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NATI'ONALEKONOMISIU FÖRENINGENS
sammanträde den 18 januari 1962

Ordförande: Professor E .r i k D a h m en

Årets statsverksproposition

Ordföranden: Den dag då chefen för finansdepartementet här pre
senterar och anlägger nationalekonomiska synpunkter på årets stats
verksproposition intar i Nationalekonomiska Föreningens år ungefär
samma ställning som första söndagen i advent gör i det svenska
kyrkoåret. Då brukar det också strömma fler å'hörare än annars till
denna lokal, som i vanliga fall är mera glesbesatt. Att så många
kommer hit, kan självfallet inte annat än glädja en styrelseordföran
de, även om man väl - lika litet som kyrkorådet -----' kan vara säker
på motiven bakom tillströmningen.

Hur det .. än må förhålla sig med den saken, så har vi nu ändå åter
en månghövdad skara här, som jag ber statsrådet Sträng vara hjärt
ligt välkommen till, samtidigt som jag omedelbart överlämnar ordet
till finansministern.

Finansminister Gunnar Sträng:

Ärade församling! I anslutning till vad herr ordföranden sade om
att denna sammankomst intar ungefär samma ställning som första
söndagen i advent vill jag säga, att vi under kvällens överläggningar
självklart inte skall ha den andakt som hör kyrkan till. Tvärtom' är jag
personligen mycket angelägen om att vi får en världslig och saklig
debatt efter mitt inledningsanförande, en dehatt utan alla andakts
fulla inslag.

Min ringa person har - som vanligt höll jag på att säga - under
de senaste veckorna presenterats i ett flertal mer eller mindre in
tressanta skepnader i pressen. Mycket populärt har varit att teckna
mig stående i en strid flod av guld. Detta är emellertid en betydande
'överdrift. Och för övrigt är det där guldet också behäftat med en del
alldeles speciella problem, som jag skall försöka att närmare klar
göra här i kväll.

En statsverksbudget är resultatet av ~vånget att tillfredsställa och
täcka de på statsverket åliggande kostnaderna för den synnerligen
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mångskiftande verksamhet som faller på staten samt vidare att syn
kronisera denna verksamhet efterfrågemässigt med den aktivitet som
föreligger på samhällets övriga verksamhetsområden; det senare i
det vällovliga syftet att garantera jämnast möjliga sysselsättning i
kombination med den balans i samhällsekonomien som så långt det
är möjligt ger oss maximal fra~stegstaktvid stabila priser.

Naturligtvis är också statsverksamhetens absoluta omfattning och
inriktning - bortsett från de aktuella konjunkturvariationerna 
ett uttryck för en medveten politisk uppfattning. Den kan represen
tera en relativt större eller mindre del av den samlade nationalpro
dukten, beroende på vilken politisk meningsriktning som har att ut
forma budgetpolitiken. Variationerna kommer emellertid enligt min
uppfattning inte att bli så markanta som mången föreställer sig, helt
enkelt därför att det beträffande de stora utgiftsposterna inte före
ligger några politiska meningsmotsättningar. Jag kan här erinra om
att bara de tre posterna försvar, folkpensioner och undervisning nu
representerar ca 50 procent av budgetens totala utgiftssida.

Låt mig emellertid först beröra budgeten i konjunkturperspektivet.
Vi har bakom oss de osedvanligt goda åren 1960 och 1961. Vår
bruttonationalprodukt har ö'kat med 4 respektive 4% procent mot
drygt 3 procent under 1950-talet. Näringslivet har varit mycket aktivt
och framgångsrikt. Produktionsökningen för industrien under de båda
åren visar siffrorna 7 respektive 4112 procent. Utrikeshandeln visar
rekordsiffror med en import som båda åren legat över 15.000 mil
joner och en export på 13.275 respektive 14.100 miljoner kronor.

Om vi därtill lägger våra sjöfartsinkomster, så innebär detta att
vi haft balans i våra bytesförhållanden med utlandet. Vår valuta
reserv har också under 1961 märkbart förbättrats. De båda senaste
åren visar även en utomordentlig investeringsaktivitet, framför allt
inom industrien, med ökningstal på 15 respektive 13 procent. Indu
strien har, inom parentes sagt, ökat sina investeringar med inte
mindre än 45 procent under de senaste fyra åren. Om vi härtill
lägger att svenska folket under dessa båda år har förbättrat sina
inkomster med ca 10 procent vartdera året, samtidigt som prissteg
ringen (exklusive oms) stigit med ca 2 procent per år, så kvarstår
som saldo en snabbare realinkomststegring än under tidigare år på
1950-talet.

Jag behöver knappast tillägga att sysselsättningen har varit helt
tillfredsställande under denna senare tid.

Skall nu dessa exceptionellt goda år fortsätta eller - efter känt
föredöme från Faraos tid - förbytas i magra år? Har vi praktiska
möjligheter att fortsätta att höja våra inkomster med 10 procent om
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året, öka näringslivets investeringar med samma procenttal, expandera
vår utrikeshandel och ytterligare förbättra vår valutareserv? Kan
vi hålla samma höga sysselsättning och relativt fasta prisläge?

Svaret blir, att hela detta program inte torde ligga inom de
praktiska möjligheternas gräns. Vi bör realistiskt räkna med att vi får
slå aven del på takten, få vad jag skulle vilja kalla en normalisering
av den ekonomiska utvecklingen. Vi har under de gångna åren pro
fi.terat på stadigt sjunkande priser på för oss betydelsfulla" råvaror.
Vi har vidare gynnats aven synnerligen stark efterfrågan till goda
och fasta priser på våra viktigaste exportvaror. Båda dessa företeelser
kan inte beräknas bli ett permanent inslag i vår utrikeshandel.

Det avgörande för framtidsperspektivet är utvecklingen utanför våra
gränser. Ett försök till analys ger ett klart plus för den amerikan
ska ekonomien. För Europas del är perspektivet mera splittrat. Den
engelska ekonomien präglas närmast av stillestånd, och på den euro
peiska kontinenten kan man använda uttrycket "en avsaktande ök
ningstakt" i den ekonomiska utvecklingen.

Nu finns det skäl som talar för en uppflammande ökning av
efterfrågan i den internationella ekonomien. Den utrikespolitiska
spänningen avläser vi i en ökad upprustning, framför allt i Ryssland,
USA och Tyskland. Vi kan vidare avläsa konturerna av den ekono
miska maktkamp, som utvecklar sig mellan öst och väst, och där
även det europeiska blocket som tredje part kan tänkas anmäla
sig. Anspänningen av resurserna som här kan väntas bör rimligt
vis rent allmänt stimulera konjunkturerna. Ett uttryck för en optimis
tisk framtidstro finner vi i OECD-staternas för någon månad sedan
antagna resolution, där man enade sig om ett produktionsöknings-
program på 50 procent under den närmaste tioårsperioden. "

Tillfälligtvis avläser vi emellertid en viss avmattning på för vårt
land viktiga exportavsnitt, pappersmassa, malm, järn och stål. Inves
teringsplanerna inom vår industri visar för 1962 ingen ökning men
kan beräknas ligga kvar på 1961 års höga nivå. Jag vill understryka
det sista, eftersom industriinvesteringarna under 1961 varit rekord
höga. Men just den omständigheten att man inte gör anspråk på
att öka, att ta ut sin del av det ökade utrymme vi räknar med att
1962 ger i förhållande till 1961, visar en viss tveksamhet från nä
ringslivets sida rörande den framtida utvecklingen.

En sammanfattning av dessa analyser, undersökningar och antagan
den ger till resultat att vi för 1962 räknar med ett relativt gott år 
jag vill erinra om att vår viktiga verkstadsindustri alltjämt arbetar
med välfyllda orderböcker även på exportmarknaden - men att hel
hetsomdömet blir en grad lllgnare än det gångna året. Efterfrågan på
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arbetskraft och kapital från vissa avsnitt av den privata sektorn
företer förmodligen bilden aven viss stagnation.

Helt följdriktigt och konsekvent har statsbudgeten präglats av denna
prognos. Den är sålunda en grad mer expansiv jämförd med det för
flutna och innevarande budgetåret, en expansivitet som bland annat
avläses på bostadsbyggandets, vägbyggandets och skolbyggandets om-
råden. "

Innan jag kommenterar budgeten vill jag emellertid, kommentera
budgetbalansen ~i ett något längre perspektiv. Jag talar då om bud
geten' ~i dess samhällsekonomiska betydelse, d. v. s. i vad mån bud
geten' representerar en statlig upplåning samt grad~n av statlig stimu
lans och aktivitet i vårt ekonomiska liv. Nu redovisar vi som bekant
budgeten med en drifts-' och en kapitalsida. eller~o~ man så vill
uttrycka det, 'fördelad på löpande utgifter respektive statens utlånings-
och investeringsutgifter. .

Sedd ur samhällsekonomisk synpunkt har denna fördelning 'ingen
betydelse. De pengar staten ger' ut får naturligtvis' samma effekt
oavsett på vilken sida i: 'budgeten summorna, bokföres. Om state'n på
driftsbudgeten ger ut pengar till skollärarlöner eller på kapitalbud
geten lämnar pengar till skolbyggen, som i sin t~r blir 'lö~er till
byggnadsai;betare och materialframställare, gör ingen skillnad' i av
seende på efterfrågeeffekten i vår samhällsekonomi. Om staten på
driftbudgeten' finan,sierar krigsmaterielinkö'p eller på 'kapitalbudgeten
bygger lagerlokaler for att förvara materielen .i, är ur samma u't
gångspunkt likgiltigt. Om metallarbet~rna i Bof~rs eller byggnads~
arbetarna på någon; annan plats tar hand om pengarna spelar inge~
roll. : ' , .. ' ,.. ,

Det för samhällsekonomien relevanta och intressanta är, om staten
finansierar; sina utgifter via skatteinkomsterna eller genom lån samt:
- om det ..senare alterpativet v~IJes -.. hur: den upplå~ingen äge:r.
rum. Om staten tar r',anspråk": de k~pitaltillgångar som" är ett ut
tryck.. för',vå'rt 'sparande - naturligtvis med de negativa konsekvenser
detta', för med sig för andra lånesökande - eller. ,alternativt om
s~,aten 'genom kort upplånii1g i affärs'bankerna .åstadkommer en starkt
ökad likvid~tet i ~~nksystem~t, g~r dett~ skilda utslag i fråga' omd~,
samhällsekonomiska yerkningaina., I det första alternativet tränger
staten undan andra lånesökande, vilket' naturligtvis"kan ha sina 'nega
tiva konsekvenserbåde,för kommune~p.a och näringslivet.. I det s~nare
fallet. har man alla utsikter, 8;tt bygga upp en ,så riklig tillgåp.g på
pengar, att ekonomien ,.via en monetär expansion hamnar i svårbe
mästrade inflationstendenser.

Ser vi på 1950-talets sista år, då statsbudgeten sedd som en helhet
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varit starkt underbalanserad, så har den statliga upplåningen krävt
belopp, som endast kunnat tillgodoses i affärsbanksystemets korta
marknad. Ett tillgodoseende av denna statliga upplåning på lång
kapitalmarknad skulle ha gjort läget för bostadsbyggandet, kom
muner och andra av kapitalmarknadens kunder helt omöjligt. De
statliga lånebehoven var ·under budgetåret 1958/59 1.430 miljoner
och för 1959/60 1.630 miljoner. Den övervägande delen härav togs
i affärsbankerna, och den likviditetsuppladdning som blev följden
kan man nu avläsa i affärsbankernas in- och utlåningssiffror under
dessa år.

Under 1959 steg bankernas utlåning till andra än staten med
2.500 miljoner och inlåningsökningen var ca 3.000 miljoner. Situa
tionen kunde med svårighet bemästras genom en allt hårdare pen
ningpolitik. Då budgetens utgifter i detta läge tenderade att ytter
ligare stiga - jag erinrar om försvarskostnadernas och undervis
ningskostnadernas starka automatik, om riksdagsbeslutet om folk
pensionshöjningen - blev en förstärkning av finanspolitiken ofrån
komlig. Den fick formen aven 4.procentig omsättningsskatt, som för
stärkte inkomstsidan med 1.400 miljoner, nettoförstärkning 1.000
miljoner.
. Detta i kombination med en under senare år på grund av närings

livets expansion erforderlig återhållsamhet på den statliga sidan och
vidare en genom inkomststegringen .starkt ökad direkt skatteinkomst
till staten förändrade radikalt situationen. Totalbudgeten visade un
der 1960/61 ett överskott på ca 400 miljoner. Statsskulden kunde
reduceras, och affärsbankerna avläste tämligen omedelbart den av
budgetläget föranledda klimatförändringen. Inlåningen reducerades
under 1960 med 400 miljoner men steg sedan åter linder 1961,
bl. a. på grund av valutareservens ökning. Utlåningen måste följ
aktligen anpassas härefter. Det blev möjligt att bromsa inflations
tendenserna. Penningpolitiken blev effektiv, därför att förutsättningen
hade skapats genom en stark finanspolitik. I finanspolitiken räknar
jag då också in arrangemanget med skattefavoriserade investerings
fonder.

Den starka finanspolitiken uppehålles även under innevarande bud
getår. I statsverkspropositionen redovisas ett beräknat överskott på
totalbudgeten om 160 miljoner. Alla utgifter för innevarande bud
getår kan dock ännu inte beräknas. Bland annat har vi anledning
att räkna med att den nya lönerörelsen för statstjänarna kommer att
förändra resultatet. Första halvåret 1962 faller .som bekant på det
nu löpande budgetåret. Den upplåning vi tvingas till blir emellertid
förh~lla~devis begränsad och bör kunna tas på den långa marknaden.
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Jag finner således inte i innevarande budgetårs perspektiv material
för en diskussion om någon ny likviditetsuppladdning i affärsbanker·
na, och finanspolitiken kan fortsättningsvis betecknas som relativt
stark. Höstriksdagens skattebeslut slår inte heller igenom för inne
varande budgetår i någon större utsträckning i form av reducerade
skatteinkomster. Den effekten kommer av uppbördstekniska skäl med
sin tyngdpunkt längre fram. t

Hur ställer sig nu läget för kommande budgetår 1962/63? Stats
verkspropositionen redovisar ett formellt budgetöverskott på 20 mil
joner, men detta är endast formellt. För 1962/63 kommer vi sanllolikt
att ha ett högre löneläge för statstjänarna, och som bekant represen
terar varje procent en kostnadsökning på 55 miljoner kronor per år.
Vi är bundna av två relativt kostsamma reformer, som kommer att
föreläggas riksdagen längre fram i vår: en förbättring av invalid
pensionerna och ett förslag om ökade skattebidrag till de mest skatte
tyngda kommunerna. Tilläggsstaternas oförutsedda utgifter har un
der senaste femårsperioden i medeltal rört sig om 150 miljoner årligen.

Slutresultatet blir således en försvagning av finanspolitiken i för
hållande till de två föregående åren, en försvagning som jag vill för
svara med dell följsamhet med konjunkturerna som vi anser att budge
ten bör ha. Den efterfrågedämpning både i fråga om arbetskraft och
kapital, som vi har anledning förvänta från den privata sektorn, får
balanseras med en något ökad efterfrågan från den offentliga sektorns
sida. Jag förväntar mig en intressant diskussion i riksdagen l1ästa
vecka om huruvida min budget skall betecknas som stark eller svag.
Jag diskuterade i går kväll den saken i en annan församling, där
bl. a. tre personer av kategorien "arg ung man" försökte bevisa att
det var en svag budget jag lagt fram. Det är inte säkert att det blir
det entydiga omdömet i riksdagen nästa vecka.

Personligen gör jag den deklarationen att vi tar vissa risker med
den försvagning av finanspolitiken i förhållande till de föregående
två åren, som förslaget innebär. Skulle vi ha bedömt den ekonomiska
utvecklingen för pessimistiskt, och skulle representanterna för llä·
ringslivet - som under de senaste månaderna flitigt talat om för
stående avsättningssvårigheter - få fel och vi i stället får uppleva
ett fortsatt inflationstryck, då erkänner jag att det vore tryggare med
en starkare balanserad budget. I vart fall vore det enligt min mening
i högsta grad äventyrligt att försvaga finanspolitiken ytterligare.

Skulle vi å andra sidan få uppleva en ytterligare markerad kon
junkturförsämring, är läget annorlunda. Den ekonomiska aktiviteten
kräver då en ytterligare stimulans, dels genom lättnader i penning
politiken och dels genom direkt sysselsättningsstimulerande åtgärder.
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Jag tror emellertid det vore oklokt att tillämpa generella och all
männa uppmjukningar av finanspolitiken. I stället bör vi föra en
selektiv finanspolitik. Jag vill ytterligare utveckla motiveringen härför.

Vår valutareservs livsviktiga funktion i konjunkturpolitiken blir
med en ökad utrikeshandel och en alltmer integrerad världsekonomi
mer och mer uppenbar. Valutareserven har sin odisputabla funktion
i vår sysselsättningspolitik, och vår framstegstakt och levnadsstandard
står och faller med den. En konjunkturdämpning som drar med sig
arbetslöshet på vissa avsnitt i vår exportindustri botar vi inte med
en allmän skattesänkning, framför allt inte om samhällsekonomien
i övrigt präglas av stark aktivitet. De pengar vi den vägen sätter i
händerna på allmänheten efterfrågar i ringa utsträckning - för att
ta ett aktuellt exempel - järn och pappersmassa, stål eller malm,
utan med större sannolikhet varor som ytterligare ökar vår import.

Risken för vår. valutareserv blir under sådana förhållanden ännu
starkare. Det är klokare att genom direkta åtgärder över arbets-
marknadspolitiken, som i år ges ökade personella resurser, ingripa
på just de avsnitt inom vårt ekonomiska liv där avmattningssymptomen
sätter in. Det blir då fråga, om punktvisa ingripanden, finansierade
med statsmedel. Den allmänna depressiva konjunkturen som slår över
hela fältet och där de generella skattelättnaderna skulle vara det
riktiga botemedlet har vi i varje fall ännu inte avläst, och jag är inte
övertygad om att denna filosofi, som var riktig på 1920- och 1930
talen, över huvud taget blir aktuell.

Budgetpolitiken har sin tyngdpunkt på några väsentliga, och jag
skulle också tro politiskt neutrala, områden. Den kraftigaste ökningen
finner vi på folkpensionens område, där utgifterna för nästa år stiger
med 375 miljoner. Stegringen förklaras dels av att antalet folkpen
sionärer just nu årligen stiger med ca 12.000 il 13.000 personer, dels
av att prisstegringen utlöser ett indextillägg och slutligen av att pen
sionerna den l juli 1962 kraftigt ökar i överensstämmelse med tidigare
principbeslut av riksdagen, den s. k. standardhöjningen, som sker
vartannat år fram till 1968.

.Budgetläget har ansetts så pass tillfredsställande, att någon skatte
höjning via folkpensionsavgiften denna gång är obehövlig. J ag vågar
emellertid inte ställa ut någon motsvarande garanti för framtiden.
Vi har tre standardhöjningar kvar, innan målsättningen '1968 är upp
fylld, och sannolikt blir en avgiftshöjning erforderlig längre fram. Vi
kommer emellertid redan 1962 upp till en folkpension på 3.200 kronor
för ensamstående och 5.010 kronor för äkta makar, vilka belopp
kompletterade med de statskommunalt finansierade bostadstilläggen,
som regelmässigt utgår till pensionärer utan annan inkomst, innebär
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något aven ekonomisk revolution för våra gamla jämfört med "bara
för ett tiotal år tillbaka.

Försvaret ökar med nära 200 miljoner - en automatisk följd av
gällande försvarsuppgörelse, som även omfattar nästa budgetår. Höj
ningen betingas av prisstegringar och teknisk utveckling. Själva för
svarsorganisationen fick som bekant sin utformning genom riksdags
beslut redan 1958, och någon ändring i det avseendet vidtages inte.
Vi kommer inom den allra närmaste tiden att från ÖB och militär
ledningen få förslag om försvarets organisation och utformning för
tiden efter nästa budgetår. Den frågan blir därefter i första hand
föremål för bedömning av den parlamentariska försvarskommitten 
den har nyligen tillsatts för ändamålet - och därefter för behandling
av regering och riksdag. Det är sålunda en lång procedur, innan
ÖB:s förslag omsättes i politiska beslut, men så mycket kan redan
nu avslöjas som att en renodlad militär bedömning av vad landets
värnkraft kräver ger en finansminister åtskilliga bekymmer.

Väginvesteringama ökar nästa budgetår med 140 miljoner. Vägar
nas specialbudget, där inkomstsidan utgör bensin- och fordonsskatt,
beräknas nästa år: bl. a. "genom höstriksdagens beslut om 5 öres höj
ning på bensinen ge 1.500 miljoner. Budgetens vägutgifter - väg
byggandet, underhållet samt bidrag till städernas gatu- och väg
byggande jämte en del smärre till vägbyggandet hörande utgifter,
som avräknas mot bilskattemedel - uppgår till 1.350 miljoner. "Över
skottet reserveras bokföringsmässigt till tider då det föreligger reala
utrymmen för ökade väginvesteringar. Sådana tider kan upperibara
sig tämligen snart, om konjunkturavmattningen fortsätter.

Vägarna är traditionellt ett av våra mest anlitade sysselsättnings
objekt. Så länge efterfrågan på arbetskraft och kapital är så stark
som i dag måste emellertid en avvägning av resurserna ske, dels
mellan den offentliga sektorn och den privata, och dels mellan olika
ändamål på den offentliga investeringssidan. Vägutgifterna represen
terar en sådan avvägning i konkurrens med andra viktiga investe
ringsavsnitt, t. ex. bostäder och kraftverksbyggandet. Den bokförings
mässiga reservation~n av vägpengarna spelar ibland en stor roll i den
aktuella debatten om vägbyggandet. Den rör sig om närmast l miljard
- en i och för sig respektingivande summa - men den bör ses mot
bakgrunden av att byggnadskostnaderna för en modem motorväg är
ca 20 miljoner per mil.

I fråga om kraftutbyggnaden är vi nu så pass väl framme att vi för
överblickbar framtid har uppnått den s. k. torrårssäkerheten. Våra vat
tenkrafttillgångar beräknas emellertid vara utbyggda ett stycke in på
1970-talet, och då vi inte vill göra oss för starkt beroende aven kraft-
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produktion baserad på importerad olja, satsar vi hårt på atomkraftens
utbyggnad. Nästa år reserveras för' ändamålet 130 miljoner kronor,
och därmed har vi av statsmedel satsat 780 miljoner för att lösa
problemet med atomkraften för fredligt bruk. I den nya anläggningen
Marviken, som vi räknar med skall bli den sista försöksanläggningen
innan vi är framme vid kommersiellt kon~urrenskraftig atomkraft
produktion, ligger d'et försöks- och forskningskostnaderför inte mind
re än 200 miljoner.

Bostadsbygga:q.det öka~ med 5~000 lägenheter till 75.000. Både
bostads-: och vägbyggandet är ett uttryck för den grad av expansion
vi tillåtit i statsverksamheten med ,hänsyn till den förutsedda partiella
konjunkturavm&ttningen. ,De 5.000 extra lägenheterna disponeras
e~ellertid försiktigtvis först efter särskilda beslut av Kungl. Maj:t
och skall lokaliseras till orter, där industriexpansionen så motiverar.
Det ökade bostadsbyggandet kräver emellertid ytterligare mellan 250
och 300 miljoner avkapitalmarkriadens resurser, förutom de sekun
dära investeringar i gator, vatten och avlopp som aktualiseras för
kommunerna.

Utbildningskostnaderna från grundskolan till högskolor och univer
site~ stiger me~ i runt tal 200 miljoner kronor, och vi förutsätter att
skolbygganclet ökar från ,225 till 350 miljoner. Vi står här inför en
oavvislig automatik i utvecklingen. Grundskolans högstadium, fack
gymnasierna, yrkesutbildningen, de tekniska och handelsbetonade lin
jerna vid de högre utbildningsanstalterna, är de mest framträdande
avsnitten i den pågående utvecklingen.

Barnbidragen ökar m,ed 160 miljoner genom den förstärkning av
desamma som höstriksdagen beslutade i samband med skattereformen.

Ytterligare ell utgiftsökning bör omnämnas bland de stora. Jag
syftar då på vårt engagemang i hjälpen till. U-länderna. Den bilaterala
tekniska och humanitära hjälpen föreslås uppgå till 70 miljoner och
därutöver föreslås i internati~nell kapitalhjälp 60 miljoner. Det totala
anslaget, 130 miljoner, skall ses mot de 50 miljonerna innevarande år.

Den bilaterala tekniska och humanitära hjälpen får de resurser som
det nya organet, Nämnden för Internationellt bistånd, på ett ekono
miskt försvarbart sätt kan förbruka under nästa år. Det tarvas mycket
av förberedelsearbete för att motta stipendiater från utvecklingslän
derna, att, förmedla lärare, instruktörer och tekniker till dessa länder.
Språksvårigheterna 'är bl. 'a. ett hinder. Att bygga och organisera upp
en yrkesskola i ett utvecklingsland är' inte gjort' i en handvändn~ng;

familjeplaneri~gen stöter på många ,håll mot religiösa fördomar och'
andra hinder. ",:
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Den internationella kapitalhjälpen sker både bilateralt och multila
teralt. I senare fallet föreligger emellertid ett behov av att samordna
både själva aktionen och hjälpens storlek med andra givarländer. Den
bilaterala kapitalhjälpen samordnas också i regel med varuleveranser
från givarlandet och i form av s. k. bundna krediter. Denna senare
form av kapitalhjälp är internationellt den helt dominerande formen,
inte för att den är särskilt populär bland mottagarländerna - där
föredrar man den obundna hjälpen - utan snarare därför att den
internationella hjälpen sedd från givarlandets synpunkt så gärna sam
mankopplas med det egoistiska intresset att själv dra nytta av hjälpen.
Vi är i det avseendet inte bättre än andra, och som betydelsefulla
inslag i vår utlandshjälp kan därför omnämnas såväl de från 1.000
till 2.000 miljoner kronor ökade statliga kreditgarantierna som etable
randet av det exportfinansieringsinstitut som jag hoppas snart skall
se dagens ljus.

Jag inskränker mig till att här referera endast dessa större utgifts
ökningar. Totalt företer budgeten en utgiftsexpansion på 1.250 mil
joner, vilken bör jämföras med fjolårets ökning för löpande budgetår,
som då beräknades till ca 500 miljoner. Skillnaden betingas till stor
del av de statliga inkomstöverföringarna. Förstärkningen av folkpen
sionerna, barnbidragen och studiebidragen ger en summa på 550 mil
joner. Dessa transfereringar bör dock ses i samband med höjningen av
omsättningsskatten från den l januari detta år. De balanseras sålunda
delvis genom ökade skatteinkomster.

Avslutningsvis vill jag också nämna något om den kommunala eko
nomien och avvägningen mellan statlig och kommunal sektor. I den
nationalbudget som medföljer statsverkspropositionen redovisas den
privata sektorns investeringsanspråk till plus minus noll, d. v. s. oför
ändrat i förhållande till 1961. Den statliga sektorn ökar med 5 pro
cent. Jag har redovisat vilka avsnitt det är fråga om.

Kommunerna är emellertid den utan konkurrens mest aktiva parten.
Investeringsökningen uppskattas där till 10 procent. Detta är i och
för sig inte så överraskande. Vårt höga och ökande bostadsbyggande
får sin spegelbild i de kommunala följdinvesteringarna: gator, vatten
och avlopp, reningsverk o. s. v. Till detta kommer så kraftförsörj
ningen, administrationslokaler, åldringsvårdens anläggningar, sport
och fritidsanläggningar samt sjukhusbyggandet för våra landstings
kommuner. Trycket på den kommunala investeringssektorn är utom
ordentligt hårt, och kommunerna ligger för närvarande med drygt 2
miljarder kronor av Kungl. Maj:t godkända lånetillstånd, som inte
kunnat realiseras, delvis på grund av trängseln på kapitalmarknaden.



ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION Il

En hel del av investeringarna finansieras skattevägen, och kom
munalskatten har under 1950-talet ökat från 10 till 15 kronor. Våra
kommunalmän frågar med viss bävan om detta skall fortsätta också
'under 1960-talet. Självfallet sneglar man då på staten och begär att
staten skall överta vissa kostnader i större utsträckning. Delvis kom
mer detta också att ske. Vi har förslag från en enhällig parlamentarisk
kommitte om polisväsendets förstatligande och likaså att staten helt
övertar kostnaderna för rättsväsendet. I viss utsträckning får staten
här gå kraven till mötes, även om kostnadsfördelningen mellan stat
och kommun inte är en så enkel fråga som att staten bara tar över
betalningsskyldigheten för tidigare kommunala utgifter.

Jag tror dessutom att man för de närmaste åren kan se en viss ljus
ning i den kommunala ekonomien. Genom en tvåårig eftersläpning i
fråga om slutreglering av kommunerna tillkommande skattemedel kan
kommunerna för de närmaste åren framöver räkna med goda skatte
inkomster, baserade på det stigande skatteunderlaget. Detta skattetek
niska förfarande ger kommunerna under 1962 utöver löpande preli
Ininärskatt en slutbetalning på 1960 års skatteinkomster på ca 400
miljoner. Den summan motsvarar ungefär fyra femtedelar av den 10
procentiga investeringsökningens kostnader, vilket ställer det kom
munala låneproblemet i en något fördelaktigare dager.

Man kanske kan sammanfatta synpun1(terna på lånebehovet sålunda:
Under nästa budgetår kommer staten med all sannolikhet att i ökad
utsträckning anlita lånemarknaden~ Kommunerna behöver öka sin
upplåning, bostadsbyggandet kräver mer kapital och näringslivet be
höver i varje fall under 1962 en oförändrad kapitaltillgång.

Har vi resurser för att motsvara dessa önskemål? Glädjande nog har
det personliga sparandet under senare år ökat både absolut och rela
tivt. ATP-fonderna kunde under 1960 låna ut 450 miljoner kronor
och under 1961 700 miljoner samt beräknas under 1962 få ett place
ringsbehov av 1.300 miljoner. Dessbättre motväges inte detta aven
lika stor nedgång i övrigt institutionellt sparande. Ett nettotilIskott
till l(apitalmarknaden skulle sålunda uppstå. Det är ytterst välkom
met, enär företagens självfinansieringsmöjligheter troligen sjunker nå
got med hänsyn till ökade lönekostnader vid förmodligen relativt oför
ändrade priser.

Om kapitalet räcker till eller inte är naturligtvis i sista hand en
fråga om våra ambitioner, vår efterfrågan och vår tro på framtiden.
Detta i sin tur beror på vår konjunkturbedömning för de närmaste
åren. Och därmed är jag tillbaka till inledningen av mitt föredrag 
och då är det hög tid att sluta.
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Ordföranden: Jag ber att få framföra föreningens varma tack till
finansIJ.1inistern för den .mycket intressanta expose över det aktuella
konjunkturläget och över ekonomiska och politiska problem som han
här lämnat.

Hjärtligt tack!
Därmed skulle vi vara klara att övergå till meningsutbytet. Jag ber

sålunda att få förklara ordet fritt.

Ekon. dr. Lars Nabseth: Herr ordförande! Vi har här hört av finans
ministern att konjunkturutvecklingen för nästa år kan bedömas som ganska
positiv. Han sade att de goda konjunkturerna från de två senaste budgetåren
fortsätter. Bruttonationalprodukten väntas stiga i tillfredsställande takt. Indu
striproduktionen beräknas öka i nästan samma omfattning som under före
gående år. Exporten kan förväntas stiga mera än under fjolåret. Bortsett
från en del störn,ingar på vissa sektorer kan också arbetsmarknadsläget för
väntas bli gott med varken tendenser till efterfrågeöverskott eller efterfråge
underskott.

Det finns emellertid en del tendenser i den aktuella konjunkturbilden, som
talar' för att utvecklingen kan bli något sämre än vad finansministern här har
skisserat. Jag tänker här närmast på svårigheterna för järnmalmen, järnet och
skogsindustrien. Det är inte troligt att man inom dessa avsnitt kommer att
notera någon snabb uppgång i konjunkturerna. Tvärtom kan man förvänta
att överskottskapaciteten och den hårda priskonkurrensen kommer att bestå
under ganska lång tid.

Nu säger finansministern att ordertillgången inom verkstadsindustrien 
som är en stor sektor av näringslivet - är mycket god. Detta är obestridligt.
Men om de aktuella tendenserna till avmattning av investeringskonjunkturen
i England samt på kontinenten består, så är det mycket troligt att vi inom
en inte alltför avlägsen framtid även kommer att notera en avmattning inom
denna sektor. Och som vi vet är konjunkturförhållandena inom vissa delar
av verkstadsindustrien, där man producerar konsumtionsvaror, redan nu
mycket pressade.

Mot den bakgrunden undrar jag, om man inte redan nu borde kunna lätta
penningpolitiken här i landet. Finansministern säger, att om vi skall göra
lättnader i den ekonomiska politiken för närvarande, så borde det vara lämp
ligast att gå till den penningpolitiska sidan. Han menar väl, att om vi ser
att tendenserna går mot en ytterligare försvagning av konjunkturerna så kan
penningpolitiska lättnader eventuellt införas. Jag ifrågasätt~r dock, om vi
inte kan göra sådana lättnader redan i dag, och om det verkligen föreligger
risk för att vi får en besvärande investeringsaktivitet inom näringslivet som
följd aven lättnad nu. Vi vet ju att investeringsaktiviteten inom industrien är
på väg nedåt. Det har vi bl. a. sett av "investeringsenkäten". Finansministern
anser dock att företagarna har bedömt läget för pessimistiskt och att investe
ringarna komnler att bli större än som planerats. Men att vi skulle få en
mera väsentligt ökad investeringsaktivitet som följd av lättnader i penningpoli
tiken kan jag inte tro.

Det måste också vara rimligt att ha en viss flexibilitet i penningpolitiken.
Nästa gång vi får en högkonjunkturvåg gäller det att kunna utnyttja penning-
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politiken i åtstramande syfte. Men för närvarande drives den med sådan
hårdhet att det är tveksamt om den kan drivas ännu hårdare. Då är det
bättre, menar jag, att vi har en marginal i utrymmet för vårt handlande.

Sedan vill jag gå över från de konjunkturpolitiska aspekterna till frågan
om en mera långsiktig bedömning av budgetpolitiken.

Det har redan sagts att de statliga inkomsterna och utgifterna inte bara får
ses med utgångspunkt från de aktuella konjunkturerna och det statsfinansiella
läget för dagen, utan att vi också måste ha en långsiktsplanering för såväl
inkomster som utgifter på olika områden. Jag vill konkretisera detta genom
att nämna ett par exempel på områden, där jag tycker att vi skulle kunnat
ha en bättre planering.

Först vill jag dock nämna ett problem som ofta uppkommer i samband med
statens utgifter, nämligen köproblemet. På många områden, där staten till
handahåller medborgarna tjänster, uppstår det långa köer. Där dylika efter
frågeöverskott uppstår söker man i allmänhet öka' insatserna av produktions
resurser. Men eftersöm medborgarna ofta tillhandahålles de statliga tjänsterna
gratis eller till lägre pris än produktionskostnaderna, får man inte en optimal
fördelning av resurserna, om man alltid strävar efter att avskaffa efterfråge
överskottet. Problemet är ofta inte att försöka avskaffa överskottet utan sna
rare att finna principer för prioriteringen av dem som efterfrågar tjänsten
ifråga.

Om jag sedan går över till de sektorer, där jag tycker att vi borde ha en
mera långsiktig bedömning, så vill jag först nämna skatteområdet. Den sit·
tande skatteutredningen har för närvarande hela skatteproblemet under be
handling, varför det inte finns någon anledning att här gå in på många av
de här aktuella frågorna. Men ett speciellt område vill jag ändå beröra, näm
ligen omsättningsskatten på industriens investerings- och förbrukningsvaror.
Det är uppenbart att denna skatt verkar snedvridande på industriens produk.
tionsinriktning. Den uppmuntrar till integration inom företagen, d. v. s. man
tillverkar själv produkter man har användning för i den egna tillverkningen.
Företagen avstår från att saluföra varor, om man själv har användning för
dem som förbrukningsvaror. Och dessutom kan man säga att skatten fungerar
ungefär som om vi hade en exportavgift, samtidigt som vi sänker tullarna på
importvarorna. Denna skatt belastar inte de importvaror som kommer in i
landet, samtidigt som exportörerna inte får göra avdrag för den omsättnings
skatt de betalar. Det får man däremot i länderna på kontinenten. En sådan
snedvridning måste vara olämplig. Därför tycker jag att skatten borde om
prövas snarast möj ligt.

Jag förstår att finansministern nu kommer att svara, att det skulle innebära
en lättnad i finanspolitiken att göra så. Men här är det ju företagen och inte
konsumenterna som får del av lättnaden och jag tror inte att detta skulle leda
till någon allvarlig ökning av företagens investeringsverksamhet. Och även
om staten anser att den måste ha in dessa skattepengar, så tycker jag ändå
inte det är rimligt att ta in dem på ett sätt som så uppenbart snedvrider pro
duktionen i samhället.

Sedan vill jag också beröra ytterligare två områden, där vi med en bättre
långtidsplanering hade kunnat stå bättre rustade i dag, nämligen bostads
byggnadsområdet samt utbildningen och forskningen.' Vi har för närvarande
stora köer på utbildningssidan. Där är det inte fråga om att bara bibehålla
vår nuvarande kapacitet. Tvärtom är det i högsta grad samhälleligt försvarbart
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att satsa mer på bl. a. den tekniska och ekonomiska utbildningen. Jag tänker
här t. ex. på utbildningen av civilingenjörer på det kemiska området, där förslag
har lagts fram från näringslivets sida om en snabb utbyggnad av utbildnings.
kapaciteten. Där liksom på ett flertal andra områden hade vi med en effek·
tivisering och modernisering av undervisningsmetoderna kunnat ha en be
tydligt större kapacitet än vi nu har. Vidare vill jag påtala en annan sak som
har försummats, nämligen utbyggnaden av universitetet i Lund.

