isituation lämpligare 'löneutveckling. FÖ1rhållandet är trots aHt, att
organisationerna här i landet i motsa~sen till vad fallet är i vissa andra länder
egentligen önskar en löneutveckling som i istort sett stämmer överens med
den som skulle framkallas med en s. k. statlig lönepolitik. Det är bara det att
man av olika skäJ inte lyckats riktigt. I och med att viljan finns där tycker m-an
att organisationerna trots allt så småningom skulle kunna hitta bättre metoder,
bättre löneformer, och därigenom kunna få till stånd en utveckling som vore
till gagn.

AV'delningschef Gösta Rehn: TiH förebyggande 'av missförstånd kansike j ag
ska framhålla, att det inte är i egenskap av t}änsteman i Finansdepartementet
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utan i egenskap av gammal utrednringskamrat till Bent Hansen som jag gått
upp i diskussionen. Vi har utrett en del av dessa saker tiHsammans. Dessutom
har j ag i 'stabiliseringSlUtredningen och LO:s utredningsavdelning sysslait med
dessa ting, ooh ,denna gamla kä~lek'rostar inte.
Vi 'brukade säga bland LO-ekonomerna att lönepolitik år en aHtför allvarlig
sak för att praktiskt skötas av nationalekonomer; det är med lönepolitiken
och ekonomerna 80m med kriget och generalerna. Vi ,ansåg oss själva vara
ett exempel på ,det, ooh j1ag trOir att Bent Hansen är ett mera lysande exempel
på sanningen i denna tes - om jag nu 'skall tillåta mej litet demagogisk ironi"
efter hans eget föredö'me. Hållbarheten av hans föreställningar hänger i hög
grad på huruvida han uppfattat de praktisk-psykologiskJa förhållandena på
rätt Isätt eHer inte, JOch jag tror att han gjort just den bedö'mningen fel.
T'ag hara en sådan sak som påståenaet att det skulle vara brla o'm staten
trädde in och fas~stälide lönerna. Det finns j u länder där det går till så på sina håll förekommer sedan gammalt obligatorisk skiljedonloch IÖlledomstolar. I sådana länder finns det en minst lika utpräglat inflationistisk löneutveckling som i länder 180m Sverige med om'givningar, dä'r de förskräckliga
arbetsmarknadsorganisationerna driver lönerna i höj den. Inte heller dessa
statliga lönedomstolar kan näm'ligen k!omma undan de psykologiska realiteterna.
Vi kan ta ett historiskt exempel från vårt land. Når ,det skuUe ske en avtalsuppgörelse för sookerindustrien Sltlrax efter kriget och ett -avtalsrförsJag hade
nedröstats med mycket stor majoritet, kom något ljushuvud på iden aatt här
var egentligen staten inblandad - staten tog skatt eller gav subventioner, vilket
det nu var. Genom att staten då offrade något öre per killo slooker, skulle arbetarna kunna få mycket bättre lön, och så föreslogs att arbetarna skulle få
denna hättre lön och staten skulle betala kalaset. Ett sådant fö,rslag gick ut
till ny omröstning. Men då tänkte alla, att skall staten betala lönerna kan vi
ju få 'aUt vad vi begär - rooh så röstade man ned förslaget med ännu större
majoritet än första gången.
ENer man kan se problemet från andra sidan. O'm vi skulle ha av staten
hestämda löner skulle dert behövas en polis i varje verkstad som såg efter artt
ackofldse:rsättningen 'överensstämde med föreskrifterna respektive inte alls
.förekom. Vi skulle göra livet 'surt för oss här i landet ener också skulle vi
inte låta teorin fungera. I praktiken skulle det bli så, ·att även om staten offi·
ciellt ,bestämde lönerna skulle lönerna göras upp fö:rståndiga människor emellan
i praktiska Ilivet och staten 'skulle förståndigtviis akta sig för att hålla för hårt
på de deklarerade principerna. Med andra ofld: Den allmän-ekonomiska politiken och aet dä.rmed följ'ande arbet'smarknadsläget skulle till sist bli avgöran'de fölr den allmänna löneutvecklingen.
I motsats tin vad Bent Hans.en släger har vi faktJiSl~t haft en d~skussion just
beträffande lönern'a ooh arbetstagarorganisationernas ansvar. Betänkandet från
1951 om fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen - jag har det
i gott minne ettersom jag var med ooh skTev det - 'är fullt av sådana erkännanden från fackföreriingsröre~8enssida, och dett·a var ett betänkande som
godkändes av LO:'8 sekreta'fiat och L.O-kongressen. Det gö~s där ständiga
påpekanden om vikten av att fackföreningsrörelsen bär siitt eget ansvar för
lönepolitikens samhällsekonomiska veTkningar. Det ansvaret har de fackliga
instanserna ookså t,agit i rikt mått. Men de har inte kunnat överanstränga sina
möjligheter att alldeles tvä,rs emot de psykologiska krafrterna ute blana med-
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lem·marna gå tiH den andra ytterligheten och bara se efter i nationaLbudgeten
om det fanns utrymme för ökad konsumtion.
Den närmaste anledningen tin att jag åter begärde ordet var talet onl att
jag och Curt-Steffan Giesecke ville ha mera arbetslöshet. Försök nu, Bent, att
skilja på ,dessa två saker: Å ena slidan flera avskedanden per år, å andra sidan
större arbetslöshet. ·Fackföreningsrörelsen har här i landet, när det knipit åt
för ett företag och företaget har förs'ökt behålla sina arbetare genom att fÖlrkorta arbetsti,den, brukat fÖTklara: "Nej, avskeda dem ni inte kan ge sysselsättning, så ·får vi se om vi inte ska1l kunna !8kaffa dem johh på annat håll
i 'Stället." Då har det ibland hänt att företagarna inför hotet att Arbetsmarknadsstyrelsen snart ,skulle skaffa deras arhetare johb på annat hån har satt
sig ner och undersökt, om de inte skulle kunna forrtsärtta .att bereda dem arbete
inom fö'retaget. Det har vidare hänt att ett företag ko-mmit och begärt sub..
vention med förklaringen att om man inte fick hjälp så måste man sJå igen
och då skulle ar:beta.rna bli arhetslösa. I sådana fall har kanske Arbetsmark·
nadsstyrelsen sagt 'att den omedelhart skulle skioka folk till platsen, förstärka
arbetsförmedlingen, anordna kurser för omskolning o. s. v. InföJ" den risken,
'och när företagaren har sutJtit och gått igenom sina karlkyler någon veck,a, har
han ,många gånger lyckats finna ett sätt att ~lara 'sysselsättningen.
Detta är exempel på att det är al\betsgivaren som har uppgiften att se efter
onl det kanske inte ländå på längre sikrt går att bibehålla sysselsättningen på
hans område. O,m det inte går - all right, då får han erkänna det och då är
det Arbetsm·arknad8lstyrelsens sak att se tHI att tartbetarna inte förbJir arbetslösa.
Detta är vår huvudlinje i den politik som LO-betänkandet 1951 drog upp
riktlinjerna f.ör. Det betänkandet har blivit ,den k1assi'ska skriften på området
- alltså att en politik skall föras som visserligen på kort sikt tenderar att
skapa mera arbetstlöshet men att denna tendens skall upphävas genom en
energisk arbetsm·arknadsp'0litik. Detta betyder alltså ~nte att man vill ha högre
arbetslöshet (och i realiteten inte ens högre frekvens avskedanden även om
man i enskilda fall måste riskera det för att desto säkrare kunna försvara den
funa sysselsättningen i stort) .
Vi Iskall tänka på kostnaderna för överilyttningen, menade Bent Hansen.
Ja, det ,skall vi göra, men vi kommer då återigen till den emp~riska fråg.~n nm
,det verkligen - så som vi nu har det - blir för många och för snabba omf'lytrtningar från lågproduktiva tillhakagående näringar till. högpr'O,duktiva fram·
åtgående näringar här i landet. Är det inte tvärtom så, att vi skulle vara
mycket glada nm vi kunde få snabbare om:6lyttningar, detta även om de ko'Stade en del?