Vad bostadsfrågan beträffar har finansministern föreslagit en glädjande ök·
ning av bostadsbyggandet. Det är säkert nödvändigt att bygga mer bostäder,
och det är också en förutsättning för den rörlighetsbefrämjande politik vi vill
ha. Men det gäller inte bara att öka bostadsproduktionen. Vi måste också vara
på det klara med att våra resurser i dag inte tillåter att vi planerar, projek.
terar och bygger bostäder i hur snabb takt som helst. Detta kan nämligen leda
till en försämring av kvaliteten på bostadsbeståndet. De bostäder vi bygger
skall finnas under mycket lång tid och vi måste därför se till att vi får resurser
som möjliggör ett ökat bostadsbyggande utan att kvaliteten blir lidande därpå.

För övrigt tror jag inte att de köproblem vi för närvarande har på bostads
marknaden löses bara genom att vi bygger mera bostäder, ty där spelar också
avvecklingen av hyresregleringen och ett borttagande av de generella subven
tionerna en stor roll. Här har aviserats en omprövning av ränteeftergifterna,
men jag tror att det gäller att också ompröva hela den generella subventione
ringen på bostadsbyggnadssidan.

Herr ordförande! Detta var bara några av de områden där det fordras lång
tidsplanering. Det finns flera. Men jag nöjer mig med att ta upp dessa till
diskussion med finansministern.

Direktör S.-I. Ivarsson, Skattebetalarnas Förening:
Herr ordförande! Till en början vill jag begagna mig av herr statsrådets

tillstånd att vara respektlös. Det bör ha varit en rolig diskussion som finans
ministern i går kväll hade med "de tre arga unga männen". Det står nämligen i
dagens tidningar att finansministern råkade föreslå en "Oscar-statyett" till
regeringen för föredömlig och framgångsrik konjunkturpolitik. Jag missunnar
naturligtvis inte regeringen en så fin utmärkelse, men om jag får tala i egenskap
av skattebetalare, så skulle jag nog inte utan vidare vilj a tillstyrka en sådan
ansökan. Den konjunkturpolitik som förts under senare år har obestridligen
haft sina förtjänster, och om vi jämför med konjunkturpolitiken efter första
efterkrigsdecenniet, så framstår den nästan i förklarat skimmer. Men de"n har
ur skattebetalarnas synpunkt varit mycket kostsam.

Vi har under en lång följd av år haft en starkt och oavbrutet stigande
ökning av utgifterna - i det avseendet har konjunkturpolitiken varit fullständigt
oberoende av konjunkturerna. Men dessutom har vi varit nödsakade att med
skattemedel bekosta ett budgetöverskott, som under -tre år å rad uppgått till
l~ miljard kronor. Det hårda skattetryck som varit en förutsättning för denna
konjunkturpolitik har haft ytterligt obehagliga konsekvenser för skattebetalarna,
och det skulle sj älvklart ha varit önskvärt att kunna upprätthålla balans med
andra medel - alltså med en mindre hård skattepolitik - som inte gj ort" det
nödvändigt att plocka fram det nödvändiga sparandet i form av skattevägen
ökade statsinkomster.

Men nu har jag inte tagit till orda här för att söka sak med finansministern
i en skattepolitisk eller konjunkturpolitisk diskussion. I stället vill jag ta upp
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en ny tråd i budgetdiskussionen, som ligger vid sidan om de kontroversiella
ämnena.

I Nationalekonomiska Föreningens "lilla remissdebatt" i fjol framhöll Gun
nar Lindgren i ett mycket intressant och innehållsrikt anförande att det lång
variga och ganska ensidiga sysslandet med konjunkturpolitiken här i landet
hade·undanskymt tillväxt- och effektivitetsfrågorna. Vad han efterlyste var en
samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning, när det gäller att avväga de olika
utgifter som skall täckas med statsmedel, alltså en undersökning om vad som
är mest räntabelt och effektivt med hänsyn till de ekonomiska eller andra mål
man vill uppnå. Låt oss ta reda på vilka områden som är mest lönsamma, och
låt oss satsa statens resurser på dem, sade Lindgren.

Detta är en utomordentligt viktig fråga. Men budgeten är tyvärr inte upp
ställd på sådant sätt att den ger underlag för en dylik bedömning. Vi skulle
behöva göra en budgetreform. Jag skall här anföra två skäl härför.

För det första är bokföringen i den statliga verksamheten inte sådan att
den ger en meningsfull bild av kostnaderna för olika statliga projekt. Denna
bristfälliga kostnadsredovisning inverkar givetvis på möjligheterna att bud
getera.

För det andra har budgeten ett mycket dåligt informationsvärde på grund
av den ålderdomliga form i vilken den presenteras. Det är omöjligt för såväl
riksdagsledamöterna som allmänheten och pressen att genom budgeten få ett
grepp om ekonomien och den bakomliggande verkligheten i den statliga verk
samheten.

Jag skall här bara ta ett exempel. Hur stora är bostadssubventionerna ? Man
kan inte slå upp i statsverkspropositionen eller någon av dess bilagor och finna
ett svar på den frågan. Man måste vara expert för att hitta de rätta siffrorna
där - och om man lyckas med det, kan man ändå inte få något grepp om vad
bostadssubventionerna har för konsekvenser i olika avseenden, hur de påverkar
hyresnivån i samhället eller hur de skulle inverka om de var större eller mindre.
Man får ingenstans någon upplysning om vilka mottagarna av dessa subven
tioner är, hur lnånga de är eller vilka inkomster de har.

Med detta enda och enkla exempel har jag velat belysa att budgeten inte är
ett instrument med vilket en bedömning av ekonomien i den statliga verksam
heten kan göras.

I budgeten är utgifterna grupperade i huvudtitlar, som motsvarar vissa ända
mål: försvar, jordbruksstöd, rättsvård o. s. v., och inom vart och ett av dessa
områden finns sedan en helt annan klassificeringsgrund på lägre nivå. Där
bestämmes grupperingen i huvudsak av vilka ämbetsverk och myndigheter som
är mottagare av statsmedel. Anslagen till olika myndigheter är slutligen grup
perade i löner resp. omkostnader (vilket ju är en mycket intresselös indel
ningsgrund). Om det nyanställes en amanuens i ett statligt verk, så diskuteras
den saken kanske ingående i budgeten, medan verkets utgifter i stort inte alls
behandlas. I budgeten får man reda på vad en myndighet skall nyanskaffa, n1en
man får inte veta varför eller var det är som drivit fram de ökade kraven.
Man kan inte av budgeten utläsa sambandet mellan kostnadsstegringen och den
reella verksamhet som svarar mot utgiftsökningen.

Denria brist i budgetens uppläggning är teoretiskt inte särskilt svår att
komma tillrätta med. Man kan gruppera utgifterna på ett annat och mera me
ningsfullt sätt än hittills, t. ex. genom att fullfölja den nuvarande indelningen i
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huvudtitlarna till en lägre och mera detaljerad nivå. Då kan man få reda på
vilka utgifter som svarar mot olika projekt i den statliga verksamheten.

Som exempel vill jag nämna lärarhögskolorna. Där har man nu tre olika
utgiftsgrupper, nämligen för avlöningar, omkostnader och materiel. Om man
i stället grupperade om utgifterna efter ändamålet, så kund~ man t. ex. få l)
utgifter för utbildning av småskollärare, 2) utgifter för utbildning av mellan
skollärare och 3) för utbildning av ämneslärare, 4) utgifter för pedagogisk
forskning, 5) för gemensam administration o. s. v. Till varje sådant bestämt
ändamål eller program skulle då hänföras de utgifter som svarar mot det
samma. Har man en sådan princip i budgeten, så kan uppdelningen sedan
fullföljas så långt man finner lämpligt på varje särskilt område. På det sättet
skulle vi få en mera rationell grund för avvägningen av utgifter mellan olika
ändamål och ett bättre underlag för en analys av kostnadsutvecklingen.

Utöver en sådan program- eller ändamålsbudgetering skulle jag också vilja
på något sätt få in i budgeten en redovisning av de prestationer man får för
statens nedlagda kostnader. Det går naturligtvis inte att i statens verksamhet
göra en resultatsredovisning av samma typ som man har inom industrien. Hos
staten har man en kostnadssida men inte en intäktssida där man i kronor kan
föra upp värdet av den statliga verksamheten och sålunda få fram ett resultat.
Men däremot är det - i varje fall på många områden - möjligt att ange
kvantiteten av de prestationer som tillhandahålles och ställa dem mot kost
naderna.

Självfallet går det inte att fastställa ett mått på t. ex. det kulturella värdet
av att ha en opera. Är det värt l miljon eller 6 miljoner - som vi betalar nu
- eller är det värt ännu mera? Det kan ingen svara på. Men man kan ändå
ha nytta av olika prestationsmått. Man kan t. ex. räkna ut att statsbidraget till
operabesök är 23 kronor per biljett. Med detta och andra mått kan jämförelser
göras med statliga insatser på andra kulturområden.

Med en hel rad sådana prestationsmått skulle vi kunna förbättra våra möjlig
heter att på ett vettigt sätt avväga statens insatser och kontrollera kostnadsut
vecklingen. Jag tror att en sådan programbudgetering, med redovisning av
prestationer så gott det går, skulle vara av stort värde inte bara för riksdagen
och den allmänna debatten utan också för de förvaltande myndigheterna själva
genom att man därigenom får ett informationsunderlag för planering och kon
troll. Det skulle bidra till ökad effektivitet i statens verksamhet.

Nu kan man säga att budgeten i andra länder inte är bättre än vår i dessa
avseenden. Nej, men låt oss se vad som är möjligt att göra och vad som gjorts
av de skickligaste ekonomidirektörerna inom industrien när det gäller den
interna kostnadsredovisningen.

Staten är en affär, som omsätter 20 miljarder kronor om året och där man
haft en mycket snabb och stark expansion i verksamhetens olika grenar, utan
att det har skett någon egentlig förbättring av det viktiga instrument för ett
rationellt handlande som räkenskaper och budget obestridligen utgör.

För en sådan budgetform som jag här skisserat fordras självklart en grundlig
expertutredning. Där väntar ett jättearbete. Man får nämligen gå från grunden.
Och naturligtvis finns oändligt många fler. aspekter på dessa frågor än vad jag
anlagt här. Men att tillsätta en sådan utredning vore en pionjärinsats, herr
finansminister, som utan tvivel skulle vara av största värde för statsförvalt
ningen och sk2.ttebetalarna.. Det vore faktiskt värt en "Oscar".
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Direktör Albin Johansson (KF): Vi skall inte ha någon andakt i diskus
sionen här, sade finansministern, och jag konstaterar också att han själv all
deles har lagt bort att predika. Han redogör koncist och klart för vad han
har att säga. Det gläder mig mycket. Och till denna min glädje bidrar också
att jag innan jag gick hit i kväll hörde handelsminister Langes tal i radio rö
'rande Europasamarbetet. Handelsministern var positivt inställd till den frågan,
och det måste ju glädja alla dem som gärna ser att vi får en öppen europeisk
marknad. Och får vi det, så är det min övertygelse att vi lätt klarar vår
ekonomi. .

Vad sedan de här redovisade bekymren för bostäderna beträffar, så kan det
mycket väl hända att de inte blir så stora. Minskade exportinkomster kan
verka reglerande. Den med 20 procent minskade pappersmasseexporten, hur
oväsentlig den är i förhållande till hela vårt lands exportvolym, innebär dock
ett årligt inkomstbortfall av 32 kronor per medborgare. Skulle den totala ex
portinkomsten sjunka med 20 procent, kan bostadsfrågan inte längre vara ett
problem.

Finansministern har i sin budget också byggt ut hjälpen till utvecklings
länderna. Den kommitte som har hand om den saken har enligt uppgift i dags
tidningarna haft svårt att förbruka anvisade medel. Men om jag hade varit
ledamot av den kommitten, så hade pengarna inte räckt till. Jag vill nämligen
bygga produktiva anläggningar i utvecklingsländerna för att vi skall kunna
exportera vår massa dit och därigenom helt utnyttja produktionskapaciteten.
På längre sikt kostar sådana åtgärder inte oss någonting. De betalar sig sj älva.

Finansministern säger vidare att bilaterala förbindelser är olämpliga, därför
att utvecklingsländerna själva vill bestämma vem och vad de skall handla med.
l princip anser även jag multilateral handel vara den effektivaste men vad det
gäller handeln med u-länder har jag en annan uppfattning än finansministern.
Erfarenheter från trettiotalet har lärt .mig att u-länder ofta anser det vara en
fördel att få erlägga likvid in natura. Vill och kan de betala med gångbar
valuta är det givet en fördel för leverantören att så sker.

Finansministerns redogörelse för statsverkspropositionen var den bästa jag
hört en finansminister hålla. Den borde bli föremål för allmän diskussion bland
folket. Många arbetare är lika duktiga och lämpade att diskutera hithörande
frågor som de flesta doktorer - åtminstone om det är fråga om sådana "dok
torer" som jag.

Professor Erik Dalunen (ordf.): Först vill jag göra en inledande anmärk
ning. I slutet av sitt anförande sade dr Nabseth, att det bör finnas möjligheter
att lätta på penningpolitiken. Jag tycker som han i det fallet. Man bör ställa
frågan huruvida lättnader skulle kunna göra skada i nuvarande läge. Kan de
inte göra det, något som jag har svårt att tro att de kan, så bör väl lättnaderna
göras och räntorna rättas därefter. Nog är det konstigt att vi i dag har samma
ränteläge som för två år sedan, då konjunkturerna alldeles uppenbart var starkt
uppåtgående, vilket de inte alls är i dag. Om vi inte passar på att lätta, när
det inte gör någon skada, så är risken stor att vi låser fast räntorna på hög
nivå, liksom vi låste dem på låg nivå på 1940-talet, då vi höll fast vid 3 procent.

Om det vore rationellt ordnat, borde väl rätteligen de SOIU bestämmer över
penningpolitiken och räntan varje morgon fråga sig: Vilken ränta skall vi ha
i dag med hänsyn till det rådande läget och konjunkturutsikterna? l\fen i stället
tycks det behövas en stor mängd argument för att man skall åstadkolnma en
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ändring av räntan, d. v. s. det verkar som om just en ändring skulle behöva
flera argument än ett bibehållande av oförändrad ränta. Det är märkvärdigt
att det i praktisk politik skall behöva vara så. Logiskt är det knappast.

Detta var alltså min inledande anmärkning.
Sedan vill jag - om också inte som särskilt arg och inte heller särskilt ung

man - bemöta finansministerns uttalande dels i statsverkspropositionen och
dels här om den i stort sett stabila prisnivån här i landet. Jag håller med om
att konjunkturpolitiken på senare år har skötts bra från de flesta synpunkter,
men jag tycker inte att vi skall vara nöjda med prisutvecklingen. Vi har ju
ändå noterat en prisstegring på 3 procent om året. Om den fortsätter, betyder
det att kronan efter tio år har förlo.rat en fjärdedel av sin köpkraft.

Nu vet jag att man kan svara, att den höjningen inte är så stor, om man
jämför med vad vi fick vara med om under 1950-talet, och att det inte heller
är mycket med hänsyn till den högkonjunktur vi levat i. Det första argumentet
är invändningsfritt, men det sista bör kompletteras med konstaterandet att
den högkonjunktur vi har bakom oss har utmärkts av fallande priser på rå
varor och importerade varor; visserligen inte så mycket men dock 4 a5 procent
under de gångna åren. Det ger ett litet annorlunda perspektiv på frågan om
den inhemska prisnivåns stegring med 3 procent om året.

Nu vet jag att finansministern mycket klart har förklarat - och många
med honom, även ekonomer, säger detsamma - att vi inte skall räkna in OIn
sättningsskatten. Och tar vi bort den, så blir det bara någon procents pris
stegring OIn året. Men det resonemanget begriper jag inte riktigt. Varför skall
vi räkna bort omsättningsskatten? Jag skulle vara tacksam om finansministern
kunde hjälpa mig att förstå det. Sett från penningvärdesynpunkt är det väl
skäligen likgiltigt om prisnivån stiger på grund av omsättningsskatten eller
av andra orsaker? Den reella köpkraften hos kronan minskar ju i båda fallen.
Om det är omsättningsskatten eller något annat som driver upp prisnivån
måste framstå som tämligen egalt, t. ex. för alla som har fordringar, bl. a.
penningsparande bankinsättare eller obligationsägare.

Över huvud taget tycker jag att man i diskussionen om de direkta och in
direkta skatterna har försummat frågan hur skatterna drabbar olika ekono
miska subjekts förmögenhet, eller, rättare sagt, förmögenheternas reala värde.
Det är en komplicerad fråga, lnen jag vill här endast erinra om att vi inte bör
bortse från att en omsättningsskatt har andra effekter på den reala förmögen
hetsfördelningen än en direkt skatt har.

Sedan skall vi inte heller glömma att också se något på bakgrunden till om
sättningsskattens införande. Finansministern sade, att omsättningsskatten inte
hade med inflationen att göra. Det kan jag inte förstå. Ty när vi bestämde
oss för omsättningsskatt, så hade vi ett kraftigt efterfrågeöverskott, som vi ville
suga upp. Därför tog vi omsen. Avsikten var alltså att genom en prishöjning
ta bort ett redan befintligt efterfrågeöverskott, som i annat fall s. a. s. dragit
priserna uppåt från efterfrågesidan. Då är det väl konstigt att bortse från om
sättningsskattens prishöjande effekt och att hävda, att skatten ifråga inte hade
med inflationen att göra?

Antag att man år efter år varje höst räknar fram ett efterfrågeöverskott och
höjer omsättningsskatten för att absorbera det. Antag vidare, att efterfråge
överskottet skulle ha medfört en prisstegring på 3 procent, om det hade fått
verka ostört av omsättningsskatten. Om man då eliminerar just den typen av
hotande prishöjning genom att höja omsättningsskatten, så kan vi efter ett
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antal år mycket väl ha kommit därhän att prisnivån har stigit med 33 procent.
Penningvärdet måste väl då rimligtvis sägas ha minskat med en fjärdedel 
men vi har tydligen ändå inte haft någon inflation, ty prisstegringen har inte
med inflation utan med oms att göra. Det tycker jag är ett mycket egendom
ligt betraktelsesätt.

Nu är det klart att man kan ha olika skäl för att välja en höjning aven
indirekt skatt och i stället minska vissa direkta skatter. Men det är stor skillnad
på hur de båda skatterna verkar, dels på olika inkomsttagare och dels-på olika
förmögenhetsägare. Och om vi jämför den situation där vi har ett efter~

frågeöverskott, som kan leda till prisstegringar från efterfrågesidan, med den
situation, som uppstår, om vi tar bort efterfrågeöverskottet med en förhöjd
oms, så är skillnaden bl. a. den, att om priserna får stiga på efterfrågesidan,
så tjänar företagen på det och blir rikare på penningspararnas bekostnad,
medan i andra fallet staten ökar sin förmögenhet, också på penningspararnas
bekostnad. Vilket som är bäst - eller sämst - kan man ha delade meningar
om, och jag skall inte här ge mig in på den frågan. I båda fallen har vi emel
lertid en prisstegring och då kan Inan väl inte gärna i ena fallet bortse från
den, i andra fallet inte.

Till slut vill jag så understryka vad dr Nabseth sade om omsättningsskattens
konstruktion och verkningar. Jag har under den gångna hösten sysslat litet
med de ekonomiska problemen i Finland, där man har en omsättningsskatt,
som på en väsentlig punkt är lik vår, nämligen därigenom att den uppmuntrar
till mångsyssleri inom industrien, försvårar specialisering och systemet med
underleverantörer. Vidare har den en tendens att leda till integration mellan
företag utan att man därmed uppnår bättre specialisering.

I Finland är man nu trött på detta system, och en hel ra~ kommitteer och
sakkunniga har varit rörande eniga om att verkningarna har varit olyckliga
för landet, framför allt för dess metallindustri. Att man inte redan tagit bort
systemet beror uteslutande på politiska förhållanden, som jag inte här skall
närmare ingå på.

Vad jag här velat säga är - och det står väl också fullt klart för alla tek
niska bedömare - att det är ett system med uppenbara nackdelar. Därför är
det ledsamt att vi här i Sverige infört ett system med precis samma verkningar
som det finska och som man där har så dåliga erfarenheter av.

Finansminister Gunnar Sträng: Herr ordförande! Jag ber att få göra ett
par små kommentarer till de inlägg som här gjorts.

Dr Nabseth målade sin konjunkturbild litet dystrare än jag - och han är
ju anställd hos Arbetsgivareföreningen och ligger just nu i avtalsförhandlingar,

. så det är väl förklarligt. Det ligger så nära till hands att göra den anknyt
ningen - men det ligger inte några insinuationer i det - att man nog lätt blir
en smula miljöskadad, om man sysslar med sådana ting hela dagarna och hör
de pessimistiska tongångarna från industriens talesmän.

Nå, utvecklingen kan gå åt vilket håll som helst, och det blir kanske dr
Nabseth som får rätt. Och vi har ju vår fulla rätt att ha vilken uppfattning
vi vill om dessa ting. Jag har dock bedömt läget så, att om man i dag efter
lyser lättnader på det penningpolitiska området, därför att man tror att kon
junkturerna kommer att bli sämre framöver, så är man nog litet för tidigt ute.
I varj e fall vill jag först ha den försämringen litet bättre dokumenterad, innan
jag är beredd att tillstyrka förslag om sådana lättnader.
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Om man för något år sedan kunde säga att inflationstendenserna var mest
markerade på investeringssidan, så torde läget i dag vara det att risken för
överansträngning i ekonomien är störst på konsumtions- och efterfrågesidan.
Vi vet också att det bakom lönekraven vid de nu pågående avtalsförhandling
arna ligger en kraftig uppladdning, och jag tror det är klok politik att avvakta
resultatet av de förhandlingarna innan vi vidtar några som helst åtgärder. Där
råder nämligen lagen om "kommunicerande kärl". Om det visar sig att löne
förhandlingarna resulterar i en uppgörelse, som är högre än vad samhälls
ekonomien egentligen orkar med, så vore det inte så lyckat att slänga mer
pinnar i brasan i form av lättnader på det penningpolitiska området.

Nej, låt oss avvakta litet och se hurudan utvecklingen blir. Jag försäkrar att
man aldrig riskerar att komma för sent, när det gäller att införa sådana lätt
nader. De kan genomföras relativt snabbt. Det är mycket svårare att skärpa
penningpolitiken. Åtminstone är det min erfarenhet. Jag höll på i tolv månader
att preparera den opinion som nödvändigtvis måste prepareras för att få om
sättningsskatten genomförd - alltså den oms som enligt min mening i väsentlig
grad h j älpte till att klara av riskerna för ett år sedan.

Dr Nabseth tog sedan upp omsättningsskatten på industriens produkti,ons
varor. Professor Dahmen kom sedan in på samma fråga. Och jag skall gärna
ange förklaringen till att jag hittills har slagit dövörat till i det avseendet. Jag
menar nämligen, att om man skall bedöma hur hårt industrien är pressad av
skatterna, så skall man inte ta fram omsättningsskatten och säga att den är
det strå som knäcker kamelens rygg. Industriens skatteproblem är en fråga
om indirekt beskattning i form av oms på produktionsvaror, direkt bolagsskatt
och - framför allt - avskrivningsreglernas effekt. Jag håller med om att
vi är snåla när det gäller avskrivningen på byggnader. Men den saken spelar
inte så stor roll. Mer avgörande är lagervärderingsreglerna. Och där har vi i
detta land mera generösa bestämmelser än något annat land i Europa. Även
avskrivningsreglerna för maskiner är mycket gynnsamma för industrien.

Om man alltså lägger det ena till det andra - och det måste vi göra, om
vi skall bedöma industriens bärkraft - så vill jag göra gällande att vår nu
varande omsättningsskatt inte kan sägas utgöra någon egentlig fara för in
dustrien. Se t. ex. på exportindustrien! Om man där bygger fabriker eller köper
maskiner, så får man givetvis betala olnsättningsskatt på virke och cement och
på pappersmaskiner från Karlstads Mekaniska Verkstad eller vad det nu är
fråga om, Inen i övrigt är exportindustrien befriad från oms. Det är på pro
duktionsvarorna vi har omsättningsskatt.

Inom riksskattenämnden har det efter hand utbildats vissa regler för hur
industrien skall beskattas när det gäller förbrukningsvaror. Och vissa varor är
befriade från oms. Men det är viktigt att vi inte börjar göra några uppmjuk
ningar i de reglerna för vissa varuområden, ty gör vi det, så är det omöjligt
att hålla fördämningarna i andra avsnitt. '

När vi studerat dessa ting i andra länder har vi funnit att man där oftast
har hörj at mycket ambitiöst med en omsättningsskatt som täckt hela fältet. Men
sedan' har man fallit undan för attackerna från ett håll, och det har fått, för
ödande verkningar. Vad man gör för Per måste man nämlig~n också göra för
Pål. Även om det i realiteten finns vissa skillnader mellan de två, ·så vill ändå
aldrig "Pål" se det på det sättet. Och då har följden till slut blivit att man
frätt sönder hela skatteinstrumentet och blivit nödsakad att satsa på ett nytt
utspel.
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Vi har haft· besök av skattetekniskt folk från andra länder i Europa, och
man har också i den europeiska pressen gjort kommentarer om den svenska
omsättningsskatten. Omdömena från båda dessa håll har varit sådana att jag
stärkts i min uppfattning att så länge vi här i landet har en rimligt låg om
sättningsskatt - och det tycker jag att vi har; jämför med de 10 il 12 pro
centen i andra europeiska länder - så bör det vara regeringens och riksdagens
ambition att försöka hålla den utan läckage.

Vidare är vår omsättningsskatt så konstruerad, att den beräknas ge två
tredjedelar av sin effekt på konsumenterna och en tredjedel på företagen. To·
talt beräknas skatten nu ge 2.700 milj. kr per år. Denna företagens tredjedel
är ju en så väsentlig post i statens inkomster att det givetvis vore omöjligt att
föra den relativt starka finanspolitik som nu med hänsyn till konj unkturut
vecklingen anses nödvändig, om vi gjorde oss av med de inkomsterna.

Direktör Ivarsson erinrade sedan om de inlägg, som Gunnar Lindgren gjorde
här vid förra årets debatt och som finns intagna i föreningens protokoll. Jag
har försökt att i all hast erinra mig vad Lindgren sade i fj01 - där han f. ö.
fällde många uppskattande ord om budgeten och konjunkturperspektivet - och
vill minnas att hans kritik riktade sig mot vad han kallade en felaktig resurs
allokering. Men den förefanns inte inom den statliga sektorn utan inom det
svenska näringslivet över huvud taget. Han menade att regeringen med sin
makt och myndighet borde se till att våra reella produktiva resurser sattes in
på områden där de blev mera räntabla än vad de är i dag. Därför skall vi
inte - om jag nu får illustrera tankegången litet drastiskt - bygga karamell
fabriker eller producera färgbilds-TV utan i stället ägna oss åt väg- och kraft
verksbyggen samt bostäder, ty det har vi större nytta av.

Det skulle givetvis vara rationellt att följa Gunnar Lindgrens råd i dessa av
seenden, och det finns motiv att göra det. Men konsekvensen skulle bli att vi
fick ett väsentligt hårdare reglerat samhällsekonomiskt system, och jag är inte
säker på att min värderade motdebattör är beredd att ta de konsekvenserna.
Jag tycker därför att Gunnar Lindgren var för' radikal i sina inlägg i fj01.

I min replik då kunde jag inte heller låta bli att säga, att jag bävade för
tanken att försöka omsätta Gunnar Lindgrens tankar i praktiken, med det
starka inslag av statsreglerad hushållning som det skulle innebära.

Sedan har direktör Ivarsson här tagit upp en annan intressant fråga, som
jag vill minnas att jag för någon månad sedan också har läst om i "Sunt För
nuft". Jag förmodar att det var herr Ivarsson som hade författat den artikeln.
Det gäller frågan om en omläggning av budgetredovisningen efter mera mer
kantilt affärsmässiga normer. Det där låter mycket bra, och jag läste artikeln
med stort intresse. Men sedan jag funderat litet över förslaget, frågade jag mig
själv: Hur skall det egentligen gå till? Den svenska statsbudgeten konstrueras
ju inte efter samma renodlade system som budgeten i ett privat affärsföretag,
där man är inställd på att göra förtjänster. Och kan man inte driva företaget
med förtjänst, så får det läggas ned. Statsverksamheten däremot har en hel
mängd andra motiv än förtjänstmotivet. Vi är t. ex. i stor utsträckning överens
om de sociala motiven och det gäller många, många andra ting.

Om jag här som hastigast skulle försöka applicera direktör Ivarssons för
slag på s;tatsbudgeten, så kan vi t. ex. se på en av våra tyngsta poster: försvaret.
Det kostar i dag 3.480 miljoner, alltså nära 3% miljard. Den summan innebär
givetvis, ekonomiskt-profitmässigt sett, ett oerhört slöseri med nationens till
gångar. Men vi behöver försvaret. Vi lever tyvärr i en tid som gör det ofrån-
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komligt att ha ett starkt försvar. Alla som ser sig omkring kan 'konstatera
att förhållandena ute i världen i dag är sådana, att vi måste anslå stora summor
på vår försvarsmakt.

Men även inom försvarets olika grenar kan vi försöka driva en så sparsam
politik som möj ligt, säger någon. All right! Men vi har ju statliga institutioner,
som inte sysslar med annat än att granska medelsförvaltningen och se. om det
förekommer slöseri på något håll!

Och går vi vidare på de "tunga" posterna, så kan man ju fråga sig huruvida
det är så värst ekonomiskt att betala tre miljarder till våra folkpensionärer.
Det vore kanske mera rationellt att reducera de pensionerna och i stället an
vända pengarna till mera profitabIa ting. Men nu vill vi från andra utgångs
punkter ge våra pensionärer den standard som de nu får - och då får de
ekonomiska synpunkterna ge vika.

Eller hur skall vi värdera utbildningen i vår grundskola, i yrkesskolan, läro
verket, gymnasiet samt vid universitet och högskolor? Sådant går naturligtvis
inte att värdera. Om herr Ivarsson kan det, så skall han inte bara ha en utan
ett helt tjog "Oscar". Det är han i så fall sannerligen värd!

Men självklart är inte den budget vi gjort upp någon altartavla - lika litet
som budgetpolitiken under 1930-talet var det - som nu och för all framtid
ger den riktiga redovisningen av statens affärer. Framför allt har vi på senare
tid kommit att anlägga mera samhällsekonomiska betraktelsesätt på budgeten.
Och där måste jag vända mig emot herr Ivarssons uppgift att vi under tre års
tid har haft ett budgetöverskott på 1% miljard. Det är driftbudgetresone
mang. Vi har endast ett år haft överskott i statens affärer, nämligen under det
gångna budgetåret, då överskottet var 400 miljoner. Annars har det varit un
derskott hela vägen. Men visst finns det här som på alla andra områden ut
rymme för reformer!

Sedan vill jag bara göra den kommentaren till Albin Johanssons anförande,
att beträffande den bilaterala och multilaterala hjälpen till utvecklingsländerna
har vi förutom de internationella organen FN och Världsbanken också det in
ternationella utvecklingsinstitutet IDA. Det är en organisation som lämnar
hjälp i reda pengar, och som får sitt kapital från alla FN-nationer, vilka kon
tributerar med sina respektive andelar. IDA lämnar långa lån - 40 år - till
2% procents ränta.

Som jag sade vill de mottagande länderna vara så fria som möjligt. Därför
vill de helst ha hjälpen via IDA, ty då kan de själva suveränt bestämma hur
de använder pengarna, var de skall göra sina inköp o. s. v. Tyvärr är den
hjälpen dock inte tillnärmelsevis lika stor som den bilaterala. Där kommer gi
vetvis de ekonomiska intressena in. Det hjälpande landet vill förståeligt nog
ha litet vinst på sina leveranser i framtiden. Sådan är världen, och vi är i det
fallet inte annorlunda än alla andra. Det är därför helt förklarligt, att vi an
vänder samma metoder som övriga länder i liknande situation.

Även professor Dahmen ansåg tiden nu vara inne att införa lättnader på
det penningpolitiska området, alltså lättnader i form av lägre ränta. Jag har
redan bemött den saken, när jag replikerade dr Nabseth. Och jag upprepar att
priset på lånepengar i dag inte hindrar att människor lånar alla pengar som
behövs för att sysselsätta all ledig arbetskraft som finns i vårt samhälle. Så
länge vi har en hög sysselsättning och ett läge som innebär att vi i sommar
liksom under somrarna 1960 och 1961 troligen kommer att få kämpa med de
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problem ett underskott på arbetekraft alltid för med sig, får man vara försiktig
med att öka penningtillgången.

Tillgången på arbetskraft är ett reellt kriterium på huruvida. vi behöver
lätta på penningpolitiken eller inte. Jag skulle också bli ganska förvånad, om
inte investeringspengarna - till de priser som man nu får betala för dem 
kommer att räcka till för att sysselsätta den lediga arbetskraft vi nu har och
som kommer att bli allt mindre ju närmare vi kommer sommaren.

Jag vill också understryka att en lägre utlåningsränta väl med naturnödvän
dighet måste betyda en lägre inlåningsränta. Och utvecklingen inom våra
svenska penninginstitut har under de senaste månaderna snarast präglats av
försök att bjuda över varandra för att komma åt inlåningspengarna. Detta kan
naturligtvis vara ett uttryck för att man vill ha mera pengar att låna ut 
eftersom det råder så stor efterfrågan på pengar - men då kommer jag tillbaka
till att jag inte har någon känsla av att man behöver pressa fram någon ränte
sänkning för att få ut pengar, eftersom det nu inte finns några pengar som
man tackar nej till för att de är för dyra.

Vidare säger professor Dahmen att prisstegringarna har varit starka. Där
kan jag inte göra annat än hänvisa till den internationella prisutvecklingen,
som väl får vara avgörande för bedömningen. Min kollega i England har
gjort desperata försök att stoppa upp både pris- och löneutvecklingen - tyvärr
med mindre gott resultat. Och eftersom konjunkturerna är så intensiva som
de är, har man anledning räkna med att prisutvecklingen i Europa i stort sett
kommer att bli densamma som i vårt land. Om man studerar läget i Tyskland,
Frankrike, Belgien och Holland, så ser vi att lönerörelserna där inte har varit
mera moderata än hos oss. Det talar också för en ungefär likartad utveckling.

Då återstår den sista frågan, nämligen att vissa penningsparare har fått ta
på sig en orättvis börda, på grund av att deras sparkapital har "holkats ur".
Ja, om en sparare inte har sina pengar placerade i realvärden, så vederfares
honom onekligen en orättvisa i det avseendet. Men jag har inte kunnat hitta
på någon lösning på det problemet. Men en utredning av det slag som Albin
Johansson inte är så överdrivet förtjust i arbetar med dessa frågor och kommer
fram på höstkanten - hoppas jag - att presentera resultatet av sina över
väganden rörande värdebeständigheten på de sparares pengar, som inte är pla
cerade i realvärden. Det är inte säkert att det går att lösa problemet helt till
fredsställande, men utredningens kloka karlar har j u ändå suttit och funderat
över frågan ett par år nu, och det kan tänkas att de har kommit på någon
lösning.

Sedan invände professor Dahmen att det inte är en alldeles korrekt redo
visning, om man talar om prisstegringar exklusive omsättningsskatt. Men om
sättningsskatten är en åtgärd som vidtagits medvetet av regering och riksdag,
och därför bör den ses som en speciell sak. Denna min uppfattning delas inte
av professor Dahmen. Nå, jag kan gå med på att omsättningsskatten har en
viss betydelse när man diskuterar inflationen, eftersom omsen bör användas
för att så att säga klippa aven del av det efterfrågeöverskott som bidrar till
inflationsprocessen. Men i begreppet inflation ligger att man har en prissteg
ring, som man från statsmakternas sida inte har några möjligheter att hålla
igen. En höjning av priserna via en medveten åtgärd ~ omsättningsskatten 
är däremot en annan sak. Den har en annan teknik och är av annan karaktär.

Man kan väl också säga att huvudparten av medborgarna i vårt samhälle



24 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR DEN 18 JANUARI 1962

är antingen löntagare eller pensionärer. Och är man pensionär och skall leva på
sin pension, så är den indexgraderad. Pensionens realvärde följer med andra
ord kostnadsutvecklingen. Har man tjänstepension - och så småningom kom
mer hela svenska folket att få obligatorisk ATP·pension - så gäller samma
sak där. '

Och de arbetsföra grupperna, löntagarna, behöver i vårt starkt utvecklade
()rganisationssamhälle knappast befara att bli underkompenserade för inträf
fande prisstegringar. Från de utgångspunkterna kan man måhända med litet
större lugn se på omsättningsskattens kostnadsstegrande effekt - detta så myc
ket mer som den oms vi nu har fått i två etapper vid båda tillfällena, och spe
ciellt sista gången, har införts samtidigt med att vi gjort lättnader i den direkta
beskattningen. De skattelättnaderna har gjort att den enskilde medborgaren
med större ro kunnat ta de kostnader som omsättningsskatten inneburit.

Professor Dahmen får t. ex. från den l januari i år 800 il 900 kronor i
skattesänkning. Han ligger i en' inkomstklass som gör att han måste tjäna
1.600 kronor för att få behålla 800. Skattereformen betyder att han den vägen
sålunda får lika mycket som om han hade 1.600 kronor mer i lön per år.
Och då kan jag väl få lov att personligen säga till honom: Du kan väl finna
Dig i den 2.procentiga omsättningsskatten, eftersom Du ju i varje fall inte för
lorar på affären!

Herr ordförande! Det är förskräckligt att ha en sådan ovana att hålla på
så länge, när jag en gång har fått ordet. Och jag hade gärna tillagt ännu mera.
Men tiden lider, så jag skall inte orda mera om dessa ting. Om jag inte blir
direkt provocerad till det i kommande inlägg - jag har förmärkt en del oro
bland åhörarna - så lovar jag att inte begära ordet igen.

Direktör S.-I. Ivarsson: Jag ber om ursäkt för att jag tydligen uttryckt mig
så illa att finansministern alldeles missuppfattade mitt inlägg - liksom han
missuppfattade Gunnar Lindgrens anförande förra året.

Jag sade naturligtvis inte att man skall jämföra staten med ett vanligt affärs
företag, men väl att man i staten skall vinnlägga sig om en bättre kostnads
redovisning samt att staten med fördel kunde ta företagsekonomisk expertis
till hjälp vid studier av hur ett företag behandlar sin kostnadssida.

Det var det ena. Det andra var, att jag föreslog att budgeten skulle få en
mera modern uppläggning och presentation.

Professor E,rik Dahmen (ordf.): När jag talade om omsättningsskattens
verkn~gar på företagen, så förbisåg' jag ingalunda att dessa verkningar också
skall ses i samband med den övriga företagsbeskattningen. Min poäng var
inte att omsättningsskatten innebär en oskälig belastning på företagsamheten
som sådan - det är en helt annan fråga - utan att omsättningsskattens
själva konstruktion här liksom i Finland är sådan att den bidrar till en icke
rationell struktur hos företagen. De två sakerna måste man hålla isär.

Sedan känner jag mig inte riktigt nöjd med finansministerns förklaring
varför man inte skall räkna in omsättningsskatten i prisstegringarna. Han sade
att man kan tala om inflation bara när statsmakterna inte kan "hålla i" pris
stegringarna. Det tycker jag är egeIldom1igt. Om takten i prisstegringarna i
två fall är densamma så är det väl lika mycket inflation i båda fallen även om
takten Ifråga i ena fallet är "reglerad" av staten och i andra falle~ oreglerad.
• " '. ..... ;. I •
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Sedan har vi kanske inte här anledning att närmare diskutera vad en lön
tagare som jag får över vid olika skattesystem. Jag tänkte faktiskt inte på mig
själv när jag talade om verkningarna av omsättningsskatt kontra direkta skatter
utan på dem som sparar pengar och skaffar sig penningfordringar. Det är
dessa grupper, som får realvärdet av sina fordringar reducerat vid en omsätt
ningsskattehöjning likaväl som vid en prisstegring, som har andra orsaker.

Finansminister GUIlD.M Sträng: Herr ordförande! Bara en kort replik för
att klara ut begreppen.

De indirekta skatterna - i detta fall omsättningsskatten - avläser vi i kon
sumentprisindex, där de kommer till synes som en faktisk levnadskostnadssteg
ring. Allt blir genom omsättningsskatten dyrare för oss. Men den balanserande
direkta skattesänkningen ligger utanför konsumentprisindex. Därför blir en
renodlad beräkning av levnadskostnaderna, i vilken man inkluderar omsätt
ningsskatten, inte helt korrekt om man samtidigt får tillbaka ett tillgodohavande
som inte syns i konsumentprisindexet.

Ordföranden: Jag ber att få tacka finansministern och de övriga,
som låtit stimulera sig till att göra inlägg i debatten, och förklarar
sammanträdet avslutat.
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Ordförande: Professor Erik Dahmen

Framstegstakt och samhällspolitik

Diskussion i anslutning till 1959 års lållgtidsutredning"

Professor Ingvar Svennilson :

Herr ordförande! Mina damer och herrar! Långtidsutredningens
betänkande lades fram för någon vecka sedan. Utredningen är den
fjärde i ordningen. Den första tillsattes 1947. Den var ett exempel
på hur det liberala Amerika i samband med Marshallplanen påtvinga
de andra länder planhushållning.

Sedan har vi haft tre utredningar till, en under första hälften av
l 950.talet, en under andra hälften och nu denna senaste under 1960
talets första år. Vi har ju nu redan hunnit ett stycke in på detta de
cenniums första hälft, och av åren 1961-1965 har redan mer än
ett år gått. Därför kan vi kanske säga att 1959 års långtidsutredning
handlar om den utveckling som just nu pågår. Vårt betänkande pre·
senterar sålunda inte några framtidsvisioner för en längre tidsperiod.

Det skulle kanske ha varit på sin plats att jag här gick igenom
tidigare långtidsutredningar och försökte belysa hur de har utfallit.
Det skall jag emellertid inte göra. Jag uttrycker bara förhoppningen
att mina åhörare tror att tekniken i dessa utredningar har utvecklats,
så att denna senaste utredning utfaller bättre än de tidigare.

De flesta i denna sal har troligen ännu inte haft tid att läsa lång
tidsutredningens betänkande. Därför kan det vara lämpligt att jag
börjar med att ge en sammanfattning av huvuddragen i betänkandet
för att därefter ta upp några problem, som vi har mött under vårt
utredningsarbete.

Jag vill då först uttala en varning för den statistik vi bygger på.
Trots den utveckling som skett, har vi här i landet alltjämt en i många
avseenden ganska dålig ekonomisk statistik. Jag vill bara" som exem
pel nämna en sak, som kanske är av speciellt intresse nu, när vår·
solen sticker fram och båtägarna börjar arbeta på varven. Vi har
försökt ta reda på - det är främst professor Ragnar· Bentzel som lagt
ned ett omfattande detektivarbete - hur många ~.åtar svenska folket
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köper varje år. Det är en sak som hittills inte har registrerats i någon
konsumtionsstatistik. Professor Bentzel har kommit fram till att be
ståndet av motorbåtar f. n. är ca 150.000, att det under de två se
naste åren växt med 20 il 30.000 båtar per år, och att svenska folket
lägger ned 200 il 300 miljoner kronor om året på sina båtar. En stor
del av dessa pengar har hittills registrerats som. sparande, alltså som
en del av svenska folkets höga sparkvot - båtägarna själva tycker
säkert att det är en bra form av sparande, men något sparande i sta
tistikens bemärkelse är det ju inte.

Det finns många sådana falluckor i det statistiska materialet och
då även vad gäller de historiska serier vi har att jämföra med. Man
får trösta sig med att de typer av serier vi arbetar med och de" jäm
förelser vi gör mellan den framtida och den gångna utvecklingen är
indikativa på det sättet, att det rör sig om storheter med ungefär
samma innebörd.

Här i landet har vi hittills inte haft en särskilt snabb ekonomisk
utveckling. "Under efterkrigstiden har de flesta andra länder i Europa
gjort mycket snabbare framsteg än vi när det gäller produktionen.
Men vi har ändå noterat en viss acceleration i framstegstakten jäm
fört med mellankrigsåren. Enligt de trendberäkningar som då gjordes
ökade produktionen med mindre än 3 procent per år. Under 1950
talet ökade stegringstakten till 3,5 procent. Samtidigt avtog emeller
tid befolkningstillväxten något, speciellt när det gäller de s. k. pro
duktiva åldrarna. Den befolkningsgruppens tillväxt krympte från ca
l procent per år under mellankrigstiden till drygt 1/2 procent per
år under 50-talet. Detta betyder att produktionen per person i dessa
åldrar ökade sin tillväxttakt från något mer än 2 procent under mel
lankrigsåren till 3 procent per år under 1950-talet.

Jag skall inte här närmare ingå på orsakerna till denna utveckling.
De kan naturligtvis ha varit många. På 1930-talet hade vi de stora
kriserna. Sedan har vi haft jämnare konjunkturer och högre syssel
sättning. Detta har bidragit till att öka takten i produktionsökningen.

I det betänkande utredningen lagt fram har vi gjort en huvudkalkyl,
kring vilken vi har lagt upp diskussionen, och den pekar på en ökning
i framstegstakten från tidigare 3,5 till 4 procent per år. Eftersom
befolkningstillväxten blir drygt 1/2 procent per år, innebär det att
produktionen per capita ökar med ungefär 3,5 procent per år. Man
kan· möjligen tycka att en ökning av den årliga tillväxttakten med
1/2 procent per år inte är mycket. Men om någon här hade deltagit
i utredningens sammankomster så skulle han ha fått klart för sig
att även en så liten ökning i vårt trögrörliga land kräver stora insatser
och en målmedveten ekonomisk politik.
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Denna ökningstakt innebär ändå att vi under första hälften av
1960-talet höjer vår produktioll med drygt 20 procent. Det kan vara
av intresse att se vad detta innebär i absoluta tal. Vår bruttonational
produkt uppgick 1960 till 69 nliljarder kronor. Vid oförändrat pen
ningvärde skulle vi med den beräknade produktionsökningen och
produktionsökningstakten komma upp till 84 miljarder år 1965, allt
så en ökning med 15 miljarder eller en ökning per capita med ca
l 700 kronor.

Om vi nll kan motse denna produktionsö·kning, hur skall vi då
disponera de ökade resurserna? Ja, det är en fråga om både eko
nomiska samband och värderingar i den ekonomiska politiken. Om
man mera tränger in i dessa frågor, inser man lätt att den ekono
miska utvecklingen inte bara går som den går på grund av vissa
ekonomiska marknadslagar ; den är också i hög grad resultatet av den
ekonomiska politikens inriktning. En väsentlig sida av de förhål
landen som kan påverkas är den andel av nationalprodukten vi ägnar
åt kapitalbildningen. Den kan påverkas på en rad olika sätt. Delvis
är den givetvis också ett resultat av marknadsförändringar.

Det har skett en successiv uppskruvning av investeringsandelen i
vår nationalprodukt. Under mellankrigstiden låg denna andel vid
under en fjärdedel. Jag håller mig då till bruttoinvesteringarna i fast
.realkapital, inklusive reparationer och underhåll. I slutet av 1940
talet passerade vi 25-procentgränsen. I slutet av 1950-talet - alltså
1959-1960 - var vi uppe i nära 30 procent. I den kalkyl vi gjort
i utredningen har vi räknat med ett oförändrat procenttal fram till
1965.

Att vi kommit fram till det resultatet är delvis en följd av de sam
;manhang som råder mellan investering och produktionsökning; vi har
bemödat oss att i detta avseende göra kalkylen internt koncistent,
d. v. s. sådan att de olika delarna hänger samman. Men givetvis är
kalkylen också till en viss grad resultatet aven värdering. Den frågan
skall jag emellertid be att få återkomma till senare.

Denna oförändrade investeringskvot ger naturligtvis en ökad in
vestring mätt i miljarder kronor därför att bruttonationalprodukten
växer. Under senare hälften av 1950-talet var vår bruttoinvestering
ungefär 100 miljarder kronor. Men under första hälften av 1960
talet räknar vi med en investering på 125 miljarder, alltså en ökning
med 25 procent. I-fåller vi oss till investeringarna i nytt realkapital,
blir siffrorna något lägre.

Detta är en del - och den större delen - av kapitalbildningen.
Men vi har också några mindre delar, t. ex. den lagerökning som
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alltid måste ske i en växande ekononli. Här rör vi oss på ett område,
där vår statistik är mycket otillfredsställande. Men vi har räknat med
att omkring en tredjedel av produktionsökningen varje år så att säga
stannar "in the pipeline" i form av lagerökning. Aven produktions
ökning på 4 procent per år eller ca 3 miljarder krollor tar lager och
varor i arbete en tredjedel, alltså l nliljard kronor.

Den tredje posten är bytesbalansen. Efter vissa statistiska korrek
tioner kom vi fram till ett underskott i bytesbalansen på 300 miljo
ner år 1960. Vår målsättning har inte varit att uppnå jämn balans
utan att komma över på plussidan och att år 1965 ha ett överskott
på ungefär 1/2 miljard kronor. Detta skulle med andra ord innebära
en förskjutning på 800 miljoner kronor.

Motivet för denna nlålsättning har varit en önskan dels att få till
stånd en u-landshjälp av någon betydelse och dels att samtidigt möj
liggöra en viss kapitalexport - i någon mån väl också en önskan
att förstärka valutareserven. Här föreligger en skillnad mellan den
senaste långtidsutredningen och tidigare utredningar, vilka har tryckt
hårt på en förstärkning av valutareserven. Att vi inte har gjort det
sammanhänger främst med att Internationella Monetära Fonden och
andra institutioner har fått större möjligheter att bistå enskilda län
der i likviditetssvårigheter.

Om vi slår ihop dessa tre poster, kommer vi till en kapitalbildning,
som i andel av hela nationalprodukten ligger ungefär oförändrad vid
31 procent. Det blir någon liten ökning, aln vi räknar volymmässigt,
men om vi tar hänsyn till vissa sannolika relativa prisförändringar,
blir andelen oförändrad. Tack vare att nationalproduktell enligt kal
kylen stiger snabbare än förut, får vi emelleliid ungefär samma ök
ningstakt för investeringarna som tidigare, trots att vi håller inves
teringskvoten oförändrad.

Enligt våra kalkyler kommer utvecklingen att gå på det sätt som
framgår av diagram l.

Under de senaste årtiondena har konsumtionsandelen sjunkit i
samma mån som investeringsandelen har stigit; i begreppet konsum
tion ingår då både den offentliga och den privata konsumtionen. Dess
andel har gått ner till drygt 2/3 mot ca 3/4 före kriget. Vi har
tyckt att skäl föreligger att sammanföra den offentliga och privata
konsumtionen, därför att den offentliga konsumtionen i stor utsträck
ning är ett komplement till och ett substitut för den privata. Men
klart är att det i den offentliga konsumtionen också ligger mycket
som har betydelse för produktionsutvecklingen. Den boskillnad som
ofta göres mellan investering och konsumtion är i viss mån formell,
och ekonomerna har mer och mer börjat uppmärksanlma att mycket
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Diagram 1. Utvecklingen av produktion, investeringar och sysselsättning inom den totala
ekonomin 1946-65.

i konsumtionsbudgeten kan vara produktionsbefrämjande och därför
egentligen skulle kunna falla under rubriken investeringar. Dit hör
givetvis i främsta rummet utbildningen men även sjukvården och
mycket annat som ingår i begreppet offentlig konsumtion.

Det kan vidare nämnas att de militära utgifterna uppgår till unge
fär en sjättedel av den offentliga konsumtionen. Försvarsutgifternas
andel av nationalprodukten har stigit starkt sedan tiden före kriget
och utgjorde 1960 ungefär 4,5 procent. Vi har.- relativt godtyck
ligt - antagit att den andelen kommer att sjunka ett par tiondelar
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till 4,2 procent. Det är emellertid en punkt, där vi inte haft någon
politisk vägledning.

Mera intressant är att följa den civila offentliga konsumtionen.
Enligt våra antaganden kommer den att fortsätta att stiga väsentligt
snabbare äll den privata konsumtionen, nämligen med ca 4,5 pro
cent per år, medan den privata konsumtionsökningen, som tidigare
låg vid ungefär 3,2· procent, kommer att närma sig 4 procent per år
eller ungefär 3,5 procent per capita.

Bakom dessa kalkyler ligger självfallet en hel del värderingar.
Detta gäller framför allt om den offentliga konsumtionen: utbild
ning, sjukvård, socialvård, fångvård etc.; områden som det är mycket
angeläget att bygga ut så snabbt som möjligt. I stort sett har vi vid
våra beräkningar följt de planer som finns utformade. Vi har måst ta
hänsyn till att det på det offentliga området finns flaskhalsar, som
gör att man inte kan komma fram hur snabbt som helst. Vi har t. ex.
ont om läkare och lärare. Detta gör att verksamhetel1 på den offent
liga sektorn illte kan byggas ut i snabbare takt än vi räknat Dled,
även om detta hade varit önskvärt.

Låt mig nu summera våra kalkyler: Vi får en nationalprodukt
som ökar med 15 .lniljarder kronor mellan åren 1960 och 1965. En
tredjedel härav, alltså 5 miljarder, går till ökade investeringar, varav
närmare l miljard till förbättring av bytesbalansen. Resterande 10
miljarder går till konsumtion; en femtedel härav, alltså 2 miljarder,
går till den offentliga konsunltionen.

Detta är den disposition av resurserna, som vi har komlnit franl
till. Men samtidigt med att nämnda produktionsökning äger rum
finner man, när man tränger djupare in i materialet, att det kom
mer att bli stora strukturförskjutningar i produktionens sammall
sättning. Jordbruksproduktionen kommer att i huvudsak stå stilla
- vilket innebär att dess andel av totalproduktionen går tillbaka.
Det kanske kan intressera de jordbruksrepresentanter som möjligen
är närvarande här, att jordbrukets andel 1960 var 4,5 procent av
nationalprodukten; den skulle under de närmaste åren gå ner till
3,7 procent. Därmed skulle vi notera en av de lägsta siffrorna i
världen, när det gäller jordbrukets andel av produktiollen. Skogs
bruket kommer däremot att expandera; en förskjutning kommer
sålunda att ske från jordbruk till skogsbruk. Vi vet att skogsindustrien
byggs ut och att uttaget ur våra skogar kommer att öka med 15 pro
cent. I själva verket har en ganska snabb ökning ägt rum även under
1950-talet; vid mitten av 1960-talet kommer vi att ta ut ungefär
50 procent mer virke ur våra skogar än vi gjorde 1950.
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Vi räknar dock med elI ännu snabbare produktionsökning för in
dustrien. Det är kanske ett av de mest markanta dragen i långtids
utredningen, att vi förutser en ganska kraftig förskjutning mot indu
striproduktionen. Orsaken till att vi kalkylerat därmed är, att vi
genom enkäter och diskussioner har funnit att man inom vår industri
har mycket stora expansionsplaner. Under utredningens gång har
vi hela tiden varit rädda för att dessa planer skulle bli föråldrade
medan vi utarbetade betänkandet, och så kan väl också ha inträffat
~ någon mån. Men vårt allmänna intryck är att detta inte varit fallet.
Planerna kan visserligell i viss mån ha ställts på framtiden på gnlnd
,av ovissheten beträffande Europamarknaden, men jag tror ändå inte
att så har varit fallet i någon högre grad. Nya expansionsplaner
torde å andra sidan ha kOlllnlit till, sedan vår enkät gjordes.

Det är givet att planerna kan ändras till sitt innehåll. Vi har ändå
accepterat den samlade volymen av industrien~ produktionsplaner
som en 11tgångspunkt, därför att vi haft den uppfattningen att det
nu är av intresse att ge' industrien möjligheter att genomföra en ex
pansion av den omfattning som företagens planer angett. Jag åter
kommer senare till möjligheterna att s~ den utvecklingen förverk
ligad.

En expansion som medför en ökning av industriproduktionen med
5 procent per år innebär i själva verket att den tidigare utvecklingen
brytes. Av nedanstående diagram framgår att den svenska indu
striens utveckling fram till 1957 var ganska ynklig, nämligen 3 pro
cents produktiollsökning per år. Det är mycket litet jämfört med
de flesta andra länder i Europa.
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Diagral1t 2. Produktion, sysselsättning och produktivitet inom den totala industrien 1947-65.
Index 1947 == 100. Logaritmisk skala.
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En av orsakerna till den långsamma tillväxttakten fram till slu
tet av 1950-talet var att industriinvesteringarna låg på en så-låg nivå,
vilket väl i sin tur kan sammanhänga med kreditmarknadspolitiken,
som verkade restriktivt. Investeringskurvan i diagram l visar, att
det efter 1957 skedde något aven Islossning. Industriens investering
ar hoppade då upp från nivån 2 miljarder kronor per år, där den hade
legat i ungefär 10 år, till 3 n1iljarder kronor per år. Vår extrapolering
pekar mot 4,2 miljarder år 1965, vilket skulle betyda att indu
strien kommer upp i en investeringsnivå som är dubbelt så hög som
den var under större delen av 1950-talet.

Jag vill också nämna att när det gäller industriexpansionen har vi
räknat med en mycket kraftig spridning de olika industrigrenarna
emellan.

Enligt diagram 3 ökar våra traditionella basindustrier - stål,
massa, papper, malm - samt maskinindustri m. fl. sin produktion
med 50 il 75 procent under perioden 1959-1965. Vi har å andra
sidan att emotse en långsam utveckling för vissa hemmamarknads
industrier, framför allt textil och läder. Vi har sålullda räknat med
en kraftig strukturomställl1ing; en fortsättning på vad som hände
under 1950-talet. Dess inriktning är sådan, att vår exportkapacitet
kommer att tillväxa relativt kraftigt.

Vi har räknat med en ökning av exportkapaciteten med över en
tredjedel på fem år, och den ökningen ligger i hög grad på järn,
stål, papper och en del verkstadsprodukter.

Att bedöma importens utveckling är givetvis en svår sak, och jag
skall här inte närmare ingå på de metoder vi tillämpat. Struktur
omställningen med långsam utveckling av hemmamarknadsind-ustrien
måste innebära, att konsun1tionsökningen inom landet till stor del
kommer att tas upp av importen. Den omställning som pågår, stäm
mer sålunda mycket bra med en förväntan att vi går mot en period
av större frihandel och ett ökat byte med utlandet.

Vad jag här sagt är ett försök att siffermässigt sammanfatta inne
hållet i vår kalkyl. Frågan är n-u, om kalkylen håller, och vilket sam
band den har med den ekonomiska politik vi kommer att föra. Där
finns det stora risker och många osäkerhetsmoment, och jag tillåter
mig att här läsa upp några rader ur betänkandet, där utredningen
själv karakteriserar kalkylen. Utredningen skriver:

"Den kalkyl vi presenterat bygger på en rad förutsättningar om
utvecklingstendenser, ekonomiska sammaliliang och ekonomisk po
litik. Vi har upprepade gånger betonat, att det resultat vi erhållit på
många punkter är osäkert, och att man - vad gäller produktion och
andra storheter - egentligen borde räkna n1ed en spridning inom
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ett sannolikhetsfält. Den kalkyl vi valt att numeriskt geno~föra re·
presenterar emellertid en målsättning, i den mån utvecklingen kan
påverkas genom samhällspolitiken. Vi har ansett att en sådan nlål·
sättning bör sättas snarare högt än lågt; detta har kommit till uttryck
i valet av alternativ för vår kalkyl."

Vi .har emellertid varit försiktiga på ett par punkter; i mitt tycke
kanske t. o. m. försiktiga i överkant.

Den första punkten är den tekniska utveckling, som stöder produk.
tionstrenden. Den "tekniska utvecklingen" är ju en mycket komplice.
rad faktor. Den innefattar nämligen vid sidan av innovationer av tek·
niskt slag i produktionell även resultatet av bättre utbildning och av
hela den omställning mot mera lönande produktion som pågår inom
vårt näringsliv.

Vi har haft ingående diskussioner med talesmän för olika närings
grenar rörande de rent tekniska förändringarna. Dessa överlägg
ningar har inte givit oss den uppfattningen, att vi står inför en
acceleration i den tekniska utvecklingen i trängre bemärkelse. I varje
fall har vi inte vågat räkna med det, även om många säger att den
tekniska 11tvecklingen går allt fortare.

Därenlot är det uppenbart att vi nu sätter in mycket större kraft
på utbildningsfaktorn än vi tidigare gjort, och det borde ju medföra
en acceleration. Vi har anslutit oss till den aktiva arbetsmarknads
politik som förts fran1 från LO-håll, och som innebär att man mera
energiskt försöker öka arbetskraftens rörlighet från mindre lönande
till bättre lönande sysselsättningar. En sådan politik är en i viss mån
ny faktor, som bör kunna ge lItslag i en snabbare tillväxt av produk
tiviteten. Vi har kanske varit en smula för försiktiga, när det gällt
att bedöma verkningarna aven sådan politik.

En faktor som vi inte explicit tagit hänsyn till i kalkylen är arbets
tidens förkortning. I själva verket har arbetstiden under 1950-talet
i gel10msnitt förkortats mera än vad vi räknat med för tiden fram
till år 1965. Vi har utgått från att ytterligare en semestervecka införes
i slutet av denna fenlårsperiod - eventuellt förvandlad till fria lörda
gar eller liknande. Mell det innebär bara hälften av den arbetstids
förkortning sonl vi hade i geno111snitt under 1950-talet. Det är dock
svårt att bedöma hur sådana förändringar slår igenom i produktio
nen, och vi har därför avstått från ett försök. Även på denna punkt
kan därför vår kalkyl betecknas som försiktig.

På en del andra punkter har vi därenlot spänt bågeIl hårdare, kan
ske t. o. m. för hårt. En sådan punkt är kanske tillgången på arbets
kraft, mätt i antal personer som kommer att finnas tillgängliga på
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arbetslnarknaden. Vi är benägna att på denna punkt betrakta vår
kalkyl sonl en maxinlalkalkyl. Den slutar på en ökning av tillgången
på folk med 4 procent under femårsperiodell 1960-65, d. v. s. med
0,8 procent per år. Detta är en snabbare ökning än under 1950-talet.

När man tränger in i kalkylen, visar det sig att denna ökning
kommer att hänföra sig till två faktorer. Den första är antagalldet att
invandringen kommer att fortsätta i samma takt som tidigare, och
den andra är att de gifta kvinnorna ökar sin yrkesverksamhet i
samma takt SOln lInder 1950-talet. Tar man bort de två förändringar
na får man ingen ökning alls av tillgången på arbetskraft. Vi har
nämligen en mycket långsam befolkningsutveckling, och allt fler
och fler underkastar sig längre litbildning.

På dessa två punkter har vi själva satt frågetecken. Beträffande
invandringen kommer Europanlarknaden in i bilden, och dell kan väl
möjligen innebära att vi får en lika stor frihet för invandring från
andra europeiska länder som vi tidigare haft gentemot de nordiska
länderIla. I varje fall har vi inte ansett det sannolikt att vi kan få
in lner folk än tidigare; snarare är det risk för att invandringen blir
mindre.

Vad de gifta kvinnorna beträffar, så är det en fråga som rör både
tillgång- och efterfrågesidorna. Där har vi speciellt tryckt på behovet
av förskolor och daghem, två områden där vi enligt utredningens
nlening är efterblivna här i landet i jämförelse med de flesta andra
europeiska länder. Givetvis är det dock även en fråga om närings
livets anpassning till en ökad användning av kvinnlig arbetskraft.

Produktionsökningen kan alltså inte i någon högre grad bygga på
ökad tillgång på arbetskraft. Den måste bygga på andra faktorer,
teknisk litveckling och större kapitalinsats, alltså på sådant som ökar
produktionen per individ. Under 1950-talet ökade kapitalutrllstningen
per ar]1etare i industrien nled ungefär en tredjedel. I fortsättningen
lnåste den ökningen gå i snabbare takt, om inte den tekniska ut
vecklingen accelererar, vilket vi som sagt inte vågat räkna med.

Men nu har inte alla näringsgrenar sanlnla möjligheter att ersätta
arbetskraft med kapital. På en del områden är substitutionselastici
teten låg. FraInför allt i den offentliga konsumtionen - sjukhus,
skolor etc. - är det svårt att ersätta folk med kapital. Därför har
vi där ett relativt bundet förhållande mellan efterfrågan på folk och
produktionsökningen. Om den ekonomiska utvecklingen påskyndas
och dessa sektorer följer nled, drar de obönhörligen till sig mera folk.
Då måste substitutionen av arbetskraft med kapital på de områden
där en sådan har större ll1öjligheter försiggå i accelererad takt. Så-
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dana näringsgrenar som industri och handel måste intensifiera SIn
utveckling mot ökade kapitalinsatser per sysselsatt.

Jag skall exemplifiera detta med några siffror. Av den ökning på
maximalt 140 000 personer som vi har räknat med, kommer 75 000
att stanna inOlll den offentliga sektorn: 25 000 går till sjukhusen,
15 000 till utbildningen och 35 000 till övrig offentlig verksamhet.

Ser vi sedan på serviceområdena i övrigt, så finner vi att. om inte
handeln ökar sin produktivitetstrend, kommer 60 000 personer att
gå dit. Vidare kOlurner ca 30 000 personer att dras till andra privata
tjänster, såsom banker, försäkringsbolag, restauranger, halltverk o.s.v.
Alla dessa serviceområden tillsammans kommer sålunda att ta i an
språk 11ler än hela ökningen av arbetskraften, onl man inte på några
punkter kan öka produktivitetstrenden.

Uppgiften att spara folk lägges i första hand på jordbruket, indu
strien, byggnadsverksamheten och handeln. Beträffande jordbruk och
skogsbruk har vi - kanske något optimistiskt - räknat med att
trenden till minskad sysselsättning där kommer att fortsätta i samma
takt som tidigare. Där skulle vi alltså få ett överskott, som kan slussas
över till stadsnäringarna.

Vi har ställts inför en mycket besvärlig fråga, nämligell när det
gällt att bedöma, hur mycket kapital som kräves för att genomföra
en snabb ökning av industriproduktionen utan en alltför stor ökning
av arbetskraften. I vanliga fall räknar nlan med avtagande avkastning
av kapitalet, om man ensidigt ökar kapitalfaktorn. Om man vill öka
produktionen med 10 procent enbart genom ökade insatser av ka
pital, måste man enligt de normer ekonomerna i vanliga fall tilläm
par, öka kapitalinsatsen inte med 10 utan med 20 eller kanske t. o. m.
30 procent.

På detta område rör vi oss givetvis lned en mycket vid osäker
hetsmarginal, men vi har försökt att på olika vägar och med olika
metoder nå fram till ett svar på frågan om förhållandet mellan pro
duktionsökning och investeringar. Man kan också lägga tIPP kalkylen
så, att man frågar: Hur mycket kostar det att ersätta en man i indu
strien med kapital? Vi har kommit fram till ett mycket preliminärt
genomsnittligt belopp av minst 75.000 kronor (det finns givetvis en
mycket stor spridning mellan olika industrier). Detta skulle innebära,
att om vi vill begränsa arbetsinsatsen med 10 000 man, så kostar det
uppemot l miljard kronor i extra investeringar.

Vi har ansett det omöjligt, att industrien skulle kunna få den
arbetskraft den själv räknat med, och har på de grunder jag 11YSS
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berört justerat upp företagens bedömning av industriinvesteringarna
högst väsel1tligt. Som jag tidigare berört har vi räknat med att indu
striens investeringar skulle stiga till över 4 miljarder kronor per år
mot bara 2 miljarder kronor för några år sedan.

Motsvarande problem möter oss inom handeln. Där är frågal1 f. ö.
äl1nu mera invecklad, eftersonl det där krävs mera av strukturrationa
lisering för att få el1 produktionsökning till stånd, d. v. s. en ersätt
ning av äldre distributionsformer med nya. En sådan utveckling på
går f. ,n. i n1ycket snabb takt, och vi räknar med att il1vesteringarna
inon1 handeln - som ännu 1960 låg vid 500 miljoner kronor per år
- skall öka till 800 miljoner kronor per år, så att vi vid femårs
periodens slut där skall ha investerat för omkring 4 miljarder kronor
i l1ya distributionsanläggningar. På det sättet hoppas vi att produk
tivitetsökningen skall kunna påskyndas även på det området.

Nu kan man fråga om vi kan genomföra dessa ökade il1vesteringar
utan att de medför en inflationsartad utveckling. Vi har ägnat dessa
finansiella frågor större uppmärksamhet än man gjort i tidigare
långtidsutredningar. En särskild utredning har också gjorts av do
cent Börje Kragh. Hall har mycket ingående analyserat den finansiella
motsvarigheten till den reala bild jag här har försökt måla upp.
Den utredningen har vi tolkat så, att vi går mot en något bättre balans
i vår ekonomi, 11är det gäller förhållandet mellan sparande och in
~esteringar. Vi borde med andra ord ha utsikter att genomföra de
stora investeringar vi har framför oss utan ett alltför starkt infla
tionshot från efterfrågesidan.

En förlltsättning SOITI bidrar till en sådan bedömning är, att vi inte
har räknat med någon höjning av investeringskvoten och därför inte
heller med något behov av ökad sparkvot. Under de senaste 20 åren
har vi ständigt ökat investeringskvoten vilket motsvarats av ett krav
att spara en större andel av våra inkomster. Vårt perspektiv innebär
i det avseendet en paus, som bör göra det lättare att undvika infla
tionstendenser.

Enligt vår uppfattning finns det också vissa inslag i bilden, som
gör att vi borde kunna räkna med att den samlade sparbenägenheten
skall tendera att växa. Det som framför allt då spelar en roll är ATP
fondernas tillväxt, som vi räknar med inte skall motsvaras av ett
minskat sparande i övrigt. De prognoser som gjorts på försäkrings
håll visar visserligen att det privata försäkringssparandet sannolikt
kommer att gå tillbaka med ett par hundra miljoner per år, men det'
kommer ändå att hållas uppe på en hög nivå. Vi har också haft den
uppfattningen att hlIshålIens sparbenägenhet är relativt stabil, och
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att vi i varje fall inte på kortare sikt behöver befara att den allmänna
pensionsförsäkringen kommer att minska denna sparvilja.

När det propagerades för -införande av ATP, och när det föreslogs
att försäkringen skulle kombineras med en stor kapitalackumulation
i en pensionsfond, var det motiv som angavs härför att vi här i landet
borde höja investeringskvoten för att få en snabbare framstegstakt.
För min del är jag benägen att se saken så, att vi åtminstone de
närmaste fem åren skall begagna detta spartillskott för att konsoli
dera den högre sparkvot som vi uppnått under 1950-talet men som
kanske inte alltid har varit underbyggd med ett "äkta" sparande. Vi
skulle alltså med denna l1ya sparkäIla kunna skapa bättre balans i
vår ekonomi och minska inflationsriskerna.

Vi har i utredningen också tagit upp till diskussion det bidrag
till sparandet som kan länlnas av stat och kommun, eftersoln vi inte
kunnat bortse från att det finns risk för att sparandet i övrigt inte
blir tillräckligt. Bl. a. har vi måst räkna med ovisshet rörande före
tagens vinstmarginaler. Vi har dragit den slutsatsen att man åtmin
stone som en beredskapsåtgärd borde inrikta sig på att fullfölja den
politik med "hög balansering av det offentligas budget" som vi haft
under senare år. Någon kanske undrar om vi med "hög balansering"
menar både höga utgifter och höga inkomster. Ja, jag tror att vi får
en stark ökning av de offentliga utgifterna, men vad vi avsett är att
utgifterna skall i hög grad balanseras med inkomster.

Det är möjligt att konjunkturen och sparandeutvecklingen blir
sådana att det senare visar sig möjligt att genomföra ell skattesänk
ning, som medför underskott i den offentliga budgeten, men vi har
inte velat dra den slutsatsen att en skattesänkning skulle vara aktuell
omedelbart. Vi har väl också haft den uppfattningen att vi på längre
sikt d. v. s. bortom de närmaste åren skall bereda oss på att ytter
ligare höja investeringskvoten fö~ att därigenom ytterligare öka fram
stegstakten i ekonomien, och att det som en beredskap härför är
lämpligt att bevara den höga balans i det offentligas budget som vi nu
har.

Ett av de största frågetecknen i vår kalkyl är, hur näringslivet
skall kunna stimuleras till att hålla investeringarna på en så hög
nivå som vi förutsatt. Om man inom näringslivet inte är intresserad
av att öka investeringarna på det sätt, vi förutsatt eller om dessa in
vesteringar inte kommer till stånd i tid får vi inte heller den produk
tionsökning vi räknat med. Här kan man fråga sig, om inte det när
maste året kommer att innebära betydande risker för bakslag eller
fördröjning. Å ena sidan är den internationella konjunkturen litet
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tveksam, och å andra sidan måste vi samtidigt räkna med en osäker·
het beträffande Europamarknaden som kan dämpa företagens investe·
ringslust. Därför är en av de viktigaste och allvarligaste frågorna
hur vi under den närmaste tiden skall kunna stimulera industrien att
investera så mycket 80m behövs för att vi skall göra de snabba
framsteg vi kalkylerat med.

Jag tror att det finns möjligheter att skapa en sådan stimulans.
Vår kalkyl bygger inte bara på att vi har en ganska hygglig balans
mellan sparande och investeringar i allmänhet utan även på att
denna balans förbättras på den långa kapitalmarknaden. Det före
faller mig som om det effektivaste sättet att stimulera näringslivet
till ökade investeringar är att släppa ill företagen på den långa
kapitalmarknaden utan alla restriktioner. Det är sannolikt att detta
bör ske snabbt. En utveckling mot ell friare kapitalmarknad tycks
vara på väg, men ett påskyndande av den utvecklingen just under dell
llärmaste tiden behövs sannolikt för att hålla näringslivets investe
ringslust uppe.

Om det i det sammanhanget kan bli aktuellt med en räntesänkning
är en fråga, som vi i utredningen inte har vågat oss på att bedöma. Vi
har sagt oss, att huruvida det blir aktuellt beror i hög grad på hur
näringslivet bedömer sina egna vinstutsikter. För min del tror jag
- men det är min privata uppfattning - att båda dessa typer av
förändringar blir aktuella under de närmaste åren, alltså dels en
liberalisering av den långa kapitalnlarknaden ocll dels en ränte
sänkning, om detta behövs för att ge erforderlig investeringsstimu
lans. Det är kanske inte nödvändigt att räntan sänkes i samma grad
även på den korta kreditmarknaden. Det gäller här att få till stånd
en långsiktig expansion, samtidigt som man naturligtvis måste se
till att man inte på kort sikt får en överhettad konjunktur.