Ett av de ting .som arbetsmarknadsparterna verkligen har till uppgift att
göra ifråga om medveten lönedifferenibi&ing, det är a,tt skapa en rationell långsiktigt hållbar - lönestruktur. Bl. a. Giesecke, Meidner och j ag var i
stabiliseringsutredningens lönegrupp på sin tid överens om a.tt man bör söka
kom,m,a fram till· aHmänna överenskommelser om principerna för att genom·
driva mera arbetsvärderingssynpunkter i lönesättningen. Vi ville ha en m.o·
ralisk påtryckning på den enskilda löntagarorganisationen respektive arbetsgivarorganisationen a'tt etablera den riktiga extrabetalningen för besvärligt eller
ansvar-sfullt arbete. Denna lönedif.ferentiering - i motsats tiH den som rätta.r
sig efter lönsamhertsolikheter - ville vi betrakta som en rationell iönestruktur.
- Har vi verkligen kommit så långt vi skulle kunna på denna punkt? De onö·
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diga, orättvisa lönedifferenserna är en av de saker som ,provocerar till lönekrav som inte har med produktionsutvecklingen att göra utan är inflatoriska.
Där undrar jag om man inte skulle kunna göra en kraftansträngning och
komma litet längre. Med det sista har j ag velat framhålla att jag åtminstone
på någon punkt ansluter mig till vad Bent Hansen sagt, även om det mesta -av
vad han hävdat enligt min mening är fel.
Professor Bent Hansen: Det är en rå politik som LO-ekonomerna går in
för: man !säger f,lera avskedanden och hoppas att det inte betyder mera arbetslöshet. Men det är självklalt att det gör det - man lyokas inte flytta över aHa.
Framför allt tror jag inte det är så särskilt lustigt .för dem som avskedas och
"tas om hand" av Arbetsmarknadsstyrelsen. Det stämmer inte med de sociala
tankegångar man väntar sig från LO:'8 silda. Jag tyckerartt det i den solidariska
lönepolitiken ligger en underlig kallharnTad brist på solidaritet med dem som
åker ut, permitteras och blir lidande på systemet. Mlan skulle be om en solidarisk lönepolitik som först och främst var solidarisk med dem som blev offer
för sysselsättningssvårigheterna. Det tycker jag skuUe var-a en förnämligare
sorts soiidaritet än den man för närvarande har.
Gösta Rehn har inte a[ls svarat på vad 810m skall hända med de anställd/a
vid företag 80m befinner sig i tillfälliga svårigheter. Gösta Rehn hänvisar bara
till att arbetsgiv,arna skall titta på möjligheterna att bereda syssels!ättning inom
företaget ooh tin att Ar:betsmarknadsstyrelsen om :Fö-retagaren inte kan klara
saken får ordna sysselsättning på annat håll. Det är uppenbart .att sådana avskedanden måste vara onödiga. De tjänar inte något ändamål på längre sikt.
Arbetarna vill kanske heUre behålla sin sysselsättning och nöja sig med
l procents lönehöj ning per år hellre än att få 6 procent pllus viss risk för arbetslöshet. Jag tror de flesta skulle tycka det vor'e trervligare, därför att de
vill ha lugna anställningsförhållanden och föredrar då en liten oj ämnhet i
lönestegringstakten.
De psykologisika realiteterna får man alltid hÖTa talas om och man får veta
att man är oreaJistisk. Men dessa "psykologiska realiteter" skapar ni sj älva
i mycket stor utsträckning. Det ,är ju inte medlemmarna som hittar på allting.
Det är inte så att Idet jäser i folkdjupet och att LO:'8 ledning bara upptäcker
vad medlemmarna vill. Det sker säkerligen mycket inveoklade sociologiska processer i den invecklade appa.rat som LO utgör ooh det skulle vara bra att
veta hur dessa psykologiska realiteter egentligen skapas. Ende! av dem kommer säkerligen uppifrån och vandrar nedåt, varefter ett eko kastas tillbaka,
SOIU ledningen 'Sedan presenterar som psykologiska realiteter. Ledningen av
organisationen kan såkevligen göra myoket för att skapa den p'Sykologis~t
lämpliga bakgrunden till den poJitik 'man väljer ,att driva. Därför har jag faktiskt inte så stOil" respekt för dess,a psykologiska realiteter.