Den bild jag här tecknat, och som är kapacitetsmässigt uppbyggd,
ter sig ju ganska vacker. Men frågan är, om vi också skall kunna
utnyttja denna kapacitet ekonomiskt, framför allt på vår utrikes
marknad. Om det blir dåliga exportpriser, eller om vi inte kan
avsätta de exportkvantiteter vi tänkt oss, blir ju resultatet en ekonomisk
förlust, vilkell får till följd att nationalinkomsten inte växer så Inyc
ket som kapaciteten att producera.

De riskerna finns. Men man får kanske förlåta långtidsutred.
ningen att den inte har givit något bestämt svar på frågan hur det
konlmer att gå med Europamarknaden och den internationella ut·
vecklingen. Vi har i utredningen varit benägna att fästa lika stort
avseeIlde vid att vi får en fortsatt internationell expansion som
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att de halldelspolitiska problemen blir lösta. I det förra avseendet
har vi kanske ett visst stöd för en optimistisk uppfattning i ·överens
kon1nlelsen mellan OECD-Iänderna om att under 1960-talet öka sin
produktion med 50 procent. Det finns visserligen många frågetecken
kring den överenskommelsen, men för egen del anser jag att det inte
är omöjligt att planerna kan förverkligas. Och överenskommelsen
vittnar onekligen om att det på olika håll finns en vilja att hålla
expansionen igång.

Men vidare har vi frågan, hur den internationella konjunkturen
kommer att påverka vår bytesbalans. Den är givetvis mycket känslig,
och den vackra målsättningen med överskott kan lätt rubbas genom
en ogynnsam utveckling. Vad vi har linderstrukit är, att utvecklingen
i det avseendet inte bara beror på den internationella konjunkturen
utan även på vår egen ekonomiska politik. Det gäller inte bara att
hålla förbrukningen inom landet begränsad - vilket i och för
sig är nödvändigt, om vi skall få ett överskott - utan också att
hålla en sådan kontroll över vår kostnadsnivå att vi uppnår detta
överskott genom försäljning av våra exportprodukter.

Detta är naturligtvis en fråga, som i hög grad sammanhänger med
lönepolitiken. För min del tror jag, att om vi nu äntligen skall
kUllna komlna till det läget att vi får överskott i bytesbalansen, så
att vi kan hjälpa u-länderna och även få en reguljär kapitalexport,
måste vi i högre grad än tidigare hålla oss i underkant på kostnads
utvecklingen i utlandet.

En sådal1 politik är starkt motiverad ur flera synpunkter. För det
första är det naturligt att ett rikt land som Sverige kommer över i
det läget att det får möjligheter till kapitalexport. För det andra
skulle det säkert ge oss betydande fördelar, bl. a. i form av större
möjligheter att delta i ll-ländernas uppbyggnad. Ett land som man
räknar med kan ge bidrag till internationell finansiering av stora
projekt i u-länder och annorstädes har också större chanser att få
vara med i internationella kombinationer som spelar en stor roll 11är
det gäller investeringar i u-länderna.

Mina damer och herrar! Med detta skall jag sluta denna över
sikt. Jag vill bara till slut påpeka att det perspektiv utredningen
anlagt är kort. Det skulle med fördel kunna förlängas. Om man ser
problemen på så kort sikt som vi har gjort, är det i hög grad en
fråga om att registrera vad som redan är planerat och vad som på
olika llåll redan pågår. När man tränger djupare in i problemen,
visar det sig att man inte kan älldra så mycket på planerna under
fyra-fem år. Det finns för många flaskhalsar. Därför skulle det
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vara lockande att försöka dra upp ett perspektiv på längre sikt. Där
vid kan man på ett helt annat sätt räkna nled att utvecklingen kan
påverkas.

Ordföranden: Jag ber att få framföra föreningens varma och upp
skattande tack till professor Svennilson för detta innehållsrika och
stimulerande föredrag. .

Därmed är vi framIne vid den allmänna diskussion som nu skall
följa, och jag ber att omedelbart få överlämna ordet till bankdirektör
Torsten Carlsson.

Bankdirektör Torsten Carlsson: Herr ordförande! Mina damer och her
rar! Efter den breda överblick professor Svennilson här har låtit oss lyssna till
borde den förste kommentatorn kanske börja med att angripa problemen över
ett brett fält. Detta skulle emellertid leda till ännu ett föredrag, och jag tror att
jag hushållar bäst med tiden, om jag här begränsar mig till att bryta ut
några frågor och koncentrerar mig till dem.

Jag tar då fasta på rubriken på kallelsekortet till detta sammanträde: Fram
stegstakt och samhällspolitik, och jag skall då först uppehålla mig litet vid
det senare.

Hur ser det samhälle ut, som vi vill se växa fram under 1960-talet? Lång
tidsutredningen har givit oss svar på den frågan. Nationalprodukten -- och
därIned också konsumtionen - förutsättes stiga med 4 procent om året,
förutsatt att en rad villkor uppfylles beträffande investeringar, produktivitet
och arbetskraft.

Detta är ett abstrakt svar - men det innebär inte något klander att kon
statera det. Utredningen har löst sina uppgifter på ett förtjänstfullt sätt.
Det har varit utredningens uppgift att ge oss förutsättningar och ramar för
tankeverksamheten.

Men man kan ställa frågan: Vilken- konkret innebörd vill vi lägga i ut
sagorna om 4 procents produktionsstegring? För mig är detta mera intres
sant än att försöka fingranska konsistensen i utredningen.

Konsumtionen är nu på de flesta områden så hög, att vi kan fråga oss
vad vi skall göra med det ökade utrymme som skapas. Och då vill jag säga,
att det finns punkter, där vårt i andra avseenden rika samhälle fortfarande
är fattigt. En sådan punkt är bostäderna och bostadsmilj öerna. Jag tänker
här koncentrera mig till bostäderna, men det innebär ingen underskattning
av de andra områden som är i behov av utveckling.

På bostadsområdet har vi våra enda produktions- och försörjningsproblem
av format. De brister som där föreligger hindrar det samhällsekonomiska
maskineriet att fungera på ett smidigt sätt, liksom det också står i vägen för
våra strävanden mot ett rikare liv.

Vi behöver självfallet en fungerande bostadsmarknad, och det tycks arta
sig till principiell enighet om att hyresregleringen bör avskaffas. D-etta tar
dock sin tid, ty inför politiska opinioner kommer den samhällsekonomiska
visdomen till korta. Men om ett frontalangrepp mot -regleringssystemet inte
går att genomföra, så får vi tillämpa det gamla strategiska knepet med en
utbrytning åt sidan.
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Denna utbrytning skulle då bestå i att nlan inriktar sig på att skapa
institutionella och andra förutsättningar för att bygga familjebt>städer på
marken i större utsträckning än hittills. Allting tyder nämligen på att folk
hellre vill bo i villor och radhus än i höghus. Under de senaste 20 åren har
konsumenterna dock haft mycket litet att säga till om i det fallet. Det är rhn
ligt att konsumenten där återinsättes i sina befogenheter.

Produktionsprogrammet får i betydligt större utsträckning än hittills under
kastas marknadens test, annars föreligger risk för stora felinvesteringar. Oln
en rad institutionella hinder undanröjes, tror jag att efterfrågan på sådana
bostäder kommer att bli mycket stor.

Vilka är då hindren? Ja, det första är självfallet de höga produktions
kostnaderna. Byggfacket möter ingen konkurrens från utlandet. Och man
kan undra om det finns något annat effektivt sätt att få kontroll på kostnads
utvecklingen än att producenten blir tvingad att möta konsumenten mera
direkt än som nu sker. Den stora produktionen av flerfamiljshus köps nu
upp av kommunala och kooperativa - i någon mån också privata - bygg
herrar. Lägenheterna kan sedan hyras ut till människor som befinner sig i
tvångsläge. De kan då inte reagera på annat sätt inför de höga bostadskost
naderna än att söka få kompensation lönevägen vid nästa avtalsförhandling.

Skulle inte kontrollen bli hårdare, om en betydligt större del av bostads
produktionen kunde säljas direkt till hushållen, vilka måste betala kostnaderna
huvudsakligen av sin lön? Försäljare av andra konsumtionskapitalvaror
brukar få räkna fram sitt pris baklänges med utgångspunkt från disponibel
inkomst i olika kategorier. Konsumenten är nog villig att betala höga kost
nader, om han bara får 'något för slanten.

Egnahemsköpare har nu ofta svårt att klara kontantinsatsen. Detta gäller
för såväl nyproduktion som gamla villor. Formellt är lånevillkoren nlycket
gynnsamma, 90 procent av godkänd produktionskostnad. Men den belånings
bara kostnaden sättes så lågt, att kontantinsatser på flera tiotusentals kronor
ändå blir nödvändiga i vissa områden. En förbättring i de statliga lånevill
koren är föreslagen men blir sannolikt inte stor nog. Vi behöver därför ett
kreditsystem, som är så utformat att familj erna kan skaffa sig dessa bostäder
lllot rimlig kontantinsats.

Amorteringsförmågan påverkas emellertid i hög grad av beskattningen. Den
fortfarande hårda progessiva beskattningen hindrar kapitalbildning hos en
skilda personer. Vore det då inte rimligt att åtminstone några av alla
kapitalbildningsmiljarderna fick göras av hushållen själva? De har skäl
att begära detta, eftersom det sparande staten ordnar med för deras räkning
sannolikt inte placeras på ett sätt som överensstämmer med fami!jernas pre
ferenser i' bostadssammanhang. En allmän nedjustering av progressiviteten~

eller åtminstone specialarrangelnang för bostadssparandet, vore önskvärt.
Sådana reformer hänger dock i luften, om inte kommunerna skapar förut

sättningarna härför genom en tomtpolitik och stadsplanering, som inriktas
på bostäder på marknaden. Jag har föreståelse för de många sanerings
problelTI kommunerna på en del håll står inför, men jag kan inte dela det
kortsynta tänkesättet att man först skall skaffa mark för små lägenheter i
hyreshus. Den publik som söker bostad eller större bostad är nämligen i
mycket stor utsträckning köpkraftig. Pengar som spenderas på annat binder
j u produktiva resurser, som annars frivilligt hade kommit bostadssektorn till
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del. Det är konlmunernas ostridiga uppgift att sköta samhällsplaneringen
och det vill vi att de skall göra bättre. Planeringsmonopolet förpliktar!

En av riktpunkterna i den hittills förda bostadspolitiken har varit att
bostadsproduktionen skulle avkommersialiseras. Nu tror jag dock det är
tid att resolut gå in för ett diametralt motsatt tänkande. Konfrontationen Inel
lan konsunlent och producent berör inte bara kostnaderna; den bör också
ta sikte på att utröna hur konsumenterna vill ha bostäderna utformade. Huvud
sakligen måste detta ske genom praktiska prov. Utredningar räcker inte.
Verkligheten bakom begreppet marketing är väl - till skillnad mot en äldre
tids ofta tämligen oplanerade och osystematiska sälj ande - att i intim växel
verkan mellan producent och konsument tillhandahålla allt bättre varor och
tjänster.

Om bostäderna skall få en fair chance i konkurrensen med all lnöjlig
annan produktion, måste man även på denna sektor lära av den marknads
strategi som utformats på andra håll inonl näringslivet. Gör man det, så
leder det sannolikt till att vi får ge upp genomsnittstänkandet. Man kan .i regel
inte vinna hela befolkningen för en ny produkt på en gång. Det gäller att
finna en inkörsport. Och har en grupp väl vunnits för ett nytt konsumtions
111Önster, finner man lätt ytterligare en. Nya konsumtionsvanor sprider sig
som ringar på vattnet. Därför skulle det säkert vara klok politik att inrikta
en· hel del försäljnings- och planeringsansträngningar på att låta den relativt
köpkraftiga publiken få utlopp för sin efterfrågan.

Detta kan låta reaktionärt men är i själva verket motsatsen. Vi har kanske
ganska snart alla de små lägenheter vi inom rimlig tid behöver. Det är de
för större familjer lämpliga bostäderna vi behöver så mycket flera av. -Bo
stadskonsumtionen måste därför få utveckla sig lika differentierat som all
annan konsulntion.

Detta är vad jag menar med utbrytning åt sidan. Det är inte en patent
lösning som löser alla våra bostadsproblem; det finns nlånga sådana med
social-politiska aspekter kvar. Men i en ekonomi där inkomsterna på det
sätt som redan skett och alltjämt sker stiger kraftigt, måste man nu faktiskt
inrikta sig på att absorbera den uppdämda efterfrågan på bostäder.

Ja, men har vi råd? frågar kanske någon. Jag vill svara att det inte har
varit fysiska resurser som hindrat oss från att bygga mer de sista tio åren.
Begränsningsorsakerna ligger huvudsakligen på det idemässiga .planet. Sj älv
klart kan vi inte från ett år till ett annat hastigt öka tillgången på arbets
kraft och byggnadsmaterial, men det är väl inte omöjligt att föra en poli
tik, som i högre grad än den hittills förda skapar jämvikt mellan seriösa
önskemål om bostäder och tillgängliga resurser.

Ett sätt att skapa vidgat samhälls~konomiskt utrymme är att öka amorte
ringssparandet. Detta förutsätter troligen att den amorterande äger sin bostad.
Inom den industriella sektorn har vi en tämligen omfattande sj älvfinansiering
av investeringar, och den är mest utvecklad inom de grenar som är mest
framgångsrika och effektiva. Varför skulle det vara annorlunda på bostads
området?

Detta teknisk-ekonomiska problem skall inte bara ses ur de synvinklar som
saniliällsekonomerna vanligen anlägger. Om vi inte länkar in utvecklingen
på andra vägar, kommer trycket från de sociala aspekterna att bli mycket
starkt. De problem hyressplittringen fört med sig' är väl kända. De har
bl. a. lett till en situation, där bostadsstandarden och därmed hela levnads-
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standarden för stora grupper har helt frikopplats från inkomsterna. Detta
är någonting som vi eftersträvat, när det gällt att lyfta de lägsta inkomst
tagarna upp till en dräglig bostadsstandard, men det är väl ingenting som vi
strävar mot för andra inkomsttagare.

Möjligheten att bo i även lnodesta egna hem är nu i betydligt högre
grad än på många decennier ett privilegium. Under mellankrigstiden räckte
relativt låga inkomster. I dag är inkomster uppe i de högsta chefsklasserna
otillräckliga. Vederbörande måste dessutom ha egen förmögenhet eller ha
möjligheter att låna av arbetsgivare, förmögna släktingar e. d. Den unge
kvalificerade arbetaren i vingården - och långtidsutredningen har ju visat
att vi i hög grad är beroende av honom för att 4-procentekvationen skall gå
ihop - är i dag betydligt sämre ställd när det gäller bostäder än vad hans
äldre kolleger var för ett par decennier sedan. Kan vi verkligen räkna med
att han även i fortsättningen skall acceptera detta som ett naturligt tillstånd?

Herr ordförande! Nödvändigheten att koncentrera debattinläggen har gjort
att jag här valt att bryta ut här påtalade detaljer ur hela problemkomplexet,
men det finns ett stort antal frågor ytterligare som skulle kunna tas fram
och föra denna debatt vidare.

Generaldirektör Bertil Olsson: Herr ordförande! Ärade åhörare! Jag har
läst några kommentarer till långtidsutredningens betänkande, där man givit
uttryck åt den uppfattningen att utredningen har varit för optimistisk när
det gäller framstegstakten. Ett av skälen till att man i kommentarerna haft
en annan åsikt i det fallet är våra knappa arbetskraftsresurser. Det är det
temat jag här vill spinna litet på.

Jag är ganska optimistisk när det gäller arbetskraften, kanske mera opti
mistisk än långtidsutredningen. Visserligen kan man med Karl-Olof Faxen
göra gällande att det inte spelar så stor roll hur många människor vi har här
i landet, och att det går att få en ökad framstegstakt även med oförändrad
befolkning. Men om det är så att vi har andra produktiva resurser, t. ex. rå
varor, maskiner o. s. v. som ej helt utnyttjas - och det tycks utredningen
ha bevisat att vi har - så måste väl en ökad tillgång på arbetskraft för att
exploatera råvarorna och sköta maskinerna ändå spela en ganska stor roll
för framstegstakten! Och det måste väl också vara av oerhört stor betydelse
att vi använder arbetskraften på rätt sätt. Det är på den punkten jag är
relativt optimistisk.

Långtidsutredningen har pekat på möjligheterna att aktivisera arbets
marknadspolitiken och nödvändigheten av att använda arbetskraftsresurserna
på ett bättre sätt. Genom ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet, utbildning,
omskolning och fortbildning kan man göra arbetskraften bättre skickad att
utföra det arbete som arbetsmarknaden kräver. Det är arbetsmarknadspoli
tikens uppgift att hjälpa till att anpassa arbetskraften till de behov som upp
står på arbetsmarknaden och inom näringslivet, som i stort sett utvecklar
sig i fri konkurrens men under inverkan av den internationella konkurren
sen och den tekniska utvecklingen. Och där tror jag vi kan ha anledning
vara litet optimistiska.

Jag vet inte ,onl innovationernas tid är förbi, nlen jag tror inte det. Men
även om så vore, så har vi ju ändå en snabb teknisk utveckling nu och kan
räkna llled att ha det under flera år framåt. Och där kan en aktiv arbets-
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marknadspolitik hjälpa till. Vi håller också på med det, och utredningen
har givit oss godkänt betyg, vilket vi är glada för.

Vidare tror jag att vi har rätt stora möjligheter att genom olika åtgärder
öka våra arbetskraftsresurser. Där har man främst pekat på den kvinnliga
arbetskraften, i synnerhet då de gifta kvinnorna. Det är alldeles riktigt att
vi kan öppna förvärvsverksamhetens portar mera för dem. Så kommer säkert
också att ske, och det är intressant att iaktta vad som redan skett därvidlag
enbart under de två senaste högkonjunkturåren, då det rått utpräglad knapp
het på arbetskraft. Där har framför allt industrien varit lyhörd för nödvän
digheten av att anställa kvinnlig arbetskraft och att anpassa sin verksamhet
efter det. För övrigt är det signifikativt att man inte längre talar om kvinnlig
arbetskraftsreserv utan om kvinnliga arbetskraftsresurser.

Likaså har man slutat upp att tala om typiskt kvinnliga yrken. Nu säger
man i stället att kvinnorna kan utbildas till praktiskt taget vilket yrke som
helst. Där har det under de två senaste åren skett en revolutionerande för
ändring. Kvinnorna har ganska lätt att anpassa sig till yrkesspecialiteter, som
tidigare ansetts vara exklusivt manliga.

Den utveckling som skett på det området tycker jag förebådar ett nytt
steg när det gäller kvinnornas förvärvsverksamhet. Industrien behöver visa
ännu fler exempel på en sådan inställning till arbetskraften. Man kan bara
önska att en konjunkturdämpning inte kommer att innebära att man åter
börjar anse kvinnorna som en arbetskraftsreserv. De är utan tvekan en
resurs, som kan utnyttjas ännu hättre än vad som nu sker.

Nå, allt detta är ju ingenting nytt. Men det finns ett par tre andra om
råden, där jag tror att man kan göra mycket kraftfullare insatser än nu.
Ett av dessa områden är nämnt i utredningens betänkande, nämligen den ut
ländska arbetskraften. Där har långtidsutredningen räknat med ett netto i in
vandringen på ungefär 10 000 personer per år, d. v. s. samma invandring
som vi hade under 19S0-talet. På ett sätt tycker jag nog att utredningen där
har varit optimistisk, nämligen om man tror att den utländska arbetskraften
skall komma så att säga av sig själv. Det gjorde den under hela 1940- och
19S0-talen. Sverige har visserligen öppnat sina portar och gränser för den
utländska arbetskraften, men vi har inte tagit några egentliga initiativ för
att rekrytera den. Arbetskraften har kommit självmant. Och en mycket stor
del har kommit från övriga länder i Norden, där arbetslösheten på sina
håll tidvis varit ganska stor. Även i Mellaneuropa - Tyskland, Holland,
Belgien t. ex. - har arbetslösheten varit rätt hög ända till slutet av 50-talet, och
ett naturligt intresse från dessa länders arbetskraft att söka arbete i andra
länder har därför tidigare funnits.

Nu är utsikterna sämre för oss att kunna få arbetskraft därifrån, ty man
driver i dessa länder nu en fullsysselsättningspolitik. Och ett land som en
gång smakat på den fulla sysselsättningen tror jag sedan aldrig accepterar
en politik som innebär hög arbetslöshet. Om man därför här i Sverige tror
att de önskade och beräknade 10000 arbetarna från andra länder Ekall
komma hit självmant, så är det nog en ganska optimistisk tanke.

Men vi skulle själva kunna göra oerhört mycket för att få hit mer ut
ländsk arbetskraft. Jag tror också att den svenska arbetsmarknaden är ganska
attraktiv för inte bara skandinaver utan också för arbetare från lYlellan
och Sydeuropa, där det finns nlånga arbetslösa. Vi behöver f. ö. inte ens gå
så långt. Om vi vill föra en aktiv immigrationspolitik - det har vi inte
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gjort hittills - så tror jag vi kan få en· hel del arbetskraft från Tyskland,
Holland, Belgien, Frankrike och Schweiz. .Och då tror jag inte at~ siffran
10 000 är för hög. Då kan vi troligen komma väsentligt högre.

Vi har diskuterat denna fråga i Arbetsmarknadsstyrelsen och funnit att
huvudvillkoret för att gå fram den vägen är att vi är överens om tagen och
- framför allt - att vi har de stora arbetarorganisationerna med oss. Det går
nämligen inte att föra en sådan politik mot deras önskan. De' måste vara
nled hela tiden.

Sedan vill jag också peka på ett annat område, som egentligen inte har
diskuterats så mycket" och som jag inte heller har sett någonting om i lång
tidsutredningens betänkande. Jag tänker här på det förhållandet att arbets
marknadspolitiken för närvarande i stort sett syftar till att anpassa arbets
kraften till arbetstillfällena - inan flyttar, utbildar, omskolar folk o. s. v. 
men man kan mycket väl också gå den motsatta vägen. Vi kan anpassa arbetet
till arbetskraften, bl. a. genom att ge arbetskraften de rätta verktygen, maski
nerna' kläderna o. s. v. Och framför allt kan man gå fram på båda vägarna.
Då kan man notera stor vinster.

l\1an kan satsa mera på forskningen och sedan på spridningen av de ideer
och resultat forskarna kommer fram till. Här är vi inne på begreppet arbets
fysiologi. Den arbetsfysiologiska forskningen pågår för närvarande i vårt
land, men den är mycket försummad. Statsmakterna är mycket njugga nled
stöd åt den. De stora organisationerna på arbetsmarknaden, både arbets
tagare- och arbetsgivaresidan, är mera frikostiga, vilket bådar gott för
framtiden. Och där kan mycket stora vinster hämtas. En del företag har
redan tillämpat den forskningens rön och har med snlå och enkla investe
ringsåtgärder noterat mycket goda resultat i form av högre produktivitet och
bättre. utnyttjande av arbetskraften. .

Den tredje och sista fråga jag här skall beröra är användningen av fram
för allt den utbildade arbetskraften på rätt sätt. Den skall användas för de
arbetsuppgifter den är utbildad för. Men därvidlag slösas· det oerhört både
i enskild och offentlig förvaltning. Jag skall ta ett enda exempel för att visa
vad jag menar.

Av hela antalet tjänstemän i våra departement är en stor del jurister. De
är alltså utbildade till att döma människor. (En jurist har f. ö. indelat "labor
force" i två grupper: häktade och ännu inte häktade.) Dessa i regel mycket
energiska jurister sitter i departementen och granskar ritningar till byggnader,
som staten skall bygga och som utbildade arkitekter har ritat. Och ambitiösa
som juristerna är, vill de mycket ofta ändra på saker och ting. De undrar om
inte ett streck i ritningen i stället kan dras så och så etc. Och arkitekten sonl
har gjort ritningarna gnuggar förstås händerna, ty ju mera ändringar han
får göra, desto mera pengar tjänar han. Staten betalar!

Så går det mycket ofta till, och det är illa använd arbetskraft. Och ännu
värre blir det - herr ordföranden får ursäkta! - när byggnadsärendena
kommit så långt att professorerna får tillfälle att ändra på institutionsrit
ningarna och på byggnadsplanerna, och då går ärendet ända upp till statsrådet.
Det är bara att ändra och rita om hela vägen. Detta är som sagt ett oerhört
slöseri, och det förekommer både i enskild och offentlig förvaltning. Arbets
kraften användes felaktigt och investeringarna försenas.

Herr ordförande! Jag vill sluta med att säga, att om vi under 1960-talet
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lägger ner mera kraft och intresse än vad hittills varit fallet på att skapa
"kvalitativt full sysselsättning", så tror jag vi kan ha anledning hysa optimism
rörande möjligheterna att nå de mål, som långtidsutredningen ställt upp.

Fil. dr Helge Kristersson : Herr ordförande! Mina damer och herrar! Jag
vill här endast göra en kort kommentar till långtidsutredningens prognoser
beträffande jordbruket. Helt allmänt kan då sägas, att de slutsatser utredning
en kommit fram till n'är det gäller tendensen inom jordbruket i stort sett torde
vara hållbara. Utredningen säger t. ex., att jordbruksproduktionens volynl
under perioden 1960-1965 endast kommer att öka med 2 a 3 procent. Vi
har under 1950-talet inte haft någon tendens till ökning. I det avseendet är
Sverige i jämförelse med andra västerländska länder ganska unikt. Ingenting
talar heller för att det kommer att bli på annat sätt under den närmaste fraIn·
tiden. Vi har resurser att öka produktionen, rent tekniskt sett, men jag tror
inte att vi kommer att göra det.

Likaså finns det inget att anmärka mot vad utredningen säger om konsum
tionstendensen, nämligen att efterfrågan på livsmedel inte kommer att stiga
så mycket som efterfrågan på konsumtionsvaror i allmänhet. Siffran 13 anges
för livsmedel och 21 för andra konsumtionsvaror, och de visar tendensen i
utvecklingen, även Oln man givetvis inte får ta dem som några exakta framtids
beskrivningar.

Vidare säges att ökningen i efterfrågan på livsmedel inte så mycket är en
fråga om volymökning på jordbrukets produkter utan mera en värdemässig
ökning av livsmedelskonsumtionen. Utvecklingen går med andra ord mot ökad
service på livsmedlens område, mot dyrare och mera färdiglagade produkter
etc.

Beträffande arbetskraftsvolYlnen räknar utredningen lned samlna nedgång
som under 1950-talet, alltså 3,5 procent om året. Troligen kommer utveck·
lingen att gå något i den riktningen. Därmed skulle vi få en fortsatt och lika
stor produktivitetsökning inom jordbruket som vi haft tidigare. En sådan
produktivitetsökning kan t. o. In. uppstå utan de förutsättningar utredningen
utgår från, när den säger: "För att den antagna produktivitetsökningen skall
komma till stånd behövs en fortsatt rationalisering och mekanisering."

Man kan nämligen räkna lned att en produktivitetsökning komnler även
denna rationalisering och mekanisering förutan. Ty den stora avgången av
j ordbrukare under den närmaste tiden - uppskattad till 3 a 4 procent 
kommer att till mycket stor del bestå av äldre småbrukare, sonl nu har den
lägsta produktiviteten. När de försvinner, blir det alltså automatiskt en ge
nomsnittlig produktivitetsökning inom jordbruket som helhet, oavsett vad som
händer på rationaliseringens och mekaniseringens onlråde hos kvarvarande
j orobruksföretag.

Detta innebär sålunda - och det är en viktig konsekvens av den här nämnda
produktivitetsökningen - att nedgången i antalet sysselsatta inom jordbruket
inte medför att övriga näringar får motsvarande ökning av sin arbetskraft.
Det är helt enkelt bara en del som försvinner, utan att det därför ställes mot
svarande arbetskraft till förfogande på andra håll i samhället.

Men givetvis är det inte omöjligt att åstadkomma en produktivitetsökning
inom jordbruket utöver den som sker genom bortfallet av vissa bruknings
enheter, nämligen genom fortsatt rationalisering och mekanisering. Ett flertal
faktorer får dock här betydelse för utvecklingen, sådana som lönsamhetsut-
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sikterna, tillgången på kapital och framför allt billigare kapital, skattepoli.
tikens utformning t. ex. i fråga om beskattningen av förmögenhetsvärden,
o. s. v.

Den väsentligaste synpunkten i detta sammanhang, och det som jag här har
velat poängtera, är dock att den arbetskraft som under närmaste framtiden
kommer att försvinna från jordbruket inte medför en motsvarande ökning av
arbetskraften på andra håll i samhället.

Direktör Helmer Dahlbäck: Herr ordförande! Mina damer och herrar!
Det är ett avsnitt i långtidsutredningens betänkande som intresserar mig all
deles speciellt, nämligen kraftinvesteringarna. Jag erinrar mig att 1955 års
långtidsutredning ifrågasatte, om man inte kunde inskränka på kravet om
torrårsreserv med utbyggnad av vattenkraften till 110 procent och i viss ut
sträckning ersätta vattenkraften med värmekraft. Vid det tillfället kostade
nämligen investeringarna i vattenkraft ungefär dubbelt så mycket som mot
svarande investeringar i ångkraftverk. Med hänsyn till det bristläge på
kapitalmarknaden som då förelåg var det onekligen alldeles riktigt att göra
den proposen. Investeringarna på kraftområdet uppgick då till närmare l
milj ard kronor varav ca hälften gick till kraftverk.

Tyvärr har det inte märkts så stort resultat av vad 1955 års långtidsutred
ning rekommenderade. I 1959 års långtidsutrednings betänkande, sonl jag
bläddrat i idag, finner jag att utredningen synes helt ha accepterat Centrala
Driftledningens planerade investeringar på 1150 miljoner kronor per år för
tiden 1961·1965 och därefter ungefär 1100 miljoner kronor årligen fram till
1970.

Dessa siffror baseras som sagt på Centrala Driftledningens prognoser, som
visar en ökning av kraftbehovet med 2,3 miljarder kWh per år under fem
årsperioden 1960-1965 och 2,6 miljarder kWh per år under. perioden 1965·
1970. Men om vi ser på förbrukningen under femårsperioden 1955-1960,
så stannade den verkliga förbrukningsökningen vid l 700 miljoner kWh per
år (inklusive förluster). Man har därför anledning ställa sig en smula frå
gande inför de prognoser som nu gj orts av Centrala Driftledningen.

Om man ser på siffrorna för förbrukad elkraft under fjolåret, så stannade
ökningen vid 2,1 miljarder kWh, mot prognosens 2,3 miljarder. Trots att
produktionen av värmekraft förra året. minskade från ca 3,6 till ungefär 1,7
miljarder kWh fick vi ändå ett överskott av kraft på ca 3,7 miljarder kWh,
varav 1,2 miljarder kWh exporterades och 2,5 miljarder kWh realiserades
för ångalstring. Detta överskott so'm går till export och realiseras för ång
alstring har sedan 1956 ökat med över 300 procent, vilket visar att vi är
på väg att få ett överskott på vattenkraft.

Jag kan nämna att den installerade effekten vattenkraft uppgick till 8 518 000
kW i slutet av år 1961, vilket med en utnyttjningstid av 5 000 timmar per år
ger en produktion av ca 42,6 miljarder kWh under normalår. I år ökas effek
ten med ca 880000 kW, och kapaciteten blir därför normalt ca 47 miljarder
kWh ultimo 1962. Enligt prognoserna från CDL, som långtidsutredningen
tydligen godtagit, skulle vi under 1965 få en förbrukning på 43,8 miljarder
kWh (inklusive förluster).

Om vi då utgår ifrån produktionskapaciteten för vattenkraft' i slutet av
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detta år och räknar med eventualiteten av ett torrår, då vattenkraftproduk
tionen i värsta fall kan nedgå med 20 procent, så kommer vi i alla fall fram
till en produktion på ca 37,6 miljarder kWh - alltså i förhållande till be
hovet enligt CDL:s prognoser en brist på ca 6,2 miljarder kWh år 1965.
Men då är att märka att vi dock här i landet har en hygglig värmekraftsreserv,
vars installerade effekt ultimo 1960 uppgick till 2 270 000 kW. Om man räk
nar med en utnyttjningstid av 3 000 timmar per år (vilket är det vanliga i
ångkraftländer), så skulle produktionen kunna bli 6,8 miljarder kWh.

Med dessa siffror för ögonen konstaterar jag sålunda, att vi redan i slutet.
av detta år har en elkraftkapacitet här i landet, som faktiskt täcker förbruk
ningen 1965.

Nu menar jag inte att vi helt abrupt skall sluta med investeringarna i vat
tenkraftverk - enligt långtidsutredningen är de f. ö. bundna fram till 1965
- men lned hänsyn till att kostnaderna för investeringarna i vattenkraft är
minst dubbelt så höga som motsvarande investeringar i ångkraftallläggningar,
så borde vi tänka på att minska vattenkraftinvesteringarna procentuellt. På
senaste tiden har man tydligen också - t. ex. i "Vattenfall" - upptäckt att
vi står inför ett överskott från vattenkraftverken, och man gör nu vissa
ansträngningar för att animera konsumenterna till större förbrukning.

Jag kan inte se någon annan råd än att en kraftig prissänkning på elkraft
här i landet måste till för att vi skall få avsättning för de ökade elkvantiteter
som vi automatiskt får genom den stora produktionskapacitet vi nu skaffar
oss.

Herr ordförande! Jag vill sluta med att uttala den förhoppningen att den
prioritering vid kapitalanskaffning sonl vattenkraftinvesteringarna haft under
många år inte längre måtte förekomma, eftersom man nu ser att vi har en
god kraftförsörjning här i landet. .

Professor Ingvar Svennilson : Herr ordförande! I de diskussionsinlägg som
här gj orts har talarna gått in på olika sidor av det allmänna problemet, men
jag skall här försöka ta fram några synpunkter av betydelse för hela perspek
tivet.

Bankdirektör Carlsson snuddade vid frågan huruvida vi verkligen är in
tresserade av att påskynda den ekonomiska utvecklingen till vilket pris SOIU
helst. Ja, det är en fråga som kan diskuteras. Hur mycket skall vi offra för
att gå snabbare fram? Jag visar här ett diagram, som torde göra klart att
fördelarna av att öka framstegstakten nog ofta har framställts i alltför rosig
dager.

Av diagrammet framgår, att - även ganska optimistiskt kalkylerat - det
kanske dröjer ett par årtionden, innan vi får igen de utlägg vi i dag gör
genom att minska konsumtionen och öka investeringarna. Men det visar också
- eller i varje fall gör det troligt - att, om vi bibehåller dagens investerings
kvot och fördubblar eller kanske tredubblar konsumtionen på 30 år, så
skulle denna mycket högre konsumtion endast ökas Ined ytterligare 10 pro
cent, onl vi ökar dagens investeringskvot med 4 procent av nationalprodukten.

De lyckliga människor som lever 30 år framåt. i tiden får sålunda en ökning
med ca 10 procent aven två a tre gånger så hög standard, om vi sonl lever
i dag avstår från sex a sju procent av vår konsumtion. Jag tror nog slutsatsen
blir att det är andra ting som stimulerar vårt intresse för att behålla eller höja
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Diagram 4. Principdiagram för salnbandet mellan investeringskvot och konsumtion.

vår nuvarande investeringskvot. En orsak har generaldirektör Olsson här
nämnt. Om vi även framdeles har en något högre levnadsstandard här i landet
än i andra länder i Europa, så går det lättare att dra till oss kvalificerad
arbetskraft, samtidigt som vi avhåller vår egen kvalificerade arbetskraft 
professorer och andra - från att emigrera.

Vidare kan en hög framstegstakt bevara vårt intressanta mellanläge mel
lan Amerika och Europa, som innebär att vi får en mera avancerad hemma
marknad än övriga europeiska länder - en omständighet som lockar indu
strien att tillverka produkter som ligger steget före andra länder - samtidigt
som vi framställer produkterna billigare än amerikanarna.

Det är sålunda en rad motiv som spelar in, och som är ägnade att stimulera
vårt intresse att hålla en hög investeringskvot. Till sist är det nog inte de
långsiktiga spekulationerna som bestämmer vilken utvecklingstakt vi skall välj a
och hur mycket vi skall investera, utan det är mera näraliggande ting som
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avgör det, nämligen de behov som vi ur samhällspolitiska synpunkter vill
tillgodose inom de närmaste åren. Vill vi tillgodose dem, måste vi också
investera. Som bankdirektör Carlsson påpekade på tal om bostadsbyggande
och samhällsplanering är det också främst från sådana utgångspunkter som
långtidsutredningen har nalkats frågan om investeringskvot och framstegstakt.

Men vi har, som jag berört i mitt inledningsanförande, funnit att det finns
en del flaskhalsar som begränsar kapacitetsökningen under de närmaste åren. Vi
har en helt otillfredsställande kapacitet när det gäller samhälls- och industri·
planeringen. En av de lärdomar vi dragit under utredningsarbetet är, att det
antal ingenjörer och arkitekter vi behöver - jag nämner dessa två kategorier
som exempel - för vårt utvecklingsarbete inte är proportionfUt mot vår eko·
nomiska nivå utan mot dess framstegstakt. Vi tycks inte vara utrustade med
flera ingenjörer och arkitekter än som svarar mot en framstegstakt på 3 il 3,5
procent. Om vi skall rikta in oss på en ökningstakt på 4 il 4,5 procent, måste
industrien automatiseras snabbare och strukturomställningen i samhället gå
fortare. För att planera och genomföra detta har" vi emellertid inte tillräck·
ligt med högkvalificerat folk.

Bankdirektör Carlsson var också inne på frågan om finansieringen av
bostadsproduktionen. Där känner jag mig frestad att gå ett steg längre än han
gj orde. Jag delar uppfattningen att det kan föreligga risk för att vi under
de närmaste åren bygger för mycket bostäder aven viss typ och därigenom
gör felinvesteringar. Med stigande levnadsstandard kan vi nämligen räkna
med att människor i viss social ställning om 10·15 år kommer att ha 50
procent större inkomster än nu. I många yrken har man dessutom en med
åldern stigande inkomstkurva, medan familjebostaden måste anskaffas i yng
re år. När de nu gifter sig," har de inte råd att betala den bostad de har
råd att hålla sig med om 10 il 20 år, dels därför att de då har klättrat uppåt
på karriärskalan, dels därför att den allmänna inkomstnivån under tiden har
stigit. Om fa~iljerna hade större frihet att via krediter omfördela strömmen
av inkomster mellan framtiden och nuet skulle de därför antagligen nu skaf·
fa sig betydligt större bostäder.

På denna punkt verkar det alltså som om bankdirektör Carlsson och jag
är av samma mening, nämligen att vi borde ha ett kreditsystem - inte nöd·
vändigtvis ett subventionssystem - som gör att människor vågar skaffa sig
den större bostad, som de har råd att ha om 10·20 år. Gör vi inte det, så
finns det risk för felinvesteringar.

Det var mycket glädjande att generaldirektör Olsson var mera optimistisk
än vi varit i utredningen beträffande invandringen av utländsk arbetskraft.
I vad han sade låg ett erkännande aven sak, som väl har varit en hemlighet
i vårt samhälle, nämligen att vi har haft och har starka restriktioner när det
gällt invandring av icke·nordisk arbetskraft. Från övriga nordiska länder
har invandringen varit fri, men för annan utländsk arbetskraft har det rests
ett hemligt motstånd, som man på Arbetsmarknadsstyrelsen inte har kunnat
stå emot. Jag tror mig förstå att generaldirektör Olsson nu är beredd att söka
genomföra en annan politik. Särskilt beträffande den högt kvalificerade ar·
betskraften skulle detta vara mycket värdefullt.

Till sist har jag inte mycket att tillägga till vad dr Kristersson sade. Våra
prognoser för jordbruket utgår från att vi har en jordbruksreglering, som är
spikad för de närmaste fem åren. Det som dr Kristerssori framhöll var däremot
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sådant som kan och bör komma att inträffa under tiden därefter. Dessa pro
blem behandlas av den nya jordbruksutredningen. Man kan bara hoppas, att
utredningen inte låter utvecklingen fortsätta efter gamla trender; utan att
man tar extra krafttag för att snabbt föra över j ordbruket till stordrift.

Ordföranden: Det återstår bara att tacka professor Svennilson för
hans intressanta inledning och att tacka övriga deltagare i diskussio
nen för deras synpunkter.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 8 november 1962

Ordförande: Professor Erik Dahmen

Synpunkter på en holagsheskattningsreform

Professor Leif Muten:

Herr ordförande! Mina damer och herrar! Det ämne jag fått i upp
gift att här tala om är tillräckligt stort för att utesluta alla anspråk på
fullständighet. Det är också tillräckligt värderingsladdat för att jag
skall kunna skylla på vetenskaplighetskravet, om någon efterlyser
mera konkreta rekommendationer än dem jag är i stånd att här ge.
Vad jag skall försöka komma med är en liten provkarta på de kor
sande hänsyn som möter lagstiftaren på det här området - en all
män översikt över några av bolagsbeskattningens mål och medel,
som har en bedrövlig benägenhet att köra fast i målkonflikter.

Vad menar vi med bolagsskatt?
Det kan naturligtvis avfärdas som en terminologifråga, vad vi

menar med bolagsskatt. Men som jag senare skall nämna, spelar det
en betydande roll för vår syn på skattens plats i ett integrerat skatte
system, hur vi ser på dess ställning och funktion.

Vi kan med bolagsskatt inte beteckna varje skatt som betalas av
bolag. I det avseendet tror jag det är väl befogat att vidmakthålla.
skiljelinjen mellan indirekta skatter, konstruerade så att de i princip
skall kunna övervältras t. ex.· på köparna av bolagens produkter, oeh
direkta skatter, avsedda att reducera bolagens vinst. Men den skilje
linjen är inte odisputabel.

Tvärtom finns det ·många som menar, att det är realistiskt att räkna
med att bolagsvinstskatten inte belastar aktieägarna utan övervältras,
antingen på köparna av bolagens produkter eller på bolagens anställda
eller på leverantörerna av råvaror och förnödenheter till bolagen.
Konsekvenserna av detta betraktelsesätt för ett reformprogram blir
naturligtvis väsentliga, eftersom de rättvise- och liberaliseringsnormer
som i sammanhanget är naturliga att anlägga får helt olika innebörd
i de olika fallen.

Det är en remarkabel brist i den finansvetenskapliga forskningen,
att vi inte vet mer.än vi gör på den hä.r punkten. Den neoklassiska inci-
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densteoriens resultat, bottnande i lättförstådda marginalprissättnings
resonemang, har angripits från alla tänkbara utgångspunkter, dock
utan att det avgörande ordet hittills sagts.*) Den attityd jag tror är
bäst befogad är i detta sammanhang den för en jurist kanske natur
liga konservatismens. I brist på bättre bevis om motsatsen än de vi
har kan det vara förnuftigt att räkna med att det fortfarande är en
principiell skillnad mellan skatter, som ingår i en marginalkostnads·
beräkning, och sådana som inte gör det. När vi tänker oss en om·
läggning av skattetrycket, sådan att bolagsskatten ersättes med en
ny typ av kostnadsskatt, tror jag det är mest realistiskt att utgå från
att detta innebär en sådan förändring av övervältringsförhållandena,
att samma skatt ytterst inte längre i samma mening drabbar samma
grupp av individer.

Av det skälet tror jag det finns anledning att i den svenska debatten
reservera termen bolagsskatt för den nettovinstskatt, som betalas av
aktiebolagen som sådana. Det är också den jag närmast skall tala om
i kväll.

Skattepolitikens mål

Den tid är förbi, då beskattnillgens mål allenast var en rättvis för
delning bland medborgarna av kostnaderna för de offentliga utgif
terna. Visserligen är tanken på en rättvis beskattning fortfarande
betydelsefull, inte minst för upprätthållandet av skattemoralen, men
det är svårt att avgöra vad som är en rättvis fördelning. Detta kan
bl. a. komma an på vilka utgifter det gäller att finansiera. Samman
blandningen av fördelningspolitiska utjämningskrav med krav på be·
skattning efter förmåga gör inte frågan enklare. Och dessutom finns
det jämte rättvisekravet en rad andra krav, som vi också ställer på
skattesystemet. -

I alla läger accepteras användandet av beskattningen som konjunk.
turinstrument. Generellt sker detta genom den automatiska konjunk
turvariabilitet, som särskilt framhålles som en dygd hos nettovinst
beskattningen och den progressiva inkomstbeskattningen över huvud.
En konjunkturstegring medför regelmässigt ett stegrat skatteuttag, en
avmattning ett minskat utag, och dessa konjunkturvariationer i skatte
uttaget bör normalt vara 'häftigare än variationerna i t. ex. konsum·
tionen eller bruttonationalprodukten. Beskattningsinstrumentet kan an·

*) Det senaste inlägget av intresse, A. C. Harberger's artikel i Journal of Political Economy
1962 s. 215, ger stöd åt den traditionella teorien. Musgrave lär vara på god väg med en
omfattande undersökning av frågan.
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vändas' för elt mera:,medveten 'konjunkturpolitik. Konjunktuririveste
ringsfonderna ,är ett 'exempel,investeringsavgiften ett annat. 'Kring
1955 diskuterade man också, om man inte skulle göra vinstberäk
rtingsreglerna kdnjunkturvariabla, men den tanken tycks ha ,uppgivits.

Ibland kan det bli frågan om en konflikt mellan de kOijjuriktulJlo
litiska kraven' och intresset av rättvisa i beskattningen. En illustration
till detta är 1960 och 1961 års särskilda bestämmelser om avsättningar
till investeringsfonder för konjunkturutjämning. De innebär väsentliga
sparpremier' till de bolag, som så hava kunde, helt i strid med den
behandling av sparandet som eljest kännetecknar vår inkomstbeskatt
nIng."

Del1 samhällsekonomiska balansen kan som bekant i princip u,pp·
nås på flera sätt, innebärande olika ekonomiskt tillväxttempo. Lik·
som skatteinstrumentet kan användas för att hålla 'tillbaka eller' sti·
lnulera efterfrågan på både konsumtions· och kapitalvarumarknaderna,
är det tänkbart att söka åstadkomma en omdirigering mellan dessa
marknader, inte bara i de fall där inflationstryckets olikartade för·
delning gör en sådan on1fördelning nödvändig för vidmakthållande
av den samhällsekonomiska balans man anser önskvärd, utan också
därför att man på längre sikt har sådana målsättningar i avseende på
den ekonomiska tillväxten," att nlan exempelvis anser det önskvärt
att i första hand rikta sysselsättningsstimulerande åtgärder nlot kapi.
talvarusektorn och särskilt mot sådana investeringar som man i nor
mal n1ening finner produktiva. Ävel1 i ett läge där samhällsekonomisk
balans råder kan man finna tillväxttakten för låg och fördenskllll
önska stimlllera investeringarna, samtidigt som man t. ex. med in
direkta skattei' håller tillbaka utnyttjandet av samhällsekonomiens
resurser för konsumtioIl.

Den målkonflikt som här lnöter är inte bara problemet att förena
tillväxtstimulerancle åtgärder lned kravet på vidmakthållande av den
san1hälls.ekonomiska balansen. Det problemet kan åtminstone i teorien
lösas. Besvärligare är frågan hur man skall förena investeringsstimu
lerande åtgärder i 'ett samhälle byggt på enskild äganderätt nled kravet
på beskattning efter förmåga, inkomst- och förmögenhetsutjämnande
heskattlling eller ens beskattning efter intresse, hur det senare kravet
skall definieras. Det är inte säkert att alla ,är beredda att SalU rätt
visa acceptera stimulerande åtgärder, vilka kan vara praktiska från
tillväxtsYllpunkt n1ell ger berörda företag eller personer särskilda
förn1åner. Diskussionen kring finansieringen av "det tyska undret"
kan illllstrera problemet. Å andra sidan är det inte säkert att tillväxt
stimulerande åtgärder enbart inon1 den offentliga sektorn-eller riktade,
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'mot fysiska personer alltid ger lika' bra resultat som åtgärder, ägna.
,de att påverka bolagens ka.pitalbildning Qch' underlätta d'eras utbyg,g.
nad. '

Slutligen möter vi i diskussioner om' skattepolitiska mål också så·
dana, som låter sig förena under begreppet strukturpolitik. I vissa
fall kan man sätta likhetstecken mellan' strukturpolitik och tillväxt·
politik, t~ ex. i de fall där man tror sig främja den ekonomiska till·
växten bäst genom att skattevägen speciellt främja de stora, under
förstått framgångsrika, företagen i jämförelse med de små. Struktur
politik i· storföretagsfrämjande riktning' kan kanske ,också försvaras
med flickans ord i en "Ekonomen"-teckning i vintras: "Jag älskar
stora, starka företag med höga löner". .

Men strukturpolitik .är, kanske särskilt .j utlandet, väl så ofta in
riktad på främjande av småföretagen. Vissa näringsgrenar, främst
j-ordbruket, kan också vara omhuldade, liksom man i vid8;re mening
här kan räkna in lokaliseringspolitiskt motiverat stöd. åt företagen i
vissa eftersatta landsändar eller på landsbygden till ~killnad från
städerna etc.

Bolagsbeskattningen som medel

Bolagsbeskattningen i den form vi nu har den är inte odisputabelt
något adekvat' medel att åstadkomma en rättvis fördelning av skatte
bördan. Vare sig vi utgår från principen om skatt efter intresse' eller
från skatteförmågeprin~ipen,ser fördelningen av bolagsskatten egen
domlig ut. Den egentliga bolagsskatten drabbar i själva verket bara
en minoritet av aktiebolagen - i flertalet fall av mindre, rörelsedri·
vande 'bolag torde den vinst, som måste redovisas efter vederbörliga
bokslutsreservationer, kunna disponeras för lön till direktören-aktie,
ägaren och därigenom undgå dubbelbeskattning. Det är i lluvudsak
bara de bolag, där företagsledning och ägande. är skilda åt, som jämte
förvaltningsbolagen är offer för en effektiv,. löpande dubbelbeskatt,
ning av sin vinst, i den mån den utdelas.

Å andra sidan är bland de bolag, för vilka dubbelbeskattningen är
effektiv, alla de största och 'ekonomiskt viktigaste. Den rationella
anslutning till rättvise- och likformighetsprinciperna, som vi så gärna
efterlyser, är inte så lätt att finna här. Vill vi se bolagsskatten som
en sätbelastning just av bolagsföretagande'- och grunder härför har
anförts, även om man inte kan finna dem så vägande att de motiverar
en skatt av den höjd vi har i dag - kan man knappast anse fördel
ningen mellan bolagen av den bördan särskilt rationell.

,Det må vara hänt att man lämnar vinstlösa bolag skattefria, medan
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de. vinsthringande· får betala skatt. Enligt min uppfattning ger detta en
automatisk konjunkturanpassning av skattebprdan, som är av .stort
värde för' näringslivets' stabilitet. .Frångåendet av detta system -skulle
betyda att man toge det väsentliga steget över till en kostnadsbeskatt
ning. från en vinstbeskattning, med vad' detta -innepär från övervält
ringssynpunkt.

Men däremot kan fördelningen av bördan mellan e.ffektivt dubbel
beskattade och i praktiken enkelbeskattade bolag te sig godtycklig och
ge utrymme .för erinringar, åtminstone så länge man utgår från förut
sättningen att bolagsskatten skall vara en skatt på aktiebolagen. som
sådana. Det är visserligen möjligt att göra en efterhandsrationalise
ring på. så sätt att bolagsskatten anses vara en oktroj.avgift för rätten
att bedriva· rörelse utan personligt ansvar, och att det personliga. an
svaret i realiteten vidmakthålles för de familjebolags del, som typiskt
sett undgår dubbelbeskattningen. Men särskilt konsekvent vidmakt
hålles inte en gränsdragning efter .dessa linjer.

Inte heller är det rimligt att försöka sätta som norm för bolags
skatten att bolagen skall betala en viss andel av den totala inkomst
skatten - det skulle ju ·bli alldeles otänkbart i en tid av stigande löner
och sjunkande vinstmarginaler.

Vill vi däremot betrakta bolagsskatten som en integrerande del av
inkomstbeskattningen, vilken drabbar bolagen som ställföreträdare
för de fysiska aktieägarna, blir angreppspunkten en annan. Vad som
då måste kritiseras är naturligtvis i första hand dubbelbeskattningen
av den utdelade vinsten, eftersom den i princip medför att aktieägarna
blir tyngre beskattade för inkomsten av den verksamhet .de bedriver
i aktiebolagsform än de blir för inkomsten av sådan verksamhet, som
de bedriver i form av enskild firma eller handelsbolag. Men å andra
sidan kan för de högst beskattade aktieägarna bolagsbeskattningen
trots dubbelbeskattningen av utdelad vinst innebära en förmån, näm
ligen i den nlån den möjl~ggör ackumulation av ett sparande, som
inom bolag blir lägre beskattat än det skulle blivit, om det. drabbats
av vederbörande aktieägares personliga marginalskatt. .

På vilket sätt nlan skall mäta den extrabelastning av aktieägarna,
som bolagsskatten i denna mening kan sägas innebära, är inte heller
klart. Det kan sägas, att om man mäter i fö-rhållande till hela den
utdelade bolagsvinsten, merbelastningen är större ju lägre marginal
skatt aktieägarna har. En ungefär 50-procentig bolagsskatt reducerar
ju i princip den utdelningsbara vinsten med 50 procent, och därigenom
uppkommer en lika stor minskning av nettoinkomsten efter skatt för
den eljest skattefrie aktieägaren, medan samlna reduktion för en 80-
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~::procentare8 .del bara ~.otsvarar 10 procellt av hela' den på håns' aktie-
~innehav belöpande bolagsvinsten. .
: M'en precis -lika' gärna - 'eller kanske hellre - skulle man kUillla
inätå merb~lastningen i relation' ·till nettot efter skatt. Gör man det,
är' merbelastningen genom dubbelbeskattningen av utd.elad .vinst lika
stor för alla grupper, både de skattefria och de högt beskatt~de. Där
emot· -är de'" senare relativt gynnsammare behandlade, såvitt angår be-

:s'kattningen av .icke utdelad vinst, medan de lägst beskattade aktie
ägarna får se. den för deras räkning illom bolag sparade vinsten hår
.dare' 'behandlad 'än den skulle blivit, om den direkt räknats som deras
irikomst.*)

Några möjligheter att kompensera det sistllämnda förhållandet ge·
110m' en gradering -av skattebördan mellan olika bolag har man inte,
:i vart fall inte för de större, mer eller mindre anonymt ägda bolagens
del. Det vore också ett farligt felslut att sätta likhetstecken mellan
stora bolag och stora aktieägare. I själva verket är väl småspararskik.
tet .bland aktieägarna' i likhet med de skattefria fonderna och stiftel·

'serna .speciellt inriktade på börsnoterade aktier, medan ägarna av
.aktier i mindre· bolag i relativt större utsträckning kall förmodas till·
höra de grupper, som speciellt har anledning att söka undgå den pro
.gessiva inkomstbeskattningen. Under inga förhålla11den skulle alltså
en' -progressiv' beskattning av bolage11 efter deras vinst eller efter
.deras storlek bidra till en mera följdriktig beskattning av deras aktie
:ägare. Mell ·:inte heller kannlan lltal1 vidare stänlpla kOlnbinationen
av .bolagsskatt på utdelad och på sparad vinst som diskriminerande
'mot aktieägarna, utan att först ha undersökt i vilken omfattning dubbel
.beskattningen kompenseras. aven relativt sett lnera förmånlig beskatt
.ning· av ·deri ickeutdelacle vinsten. Lika litet kan man naturligtvis
förutsätta som rimligt, att en nedsättning av skatten på utdelad vinst
skåll köpas :med en höjning.av skatten på del1 outclelacle - för breda

:aktieägarskikt franlstår·· dell senare skatten redan nll som optopor
:tionerligt·högö: Kanske ligger här den lninst dåliga lösningen i en..lätt
nad på aktieägarsidail.

"·Söm· insttument för. 'konjunkturpolitiken har bolagsskatten beskyllts
''for 'en ·viss; t-rögtörlighet... VisseTIigen kan man, som jagnänlnde i in
.ledningen·,. ion1 'oc'kså i mindre grad än för den progressiva beskatt
hingens del,: tala-om en -automatisk konjllllkturvariabilitet i holagsbe
·skättriingeil.·.· ·Mell utjälnningsm'öjligheterna mellan olika beskattnings-

~:;}jfr n10tsvar.ancle resonenlang h9S D.Holland, Dividencls under the Inconle Tax, N.B.E.R.,
Princeton 1962, $. 142 H. '..
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år gör att det inte räcker att variera skattesatsen, om man vill nå
några mera ambitiösa mål. Det kan nämligen lätt_ bli ;så, att en kon
junkturmotiverad bolagsskattehöjning föranleder ökad reservbildning
och därigenom får en försvagad likviditetseffekt och en icke .önsk
värd stimulerande effekt på investeringarna. En konjunktllrmoti;verad
bolagsskattesänkning kan på motsvarande sätt, föranleda _de likvida
och skattetänkande bolagen -att göra sig av- med -sina .lat~nta s~a~e;
skulder, så länge det är förhållandevis billigt att betala dem. : .

Därmed är natllrligtvis inte sagt att man- skulle behöva räkna med
att den -höjda bolagsskatten i slutet på 1950-talet skulle ha haft helt
motsatt konjunktureffekt mot den åsyftade. Så betydelsefulla är knap
past möjligheterna till dold resultatutjämning, att hela den eftersträ
vade likviditetseffekten uteblivit eller förbytts i sin motsats. Men som
temporär åtgärd är en bolagsskattehöjning i princip mi~qre enhetlig
till sin verkan än exempelvis en tidsbegränsad- -investeringsavgift.

Vill man göra variationer i bolagsskattesatselI till ett mera effektivt
konjunkturvapen, kan detta knappast ske annat än till priset av -en
skatteonlläggning, som omöjliggör förskjutning av vinst mellan olika
beskattningsår, och som därigenom tvingar fram en vinstredovisning
i full omfattning även under år med provisoriskt höjd skatt. Me:n
frågan är, om man inte därmed kastar ut barnet med badvattnet. Nä:r
skattelagarna givits en konsolideringsfrämjande- gestaltning; -har detta
bl. a. skett lned motivet att ge företagen en sådan stabilitet, som är
betydelsefull för att kunna upprätthålla sysselsättningen i nedgångs
tider. Skulle man nu för att hindra vinstö~erföring mellan olika be~

skattningsår ytterligare skärpa reglerna om avskriv~ingar; varulager":
värdering etc., komme detta att innebära ett angrepp just på. des~a kon~

solideringsmöjligheter. _
Det är alltså för den kortsiktiga konjunkturpolitikens del tveksamt,

onl en rörlig bolagsskattesats är ett särskilt lyckat instrument. Däremot
har investeringsavgifterna och särskilt investeringsfonderna g~vit täm
ligen goda erfarenheter. Fonderna skulle kanske kunna bli ännu bätt- .
re, om lnan- fick något. mindre eftersläpningar i samspelet mellan
konjunkturprognosmakarna, arbetsmarknadsstyrelsen -och' företagen.
Risken att investeringarna kommer igång för sent, och att de avsluta$
för sent, kan inte avvisas, även om det vill synas som om innevarande
vinters investeringar är bättre anpassade till konjunkturförloppet än
vad som var fallet senast arbetsmarknadsmyndigheterna gav tillstånd.

Jag skall här inte gå in på detalJerna i det reformförslag som
just varit ute på- remiss, även om där funnes en del att säga, framför
allt om gen teoretisk~ me~a än praktiskt värdefulla: ~aQ.k~~ ~.t.~ stiiP:~!
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lera. lagerinvesteringarna med investeringsfondernas hjälp. Däre~ot

kan det finnas skäl att understrykå vad som framkommit· särskilt
från 'LO~håll, nämligen att det inte självklart är idealiskt att koppla
samman rätten till snabb 'avskrivning och nya investeringar med före
fintligheten av.tidigare gjorda avsättningar. Det är ju egentligen bara
den stimulerande ·delen. av investeringsfondsbestämmelsema ._. alltså
reglerna' om deras användning, inte reglerna om avsättningen till dem
- som konstruerats för att ha en konjuriktureffekt. De provisoriska,
sparfrämjande reglerna från 1960 och 1961 var visserligen dämpande
nog med sin särskilt der första å;ret effektiva likviditetsupptorkning
inte minst· bland. affärsbankernas .checkräk·ningar. Men de permanenta
reglerna .saknar i detta hänseende värde. Kunde man fördenskull yara
säker på att. den fillansieringsmöjlighet för nya investeringar ·som'
investeringsfonderna. nu garanterar finns till hands även dem för~

utan, vore kanske b.estämmelser liknande de danska om förtidsav
~krivning, de. just nu ytterligare liberaliserade engelska om invest
ment aUowances eller de motsvarande amerikanska' bestämmelser som
införts nu i· höst, väl så nyttiga från konjunktursynpunkt och admi
nistrativt lättare att. tillämpa. Kanske borde man undersö·ka den frågan.
Samtidigt kunde man se efter om det vid bibehållande av ett fond
system· går att finna. en från konju'nktursynpunkt mera användbar be
handlingsmetod fö~ avsättningarna som ett alternativ. till investerings
avgifter. .

Det är klart att man, med hänsyn till att en skatt på bruttointäk
terna .eller på de: kontanta utgifterna har ett mindre manipulerbart
underlag än en nettovinstskatt, kan betrakta den som mera konjunktur
flexibe.l än nettovinstskatten. Men som jag redan antytt i samband
med skattens övervältring är det väsentligt att undersöka, om inte
den omski~tning av skattebördan som en sådan reform skulle föra
med sig, från accepterade fördelningssynpunkter ter sig orimligare
än den skatt vi har.'
'. Däremot är det naturligtvis klart, att en 'ökad övergång till indirekt
beskattning i och för sig kan vara ett rimligt politiskt program. Men
det får i så fall inte smugglas in under falsk ursprungsbeteckning
som en omläggning av företagsbeskattningen. Sker så,. kan det knappast
undgås att den nya skattens. konstruktion. blir'mindre rationell än vad
den kunde bli; .om man talade ur s-kägget beträffande dess verkliga
karaktär avi~direktskatt.

Det är kanske framför allt inom USA och' England, men också på
åtskilliga aridra håll på modet att 'anse främjandet av ekonomisk till
växt· vara ett väsentligt. mål för beskattningen'. Det behöver väl.knap-
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past: sägas, att även en sådan politik har sina begränsningar. Tillväxt
takten måste dämpas med tiden, när samhällsekonomien börjat nå
ett visst .mättnadsstadium. Men det behöver inte överlämnas åt de
ekonomiska krafternas fria spel, i vilken .takt tillväxten skall ske.
Inte· heller är det så give~,-, att av,hållsamh~t från skattelagstiftarens
sida,: när det gäller tillväx~främjandeåtgärder, ,är vad som ~äst över~

~nsstämmer ,med ens' traditionella krav på en neutral beskattning -,;-,
det kan ju finn~s tillväxthämmande element i det skattesystem vi har.

Återigen kommer vi här., in på av~krivningsreglerna. Men frågan
gäller nu, om den tillväxt vi ka~ tänkas befrämja ge~o~ att göra
dessa regler liberala och· därigenom u.nderlätta självfinansiering och
stimulera· företagen att använda· pengarna för investering i stället för
utdelning, blir lika effektiv, mätt ,i .nationalprodukttermer, som den
skulle bli om·samma resurser dirigerades på annat sätt.

. I en rad länder där tillväxtsynpunkter snarare än konjunktursyn
punkter dikterat avskrivningsreglernas utformning, har man accepterat
den självfinansieringsgrad de medfört. I vårt land har :man däremot
gått' en motsatt väg och steg för steg dämpat de permanenta reglernas
incitament till investeringar i befintliga' företag, utan att i nämnvärd
grad lätta finansieringsbekymren för nystartade företag.. Det" kanske
kunde vara på tiden att bestämma sig för hur man vill' ha det. Vill
man - .bortsett fran tillfälliga behov ,av konjunkturdämpande åtgär
der _. ha en hög investeringskvot i samhället, och anser· man sig inte
kunna tolerera att den åstadkommes genom en skonsam behandling
av de företag. vi har, måste helt andra och radikalare medel till än
de temporära nyemissionslättnader vi fått _. vilkas effekt åtminstone
delvis torde ha kompenserats av den kursdämpande effekt kedjebe
skattningsreglerna samtidigt utövade. Och vill man åstadkomma e~

smidig fördelning av kapitalresurserna mellan olika bolag, kan det
kanske visa sig vara en bättre politik att åter öppna de vattentäta skott
mellan bolagen, som kedjebeskattningen delvis stängt, än att främja
vinstutdelningar,. som tullas av aktieägarnas marginalskatt och konsum
tionsbenägenhet, innan det finns något sparat netto att investera. För~

månsbehandlingen av utdelad vinst hindrar f. ö. inte heller att företag
med stora frigjorda likvida medel men kanske obetydliga ~edovisade

vinster utan marknadsmässig räntabilitetsprövning investerar dem i de
projekt, som styrelserna f.inner mest lockande. Den nya 25·procent~

klausulen för skattefria aktieutdelningar kan stimulera en fortskri
dande förtrustning i näringslivet. .

Slutligen finns det anledning att något. beröra ;möjligheterna att
uppnå en rationaliseringsfrämjande verkan av att särskilt ,beskatta
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viss'a produktionsfaktorer. I den engelska 'diskussionen har det talats
om .en lönsummeskatt för att undvika att investeringarna. ledes -mot
arbetskraftslukande 'projekt .i stället för' rationaliseringsinvesteringar.
I det sammanhanget kan man fråga sig, om 'det-på längre sikt är ra
tionellt att ·som vi nu -gör beskatta indus~riens kapitalvaror, bränsle
och elektrisk energi. Om vi alls skall tolerera några avsteg från det
kanske världsfrämmande oc'h teoretiska kravet på skattens neutralitet,
kan det vara skäl att uppmärksamt följa utvecklingen och se' till att
inte medvetna sådana avsteg, gjorda i en_ situation då de" kanske behövs,
bibehålles i ett läge,- där de helst 'borde släp-pas. Är det t~ ex. praktiskt
att bibehålla energiskatten, samtidigt som man bromsar. kraftverksut~
byggnaden -och sö~er efter avsä~tning - kanske till dumpingpriser
-- för den elektriska energj vi reda~ producerar? Och finns det ver~

ligen motiv för att- permanent vidmakthålla en allmän varuskatt kon
struerad så, att användningen av kapitalvaror kan betraktas som dis
kriminerad gentemot utnyttjande av arbetskraft? Dessa skatter blir
kanske till en del övervältrade~ men såvitt angår exporteran.de och
importkonkurrerande företag kan deras konstruktion få till följd ått
de i stor utsträckning belastar företagen. En så nyckfullt fördelad be
lastning kan emellertid inte gärna accepteras som företagsskatt be
traktad. Från tillväxtsynpunkt är den förkastlig.

Beträffande strukturpolitiken vill jag. fatta mig kort. Det är säker
ligen .av godo, att vi inte hos oss har måst uppleva. en på mer eller
lnindre grumliga ideologier' grundad, medveten privilegiering av de
små företagen på de storas bekostnad. Men det är väsentligt att inte
heller driva' den motsatta tankell till överdrift, så som skett i den osa
liga bruttobeskattningsdiskussionen. Vill man belöna de stora företagen
för att de är stora, de vinstgivande därför att de är fra.mgångsrika,
är det lätt att glömma bort: att även de, som nu är.. stora och starka,
har varit små en gång, och att rimliga tillv~xt'be~ing~lserför de företag
SOln nu är obetydliga och 'står på svaga ben·men har framtidell för sig,
kan vara ett villkor för att vi .skall., få en väl'-fungerande produktions-
apparat också i framtid.~n., . _. . '.' .

.Ett särskilt ord bör i detta, samin~nhapg .s~gas 011;1 de lökåliserings.
politiska sidorna' av beskattningen. En effektivare'kommu.nal skatte~

utjämning är här en..väsentlig punkt på -önskelistan. Det. kan JJ;lte vara
sunt att företagen genom· ,haga' kon;u:punalskatter skrämm~s' bort frå~

etablering" i komm:u:ner,:,dä'f k<?mmunalskattema 'gepom bristen på in~:

dustrier och rikedomen på pensionärer d~ivs~ ännu ~er i höjden. . .
.," .D;ä~emot ..t.ror ..jag: att ..·~k~ttesubv~~tioner_ till, särskilda fö~etag" före
t~gstyper ~~lleJJ .'_J;1ä~~ngar ä·r: farlig~~: J~.ä~· g-~lle~. inte. ~~~~ att -; e_~t öpp~t

• "r •. :"
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anslag är lättare att kontrollera än ell subvention, ..dold... i. formen av
en skatterabatt. Det är också farligt, om man medvetet. sätter den
allmänna rättsuppfattningen på spel, som i beskattningen ser en allmän,
i möjligaste mån likformig och .åtminstone efter generella regler för
delad börda på alla.

Reformmöjligheternas begränsningar

En utomordentligt viktig synpunkt, som måste vara med i allt skatte·
reformarbete, är hänsynen till utlandet. Naturligtvis kan' inte skattE}
nivån i Liechtenstein, Panama och Bahama-öama tas som norm för
vad-lalla vi.andra kan lägga på. Men inom gruppen av ekonomiskt
avancerade länder utan skatteoaskaraktär får vi nog se till att hålla
takten någorlunda. .Som lokaliseringsfaktor är beskattningen inga
lunda utan betydelse. Med den grad av rörlighet på kapital- och ar
betsmarknaden som vi, vare sig vi önskar det eller inte, här' får accep·
tera som ett led i villkoren för en EEC-associering, blir det svårt att
på' längre sikt erbjud'a bolagen väsentligt sämre arbetsvillkor här än
de har på andra håll.

Nu kan man visserligen med goda skäl påpeka, att en skattetrycks
jämförelse inte säger allt om företagsamhetens villkor - -det är också
en fråga om vad man får för skatterna i form av samhällelig standard.
Amerikanska vittnesmål berättar att stater, som ensidigt konkurrerat
med låga skatter har fått göra den erfarenheten, att. företagen i alla
fall vandrat över till stater, där standarden varit högre, även om den
måste betalas med litet högre skatter.

Men just därför att det förhåller sig på det viset måste vi iaktta
en viss försiktighet vid manövrerandet på det här området. Av den
omständigheten att en del länder kan ha högre skatter än andra, utan
att företagen vandrar därifrån i någon katastrofal utsträckning, får
man nämligen inte dra den slutsatsen att det är likgiltigt vilket skatte~

tryck man har. .
Bland de utvecklingstendenser utrikes som det kan -·vara värt att

hålla i sikte är den, som går ut på att liberalisera avskrivningarna.
På den punkten har den svenska utvecklingen gått i motsatt riktning-.
Det·-kan tänkas, att vad som betyder mest vid en internationell jäln.
förelse inte nödvändigtvis är det aktuella rättsläget -'p~ den punkten
är våra avskrivningsbestämmelser fortfarande förhållandevis liberala;
om man undantar de snåla reglerna för byggnader.- utan väl så
mycket just utvecklingstendensen.
, En annan företeelse- som tilldrar sig intresse .på-den internationella
fJ;9nten... är:- de.n .differentierade ~olagsskatten. Om den skall vinna te~~:
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räng, :kommer det att ·krävas en omarbetning av gällande dubbelbe.
skattningsavtals regler för beskattning av bolags utdelningar till ·mot·
tagare i utlandet -'- en omarbetning som stöter på stora förhandlings~

svårigheter i .de fall, .då ett land som differentierar skatten inte kan
diktera villkoren. '

Av principiellt störst betydelse är emellertid utan tvivel tendensen
till harmonisering av skattereglerna, främst inom EEC, men av inter
nationella kon~urrensskäl sannolikt även utan tvingande avtal berö
r~nde länderna därutanför. Gällande regler om behandling av indirekta
skatter vid imp~rt och export tillåter exportrestitutioner respektive
påläggande av kompenserande importavgifter, alltså tillämpning av
principen om beskattning i· destinationslandet, medan däremot ur
sprungslan.dsprincipen gäller beträffande de direkta skatterna, och
dessa. följaktligen varken kan lyftas av exportvarorna eller pålä'ggas
importvarorna, utan att det kommer i konflikt med internation.ellhan
ael~kutym, konfirmerad i EEC-avtalet, GATT-avtalet och i andra sam~

manhang. Det är alld.eles klart ·att ett såda'nt system missgynnar' före
tagen i de länder, där en proportionsvis större del av skattebördan
får fo~m~n av dir~kt bes~attning. .

Utsikterna är emellertid mycket små att få. bort skattegränserna
och genomgående· tillämpa ursprungslandsprinciperi, så länge inte en
mer .eller mindre fullständig harmonisering av den indirekta beskatt
ningen åstadkommits. Vi måste alltså finna oss i att så länge en harmo
nisering inte är .genomförd, eller så länge vi själva inte är med i ett
marknadssamarbete där ursprungslandsprincipen genomgående till
lämpas, vår exportindustri liksom vår importkonkurrerande industri
kommer i ett .relativt sämre konkurrensläge än förhållandet skulle
varit skatterna förutan, så länge andelen direkta ~katter hos oss är
större än den är i konkurrentländerna. Vi ligger vid en internationell
jämförelse mycket högt upp på skalan bland sådana länder. Och upp
lösandet av skattegränserna kommer att ta mycket lång tid, det har
EEC-kommissionen just i måndags klargjort.

Om vi skall kunna vara med på ett samarbete med innebörden att
~å bort skattegränserna, måste vi räkna. med att vår indirekta beskatt
ning måste gestaltas: 'i' konformitet med den skattetyp, enligt kom
missionens förslag en förädlingsvärdeskatt, som blir genomförd inom
EEC.
". I· varje fall måste vi göra oss allvarliga tankar om klokheten i en
skattepolitik, som låter oss sitta med en. kombination av dels en rela·
tivt hög andel direkt beskattning, dels också en indirekt beskattning
gestaltad på sådant sätt att den belastar en icke oväsentlig del av indu-
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striens kostn'ader, men konstruerad ·så 'att denna' del 'av skatten varken
avlyftes vid export eller i kompenserande syfte pålägges importvarorna.
På den punkten måsre en' ändrin.g ske, jnnan. det blir 'för ·sent.

'Ordföranden: Jag ber att på föreningens vägnar få, framfö~a e~t

varmt tack till professor Muten för denna mycket instruktiva ochele
ganta översikt över problematiken på ett område, vilket i sanning: är
svårt att överblicka och få en klar bild av. -

'Så skall vi övergå till litet meningsutbyten. Jag ber att först få
lämna ordet till advokat Sandels.