Vad beträffar påpekande:t a.tt skiljedomstolarna i andra länder har givit
dåligt resultat i fråga om bev,akningen av inflationistiska tendenser vill jag
säga, att j1ag inte är primärt intresserad av statligt fastställande av lönerna i
detalj, inte ens i stort. Det aUra lhästa vore om uppgörelserna även i fortsättningen kunde träffas mel~an organisationerna, bara med den lägre löneökning
på någon procent 'som skulle behövas för att undvika den smygande inflationen
och litet stör.re smidighet i fastställandet av lönerelationerna. På den punkten
kan vi utan vidare komma överens. Men skall detta kunna ske utan statlig in-
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blandning - och vi är aHa överens onl att prob~emen skaH lösas ooh att det
inte får fortsätta 'Som hittills, måste det ske genom organis'ationernas egna initiativ. Kommer initiativet inte från dem, inser jag inte hur n~gon förändring
skall kunna ske annat än genom att staten lägger sig i lönepolitiken.
Avdelningschef Gösta Rehn: Har man varit ute på en massa möten och
slagits med de psykologisk'a realiteterna, har man sökt förklara för medlen1mar
i fackföreningar, där det också sitteT åtskilliga som försöker utnyttj a de psykologiska realiteterna i en viss riktning, att vi inte bör föra en lönepolitik
Slom leder till inflation, att vi måste vara återhållsamma och ibland tiN och
med gå med på lönestopp, hur obehagligt det än låter, ooh att man inte bör
se hara på egna gruppintressen o. s. v. o. s. V., ,då vet man att här hal den
fackliiga rörelsen gj ort mycket stora insatser i antiinflatorisk riktning men
stött på de psykologiska realiteterna ooh tvingats erkänna dem.
Men vi bör sanltidigt vara glada, Bent, över att ~de fackliga organisationernas ledning inte har överansträngt sina möjligheter att mot det psykologiska trycket ,driva en på kort sikt ekonomiskt rationeN lönepolitik, ty om de
verkligen hade gjort som Du föreslagit här, skulle ledningarnas inflytande
ha gått om intet. En organisations,ledning måste handla med känsla för hur
långt den kan gå, vilka kompromisser den måste göra mellan det som är
ekonomiskt rationeNt på längre sikt och de kortsi'ktigt betingade stämningarna
på arbetsplatserna. När arhetarn(a på grund av lönegli dning och annat märker
att arbetsgiv.arna har gott om pengar och att de -skuUe kunna komnla med
större krav kan det ändå hända Htt organisationerna måste försöka övertyga
medlemmarna om atlt man ändå bör ta det litet försiktigt. Det är nog så riktigt.
Men å andra s,j,dan: hade organisationerna (eller en lönebestämmande statsledning) alldeles komprom!iss~öst fört en ekonomiskt riktig men psykologiskt
alltför påfrestande lönepolitik hade vi idag haft betydligt värre problem att
brottas med än dem vi faktiskt har här i landet.
1

Professor Rent Hansen: Det är ingen som begär att fackföreningarna &kal1
gör.a så,dant i lägen där inte staten upP'fyller sina förpliktelser. Det är olyckligt
att man i återhållsamhetens namn så ofta skickat ut LO som substitut fÖT den
statliga politik som borde ha bedrivits. Så 6kedde speciellt i slutet av 40-talet,
när Gösta Rehn kämpade mot de psykologiska realiteterna. Men då låg bakom
dessa realiteter :också ekonomiska realiteter i iorm av dålig statlig politik.. Jag
förutsätter i hela mitt resonemang att det förs en verkligt god -aiJlmän ekonomisk politik från statens silda. I annat fall är det fullständigt meningslöst att
lägga några som helst band på arbetsmarknadens organisartioner. Den allmänna
ekonomiska politiken måste vara rätt avvägd om man skall ställa krav på fackföreningarna. Men har man den ekonomiska politiken i ordning tror j ag inte
det är så farligt med de psykologiska realiteterna.

Ordföranden: Det återstår nu endast att tacka professor Hansen för
en synnerligen stimulerande inledning som givit upphov till en livlig
och tankeväckande diskussion.