,. Advokat Claes Sandels: Herr ordförande t Mina damer och herrar! .Jag
konstaterar' till att hörja med att en av de största hristerna i diskussio'nerna
o~ bolagsbeskattningen h~,r varit,:, att 'det i sammanhanget' alltid' h:ar' presen
terats program men inte någon penetrering av frågeställningarna. I professor
Mutens föredrag här .har vi fått en .penetrering men inget program. Det var
eninycket ~fngenäm överraskning. - '

Sedan går jag ,direkt iIi på ett 'par punkter, som jag tycker är a:v alldeles
speciellt intresse. Jag tar då frågan om investeringsfonderna först. Där, vin
j ag kla'rt deklarera, att j ag på alla punkter delar professor Mut~ns synpunkter.
Jag vill bara här und~rstrykadet sagda med några ord. ,,'

Systemet med' investeringsfonder bygger på en bindning mellan' 'bokföringen
och beskattningen~ En sådan bindning är mycket vanlig i svensk beskattnings
rätt. Men inte desto 'mindre är den helt malplacerad i detta sammanhang..Ty
företagets likviditet' påverkas inte åt någotdera hållet av bokföringstransaktio~

nerna.
Från början var det' rentav så, att företagen vid· avsättningar tHI" investe

ringsfond inte samtidigt måste göra en insättning på rikshankskontot. 'En fond
avsättning' medförde därför en likviditetsförbättring. Följden blev, att investe-.
ringsfondsystemet verkade som . nytt bränsle på högkonjunkturen. Därför in
fÖrdes småningom skyldigheten att i riksbanken deponera ett belöpp,. mot
svarande ungefärligen besparingen i skatt på grund av avsättningen. Det tog
för övrigt 14 år, innan man kom. underfund med att på den punkten en rättelse
var av nöden. Men kvar står som en ,relikt från det förflutna bO'kförings.
exercisen. Och den medför - som professor Muten antyd.de - en begränsning
av arbetsmarknadsstyrelsens möjligheter att påverka investe·ringsvolymen. Ex·
empelvis: om ett företag' 'vill investera under ett år. med brist på a,rbetstillfällen
men detta företag saknar investeringsfond, så finns det med gällande lagstift
ning över huvud taget ingen möjlighet att göra det via investeringsfond. Ett
företag med läm'pliga investeringsprojekt saknar kanske investerings'fond,. och
ett företag med fona salmar kanske projekten.

Detta är en svår brist i hela. systemet, och den 'beror på denna, 'bundenhet
vid räkenskaperna. Det är mycket enklare, att göra som i vissa andra' länder.
Där föreskriver man en 'långtgående skatteteknisk avskrivningsrätt för investe
ringar under lågkonjunkturer. Helst bör denna avskrivningsrätt vara kom'bi
nerad med en rätt att avräkna förluster under investeringsåret mot tidigare
vinster. Så hör n-ämligen systemet se ut, om det skall bli .samma totalresultat
som vid' nu rådande ,·lagstiftning ,uppnås genom fondavsättning _och fondan·
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vändning. ,Ur ;rent tekniska synpunkter är sålunda lagstiftningen om investe
ringsfond inte lyc~ad. Det tror jag de flesta är ense med mig om.

Sedan vill jag också ta upp en annan aktuell men mera kontroversiell fråga,
nämligen förklaringen" till det fa'ktunl att .bolagsskattens andel av -de totala
skatteintäkteinahar' visat tendens att krympa. Detta förhållande kan tolkas på
olika sätt. Från ,officiellt håll har "lanserats den tolkningen, att bolagen har
så stora. ~öjligheter. att reservera medel skattefritt, att de genom att utnyttja
dem förmått reducera sin andel av skatten. Men man kan tänka sig en helt
annan förklaring. Bolagsskatten var till ,nyligen 60 procent. Det är ju en stor
andel av inkomsterna.. Inför 'det skattetrycket ,minskade väl inte bolagskapitalet,
men dess ti·llväxt blev långsammare än tidigare. Och därmed är vi inne på den
mycket diskuterade inci-densfrågan.

Man kan. som 'bekant använda kapital på annat sätt än till investeringar i
dubbelbeskattade aktiebolag. Som professor Muten nämnde, finns det små·
företag i 'aktiebolagsform, där vinsten tas ut som lön. Inom vissa näringsgrenar,
t. ex. jordbruket, används aktiebolagsformen i mycket 'ringa omfattning. Vidare
kan man investera utomlands o. s. v. Det finns alltså flera olika sätt att användå
kapitalet på. Endast i vissa fall belastas avkastningen av bolagsskatt. Då är det
ju högst. sannolikt, att man gör jämförelser mellan den räntabilitet man får
efter erlagd bolagsska,tt vid investeringar inom bolag, och. den räntabilitet man
erhåller vid investering i ett företag' utanför den svenska bolagssektorn. (Jag
räknar här hela tiden med dubbelbeskattade bolag.)

Om kapitalp1arknaden fungerar så, att en minskad räntabilitet i någon sektor
leder till ~n åtst~ypning av kapitaltillförseln till samma sektor, så kommer
bolagsskatten a·tt minska tillförseln till bolagssektorn. Kapitalet går i stället åt
andra håll. Om' de~ta ,är riktigt, kan 'bolagens sjunkande andel av den totala
skatteintäkten förklaras som en konsekvens av den tidigare höga bolagsskatten.
Man kan då tä,nka sig". att den nyligen genomförda sänkningen av skattesatsen
ka'n i viss mån återställa den rubbade balansen.

Denna. in'cidensfråga är den centrala' i hela problematiken. Är incidensför·
hå,J}andena de här skisserade, kan man kalla nettovinstskatten för en -kostnads
skatt. Kostnaderna för eget kapital i bo~aget blir då i princip helt jämställda
med. kostnaderna för t. ex. arbetskraft ooh annat, som behövs i produktionen.

Praktiskt verksamma. skattejurister bilbringas erfarenhetsmässigt den upp
fat,tning av incidensförhållandena, som jag här har försökt skissera. Jag nämner
det bara i förbigående och inte som argument för uppfattningens .riktighet.

Det har gjorts åtskilliga utredningar om dessa ting utomlands. Även OECD
har låtit göra en u~redning, som visserligen inte är särSkilt omfattande" men
sonl· kom till den :uppfattningen, ,att frågan om bolagsskattens incidens ligger
till på det sätt h,är skisserats. Men jag medger, att detta är en kontroversiell
fråga.

Vidare konstaterar jag med tillfredsställelse, att professor Muten in,tog en
skeptisk \hållning till 1960 års lbolagsskattelagstiftning. För egen del anser jag
det. vara alldeles' klart, ,att 1960 års skattelagstiftning inte stimulerar utan tvärt
om direkt .försvårar, nyemissionsverksamneten. Låt oss anta att vi här i National·
ekonomiska,Föreningen tycker att vi har för få medlemmar. Vi vill ha flera.
Därfö.r försöker .vi stimulera anslutningen av nya me4lemmar och stadgar, att
varje ny'· .medlem skall få en premie av fem ,kronor~ Men den slanten får inte
belasta' and'ra," än :föreningens. me~len1,mar, aUtså inte utomstående. På någo~
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sätt måste då kostnaderna' slås ut på Iriedlemmarna~'Antag, 'exempelvis, att var
och en som går ut ur föreningen åläggs att betala en ,bötesfemmå.; Den som
överväger att gå in som medlem i föreningen måste emellertid då räkna också
med··bötesfemman. Detta är just kyintessensen i lagstiftningen på detta område.
Tankegången är att premiera nyemissionsverksamheten. Men .. kostnaderna för
premierna slås ut inom de premierades eget kollektiv.

En lag, som utformas på det sättet, är knappast något annat 'än ·ett försök
att lyfta sig sj älv i håret.

Slutligen tog pr.ofessor Muten också upp en annan fråga, som i dagens läge
framstår som väsentlig. Om man har konkur;renter att slåss med, är man inte
suverän i sin prispolitik. Nu sitter vi längst ute på "Europas tumnagel". Vi är
·en mycket liten del aven stor gemenskap, och vi ·är tvingade att Konkurrera
med andra länder. Då förefaller det vara svårt att i längden driva någon sorts
skattepolitisk "lekstuga" här i landet, att liksom inte Jåtsas om utvecklingen av
bolagsskattelagstiftningen utomlands.

Sedan vill jag också tillägga - även om det går utanför kvällens diskussions
ämne - att vi inte skall glömma bort beskattningen av fysiska personer. I ett
utländskt företag, som överväger att öppna verksamhet här i landet, måste
regelmässigt finnas en viss personal från moderlandet. En läsning av Skattebe
talarnas Förenings utomordentliga skattetabeller är elnellertid ägnad att ge
dem något aven chock. Som utländska medborgare och tenlporära gäster i
Sverige har de heller inte stor glädje av våra sociala förmåner..De är här i
landet så att säga under siri -krafts dagar. Ofta går deras barn i hemlandets
skolor. Följaktligen sitter de där med skyldigheten att betala skatt för för
måner, som de i praktiken inte har alls samma håtnad av som svenskarna.

Fråga är därför, om vi i sam\band med konkurrensfrågorna inte också hör
skänka de fysiska personernas beskattning en och annan tanke.

Tekn. dr Ragnar Liljeblad: Herr ordförande! Mina danler och herrar! Jag
ber om ursäkt för att jag tar till orda i detta ämne, som jag deltagit i diskus
sioner om alltsedan början av 1920-talet och som det därför är lnycket svårt
att säga något om utan att jag upprepar mig själv.

Professor Muten avstod mer eller mindre avsiktligt från att i sin framställ
ning säga något onl program för en bolagsskattereform, och därför her jag att
här få breda lit mig litet om den saken. Jag tycker det är synnerligen beklagligt
ur såväl de anstälildas som aktieägarnas och samhällets synpunkt att man på
1950-talet gick ifrån de värderingsregler som gällt sedan reforlnen 1938. Och
när det skedde, kom nlan dessutom med !Så grovt felaktiga argU'lllent att man
tycker det borde vara omöjligt att -resonera så befängt. Det var inte bara poli
tikerna som gj orde det utan också· deras sakkunniga Tådgivare.

Jag vill. hät ba.ra peka på en sådan sak 80m frågan om' avskrivning på nla
~kin~r tOch inventarier. Den fria avskrivnings!ätt vi tidigare hade var mycket
.värdefull, bl. a. därför att vi då kunde skriva av på dagsvärdet, inte på an
~kaffningsvärdet. Det var en prit:lcip, som alla erkänner vara .riktig. Visserligen
har jag också Sett påståenden ·i annan riktning, där man föreslagit rätt att
skriva av 120 procent, men där föreligger ett tankefel. Har jag fr( avskrivning,
så är saken klar. Undantag härifrån är blott rederier med endast ett fartyg och
liknande, där avskrivningsfrågan .överhuvud är hopplös~

~< ·:När reglerna ändrades på 1950-talet, anförde de sakkunniga och politikerna
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bL a. två argu1lll'nt~ Det första var att den Iria avskrivningsrätten missbrukades
och att det hade a\yskrivits för mycket.

Låt -oss- som exelnpel ta -ett sådant företag som -ASEA.-Jag -gjorde en gång
i tiden en utredning där om dessa ting, så exemplet är inte -bara teoretisk_t.
Om -produktionen vid det företaget under ett år går ned: med -20 procent,
alltså till 80 procent, så gäller - även under den osannolika förutsättni~geh

att priserna ·förblir oförändrade -ooh förutom -att vinsten givetvis- fö-rsvinner på
den femtedel av produktionen som fallit bort - att vinsten ytterligare sjunker
med -ett belopp som svarar mot hela det rationella, verkliga värdet på maskiner
och inventarier. Men-längre -ned än till noll har -ju ingen begärt att få skriva
ned. Kan man då kana det för ett missbruk av avskrivningsreglerna -att skriv-a
av hela maskinbeståndet, när reserven i varj e fall' inte blir större än att den
försvinner under ett år, om produktionen sjunker med 20 procent?

-Om någon -vill ha konkreta siffror- som bestyrker detta exempel, så skall
jag gärna lämna dem.

En -anrian felaktig uppgift av samma sakkunniga är, att staten genom att
ge rätt till större avskrivningar än de rationellt motiverade skulle ge räntefria
krediter. De är inte alls räntefria, sedda ur statens-kreditgivarens synpunkt.
Och om holaget kan tjäna på -saken hör ju inte hit. Ett lån är ju ingalunda
räntefritt, bara därför att låntagaren kan placera pengarna så att han tjänar
-på det. När staten ger en sådan kredit, får samhället under alla "förhållanden
ränta på pengarna, en ränta som under rimliga förutsättningar motsvarar
vanlig hruttointernränta, låt oss säga 12 procent eller där omkring. Men ändå
sade de sakkunniga att krediterna var räntefria!

Om -möjligt ännu mera felaktiga är de argument -som framförts mot en
varulagerväniering enligt principen om lagrens bottenvärde.

Härmed sammanhänger hur man skall definiera vinsten. En vanlig män·
niska med sunt förnuft tycker givetvis, att om ett företag som inte utvidgat
tvingas deklarera vinst - men om delägarna måste skjuta till de _nya
medel, som går åt till utdelning och skatt - så är det ingen vinst. Men moti
veringen för att gå ifrån de gamla normerna var ,bl. a. följande - jag har
läst upp dem tidigare i andra sammanhang; det är ett uttalande av statsrådet
Sköld, understött av de sakkunniga, i Kungl. Maj:t proposition nr 100/1955
om ny företagsbeskattning:

"Min avsikt är inte att här uppta något resonemang på den teoretiska före
tagsek'onomins område. Jag avser fastmer att begränsa mig till några synpunk·
ter på vad jag för egen del anser vara i förevarande sammanhang skattemäs
sigt riktigt eller godtagbart. Jag vill därvid till en ·början understryka, att
varje vid något tillfälle gjord uppskrivning -av lagret ,med dälav föranledd
högre beskattningsbar vinst medför en motsvarande mind.re vinst att beskatta
vid det framtida tillfälle då detta lager utförsälj es. Allt under förutsättning
att en Ilageruppskrivning ett år inte medför högre bokfört värde än som svarar
mot det helopp, vartill samma lager kommande år kan avyttras, medför alltså
inte uppskrivningen att det allm'änna på längre sikt uttager större skatt av
företaget än som vid fri lagervärdering ifrågakommer. Ytterst kan alltså sä·
gas, att fråga här allenast är om beskattningsår."

Med den motiveringen ansåg ·sålunda herr ·Sköld att man inte hehövde
eller borde göra något bottenvärdemedgivande.

Under de två decennier som föregick 1955 hade varupriserna tredubblats.
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Vi tänker oss då· att ett företag år·1935 .haQe ett varulager på 100 miljoner
kronor. Tjugo år sens·re skulle det deklarerade..värdet av det lagret alltså" vara
300 miljoner. Företaget. skulle· med andra ord deklarera en vinst på 200 mil
joner, vilket betyder en skatt .på 100 miljoner kronor. Varken h~rr Sköld
eller någon annan ·har väl. drömt om att· pri.serna .plötsligt skulle börja faUa
så att denna skatt skulle k~mma att återgå..Samma .reSQnemang gäller uppen
barligen även om 100 miljoner kronor respektive 300 miljoner kronor ej
utgör de verkliga anskaftningsprisen utan de med exempelvis 50 ..procent ned
skrivna anskaffningsprisen.

Jag frågade en gång en av de ansvariga och sakkunniga h.ur det varit möJ
ligt att göra en sådan tankelapsus. Till en början var. han helt svarslös, men
slutligen sade han: "Ja, men om bolaget likvide~ar, s~ håller ju. argumenten~"

Jag vet inte om det svaret var bättre än inget svar alls. Och jag frågar än
en gång: Hur kan sådant över huvud taget förekomma? Vi har väl ändå
rätt att fordra, att det skall vara vettig logik i de argument som. anförs för
den ståndpunkt man intar i för oss alla så fundamentalt viktiga frågor.

Som konsekvens därav anser jag det första man bör fo~dra aven bolags
skattereform vara: att å,terinföra den fria avskrivningsrätten och åter godtaga
bottenvärdeprincipen för varulager.

Generaldirektör Bertil Olsson: Ärade åhörare! Både professor Mut«~n och
advokat Sandels har varit inne på frågan om investeringsfonderna. ·Om också
jag nu går in på det problemet, så blir det kanske litet för mycket investerings
fondprat..Men jag dristar mig ändå att säga något i den frågan, eftersom den
ligger mig så varmt om hjärtat. .

Föredragshållaren hävdade att fondmedlen kunde användas bättre. Framför
allt skulle vi se till att eftersläpningen blev mindre. Jag delar helt denna upp
fattning. I varje fall kan användningen hli bättre än vad fallet blev första
gången vi använde fondmedlen, nämligen vid konjunkturnedgången 1958
1959. Då släppte vi dem i maj 1958. Men det visade ,sig då att vi hade över
skattat företagarnas lust att genast använda sig av medlen. Det dröj de minst
ett halvt år, innan företagarna ,begrep vilka möjligheter de vidtagna åtgär
derna gav.

I november 1958 hade man i byggen, igångsatta ·med investeringsfonds
medel, l 400 man sysselsatta. Vi hade kanske räknat nled c:a 3 000 a 4 000.
I februari 1959 var siffran uppe i c:a 3 000 sysselsatta. Vi hade räknat med
att den då skulle vara c:a 6000. Toppen nåddes i augusti 1959, då ,man hade
c:a 5 000 man sysselsatta. Sedan gick kurvan ned. Ännu på våren 1960, då
konjunkturuppgången var tydlig, var något tusental man i gång vid sådana
byggen. Efteråt kunde man konstatera, att det skulle vi haft ett halvår tidigare;
d. v. s. fonderna skulle ha släppts redan på hösten 1957.

Visa av erfarenheterna har vi denna gång handlat litet snabbare - tror vi
åtminstone. Man kan inte konstatera det med säkerhet förrän i efterhand.
Även denna gång släppte vi fonderna i maj månad. Några månader gick bort
för en diskussion, i vilken arbetsmarknadsstyrelsen till en hörj an var ensam
om att argumentera för en frisläppning av fonderna 'mot både regeringens,
LO:s och arbetsgivarnas ekonomer. Dessa var lite försiktigare än arbetsmark
nadsstyrelsen och ville vänta och se några veckor.

·Nå, systemet utformades -då så, att medel ur fonderna skulle användas för
by~gen som sattes igång under en viss period ; man valde tiden juli-novem-
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ber. Då varogod sysselsättning garanterad un,derovinter,moånaderna. Så 00 skedde
också, och nuo kan oOvi börja strypa åt f()nderna i igen i böorjan av den annar~

vanliga säS()ngnoogången. Fonderna har då fyllt sin uppgift.
Det där tror ojag är ett ganska smidigt system. Och nu får:Ovi se huruda~

utvecklingen blir. Om konjun'kturen går ned ytterligare, kan mal{ ta tjll
fondmedlen igen nästa år. Det är dock för tidigt att nu avgoöra detta. Vi
får se tiden an. o.o o

Jag tror att vi har varit ute i god tid den här gången. Men det går nog
inte att helt komma ifrån felbedömningar. Om man sätter igång stora byggen,
som det kanske tar flera år att' ofärdigställa, så får 'man givetvis se till att de
blir avsluta.de 0- och då kan vi inte helt plötsligt avbryta verksamheten. Där
får vi alltså ta vissa risker att fondmedel kommer att användas även under
en uppgångsperiod - såvida man inte °bara väljer ut vissa bestämda projekt,
som beräknas ta en fix tid i anspråk att färdigställa, en tid som passar in i
k<>njunkturnedgången. Men då är vi genast inne 'På den mycket intressanta
frågan - som professor Muten ju också berörde - om investeringsfonderna
skall användas generellt eller bara fö,r vissa ändamål. Investeringsfonderna är
ju så konstruerade att medlen där kan användas generellt som ett konjunktur
pO'litiskt reglerande instrument, men de~ kan också användas t. ex. enbart i
lokaliseringssyfte ; man kan ~tvälja bara större eller bara mindre företag allt
efter behag, eller man kan välja ibara speciella branscher eller bara export
industrien o. s. v. Systemet är alltså mycket smidigt och f.lexibelt.

Vi har haft flera diskussioner om huruvida vi skall använda fondmedlen
på ett visst bestä1mt sätt eller inte, och i den diskussionen kan många goda
argument för olika a\lternativ redovisas - kanske inte minst lokaliserings
politiska. Men i arbetsmarknadsstyrelsen har vi 'både förra gången och nu
utgått ifrån att investeringsfondsmedlen skall kunna användas av alla företag
som har fonder och vill investera. Skälen härför har huvudsakligen varit två.
Det första är, att man i företagsvärlden principiellt ä~ emot en diskrimine
rande användning av fondmedlen, d. v. s. tillämpning aven metod som ger
det ena företaget men inte det andra ,rätt och möjilighet att investera. Vi
har varit lyhörda för det i arbetsmarknadsstyrelsen. Därför har vi velat att
fondmedlen skall vara tillgängliga generellt och för alla företag. Om vi i
stäHet hade ställt pengarna till förfogande "punktvis", så hade detta säker
ligen mötts av misstro inom företagarväriden.

Det andra skälet har varit, att den där punktvisa användningen av fond
medlen inte skulle haft lika stor effekt. Vi har klara ,bevis för den°saken.
Förra vintern var sålunda konjunkturerna för skogsindustrien på nedåtgå
ende, och därför släpptes f.onderna fö,r skogsindustrien i december i fj 01, nar
det gällde mindre projekt. Men det gav praktiskt taget inget resulitat alls.
Företagen inom den industrien var inte intresserade av att i det läget göra
några investeringar. Om vi vid fondsläppet i maj i år undantagit södra
Sverige, som det fanns vissa skäll för och bara gj ort fondmedlen tillgängliga
för företag i Norrland och vissa delar av Mellansverige, där man hade varslat
för arbetslöshet, så hade effekten blivit lnycketmindre. Det är nämligen bara
en liten del av fondmedlen som nu investeras i Norrland. En dylik åtgärcl
hade alltså inte haft önskad effekt på byggnadsverksamheten.

Därför har vi gått på den generella linjen, och Jag villohär dra en lans för
en sådan användningo" av fondmedlen. Då får vi utan tvekan den starkaste
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effekten i konjunkturpolitiskt avseende. Men jag håller som sagt med Oln att
fondmedlen skulle kunna användas ännu bättre. Det ligger också inom möj
ligheternas gräns att göra detta.

Sedan -förf~ktade advokat Sandels att vissa tekniska detaljer i investerings
fondernas användning inte är särskilt lyckade. Ja, jag kan hålla med honom
där. Advokat Sandels har varit inne på den frågan vid tidigare tillfällen
och då pläderat för ett betydligt enklare system, nämligen att investera under
nedgångsperioder och göra avdrag för det. Jag är mycket lyhörd för den
tanken, som advokat Sandels framförde i en tidningsartikel redan för tre-fyra
år sedan. Men även om en del förbättringar där kangö.ras viH jag under
stryka tidsmomentets stora betydelse vid ~ondernas användning om man vill
bedriva konjunkturpolitik. Och tidsmomentet är här inte månader eller halvår,
det viH jag starkt ·betona. Det är mycket kortare, det är fråga om veckor.
Det är den snabba handläggningen och de sna'bba !besluten som har hetydelse
i de snabrbt skiftande konjunkturerna. Men det förutsätter att planeringen av
ar.betena ses som en långsiktshistoria och att iman ständigt har till hands en
rullande långtidsplanering.

Vad slutligen angår den påtalade bindningen vid bokföringen, så vill jag
påminna om att vi 1959 fick en lagändring som medgav att investera fastän det
inte finns någonting i investeringsfonderna. Avsättningar fick ske i efterhand.
Jag brukar ikalla den "lex Gabrielsson" eftersom det var direktör Gabrielsson
i Volvo som var "upphovsman" till den. Lagen finns väl kvar, men har icke
använts denna gång. Om jag ej minns fel har den nya utredningen ansett
denna form ganska vidrig, och därför föreslagit att den helt och hållet skall
utgå.

Professor Leif Muren: Herr ,ordförande! Det är väl inte så mycket att till·
lägga för mig i dessa frågor ooh inte heller lätt att komma med någon klyftig
slutreplik.

Jag är emellertid helt övertygad om att det som advokat Sandels sade om
incidensfrågan, och det man kommit fram till i den inom OECD gjorda ut
redningen, inte är "sanningen, hela sanningen och ingenting annat än san
ningen". Därvid tänker jag inte minst på frågan 1hur stor differensen är i
skattebörda mellan en tänkt investering i ett svenskt aktiebolag och en
placering utanför den svenska bolagssektorn. Divergenserna i detta avseende
är nämligen så varierande mellan olika placeringar, att det är mycket tvek
samt huruvida ,marknad och priser kan komma att anpassa sig efter dem på
det sätt advokat Sandels tänker sig.

Men i övrigt är vi i stort sett eniga.
Däremot är jag inte riktigt ense med dr Liljeblad i alla stycken. Jag tror

det är något fel i resonemanget, om man å ena sidan säger att det inte är
likgiltigt när avskrivningarna göres och å andra sidan att det är Jlkgiltigt
nälr skatt 'betalas på varulagervårdet, om detta har stigit. Ooh jag är övertygad
om att herr Sköld hade fel i det där sista. Det hade alldeles ,säkert mycket
stor ekonomisk hetydelse för många företag, att de tvingades göra en upp
skrivning av varulagren efter 1955 års reform.

Men påståendet härom är inte förenligt med något annat påstående i fråga
om värdet av de flria avskrivningarna ,än att vi också i dem hade en förmån
för företagarna, som -motsvarades aven nackdel för det allmänna - om
man nämligen räknar med att det allmänna utan uppoffrande av skatteintäkter
förorsakade av avskrivningar genom någon form av monetär expansion skulle
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kunnat få till stånd lika mycket investeringar som man finansierade' genom
skattekredit och dessutom e~hålla skatt på de pengar 'Som dessa investeringar
gav i avkastning.

Slutligen vill jag säga, att det alltid är lika roligt att höra generaldirektör
Olssons glada optimism och märka hans positiva attityd både när det gäller
vad som ·bör göras och vad som kan göras i 'fråga om förbättringar. Jag är
fuU av respekt för det sätt på vilket a,rbetsmarknadsstyrelsen allbetar, när det
gäller att förbättra metoderna för investeringsfondsmedlens anVländning, och
jag avvaktar med nästan lika stor spänning som generaldirektör Olsson själv
den kommande redovisningen av resultaten från den senaste frisläppningen.

Vad jag i övrigt sagt rörande "timing" i åtgärderna för investerings
fondsmedIens användning får inte uppfattas som någon kritik mot dem som
håller i skaftet. I stället får det tas som ett konstaterande av att det inte har
varit någon lätt uppgift.

Sedan tror jag också det är en utomordentligt god sak att investeringsfonds
medlen har använts generellt och inte diskriminerande. De erfarenheter man
där vunnit, och de ståndpunkter man i det avseendet har kommit fram till,
tror jag är mycket värdefulla. Dem skall man ta vara på, när man i fortsätt
ningendiskuterar frågan om användningen av -skattevapnet för att bedriva
s. k. strukturpolitik. Dessa erfarenheter är speciellt värdefulla, där'för att de
empiriskt visar skillnaderna i verkningsgrad och nytta i det som Neumark med
sin terminologi kalla:r för interventionistisk skattepolitik och vad han kallar
dirigistisk sådan. Den förra har kommit hit för att stanna, den senare tror
jag att ·man både på arbetsmarknadsstyrelsen och ute Ibland allmänheten är
tacksam för att slippa ifrån.

Ja, herr ordförande, med ,detta tror jag att jag sagt vad jag avsåg att
säga här i kväll.

Tekn. dr Ragnar Liljeblad: Herr ordförande! Jag vill bara säga några
ord med anledning av den lilla anmärkning professor Muten riktade till mig.

Jag ·påpekade bara att frågorna om varulagervärderingen 'och avskrivning
arna hänger ihop. Ooh jag konstaterar att vi ibåda är överens om att det var
ett felaktigt resonemang som fördes i det anförande av herr Sköld, som jag
citerade ett stycke ur, samt att de argument han kom med mot den fria av
skrivningen var felaktiga. Jag sade vidaire att aV1skrivningsrätten inte kan
missbrukas, när reserven är så liten som jag nämnde.

Det som .skiljer oss åt är frågan 'huruvida man 'kan säga att den kredit sam
hället ger genom en mera liberal avskrivning är r,äntefri eller inte. Dä.r kan
jag inte nu lägga fram bevis för min uppfattning, men jag skall lägga fram
siffermässiga bevis senare, om professor Muten så önskar. Jag hävdar med
andra ord att det under :rimliga förutsättningar alltid utgår en större eller
mindre ränta på de krediter som där lämnas. Hur stor räntan blir heror på
förutsättningarna, men ränta blir det alltid. Därför ätr påståendet att krediten
är räntefri felaktigt!

Ordföranden: Eftersom ingell ytterligare talare tycks vilja ha ordet,
ber jag att få tacka för alla inlägg som här gjorts och förklarar dis
kussionen avslutad.

Med det sätter vi också punkt för kvällens överläggningar, och jag
förklarar detta sammanträde avslutat.
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Ordförallde: Professor Erik Dahmen

Hyreskontroll eller fri prisbildning

på bostadsmarknaden?

Professor Ragnal· Bentzel:

Herr ordförande! Mina herrar! Industriens Utredningsinstitut kom
mer inom kort att ge ut en skrift, som skall heta Bostadsbristen, en
studie av prisbildningen på bostadsmarknaden. I den skriften, som
har författats gemensamt av docenten Assar Lindbeck, laboratorn
Ingemar Ståhl och mig, försöker vi analysera dels den nuvarande
hyreskontrollens .verkningar, dels de övergångsproblem som skulle
uppkomma vid en eventuell avveckling av kontrollen.

När jag åtog mig att hålla detta föredrag, trodde vi att den skriften
skulle ha utkommit just i dessa dagar. Nu har det inte blivit så. Dell
har blivit försenad och lär väl inte komma fram förrän i början av
nästa år. Det är mig emellertid mycket angeläget att redan från början
framhålla här, att det jag säger i dag helt och hållet bygger på de
resultat, sonl framkomnlit under samarbetet mellan Lilldbeck, Ståhl
och mig. Därmed är llatllrligtvis inte sagt, att jag av rädsla för mot
hugg vid diskussionen i dag vill gömma mig bakom mina kamrater.
Vad jag säger i dag står jag givetvis för själv.

Det är välbekant att den nuvarande hyreskontrollen har lett till en
sitllation, som är långt ifrån idealisk. Vi har sedall länge haft en
besvärande bostadsbrist och en omfattande hyressplittring, vilket har
medfört en stark inskränkning i människornas möjligheter att välja
sin bostadskonsumtion. Många människor kan i dag över huvud taget
inte få någon egen bostadslägenhet, andra kan inte få den sorts lä
genhet de vill ha, och vissa 11ushåll gynnas genom att de får bo i
speciellt billiga lägenheter. Denna situation har vidare lett till att
saneringsverksamheten s11edvridits, rörligheten på arbetsmarknaden
hämmats, konkurrensen på byggnadsmarknaden inskränkts o. s. v.

Allt detta är emellertid välkänt, och jag skaIIIlär inte gå närmare
in på det. I stället skall jag koncentrera min framställning på en
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diskussion av de problem, som kan väntas uppstå vid en eve·ntuell av
veckling av hyreskontrollen.

Vad har vi då för alternativ

till den nuvarande ordningen på bostadsmarknaden? Jag skall här
i dag utgå från att det vi vill se som alternativ till den nuvarande hyres
kontrollerade marknade11 är en bostadsmarknad med jämviktspris
bildning, d. v. s. en marknad där hyrorna bestämmes av samspelet
mellan efterfrågan och utbud på ett sådant sätt att jämvikt uppstår
inte endast på bostadsmarknaden som helhet utan även på de olika
delmarknaderna. På en sådan marknad sker fördelningen av det till
gängliga bostadsbeståndet genom en generell marknadsmekanism,
analog med den som förekommer på marknaden för andra varor och
tjänster. Någon bostadsbrist förekommer inte, och konsumenten kan
själv avgöra hur han vill fördela sin konsumtion mellan bostadsnytt
jande och andra konsumtionsområden, ocl1 han kan också välja den
typ av bostad han önskar. Det som begränsar hans valmöjligheter be
träffande bostadskonsumtionen blir - liksom på andra områden 
hans ekonomiska situation, d. v. s. hans inkomst och/eller förmögen
het. Inom den ramen har han emellertid full valfrihet.

Innan jag går in på övergångsproblemen skall jag i allra största
korthet säga några ord om den nuvarande hyreskontrollens konstruk
tion och omedelbara verkningar.

Den hyreskontroll,

som myndigheterna i dag utövar, är baserad på tre olika typer av
bestämmelser. Vi thaI' för det första hyresregleringslagen. Dess giltighet
är lokalt begränsad till 308 kommuner - inkluderande fleltalet städer
och större tätorter - och där gäller den för samtliga enskilda hyres
fastigheter med undantag för sådana som tilldelats statliga lån efter
1956. Hyresregleringslagen kompletterades redan vid sin tillkomst år
1942 lned en lag om kontroll av bostadsrätters överlåtelsevärden.

För det andra har vi bestämmelser om att i vissa fall maximihyror
skall fastställas för hyresfastigheter och maximala försäljningsvärden
för egnahem och bostadsrätter. Dessa bestämmelser gäller för samtliga
fastigheter som har statliga lån tilldelade efter 1948. Undantagna är
dock fastigheter tillhöriga allmännyttiga företag. För dessa fastigheter
gäller den tredje typen av bestämmelser, nämligen den att företagen
skall tillämpa självkostnadsprincipen vid sin hyressättning.

Jag skall här inte gå in på frågan hur hyressättningen rent tekniskt
sett tillgår inom ramen för dessa tre typer av kontrollsystem. Vad som
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från principiell synpunkt sett .är väsentligt i det samlnanhanget är
endast att hyressättningen i alla de tre systemen (inklusive kontrollen
av överlåtelsevärden för bostadsrätter och egnahem) baseras på själv
kostnadsprinciper och alltså fastställes från kostnadssidan. Det för
hållandet gör, att de marknadsmässiga konsekvenserna av de olika
systemen blir likartade och att man därför vid flertalet resonemang
kan behandla de tre systemen på ett enhetligt sätt.

Det är naturligtvis det förhållandet att hyrorna fastställes från kost-'
nadssidall och inte från efterfrågesidan som gör att den hyreskon
trollerade marknaden fungerar på ett helt annat sätt än en jämvikts
marknad. Därigen'om att hyrorna hålles nere kan den balans som lIt
märker en jämviktsmarknad inte utan vidare etableras utan ett per
manent efterfrågeöverskott (en bostadsbrist) uppkommer.

Vidare kommer på den kontrollerade marknaden inte såsom på
jämviktsmarknaden konsumenternas värderingar att bli avgörande för
relationerna mellan hyrorna i olika fastigheter, vilket innebär att
efterfrågeöverskottet blir ojämt fördelat mellan olika lägenheter. Man
får en helt annan hyresstruktur än på jämviktsmarknaden. Det upp
står med alldra ord en hyressplittring. Det är välbekant att vi åtmins
tone i de större städerna har en mycket onlfattande hyressplittring.
Det som i främsta rummet är avgörande för hyrans höjd i en lägenilet
i dag är ju fastighetens byggnadsår.

Efter dessa påpekanden

skall jag nu övergå till att diskutera l1ågra av de problem, som skull,e
uppkomma vid en avveckling av hyreskontrollen. Jag börjar då med
de två frågorna:

Kall vi bygga bort bostadsbristen?
Vad skulle en avveckling av kontrollen medföra för kOl1sekvenser

för hyrorna?
Därefter skall jag ta upp vissa marknadsproblem, sonl samman·

11änger med förekomsten av allnlännyttiga företag och generella sub
ventioner. Slutligen skall jag diskutera vad en avveckling av hyres
kOlltrollen sklllle betyda för inkomstfördelningen och bostadsfördel
ningen.

I den bostadspolitiska debatten framföres ofta den åsikten att mall
hör försöka komma tillrätta nled bostadsbristen inte genom hyreshöj
ningar utan genom en omfattande byggnadsverksamhet. Mall skall
med andra ord bygga b011 bostadsbristen och inte upphäva kontrollen
förrän marknaden i huvudsak är i jämvikt. Det är emellertid ganska
okla11 vad man egentligen menar nled ett sådant progranl. Man kan
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tolka det på olika sätt. Jag skall här ge några tolkningar och diskutera
vad de egentligen skulle innebära.

Det kan då vara anledning att göra detta i anslutning till en figur
av detta utseende:

c === centrum.

y == yttero111råden.

y c y

Det är en mycket schematisk framställning av hyressituationell.
Figuren skall ses som en genomskärning av hyresnivån i en stad, där
"c" betecknar centrum och "Y" yttero111råden. Och i dag är det fak
tiskt så, att vi har de lägsta hyrorna i centrum och de högsta i ytter
områdena. Den mellersta heldragna bågen markerar därför vår nuva
rande hyressituation på den kontrollerade marknaden.

På en jämviktsmarknad kan vi räkna med en omvänd sitlIation 
alltså den översta heldragna bågen, som buktar åt andra hållet. Där
är llyresnivån högst i centrum och lägst i ytterområdena.

En tolkning av uttrycket "bygga bort bostadsbristen" är, att man
skall bygga så lnycket bostäder att jämvikt uppnås utan att hyrorna
stiger i någon del av beståndet. Det sklIlle med andra ord betyda,
att vi bygger så lnycket att den översta bågen pressas ned så, att topp
hyrorna kommer att ligga vid de nuvarande bottenhyrorna. Om vi
.gör det, så får vi en situation som ser ut S0111 den understa heldragna
båglinjen - d. v. s. hyrorna i ytterområdena pressas ned långt lInder
.dagens nivå. Men OIn så sker, sänkes också fastighetsvärdena i mot
svarande grad, alltså till ett värde, vid vilket ingen byggherre skulle
vilja bygga några bostäder.
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Den enda möjligheten är då att genom statliga subventioner täcka
gapet mellan byggnadskostnaderna och dessa låga fastighetsvärden.
Men där skulle det i så fall bli fråga om en så ellorm subventione
ringsgrad, att jag foreställer mig att det programmet är helt orealistiskt.

En annan tolkning är
att man gellom en forcering av byggnadsverksamheten skulle uppnå
en situation, i vilken hyreskontrollen kunde avvecklas lItan någon höja'
nill gav den genomsnittliga hyresnivån. En sådan målsättning är lik
artad med den föregående men inte fullt så extrem. För att kunna
åstadkonlma denna målsättning tvingas man emellertid också till en
l11ycket omfattande subventionering av nyproduktionen, eftersom man
ju skulle tvingas att pressa ner hyresnivån - oeh därmed också fas
tighetsvärdena - i ytterområdena långt under dagens nivå. Jag har
markerat det med den understa streckade linjen på figuren.

Även om subventioneringsgraden här skulle bli något mindre än
i det föregående alternativet, är det uppenbart att det skulle behöva
bli fråga om elI mycket omfattande subventionering. Även detta pro
gram förefaller därför orimligt och kan, såvitt jag förstår, avföras från
diskussionelI.

En tredje, mindre extrem, tolkning

av tanken att bygga bort bostadsbristen är att man genom forcerad
byggnadsverksamhet skall komma i den situationen att efterfrågeöver
skottet på nya lägenheter skall ha försvunnit, och att man först där
efter avvecklar kontrollen. I detta fall är det uppenbarligen inte fråga
om att sänka hyresnivån i ytterområdena utan endast att åstadkomma
jämvikt på marknaden för nya lägenheter. Någon fullständig mark
Iladsjämvikt skulle det givetvis inte innebära. Även om jämvikt upp
kommit i ytterområdena, skulle på grund av hyressplittringen ett efter
frågeöverskott fOltfarande råda inom det äldre beståndet, innan kon
trollen släppts. Man skulle få en jämviktsstruktur, som illustreras av
den översta streckade linjen. Efter frisläppningen skulle givetvis hy
rorna i det äldre beståndet stiga som en ballong i mitten av figuren.

Ett program av den här sistnämnda typen kan il1te sägas vara orim
ligt eller alldeles orealistiskt. Det stora frågetecknet är emellertid,
om samhället är berett att offra så mycket resurser på nybyggnadsverk
samhet, som skulle vara nödvändigt för att förverkliga programmet.
Vi kan i dag inte säga hur stor byggnadsverksamhet som skulle behövas
för att förverkliga ett sådant program inom rimlig tid, men vi .har
däremot många års erfarenhet av misslyckade försök att på detta sätt
komma tillrätta med bostadsbristen. .
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Därtill kommer emellertid ett förhållande, som gör lämpligheten
av även detta program tvivelaktigt, och det är följande: Låt oss tänka
oss att man vid bibehållen hyreskolltroll bygger så mycket att man
verkligen når jämvikt på marknaden för Ilya lägenheter och sedan
släpper kontrollen. Då stiger givetvis hyrorna i det äldre beståndet
ganska kraftigt. Genom den hyreshöjningen minskar den totala bo
stads~fterfrågan och det förefaller sannolikt att den efterfrågeminsk.
ningen blir så stor, att efterfrågan minskar även i de 11ybyggda lägen.
heterna.· Men om så sker, kommer hyrorna och därmed också fastig
hetsvärdena i dessa lägenheter att sjunka, vilket kan leda till en kris
på byggnadsmarknaden. Vill man undvika den konsekvensen, måste
man uppenbarligen avveckla hyreskontrollen innan jämvikt nåtts på
marknaden för nybyggda lägenheter.

D~t jag hittills sagt

om möjligheterna att bygga bort bostadsbristen kan i korthet samman
fattas så, att det är teoretiskt möjligt att bygga bort bostadsbristen i
den meningen att alla som ö·nskar sig en egen lägenhet kan erhålla ell
sådan, men det är helt omöjligt att bygga bort bostadsbristen på alla
delmarknader. Vi kan med andra ord aldrig bygga bort hyressplitt
ringen. Hur vi än bär oss åt, kan vi aldrig undgå hyreshöjningar i det
äldre bostadsbeståndet. Frågan om vi skall bygga bort bostadsbristen
eller ·om vi skall· få bort den genom hyreshöjningar blir då en fråga
öm·huruvida vi nödvändigtvis vill undvika hyreshöjningar i nyproduk
tionen eller inte. Personligell skulle jag i det sammanhanget vilja ställa
frågan : Vad är det för sakrosankt med dagens hyresnivå i nyproduk
tionen?Varför skulle vi inte vara beredda att låta den stiga litet, om
vi .därigenom skulle ernå balans på marknaden?

Det görs stundom gällande, att en h·öjning av 'hyrorna i nyproduk
tionen skulle medföra "förödande konsekvenser för' byggnadsmarkna
den.. ·Man skulle där få en överkonjunktur, som skulle driva upp kost
nadsnivån, och det skulle sedan bli svårt att få ner dell nivån igen.
Det argumentet har emellertid föga slagkraft. Det finns ju ingenting,
som· hindrar att statsmakterna genom ekonomisk.politiska åtgärder
åstadkommer balans på byggnadsmarknaden även vid en högre hyres
nivå i nyproduktionen.

AlterIlativet till att avskaffa bostadsbristen genom att bygga bort
den är ju att släppa hyreskontrollen tidigare och låta hyrorna anpassa
sig till ·det existerande beståndets storlek och struktur. Därigenom
skulle mall vinna tid, vilket skulle vara en stor fördel, inte minst med
tanke på att man då tidigare skulle kunna inrikta nyproduktionen i
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enlighet med konsumenternas värderingar. Om man föredrar dellna
senare väg, ställes man inför den frågan hur hyrorna skulle utvecklas
efter en avveckling av kontrollen. Hur mycket skulle hyrorna behövCl:
stiga för att jämvikt skulle etableras?

Att svara på den frågan är i sanning inte lätt. Våra kunskaper om
bostadsefterfrågans priskänslighet är inte mycket att hurra för, och
vi vet ju i dag inte ens hur stort efterfrågeöverskott som föreligger.
Därtill·kommer att utvecklingen med all sannolikhet skulle komma att
bli väsentligt olika på olika orter. Om vi nu emellertid begränsar oss
till att betrakta situationen i storstäderna, förefaller det ganska uppen
bart att hyrorna i det äldre och mer centralt belägna bostadsbeståndet
kommer att stiga ganska mycket, kanske med 25 eller 50 procent,
kanske mer. Hur det går i städernas ytterområden är däremot ganska
oklart. A priori kan vi inte med säkerhet säga att hyrorna där skulle
komma att stiga eller om de skulle falla.

Hur det går i ytterområdena, beror, såvitt jag förstår, mycket på
hur stor höjningen i de centrala delarna blir och hur mycket den höj
ningen inskränker bostadskonsumtionen där. Och vidare beror det
mycket på hur hyreshöjningarna i de centrala delarna påverkar in
flyttningen till .och utflyttllingen från städerna. För mig personligen
förefaller dock det mest sannolika alternativet vara, att en frisläppning
av hyreskontrollen i dagens läge skulle leda till elI höjning av hyres
nivån inte endast i städernas innerområden utan även i ytterområdena.
Att gissa på hur stor den senare höjningen skulle bli vågar jag mig
inte på. Det kan bli fråga om 10 proc~nt, men det kan också vara
fråga om större höjningar. Den dystra sanningen är, att vi vet mycket
litet om vad som skulle hända vid en frisläppning av kontrollen.

Jag sade inledningsvis

att den nuvarande hyreskontrollen baseras på tre olika typer av be
stämmelser, hyresregleringslagen, bestämmelserna om maximihyror
och maximala överlåtelsevärden i fastigheter med statliga lån samt
bestämmelserna om de allmännyttiga företagen. Vill man nu ersätta
den nuvarande bostadsmarknaden med en marknad med jämviktspris
bildning, måste man upphäva samtliga dessa kontrollåtgärder. En par·
tiell avveckling av kontrollen - i den meningen att vissa bestämmelser
upphävdes medan andra bibehölles - skulle omöjliggöra en full·
ständig marknadsbalans. För större eller mindre delar av bostads
beståndet skulle därvid de nuvarande bostadsproblemen konserveras..

Antag t .. ex. att hyresregleringslagen upphävs men övriga kontroll·
bestämmelser bibehålles. En sådan åtgär~ skulle berö,ra endast ungefär
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hälften av det bostadsbestånd som f. 11. är underkastat kontroll. På
den andra hälften skulle då alla de nuvarande bostadsproblemen
komma att kvarstå; bostadsbrist skulle fortfarande råda och hyres
splittringen bli kvar fastän i annan skepnad. Vidare skulle hyres
höjningarna i den frisläppta halvan säkerligen bli större än efter en
total avveckling av kontrollen, eftersom hela marknadens efterfråge
överskott skulle kanaliseras in mot denna del av beståndet. Därtill
kommer, att ju' mer tiden går desto mindre jämviktsskapande effekt
får en avveckling av enbart hyresregleringslagen. Det bostadsbestånd
som beröres av denna lag blir en allt mindre del av det totala bostads
beståndet, allteftersom nya bostadsområden växer upp och delar av
det äldsta beståndet saneras.

Liknande olägenheter skulle uppkon1ma - fastän i .förminskad
skala - om man upphävde alla hyreskontrollerande bestämmelser
förutom dem som gäller de allmännyttiga företagen. Om dessa efter
en avveckling av hyreskontrollen fortfarande skulle vara skyldiga att
fastställa hyror och kapitalinsatser från kostnadssidan, skulle bostads
kostnaderna i dessa företags fastigheter - åtminstone i det något
äldre beståndet - sannolikt komma att understiga motsvarande järn
viktshyror. Någon fullständig marknadsbalans skulle i så fall inte
kunna etableras.

Det är helt självklart

att elI avveckling av hyreskontrollen är en nödvändig förutsättning
för att en jämviktsprisbildning skall komma till stånd; man kan fråga
sig om den också är en tillräcklig förutsättning. Mer konkret kan vi
fråga oss, om hyresvärdar, egnahemsägare och bostadsrättsinnehavare
efter ett upphävande av kontrollbestämmelserna verkligen kommer
att bete sig på ett sådant sätt att jämvikt uppkommer på marknaden.

Vad de hyreslägenheter beträffar som ägs av privatpersoner eller
privata företag, kan man lugnt räkna med att hyrorna efter kontrollens
upphävande förr eller senare kommer att inställa sig på jämviktsnivån.
Det finns ingen anledning tro att ägarna till sådana fastigheter i läng
den skulle vilja "idka välgörenhet" genom att inte ta ut marknads
mässig hyra.

När det gäller bostadsrättslägenheter samt egnahem med statliga
lån är det sannolikt att ett övergivande av kontrollen av överlåtelse
värdena kommer att relativt snabbt leda till marknadsbestämda ho
stadskostnader, därigenom att fastigheternas kapitalvärde skulle stiga.
För dessa typer av bostäder komm.er kontrollens avskaffande uppen-
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barligen att leda till en situation helt analog med den som f. n. råder
på den "fria" delen av villamarknaden.

En speciell situation uppkolnmer emellertid i de allmännyttiga före
tagens fastigheter. Eftersom dessa företag inte eftersträvar vinst på sin
rörelse, saknas incitanlent för dem att följa marknaden vid faststäl
lande av hyrorna. Vi kan därför inte räkna med att de, sedan bestäm
melserna om tillämpandet av självkostnadsprincipen upphävts, skulle
börja tillämpa en marknadsmässig hyressättning. Möjligen skulle de
dock övergå till att i större utsträckning än nu poola inkomster och
utgifter inom sitt fastighetsbestånd, men det sktllle ingalunda innebära
en övergång till marknadsmässig hyressättning.

En avveckling av hyreskontrollen kan således väntas leda till att
jämviktsprisbildning etableras på bostadsmarknaden med undantag
för den del av beståndet, som äges av eller är knuten till allmännyttiga
företag. Denna del är ingalunda obetydlig. Den uppgår f. n. till upp
skattningsvis 15 procent av hela hostadsQeståndet. Då den därjämte
förefaller att bli än större i framtiden, går det inte att blunda för de
problem som uppkommer, om hyressättningen på denna del av mark
naden blir helt annorlunda än på den övriga delen.

Om nu statsmakterna vid en avveckling av hyreskontrollen vill und
vika uppkomstell av skilda hyresnivåer i fastigheter ägda av allmän
nyttiga företag och andra fastigheter, måste man på ett eller annat sätt
försöka förmå de allmännyttiga företagen att tillämpa jämviktspris
bildningen. En möjlighet att förmå dem därtill vore att ge dem till
stånd till kapitalbildning och samtidigt medge hyresgäster och bo
stadsrättsinnehavare att utan företagens medgivande sälja hyresrätter.
Om de allmällnyttiga företagen då inte är beredda att acceptera upp
komsten av kapitalvinster för sina hyresgäster, återstår inget annat
för företagen än att tillämpa marknadsmässiga hyror.

Ett annat speciellt problem

80m uppkommer vid en eventuell avveckling av hyreskontrollen sam
manhänger med förekomsten av de s. k. generella räntesubventionerna.
Att dessa subvelltioner skapar problem vid en övergång från en hyres
kontrollerad marknad till en marknad med jämviktsprisbildning beror
därpå att subventionernas incidens ter sig helt olika på demarkna
derna. På en hyreskontrollerad marknad, där hyrorna fastställes från
kostnadssidan, innebär sådana subventioner en sänkning av hyrorna.
Det blir med andra ord hyresgästerna som - åtminstone på kort sikt
- får nytta av subventionerna. '

På en jämviktsmarknad är emellertid situationen den omvä~da.
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Eftersom hyrorna där bestämmes från efterfrågesidan, leder generella
subventioner till en allmän höjning av efterfrågan, som gör det möjligt
för fastighetsägarna att höja hyrorna och därmed kamma hem sub
ventionsbeloppet i egen ficka. Om man nu skulle ha kvar dessa ge
11erella subventioner vid en övergång från en kontrollerad marknad
till en marknad med jämviktsprisbildning, skulle man göra en bostads
politisk saltomortal i den meningen att subventionerna skulle kastas
över från hyresgästerna till fastighetsägarna och därmed- helt och hållet
förlora sin bostadspolitiska effekt.

En liknande situation skulle uppkomma för de egnahem och bostads
rättslägenheter, som har statliga räntesubventioner. Om de subven
tionerna kvarstår sedan kontrollen av överlåtelsevärdena upphävts,
kommer ägarna att vid försäljning kunna tillgodogöra sig dessa sub
ventioner i form av kapitalvinster. Därigenom får köparna betala för
subventionerna, och därmed går dess bostadspolitiska effekt helt om
intet. Subventionerna kommer i själva verket att flyttas över från fas
tigheter till den person, som vid kontrollens avskaffande äger villan
respektive bostadsrätten.

Dessa förhållanden illustrerar i själva verket ganska väl att före
komsten av generella subventioner_ på en jämvikts~arknad egentligen
är en orimlighet som bostadssocial åtgärd. Att statsmakterna vid en
övergång till en jämviktsmarknad skulle acceptera att de personer
som vid övergången äger en villa eller en bostadsrätt på detta sätt
tillgodogör sig framtida subventioner och därigenom omintetgör dessas
bostadspolitiska effekt, förefaller knappast troligt. En avveckling av
subventionerna förefaller därför vara en självklar konsekvens av hyres
kontrollens upphävande. En sådan åtgärd skulle givetvis innebära, att
de hushåll som vid kontrollens avveckling äger ifrågavarande villor
och bostadsrätter kommer att få sina bostadskostnader höjda. Detta
betyder emellertid inte att dessa hushållskategorier kommer i ett sämre
läge än andra. Det betyder tvärtom endast att de inte blir speciellt
gynnade utan kommer i ungefär samma situation som hushåll boende
i hyreslägenheter.

Jag kommer nu till frågan

vilka konsekvenser en frisläppning av hyreskontrollen kan väntas få på
inkomstfördelningen i samhället. Hyreskontrollens tillskyndare gör ju
ofta gällande, att en frisläppning av hyreskontrollen skulle leda till
en stor inkomstomfördelning från hyresgäster till fastighetsägare. För
m.ånga framstår en sådan inkomstomfördelning som orättvis och socialt
icke önskvärd. Man menar, ~tt det skulle- innebära ett oskäligt gyn-
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nande av ett relativt litet antal fastighetsägare på bekostllad av den
stora mängden hyresgäster.

För att göra klart för sig vilken tyngd det ligger bakom dessa ar·
gument kan det vara lämpligt att något granska den typ av inkomst
omfördelning, sonl skulle uppkomma vid en avveckling av hyreskon
trollen.

Det är klart, att vid given ekonomisk politik en avveckling av hyres-o
kontrollen skulle leda till en inkonlstomfördelning från hyresgäster till
fastighetsägare. Den inkomstomfördelningell kan nog bli ganska stor.
Vi skall dock komma ihåg, att fastighetsägarna blir tvungna att skatte
vägen avstå från elI del- uppskattningsvis hälften - av dell inkomst
ökning de får. Vad som i själva verket sker blir alltså en inkomstom
fördelning från hyresgästerna till fastighetsägarna och stat och kom
mun.

Men vad är det som säger att den ekononliska politiken. skall vara
oförändrad? Statsmakterna har ju maktmedel till sitt förfogande att
vidta sådana åtgärder som de finner lämpliga för att korrigera even
tuella, icke önskvärda effekter på inkomstföTdelningen. Man har ju
en hel arsenal ekonomisk-politiska medel att använda: slopandet av
generella subventioner, införandet av bostadsskatt och skatt på hyres
höjningar, förändringar i beskattningen av inkomst av fastighet m. m.,
m. m. Genom att laborera med dessa medel kan ju staten praktiskt
taget helt bestämma vilken inkomstomfördelning som skall komma
till stånd vid en avveckling av hyreskontrollen. Att det blir en om
fördelning till fastighetsägarnas förmån är nog helt självklart, mell
det viktiga är att staten kan bestämma hur stor den överföringen skall
bli, och det är ju den överföringen som är kruxet i sammanhanget.

Den inkomstökning fastighetsägarna får motsvaras givetvis aven
motsvarande inkomstminskning för hyresgästerna. Men inkomstom
fördelningen från hyresgäster till stat och kommun behöver ingalunda
innebära någon realinkomstminskning för hyresgästerna. De ökade
stats- och kommuninkomsterna måste givetvis på ett eller annat sätt
komma medborgarna till del, t. ex. genom sänkta skatter.

Jag sade nyss

att förekomsten 'av generella räntesubventioner på elI jämviktsmark
Ilad egentligen är en orimlighet. Såvitt jag förstår måste man därför
utgå ifrån att dessa' subventioner avskaffas vid en avveckling av hyres·
kontrollen. Och till det kommer, att det finns många skäl som talar för
införandet aven indirekt skatt på bostadsnyttjande. Genom en sådan
skatt skulle mall nämligen slå flera flugor i en smäll. Mall skulle
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minska fastighetsägarnas kapitalvinster, man skulle motverka upp
komsten aven överkonjunktur på byggnadsmarknaden, man skulle
llöja hyresnivån i de allmännyttiga företagens fastigheter, och man
skulle också motverka den inkomstomfördelning från hyresgäster till
ägare av egnahem och bostadsrätter, som annars tenderar att komma .
till stånd. Observeras bör att en sådan skatt på kort sikt inte påverkar
hyresnivån.

Om man tänker sig, att man samtidigt som hyreskontrollen släppes
avvecklar de generella bostadssubventionerna och inför skatt på bo
stadsnyttjande, skulle det uppenbarligen innebära en förhållandevis
liten inkomstomfördelning från hyresgäster till hyresvärdar men där
emot en mycket kraftig omf.ördelning från hyresgäster och ägare av
egnahem och bostadsrätter till stat och kommun. Staten och kommu
nerna skulle få in mycket stora belopp. Fortfarande gäller givetvis
att de pengarna på ett eller annat sätt måste komma medborgarna till
godo i form av generella skattesänkningar, speciella subventioner till
sådana befolkningsgrupper som mall önskar skydda eller på något an
nat sätt.

Min slutsats av detta resonemang är, att inkomstomfördelnings
argumentet emot en avveckling av hyreskontrollen i själva verket inte
är särskilt vägande. En viss omfördelning till fastighetsägarnas förmån
måste väl rimligen uppkomma, men statsmakterna har möjligheter att
via skatte- och subventionspolitikell avgöra såväl hur stor den omför
delningen skall som vilka andra typer av inkomstomfördelningar som
skall komma till stånd - exempelvis från villaägare och bostadsrätts
innehavare till staten. Och det är i själva verket inte säkert att just
hyresgästerna skulle förlora på sådana omfördelningar.

En fråga som nära sammanhänger

med hur inkomstomfördelningen ,förändras vid en övergång till en bo
stadsmarknad llled jämviktsprisbildnillg är, hur bostädernas fördelning
kommer att förändras. Det brukar ibland sägas, att en frisläppning
av hyreskontrollen skulle innebära, att de lägre inkomsttagarna kom
mer att få svårare att göra sig gällallde på marknaden och att deras
bostadsstandard därför skulle pressas ner. Liknande argument har
framförts beträffande barnfamiljerna. Hur hänger det där egentligen
ihop?

För att belysa den frågan kan det vara skäl att ett ögonblick dröja
vid frågan hur bostadstilldelningen sker på dagens marknad. Och om
den kan vi säga följande: Bostäder är varaktiga varor med lång livs-
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tid, vilket gör att det årliga nytillskottet av lägenheter är förhållandevis
litet i förhållande till det existerande beståndet. Hur fördelningen av
bostäder inom det tidigare producerade beståndet sker är därför det
väsentligaste i sammanhanget.

Nu vet vi att den som en gång erhållit hyresrätten till elI lägenhet
också har givits rätten att behålla denna hyresrätt, och det betyder
att den helt dominerande principen för bostadstilldelningen på den
kontrollerade marknaden sker g.enom ett slags option. Denna options
rätt kvarstår även om hushållet förändras till sin sammansättning
genom exempelvis hushållssprängning eller skilsmässa. Vidare är op
tionsrätten ärftlig.

De hushåll som inte har någon hyresrätt kan förvärva en sådan
icke endast genom den kommunala bostadsförmedlingens försorg utan
även genom direkta överlåtelser från byggnadsföretag eller enskilda
personer. Den princip bostadsförmedlingarna använder kan sägas vara
ett kösystem med företrädesrätt för vissa kategorier, i främsta rum
nlet barnfamiljer samt på sina håll även vissa yrkeskategorier. Även
ett visst ransoneringsmoment förekommer, i dell meningen att ingen
tilldelas mer än en lägenhet och att valmöjligheterna beträffande
lägenhetens storlek är begränsade med hänsyn till hushållets storlek
och inkomstnivå.

För äldre lägenheter, sonl utan ekononlisk motprestation erhålles
genom andra kanaler än de kommunala bostadsförmedlingarna, kall
tilldelningsprincipen till stor del karakteriseras som nepotism; den
llrsprungliga lägenhetsinnehavaren överlåter hyresrätten till släktingar,
personliga vänner etc. För qen del av nyproduktionen som inte fördelas
genom de kommunala bostadsförmedlingarna är tilldelningsprinci
perna något ovissa. Att personliga kontakter och yrkesställning även
där spelar stor roll är emellertid klalt. Sedan finns det ju också en
"svart" marknad.

Ingen kan väl säga, att detta tilldelningssystem på något sätt är
idealt eller utmärkes av någon högre grad av rättvisa eller lämplighet.
Vi vet, att vissa hushåll blir mycket starkt gynnade - särskilt äldre
hushåll, som bor i de speciellt billiga lägenheterna. Missgynnade blir
däremot de nybildade hushållen. De får först vänta i bostadskön,
innan de får någon lägenhet alls, och när de väl en gång får en sådan
blir det i de utpräglat dyra husen. Det förhållandet att vi på en bo
stadslnarknad med jämviktsprisbildning kan vänta oss en annan bo
stadsfördellling än den som framkommer på dagens marknad kan där
för inte sägas vara 11ågon nackdel, snarare en fördel.
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Men hur skulle då bostadsfördelningen förändras
efter en övergång till jämviktsprisbildning? Ja, den frågan är i själva
verket oerhört svår att besvara. V id oförändrad ekonomisk politik
är det mycket möjligt att bostadsfördelningen efter hyreskontrollens
upphävande sklllle bli otillfredsställande, t. ex. i den meningen att
barnfamiljerna eller pensionärerna fick svårt att hävda sig i kampen
med ogifta eller gifta utan barn.

Till det är emellertid såvitt jag förstår endast att uppställa samma
fråga som nyss : Varför skall vi utgå ifrån att den ekonomiska politiken
blir. oförändrad? Statsmakterna har ju möjlighet att genom bostads
rabatter eller andra åtgärder dirigera bostadsfördelningen. Det är
ju t. ex. förhållandevis lätt att genom bostadsrabatter ge sådana sam
hällsgrupper som lnan ö·nskar slå vakt om - exempelvis barnfamil
jer - möjligheter att bo på ett önskvärt sätt.

Det är i själva verket mycket lättare för statsmakterna att föra en
differentierad bostadspolitik på en jämviktsmarknad äll på dagens
hyreskolltrollerade marknad. Om man i dag via bostadsrabatter för
söker förmå exempelvis barnfamiljerna att flytta till större lägen
heter, så lägger ju bostadsbristen ofta hinder i vägen för en sådan
flyttning.

Som avslutning på mitt anförande vill jag säga följande:
Ingen kan förneka att en avvecklin"g av hyreskontrollen skulle med

föra åtskilliga problem. Avsikten med vad jag här sagt har emeller
tid varit att försöka påvisa att de problemen ingalunda är olösliga.
Och jag vill här tillägga, att möjligheterna att lösa dem på ett till
fredsställande sätt givetvis blir större, om avvecklingen av k:ontrollen
inte sker momentant utan etappvis.

När mall i den bostadspolitiska debatten utlnålar vilka olyckliga
konsekvenser ett frisläppande av hyrorna skulle få, gör man enligt
min nlening två väsentliga fel. För det första utgår man ifrån att den
bostadsfördelning som framkommer på dagens marknad på något
sätt är rättvis och därför bör bibehållas. Men som jag nyss framhöll
finns det ingen större grad av rättvisa i dagens system för tilldelning
av lägenheter.

För det andra litgår lnan ofta ifrån att den ekonomiska politiken
inte skulle" förändras vid en avveckling. En sådan utgångspunkt före
faller åtminstone mig helt orimlig. Vi måste tänka oss att stats
makterna aktivt ingriper med behövliga åtgärder för att korrigera
uppkommande icke önskvärda konsekvenser, såväl vad inkomstför
delningen som vad hostadsfördelningen beträffar.
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Ordföranden: Jag ber att på åhörarnas vägnar få framföra ett
varmt tack till professor Bentzel för denna både inträngande och
stimulerande - och jag gissar också i en eller annan fråga kontro
versiella - analys av ett mycket viktigt ämne.

Vi övergår så till dell allmänna diskussionen, där redan ett flertal
talare har anmält sig. Jag överlämnar först ordet till förbundsord
förande Erik Svensson.

Förbundsordförande Erik Svensson: Herr ordförande! Jag tänker inte
här uppehålla mig vid alla de punkter, som den ärade inledaren berörda,
utan jag nöjer mig med några korta kommentarer.

Beträffande professor Bentzels påstående, att vi här i landet har en all
män optionsrätt i fråga om bostadslägenheter, nöjer jag mig med att konsta
tera, att uppgiften är oriktig. Tvärtom förhåller det sig så, att överlåtelse
av lägenhet utan värdens medgivande är en förverkandegrund.

Jag skall i stället utgå från professor Bentzels figur på svarta tavlan. Jag
ifrågasätter om den är riktig. Har vi verkligen de lägsta hyrorna i centrum
och de högsta i ytterområdena i våra städer?

Vi har tyvärr inte någon färsk bostads- och hyresräkning. Den vi har är
från 1945. Därför vet vi rätt litet om hur det förhåller sig med hyresnivåerna.
De~ hyresräkning, som gjordes 1945, visade för Stockholms del att 20 pro
cent av bostadsbeståndet bestod av omoderna lägenheter. I detta sammanhang
bortser jag från hyressättningen för dessa.

Beträffande återstoden, 80 procent, varierade priserna för -moderna för
krigslägenheter, "kvalitetsgrupp l", mellan 30 och 42 krorior per kvadrat
meter för lägenheter upp till två rum och kök. För trerummare var hyran
26 kronor och för fyrarummare och större mellan 22 och 25 kronor per
kvadratmeter. Då är att märka, att lägenheter om fyra rum och kök eller
större utgjorde 9,5 procent av hela bostadsmassan.

Om vi nu håller oss till de minsta lägenheterna, alltså de om högst två
rum .och kök, så har hyrorna för dessa höjts efter 1945. Höjningarna har
berott på standardförbättringar, generella hyrestillägg, ökade vatten- och
bränslekostnader m. m. Hyran för smålägenheter i Stockholms centrum är
därför i dag - om hänsyn tages till standarden - ingalunda lägre än i
ytterområdena. Detta faktum är av alldeles avgörande betydelse för denna
diskussion.

Jag menar alltså att professor Bentzels modell på tavlan är felaktig. Den
är konstruerad utan kunskaper om hur hyresläget är i våra städer i dag.

Men jag skall väl ändå säga något -berömmande om den utredning, som
de tre herrarna har gjort. Och det är att man äntligen har upptäckt att av
skaffandet av hyresregleringslagen i och för sig inte löser problemen på
bostadsmarknaden och att man funnit att hyresmarknaden i egentlig bemär
kelse är en relativt liten sektor av den totala bostadsmarknaden. Om man
lägger samman antalet egnahem med alla de lägenheter, som förvaltas på
självkostnadsgrund, domineras bostadsmassan av sådana hostadsupplåtelser.
Hyreslägenheterna i privat ägo utgör alltså endast en mindre del av tota-
liteten. _

Men den ideala bostadsmark~aden kan inte upprättas enbart genom att
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prisbildningen blir Iri för de privata hyreshusen. Man har därför ~iskuterat,

vad man kan göra åt det förhållandet, att ägare av äldre egnahem och inne
havare av äldre bostadsrätter efter hyresregleringens upphävande kommer
att få behålla sina låga bostadskostnader, och man har frågat hur man skall
kunna tvinga de kOmmunala företagen att frångå självkostnadsprincipen. När
jag lyssnade till dessa avsnitt i inledningsföredraget, sade jag mig att där
måste herrarna ändå ha avlägsnat sig fruktansvärt långt från verkligheten.

Låt mig ta detta med bostadsrätterna först. Man kan självfallet, sonl in
ledaren förutskickade, låta överlåtelsevärdena utveckla sig fritt och på så sätt
ge bostadsrätten en marknadsmässig "hyra". Men ett faktum är att de två
största kooperativa företagen, som förfogar över större delen av de koopera
tiva lägenheterna här i landet, har bestämmelser i sina stadgar om hur över
låtelsevärdena skall bestämmas. Kan det vara riktigt att göra sådana ingri
panden i den föreningsfrihet som vi har, att kooperationens medlemmar i
fortsättningen inte själva får bestämma hur de vill ha det på detta område?

Hur man skall förfara med egnahemsägarna fick jag inte riktigt klart för
mig. Men beträffande de allmännyttiga företagen har man tydligen tänkt sig
konstruktioner som förefaller fullkomligt orimliga. .Hyresgästerna kommer
aldrig att acceptera ett frångående av sj älvlcostnadsprincipen.

Det idealtillstånd på bostadsmarknaden, som bl. a. sensationsjournalisterna
i stadens kvällstidningar förespeglat allmänheten, kan sålunda inte uppnås
enbart genom att slopa hyresregleringslagen. Vill man utjämna hyresnivåerna,
måste man tillgripa andra åtgärder.

Men jag menar att det är mera ·befruktande för diskussionen att ta upp
frågan vad man skall göra åt det förhållandet, att byggnadskostnaderna 
framför allt under senare delen av 1950-talet och början på 1960-talet 
skjutit så kraftigt i höjden. Om vi fått och kommer att få en hyressplittring
i hus av nyare årgångar, sammanhänger detta både med försämringen av
finansieringsvillkoren och med ,den kraftiga uppgången av produktionskost
naderna. Detta betraktar jag som det allvarligaste problemet på längre sikt.

Lösningen ligger emellertid inte i att, som här föreslagits, höj a boende
kostnaderna för hela svenska folket. Det är en omöjlig politisk uppgift.

Det vore mycket mera intressant och ·mera nyttigt att angripa de problem,
som sammanhänger med kostnadsutvecklingen i nyproduktionen, än att be
kymra sig så mycket för den del av bostadsmassan, som i teknisk mening är
mer eller mindre överårig.

Ja, herr ordförande, detta var bara några reflexioner. Jag är övertygad
om att det blir anledning att återkomma till dessa frågor, när den omtalade
skriften kommer från trycket.

Arkitekt Sven Wallander: Herr ordförande! När jag hörde professor
Bentzels redogörelse ·för den skrift, som snart skall föreligga i tryck, gj orde
jag den reflexionen att skriften nog på många punkter verkade vara mera
en skiss än färdiga förslag till dessa svåra problems lösning. Professor Bentzel
talade exempelvis om jämvikt på bostadsmarknaden som ett mål för åtgärder
- <men när har vi egentligen haft det? Bostäder är ju en vara, som man
inte kan ta med sig och placera där den bäst behövs, och därför kan den
marknaden väl aldrig uppnå 100 procent jämvikt.

Låt oss se litet bakåt i tiden.. Då finner vi att läget på bostadsmarknaden
nlycket ofta har karakteriserats av otroligt hårda kastningar mellan över-
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och underskott. På 1870-, 1880- och 1890-talen hade vi hårda och otäcka
kriser på fastighetsmarknaden. År 1914 var det mycket nära att vi hade fått
en ny kris med för stort överskott, men då kom första världskriget och skar
ned produktionen till nästan noll. På 1920-talet var det åter kritiskt men åt
andra hållet med underskott. 1930-talet kännetecknades aven viss jämvikt,
men så kom ett nytt krig och ändrade på balansen. Och det har alltid varit
likadant. Man kan fråga sig: skall det då alltid finnas krig? Ja, det tycks så.
De tider då fred rått här på jorden har alltid varit mycket kortare än krigs
perioderna. Alltid har man slagits någonstans, och man gör ju så än i dag.

Efter denna lilla principiella inledning är det några påståenden i utred..
ningen j ag speciellt vill bemöta. Det sades här att konkurrensen inom bygg
nadsproduktionen är klen. Samma sak har framhållits i dagspressen. Och
påståendet godtages som regel utan vidare. Men jag -förstår inte var man har
fått aet ifrån. Vi har lika hård konkurrens i dag på byggnadsområdet som
någonsin förr. I HSB hygger vi t. ex. inte ett enda hus utan att först infordra
entreprenadanbud, och det är ett förfarande, som innebär en mycket hård
kamp om byggena. Det är inte fråga om att plocka ihop en betonglåda hur
som helst!

Men om statsmakterna nu - av arbetsmarknadspolitiska och andra skäl,
som är mycket begripliga - vill öka den årliga bostadsproduktionen till
70.000 eller 90.000 lägenheter, då blir det svårare att få konkurrens bygg
mästarna emellan. Ty produktionsapparaten tål inte utan vidare en sådan
utbyggnad. Då först får vi en verkligt hårresande brist på konkurrens. Vi
har märkt tendenser härtill under det senaste halvåret, när vi infordrat anbud.
Dessförinnan har vi haft en oerhört hård kamp om uppdragen. De allra flesta
byggen kommer således till stånd under hårda konkurrensvillkor olika produ
center emellan, även de hyreshus som tillkommer i spekulationssyfte. Så det
är inte alls sant att det inte råder stark konkurrens inom byggnadsindustrien.

Och varifrån har man fått den uppfattningen att byggnadskostnaderna har
stigit så kolossalt? Produktionskostnaderna har gått i höj den, det är sant,
men inte alls i den utsträckning man på de -flesta håll ·föreställer sig. Vi har
gj ort en utredning om dessa ting, och även om jag inte har alla siffror i
minnet nu, så kan jag ändå tala om att ett hus i exempelvis Falköping år
1957 kostade 580 kronor per kvadratmeter att bygga. Samma hus byggs 1962
för 675 kronor per kvadratmeter. Nå, det tycker man nu är en stegring
som räcker till. Men låt oss se vad den beror på. Där har vi då först den
kvalitetsförbättring som myndigheterna föreskriver i .form aven ökning av
krav på säkerhet och liknande, d. v. s. en ändring av själva byggnadssättet.
Dessa förbättringar kostar 70 kronor per kvadratmeter. Drag ifrån den kost
naden från de tidigare nämnda 675 kronorna, och vi får kvar en prisstegring
på 25 kronor. Räkna sedan bort omsättningsskatten. Då blir det inte någon
oförklarlig prisstegring kvar.

Det rationaliseras för litet i byggnadsbranschen, säger man. Ja, det är
möjligt, men det har ändå rationaliserats oerhört mycket i byggnadsindustrien.

Jag förstår således inte varifrån talet om den dåliga konkurrensen i bygg
facket kommer. Det har aldrig tidigare rått en så stark konkurrens där som
det gör nu. Det var oändligt bekvämare förr när spekulationsbyggeriet var
den enda produktionsfaktorn. Tänk bara när man ·byggde ut Ladugårds
gärde! Då kostade bygget kanske en miljon, och sedan lade man på ytter-
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ligare en kvarts miljon eller så när man sålde huset. Det var den gamla
metoden det och på det sättet tjänades miljoner, som togs ur hyresgästernas
på den tiden ganska tomma .fickor. Någon gång gick det åt andra hållet
också, och då kunde producenten förlora i samma skala, men det var inte
så ofta. Vi hade således oerhört hårda ryck i byggnadsapparaten då. Krisen
på 1890-talet t. ex. tog död på praktiskt taget hela byggmästarkåren i staden.
De stod på huvudet allihop på grund av de hårda stötar de fick känna på.
Och det tog tio år, innan vi fick igång bostadsproduktionen -ordentligt igen.

Men nu tycker jag att diskussionen rör sig alldeles för mycket om Stock
holm. Vi har j u också andra städer här i landet, även om de inte är så
stora. Och där har man på en hel del håll plockat :bort hyresregleringens
verkningar genom att bygga ikapp hostadsbristen. I många mindre städer
har man nu nått jämvikt. Det är mycket glädjande - så länge den nu varar.

Jag tycker att hela professor Bentzels bild uppritad här på tavlan är otroligt
förenklad. Vad är t. ex. "centrum"? Här i staden är det den gamla bebyggel
sen, d. v. s. den del av Stockholm som stockholmarna själva känner igen och
har varit i. De flesta har aldrig varit ute i förorterna och vet därför inte vad
som finns där. Men vi har ju stora förstäder runt om Stockholm, vilkas centra
drar till sig människor i mängd. Vi har en mycket stark rörelse mot dessa
-förortscentra, och det är inte alls säkert att utvecklingen blir så enkel som
här skisserades.

Jag håller med den föregående ärade talaren om att skillnaderna i hyres
nivån således inte är så stora, som det här gjorts gällande. Visserligen finns
det en hyressplittring, speciellt där husen från 1940-talet - som är relativt
moderna - och från 1950-talet kommer med i bilden. Men det synes mig
vara en mycket underlig tanke att höja upp hela hyresnivån för att få bort den
splittringen.

Vad sedan självkostnadsprincipen angår, så har vi i HSB ända sedan 1920
talet ,fastställt avgifterna efter självkostnadspriset. Jag vill inte påstå att vi
aldrig 'blir lurade. Det tas utan tvivel ut en del pengar under bordet ibland
när våra lägenheter säljas. Men det är ganska svårt att göra det, ty våra
försäljningsprinciper är välkända, och deras efterlevnad kontrolleras på lnånga
sätt. Vid den prissättning vi tillåter är en viss stegring inräknad, beroende
på amortering och sådant, och värderingen där svarar ganska bra mot den
justering som bör göras på grund av den inflation som .förekommit.

På många håll är det också populärt att tala för ett borttagande av ränte
subventionerna; den enda subvention som numera förekommer, såvitt jag vet.
Det skulle i så fall betyda en återgång till den fria hyressättningen, alltså till
gamla tiders sätt att låta fastighetsmarknaden sköta sig själv. Men bostads
byggandet är ju också en mycket kraftig konjunkturstyrande faktor, och det
har alltid tidigare varit så, att när man slutat bygga bostäder, så har det
inverkat i mycket hög grad på näringslivet i övrigt. Då har det blivit en
kraftig körare nedåt inom övrig industri, som förorsakat en kännbar gung
ning i hela det ekonomiska maskineriet. Och sådant är ju långt ifrån önskvärt.

Nu frågar sig kanske någon, varför det eventuellt skulle kunna bli på det
sättet just vid ett borttagande av räntesubventionerna. Svaret är, att om man
då inte sätter något annat i stället som utjämnar räntorna för byggnadsindu
strien, så måste varje vettig människa inse hur farligt det blir i ett sådant
läge att bygga bostadshus, till de extremt höga räntor, som varje hård kris
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brukar föra med sig, ty räntorna gäller ju inte bara vid det tillfälle huset
byggs. Långivaren vill nämligen binda sina pengar vid samma höga ränta i
åratal framåt och gör det också, eftersom nuvarande lagstiftning gör det till·
låtIigt. Vid de tillfällen, när räntorna måste höj as extremt, är det ekonomiska
livet i olag. Priserna har rusat i höjden, hela produktionsapparaten har gått
varm, och därför har bland annat räntehöjningarna satts in. Detta betyder ock·
så att byggnadskostnaderna blivit för höga. Krisen utlöser vidare förskräckelse
hos allmänheten och sjunkande efterfrågan.

Man bör och kan inte, menar jag, skapa produkter vid sådana tillfällen,
där man redan från början kan räkna ut att projektet kommer att bli ett
misslyckande och huset kanske stå halvtomt, när det blir färdigt. Att bygga
under sådana förutsättningar är minst sagt oklokt, ty dylika projekt har
redan från begynnelsen en kräftskada i sig, som de aldrig kan botas' för. Om
räntesubventionen tas bort i dag och ingenting annat såtts i stället, vilket
mycket väl kan göras, så betyder det att även staten har tagit sin hand från
denna produktionssektor i samhällslivet, och då minskar bostadsproduktionen,
vilket inte är önskvärt. HSB skulle väl vara bland dem som måste minska
eller inställa sin bostadsproduktion, och jag antar att även andra skulle vägra
att bygga under så omöjliga förutsättningar.

Räntesubventionen är således en av de hävstänger, varmed samhället kan
på ett kraftigt sätt påverka bostadsbyggandet vid en kris som tenderar att
gå för långt. Jag tror att samhället aldrig vill avhända sig möj.ligheten att
ha ett inflytande på detta viktiga område.

Men visst går det att konstruera ett system, som håller byggnadsindustrien
med något så när jämna kapitalräntor utan räntesubventionering, när man
inte vill ta pengar av skattemedel. Man kan t. ex. ha en viss genomsnittskostnad
för kapitalet och . låta amorteringarna växla i stället. Då tar man således
mindre amorteringar vid hög räntenivå och större amorteringar vid låg ränte
nivå. Man har med andra ord en viss jämn annuitet.

I det sammanhanget vill jag dock påpeka det allvarliga i att lägga hinder
i vägen för bostadsbyggandet under tider, då det från den övriga industriens
håll förklaras, att man inte vill eller kan investera i så hög grad som i och för
sig vore önskligt. Och jag kan inte se vad det skulle vara för fördel med 'att
vidta åtgärder av det slag som framkastats här i dag, åtgärder som skulle leda
till minskad bostadsproduktion. I stället borde vi vara glada för att byggnads
industrien kan producera bostäder och vill fortsätta med det. Det vore mycket
olyckligt om även den stoppade.

Direktör Ingvar Petzäll: Herr ordförande! Professor Bentzel gjorde här
en elegant analys av bostadsmarknadens problem med utgångspunkt från en
bok, som snart skall komma ut. Jag vill nu göra några kommentarer till det
sagda, och det må då vara mig tillåtet att göra det med utgångspunkt från
en bok, som redan är utkommen, nämligen Näringslivets bostadsutrednings
skrift Fri hyresmarknad. Och om jag då råkar säga "vi" någon gång, så får
detta inte betraktas som ett utslag av hybris, utan jag syftar då på nyssnämnda
utredning.

Det kan här vara skäl att i några punkter sammanfatta vad som talar för
en avveckling av hyreskontrollen och varför vi bör vidta en sådan, enligt för
bundsordförande Svensson, orealistisk politisk åtgärd. ·Avv.ecklingen av hyres-
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kontrollen bidrar till att undanröja bostadsbristen och hyressplittringen, som
för moderna lägenheter i sju av de städer vi undersökt är genomsnittligt 75
procent mellan förkrigshus och hus från slutet av 1950-talet samt drygt 30
procent mellan hus byggda på 1940-talet och nybyggda hus.

Hyreskontrollens avveckling får i första hand följande verkningar:
l. Större rörlighet på arbetsmarknaden.
2. Bättre hushållning med de knappa kapitaltillgångarna både när det

gäller bostadsproduktionens inriktning och förnyelsen av det äldre be
ståndet.

3. Yngre och nytillkomna hushåll får möjlighet att skaffa sig en egen
lägenhet, en bättre lägenhet eller en billigare lägenhet på samma villkor
SOlU den äldre generationen, som det nuvarande systemet favoriserar.

4. Vi ger barnfamiljerna möjligheter och intresse att skaffa sig större
bostäder och skapar därigenom förutsättningar att föra en aktiv, familje
vänlig bostadspolitik.

5. Vi gör det möjligt att utnyttja bostadsbeståndet mera effektivt.
6. Vi skapar konkurrens mellan fastighetsägarna och byggherrarna om

hyresgästerna, så att man planerar bostadsbyggandet bättre och under
håller bostäderna bättre än nu.

I ,det sammanhanget vill jag ta upp arkitekt Wallanders yttrande om kon
kurrensen på byggproduktiollens område. Det är klart att det råder en mycket
stark konkurrens om entreprenaderna, men som arkitekt Wallander framhöll
är nog konkurrensen mellan byggherrarna ändå litet för dålig. Orsaken här
till är helt enkelt den, att det inte finns någon anledning att konkurrera bygg
herrarna emellan, eftersom det råder bostadsbrist och man inte hehöver
anstränga sig för att få de hyresgäster man vill ha. Det var annat på 1930
talet. Då måste t. ex. HSB i stora annonser bjuda ut nybyggda lägenheter
på Gärdet!

Och hur skall vi då kunna genomföra en avveckling av hyreskontrollen ?
Professor Bentzel nämnde att det finns tre slag av kontroller: hyresregleringen,
låneorganens hyreskontroll och bindningen inom de som allmännyttiga be
tecknade företagen och bostadskooperationen.

Jag skall i huvudsak uppehålla mig vid hyresregleringen.
Den hittillsvarande metoden för hyresregleringens avveckling bygger på

att bostadsbristen i stort sett skall vara hävd på de orter, där regleringen skall
slopas. Av flera skäl är det dock olämpligt att tillgripa en sådan metod.

Den kraf.tiga hyressplittringen medför att det alltid kommer att råda brist
på äldre, moderna lägenheter, som är speciellt billiga och alltså efterfrågas
mest. På grund därav kan man aldrig helt avskaffa bostadsbristen, så länge
hyresregleringen finns kvar.

Nu säger arkitekt Wallander, att visst går det bra att avveckla hyresregle
ringen. Det har vi redan gj ort på en del orter. ~1:en hyresregleringen gäller
alltjämt beträffande omöblerade bostäder i städer och köpingar, som tillsam
mantagna har 95 procent av befolkningen i sådana orter där regleringen över
huvud taget varit i kraft. Det är alltså inte särskilt långt vi kommit på avveck
lingsvägen. Och det är inte säkert, SOlU arkitekt Wallandel" säger, att bristen
byggts bort på de orter där avveckling skett. Den balans mellan utbud och
efterfrågan, som kommit till stånd på dessa kan i viss mån bero på att
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människor har flyttat ifrån dessa i regel små orter. Det behöver inte vara så
att man har byggt särskilt mycket nya bostäder.

Vidare är det svårt att bedöma hur stor bostadsbristen är och hur snabbt
den håller på att försvinna. Man måste utgå från bostadsköstatistiken. Men
den är av olika skäl mycket otillförlitlig och ger sken av att bristen är mycket
större än den i själva verket är. Och dessutom måste man i hög grad lita till
de lokala myndigheternas bedömning av läget på bostadsmarknaden. Kom
lnunalmännen är alltid mycket pessimistiska. Var oC'h en i sin stad räknar
oftast med en stark folkökning i kommunen, så att .bristen består eller blir'
ännu värre.

Man kan finna exempel på hur det i det fallet resoneras ute i kommunerna,
när man studerar rapporterna till hyresrådet. Rådet har nämligen förfrågat
sig om dessa ting hos kommunalmännen. Ur en skrivelse som Hyresrådet
sänt till Kungl. 1\1aj :t hösten 1962 kan man plocka fram ett belysande exempel
av många. Det gällde där en stad på småländska höglandet. Som skäl för
fortsatt hyresreglering hade de kommunala myndigheterna i den staden sär
skilt åberopat folkmängdsökningen och den industriella utvecklingen. Folk
mängden beräknades 1960 komma att öka med 175-225 personer per år.
Den verkliga ökningen blev 66 personer 1960 och 352 personer 1961. Närmare
utredning om den industriella utvecklingen saknades. Antalet inom staden
bosatta bostadssökande uppskattades till 225, alla med egen lägenhet. Den
planerade bostadsproduktionen för 1962 uppgick till 180 lägenheter.

Hyresrådet tyckte att regleringen där skulle slopas - och den blir slopad
- men i övervägande antalet fall går hyresrådets majoritet på de kom
munala instansernas utlåtande.

Vi anser, att hyresregleringen har så allvarliga nackdelar, att den måste
avvecklas mycket snabbare än hittills. I och för sig kunde man naturligtvis
tänka sig, att den slopades genast och i ett sammanhang, men både här hemma
och i utlandet sker avvecklingen successivt. Näringslivets bostadsutredning har
också prövat förutsättningarna för en snabbare avveckling, och vi har i ut
landet funnit en hel provkarta på trassliga system som använts~ Med vissa
betydelsefulla undantag har de utländska metoderna inte visat sig lämpliga
för vårt land.

Därför har vi funnit att man som hittills bör avveckla hyresregleringen
kategorimässigt och regionalt. Men för att avvecklingen skall kunna ske i
väsentligt snabbare takt måste den grundas på en i förväg bestämd tidsplan,
som exakt anger tidpunkterna för avvecklingen inom olika orter samt 
inte minst viktigt - de data då regleringen slutgiltigt skall vara avvecklad.
Det är i denna tidsplan som det nya i vårt förslag ligger. En tidsplan gör
det möjligt för kommunerna, fastighetsägarna och andra att förutse när av"
vecklingen skall ske och rätta sin planering efter det.

Vi har också upprättat ett förslag till sådan tidsplan:
l. 1 februari 1964: nybyggda hus, möblerade rum och kommersiella lokaler

i alla orter. Dessutom total avveckling i orter med upp till 40 000 in
vånare.

2. 1 februari 1965 i orter mellan 40 000 och 300 000 invånare.
3. l februari 1966 i Stockholms- och Göteborgsområdena.
Det finns i vårt förslag en liten möjlighet att tänja på de två första etap

perna i tidsplanen. Om de lokala myndigheterna kan visa att en ort i fråga
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om bostadsbrist, fastighetsbeståndets sammansättning e. d. befinner sig i
avsevärt sämre läge än j ämförliga orter, skall de efter ansökan kunna erhålla
anstånd med avvecklingen under ett il två år, dock senast till den l februari
1966.

Detta är ett realiserbart förslag. Ty om man fastställer tidpunkten, så kan
myndigheterna ställa in sig på vad som skall göras och handla därefter. Fast
ställer vi inte någon tidsplan, så skj uter man hela frågan på framtiden, där
för att man är rädd för de omedelbara förändringarna på hyresmarknaden.
För att komma till rätta med de olägenheter som i vissa fall kan uppkomma
i samband med avvecklingen bör man naturligtvis, som professor Bentzel
anförde, vidta erforderliga ekonomisk·politiska åtgärder, t. ex. en förbättring
eller omläggning av bostadsstödet, bättre bostadsbidrag o. s. v.

I debatten om hyresregleringens avveckling har det också helt nyligen fram·
kommit ett annat förslag, som jag tycker är ganska intressant. Hyresrådet har
sålunda i skrivelse den 26 november i år diskuterat en ändring av hyres.
regleringens konstruktion. Hyresrådet konstaterar där, att den nuvarande av·
vecklingsmetoden är långsam och att en snabbare avvecklingstakt är önskvärd.
Vidare framhåller rådet alla regleringens olägenheter och föreslår utredning
om lagens konstruktion.

En möjlighet att komma tillrätta med dessa olägenheter anser hyresrådet
vara att över hela linjen tillämpa 6 § i hyresregleringslagen, d. v. s. det system
som gäller för möblerade rum. Detta skulle innebära att man i princip inför
avtalsfrihet mellan parterna på hyresmarknaden, med möjlighet för hyres.
gästerna att efter ansökan eller på eget initiativ nedsätta oskäliga hyror.

Detta hyresrådets förslag är utan tvivel ett steg i rätt riktning. Särskilt
glädjande är att hyresrådet är enhälligt, vilket ju inte tycks inträffa alltför
ofta. Men i vilken utsträckning förslaget är bärkraftigt är ju beroende av hur
det tillämpas. Hyresrådet tänker sig uppenbarligen, att i den mån hyresnämn
den skall ingripa vid oskälig hyressättning skall dess utgångspunkt för be
dömningen .av vad som är skälig hyra eller ej vara hyresnivå i statligt belånade.
hus. Utvecklingen kommer därför att bli beroende av hur hyresnämnderna
gör jämförelser. Man måste ha normer för anpassningen av hyran i exem
pelyis ett 20·talshus till nyproduktionen, där ·man tar hänsyn till husets
belägenhet, standard m. m. Och det blir nog svårt. Dessutom får man en
partiell hyresparitet inom regleringens ram, vilket ingalunda är detsamma
som hyresparitet i en fri marknad.

Men jag tror att det skulle vara ett betydande framsteg, om man omprövade
regleringen och kompletterade hyresrådets förslag med en fastställd tidsplan.
Det tror jag är. en framkomlig väg, när det gäller att avveckla hyresregleringen.

Hyresregleringen är dock bara en - om också viktig - del av kontrollen.
Sedan har vi också låneorga~ens hyreskontroiI. Professor Bentzel sade att
avvecklingen av den är beroende av den generella subventioneringen ·och
att man inte kan avveckla den kontrollen utan att man samtidigt beaktar
subventionerna. Man måste avväga dessa så, att fastigheternas självkostnader
med avdrag för subventionerna ligger i nivå med marknadshyrorna. Ty om
marknadshyrorna ligger över fastighetsägarens självkostnader, minskade med
subventionerna, så hamnar subventionerna helt eller delvis i fastighetsägarens
ficka.......:.. och det är ju inte meningen.

Sanitidigt som man avvecklar subventionerna måste också det statliga bo..
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stadsstödet läggas om. Subventionsavvecklingen bör därför ske samtidigt med
en avlösning genom individuell bidragsgivning i anslutning till hyresregleringens
avveckling. Många skäl talar för det tillvägagångssättet.

Bostadsutredningen framlägger inte något definitivt förslag beträffande sub·
ventionerna. En anledning h,ärtill är att det pågår en utredning inom social
departementet rörande en omläggning av den generella bidragsgivningen. Vi
hade hoppats att en PM skulle komma i höst, men så har inte skett. I pressen
har återgivits olika uppgifter härom, och nu undrar jag om det finns någon
representant här för socialdepartementet som kan tala om hur det går med'
den' saken.

I detta sammanhang vill jag också vända mig till arkitekt Wallander, sonl
sade att 25 procent. av bostadsproduktionen omedelbart skulle falla hort, om
räntesubventionerna slopades. Det tror nu inte jag. De flesta byggherrar inser
nog att vi nu har en på lång sikt någorlunda realistisk räntenivå. Byggföre
tagen är dessutom sannolikt mycket meta stahila och mindre känsliga för
ränteförändringar än de var före kriget. Det finns därför ingen anledning tro
att de besvärliga förhållanden, som rådde på 1920- och 1930-talen med kast
ningar i bostadsproduktionen, skulle komma igen om räntegarantin avvecklades.

Vad sedan den interna bindningen av hyrorna inom allmännyttan beträffar,
så tror jag att en utjämning där kan åstadkommas inom beståndet med bibe
hållande av den s. k. självkostnadsprincipen. Om man gör en förnuftig avveck
ling av subventionerna, så tror j ag inte att den genomsnittliga hyresnivån
där på kort sikt kommer att avvika så mycket från marknadsläget att det
uppstår några större problem. På lång sikt kan det däremot bli problem,
om produktionskostnaderna fortsätter att stiga kraftigt. Det skulle vara intres
sant att höra vad. representanterna för de allmännyttiga företagen har för
åsikt beträffande den politik som skall föras vid en fri marknad. Det skulle
berika diskussionen.

När det sedan gäller rikskooperationen kan väl de olika föreningarna inte
utjämna årsavgifterna sinsemellan. Här ligger det i sakens natur att man
strikt tillämpar sj älvkostnadsprincipen för varj e enskild lägenhet. Men jag
förstår inte riktigt varför vi inte kan låta bostadsrättsinnehavarna få sälja
sina bostadsrätter till marknadspriset. Givetvis bör föreningens styrelse ha
reda på vem som säljer och ha skälig kontroll över medlemmarna i det fallet.
Men måste man verkligen ha kontroll över försäljningspriset?

Där är vi inne på en komplicerad fråga, som också sammanhänger med
vad som blir kvar när huset är utslitet. Bostadsrättsinnehavaren får sälja
och får tillbaka sin insats och vad han amorterat, men han får inte ta ut
den marknadsmässiga stegring som uppstått på grund av inflationen. Och
när huset är rivningsmoget finns det ju till följd av penningvärdeförsämringen
och eventuell autonom markvärdestegring inte sällan kvar ett restvärde ut
över bostadsrättsinnehavarnas insatser och amorteringarna, och det går till
riksorganisationen eller ~ om huset är statligt belånat - till en fond för
bostadsförsörjningens ordnande i kommunen. En övergång till marknads
mässig prissättning måste därför betyda oerhört mycket även för riksorgani
sationen.

Hur ser man på dessa frågor inom HSB och Riksbyggen?

Docent .A~ Lindbeck: Herr ordförande! Jag skall be att få göra några
korta kommentarer till en del problem som tagits upp här.
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Förbundsordförande Erik Svenssons huvudsakliga invändning mot professor
Bentzels inledningsanförande var, såvitt jag förstår, att den analys inledaren
gj orde, och de alternativa förslag han ställde, var orealistiska. Men det är
nu en sak, som man inte kan komma ifrån, när man skall skissera hur
en bostadsmarknad utan hyressplittring och bostadsbrist skulle komma att te
sig. Man måste alltid komma in på förhållanden som ser orealistiska ut, när
man talar om en hypotetisk situation, som radikalt skiljer sig från dagens
verklighet. Det är ofrånkomligt. Därför tror jag att professor Bentzel kan
ta anmärkningen för bristande realism med ro.

Förbundsordförande Svensson tryckte också på det politiskt orimliga i de
förslag som professor Bentzel ställde. Men vi har inte sett som vår uppgift
att presentera vad som är politiskt möjligt - eller att försöka avgöra vad
som är politiskt ·möjligt. Det är vi f. ö. inte kapabla till. I stället har vi, i den
bok som vi försöker att reklamera för här i kväll, sökt att analysera situa
tionen på bostadsmarknaden och se efter hur en marknad med jämviktspris
bildning skulle avvika från dagens situation, samt att undersöka vilka problem
som då skulle uppkomma och vilka alternativa möjligheter som kan finnas
att lösa problemen.

Vidare kan väl tilläggas att det inte är alldeles sj älvklart vad som i en
framtid kan vara politiskt möjligt. För tio år sedan talade man i denna
förening för en högre ränta. Det var då en politisk omöjlighet. Även om
sättningsskatten var under lång tid en politisk omöjlighet. Vi vet därför inte
i dag" menar jag, vad som kan vara politiskt möjligt om fem eller tio år.
Det finns därför all anledning att iaktta försiktighet i uttalandena på den
punkten.

Jag förstår att hyresgäströrelsen kommer att motsätta sig en avveckling
av hyreskontrollen, men hur .många av landets 2,7 miljoner hushåll är med
i er rörelse?

(Förbundsordförande Erik Svensson: 280 000.)
- Och hur många av dem är kollektivanslutna i HSB?
(Förbundsordförande Erik Svensson: Ingen är kollektivansluten där!)
Jaså. Ja, jag skall inte ta upp den saken nu.
Sedan sade herr Svensson att professor Bentzels modell här på svarta tavlan

var orealistisk, och att hyresstrukturen inte ser ut som figuren visar. Men det
är en sak, som från principiell synpunkt är alldeles likgiltig! Figuren vill ,bara
åskådliggöra att vi har hyressplittring på bostadsmarknaden. Om de låga
hyrorna avser hus som ligger här eller där spelar därför ingen som helst
roll för principdiskussionen. Resonemanget förutsätter bara att vi inom vissa
områden har en hyresnivå, som ligger under jämviktsnivån, och 'att vi har
en hyresstruktur, som avviker från hyresrelationerna, d. v. s. de relativa hyror
na, på en jämviktsmarknad. Om de lägsta hyrorna finns i centrum eller i ytter
områdena har för resonemangets skull ingen betydelse. Professor Bentzel
ritade väl figuren endast för att demonstrera förekomsten av hyressplittring.

Vad sedan bostadsrättsinnehavarna och hyresgästerna i allmännyttiga före
tag beträffar påpekade professor Bentzel att man vid en frisläppning av 'mark
naden, och med kvarstående hyror i det allmännyttiga beståndet, får två hyres
nivåer, en högre i de privata husen och en lägre i de allmännyttiga företagen.
Och det är givetvis ett problem som har bekymrat oss. Vi har frågat oss: Hur
stort är detta problem, och vad kan vi göra åt det? Därmed är naturligtvis
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inte sagt att vårt förslag är det bästa tänkbara för att kon1ma tillrätta nled
svårigheterna.

Förbundsordförande Svensson säger att det vore ett allvarligt ingrepp i
föreningsrätten att tillåta hyresgästerna att ta ut de marknadsmässiga värdena
på sina bostadsrätter. Det var nu en intressant synpunkt! Det kan väl inte vara
något hyresgäst- eller bostadsrättsinnehavareintresse att förb judas att ta ut
marknadsvärdet. Tvärtom! I varje fall skulle jag, om jag vore bostadsrätts
innehavare, gärna vilja ta ut marknadsvärdet, men jag vet förstås inte hur
herr Svensson själv ser på den saken. Är det -månne inte andra intressen herr
Svensson här talar om? Det är klart att det kan föreligga intressekonflikter
mellan bostadsrättsinnehavare och det centrala allmännyttiga företaget, men
då hör man klargöra var intresselinjen går.

Sedan var arkitekt Wallanderhekymrad över vad som skulle hända inom
byggnadsindustrien, om vi fick en fri marknad, och han pekade i samman
hanget på de starka kastningarna inom byggnadsbranschen i gången tid. Ja,
det är alldeles ovedersägligt att vi ofta har haft stor instabilitet inom bygg
industrien. Man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden som till l800-talet för
att få belägg för det. Men hur såg det svenska näringslivet över huvud taget
ut i gångna tider? Jo, vi hade stora konjunkturfluktuationer överallt. De är
i stor utsträckning eliminerade i dag, till största delen troligen tack vare den
systematiska konjunkturpolitik som vi nu bedriver och som det naturligtvis
är -meningen att vi skall fortsätta att driva - även på byggnadsmarknaden.
Att måla upp ett samhälle utan denna styrande konjunkturpolitik förefaller
mig rätt verklighetsfrämmande. Det är ju inte lBOO-talets byggnadsmarknad
som i dag är alternativet till den reglerade marknad vi nu har.

Professor Bentzel menade att vi inte kan sänka hyreskostnaderna på kort
sikt genom en allmän subventionering på en fri marknad, eftersom subven
tionerna då helt tillfaller fastighetsägarna. Detta hindrar emellertid inte att
man kan åstadkomma en del annat med subventionerna. Man kan t. ex. genom
hyresrabatter omfördela hyreskostnaderna mellan olika kategorier hyresgäster
och därvid gynna exempelvis barnfamiljerna. Och man kan styra byggnads
produktionens inriktning. Ett borttagande 'av de generella subventionerna för
det äldre beståndet - säg från 1940-talet - är inte heller något hinder för
att subventionerna nyproduktionen hur mycket som helst.

Om byggnadsverksamheten avtar, och om HSB - som arkitekt Wal1ander
antydde - slutar att bygga hus, så får man naturligtvis ~ubventionera bygg
nadsproduktionen mycket kraftigt. Det finns där inga andra gränser för
subventioneringen än de som uppställes av våra tillgängliga resurser. Möjlig
heterna att stimulera byggnadsverksamheten är i princip obegränsade. Men
på kort sikt får man givetvis ta det litet försiktigt för att inte skapa överkon
junktur på byggnadsmarknaden.

Vad slutligen omfördelningsproblemet angår, så påpekade professor Bentzel,
att om hyresstegringarna leder till ökade inkomster för fastighetsägarna, och
om staten inte vidtar motåtgärder; så blir resultatet självfallet en standard
sänkning för hyresgästerna. Men det bör understrykas att den del som staten
tar in kan göras hur stor som helst, ända upp till 100 procent, och den delen
innebär ingen standardsänkning för hyresgästerna. Ty då måste staten an
tingen sänka skatterna eller öka subventionerna - eller också får vi en lägre
genomsnittlig prisnivå i samhället än den som eljest skulle uppstå. Om staten
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driver in pengar utan att öka sina utgifter för varor och tj änster, komnler en
rent monetär indragning av köpkraft till stånd, och detta påverkar inte lev
nadsstandarden i landet, som ju bestämmes av den totala produktionen 
vid given fördelning av resurser mellan konsumtion och investering.

Förbundsordförande Erik Svensson: Herr ordförande! Jag skall fatta mig
mycket kort. ..

Först konstaterar jag att docent Lindbecks anförande gav mig det intrycket,
att han och professor Bentzel inte är alldeles överens om hur hyresmarknaden
skall illustreras i bild. Men därom får väl herrarna göra upp sinsemellan.
Professor Bentzel sade i sitt· inledningsanförande, att kärnområdena i våra
städer har en särskild dragningskraft på hushållen och att man har anledning
förmoda att folk gärna flyttar från ytterområdena och in till de centrala
stadsdelarna. Är detta antagande grundat på erfarenhet? Om man studerar
bostadsförmedlingarnas statistik, finner man att sökandeströmmen inte varit
vänd mot centrum utan mot periferin.

Jag tror därför inte ett dugg på herrarnas påståenden, att om man hade
en fri marknad skulle främst barnfamiljerna dras in mot staden och att vi
då skulle få en stor efterfrågan på lägenheter i städernas centra från denna
kategori av boende. Bostadsbeståndet i stadskärnorna är i· stor utsträckning
gammalt och dåligt. Folk vill ha nya, moderna bostäder. Men vi har själv
fallet andra bostadssökande än barnfamiljerna som efterfrågar lägenheter
i centrum.

Men om man förutsätter att hyrorna måste få stiga i det gamla centrala
bostadsbeståndet, vill jag fråga herrarna vad man skall säga till exempelvis
de 18.000 hyresgästerna i Göteborgs centrala delar, som bor i gamla omoderna
lägenheter. Hur skall man förklara att regleringens avskaffande innebär för
delar för dem? De har ju ingenstans att flytta. De måste bo där de bor.

I fråga om direktör Petzälls redogörelse för hyresrådets förslag till ett
6 §-förfarande vill jag erinra om att ingen tänkt sig detta annat än som ett
slags övergångsstation mellan en reglerad och en fri marknad för sådana orter,
där bostadsbristen lättat men ännu inte hävts.

Docent Lindbeck gjorde sig sedan lustig över vad jag sade om överlåtelse
värdena. Han menar att bostadsrättsinnehavarna väl inte kan ha något emot
att få ta ut "fulla överlåtelsevärdet". Jo, visst har de det! Frågan om beräk
ningen av överlåtelsevärden har vid olika tillfällen varit uppe i de koopera
tiva. organisationerna och medlemmarna har då alltid med stor majoritet be
slutat att behålla det nuvarande systemet - och det är jag ~äker på att de
kommer att fortsätta med. Om det skall göras någon ändring, får man följ
aktligen tillgripa sådana lagstiftningsåtgärder, som sätter föreningsrätten ur
kraft. Och på annat sätt än genom lagstiftning lär det inte heller gå att få
oss som förhandlar i de allmännyttiga företagen att släppa självkostnadsprin
cipen.

Slutligen gjorde docent Lindbeck en intressant deklaration av det innehållet,
att hela den diskussion, som föres i den bok som här är på tal, egentligen inte
syftar till någon omprövning av vår bostadspolitik. Det är mera en diskussion
på det akademiska planet. Ja, det kan ju vara roligt med en sådan också. Jag
förstår bara inte att det finns institutioner som vill lägga ned så mycket pengar
på sådana tankelekar, om avsikten inte är att de skall resultera i en omläggning
av. bostads- och hyrespolitiken .enligt de diskuterade konkreta förslagen.
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,Arkitekt Sven Wallander: För att det inte skall råda något missförstånd;
vill jag säga, att även jag är av den uppfattningen att hyresregleringen bör
avskaffas. Det är bara om tidpunkten för avskaffandet och omständigheterna
under vilka detta bör ske som diskussionen rör sig.

Jag tycker t. ex. inte det är nödvändigt att här i Stockholm ha hyresreglering
för butiker och affärslokaler. Det är ingen brist på butikslokaler här i staden
för närvarande. Tvärtom står det affärslokaler tomma litet varstans. Hus
ägarna i stadens centrala delar tror kanske att de vid ett slopande av hyres
regleringen skall kunna höja hyrorna mycket kraftigt, men det tror jag inte
går, då affärslägena i innerstaden snarare blir sämre än bättre, därför att
bilparkeringen för kunderna är så svår att ordna.

Sedan tycker jag också att det i denna diskussion har förekommit en del lösa
påståenden. Bland annat har det sagts att vi skulle få större rörlighet på mark
naden för bostäder, om vi tar bort hyresregleringen. Men det blir väl inte
större rörlighet för det! Om det inte finns några bostäder att flytta till, så
kan man ju inte heller flytta någonstans. Den saken är väl alldeles självklar,
när bristen fortfarande är så stor som den verkligen är just nu.

Och vad konkurrensen på byggnadsmarknaden beträffar, så konkurrerar
byggmästarna nog så ivrigt, och de är faktiskt värda allt beröm för sina
försök att rationalisera produktionen. Vi har stora byggnadsföretag, som har
gjort mycket i det hänseendet. Och visst konkurrerar även byggherrarna! De
lägger ned åtskilligt mer tid, arbete och besvär på att skapa bättre bostäder
än som gjordes förr. Även åtgärder från det allmännas sida medverkar onek
ligen till att hårda ansträngningar göres för att pressa ned byggnadskostna
derna under lånetaket - vilket inte är någon lätt sak! Både byggnadsföretagen
och byggherrarna har där gjort stora insatser. Om övrig industri 'har gjort
ännu mera, kan jag inte uttala mig om. Men jag skulle tro att påståendena
att man på den fronten gj ort mera, är ganska löst grundade. ,Man har ingen
samlad utredning om vad byggnadsindustrien presterat i rationaliseringsväg,
därför säger man helt kategoriskt att det inte råder någon rationaliseringsanda
och konkurrens att tala om inom byggnadsindustrien. Och sedan tror alla som
ser sådana uppgifter i pressen att byggmästarna och byggherrarna inte kon
kurrerar inbördes. De konkurrerar idag, det vill jag upprepa, mer än någon
sin, utom när byggapparaten forceras för mycket, ty då slappnar konkurrens
lusten.

Jag var med, när vi efter första världskriget upphävde vår dåvarande hyres
regleringslag. Jag satt nämligen med i' den kungliga kommitte som arbetade
med frågan - det· var f. ö. den första kommitte rörande statlig bostadspolitik
jag var med i. Och den' gången var bostadsbristen i Stockholm nog så extrem
o'ch kännbar med nödbostäder i gymnastiksalar och andra provisoriska lokaler
och med en bostadsstandard i övrigt som vi inte behöver dras med i dag.
Men när vi då räknade ut vad vi behövde bygga för att komma ikapp, så
föreföll målen relativt sett alls inte svåruppnåeliga. Men vi hade inte då dagens
enorma inflyttning från landsorten och inte heller alla de hushållssprängningar,
Som vi har nu och som gör att vi konsumerar så mycket bostäder. Och den
gången - det var efter 1922-1923, när lagen kom bort - gick det rätt bra
och Tätt fort att komma ikapp, och bostadsbristen försvann genom den rikliga
produktionen av bostäder.

'Vidare har det sagts i diskussionen, att vi i fortsättningen skulle kunna slippa
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de hårda konjunktursvängningarna, ty vi bedriver numera en heit annan
och mera effektiv konjunkturpolitik än förr. Men varför då ta bort det, som är
en del av den nuvarande konjunkturpolitiken, nämligen räntesubventionerna?
Det är ju dessa och liknande åtgärder på byggnadsområdet, som kan dämpa
de hårdaste slagen.

Man skall betänka att en räntehöjning på bara l procent betyder ca 10
procent på hyresnivån. Man får med andra ord en hel fastighets ekonomi
ganska förstörd vid bundna lån, om man bygger på dåliga ränteförutsätt
ningar. Nej, vad som behövs är i så fall en ny lagstiftning om att alla fastig
hetslån skall kunna vara uppsägbara, ty det är bindandet av lånen vid olämp
lig räntenivå, som kan bromsa bostadsbyggandet i sådana tider. Om inte lånen
kan bindas, så kan man naturligtvis, om inte andra hinder finns, bygga hur
mycket som helst. Detta är ännu ett exempel på en lösning av räntesubventionens
problem. Men självklart skulle en sådan tingens ordning kräva vissa åtgärder
för fastighetsmarknadens finansiering över obligationer, som då måste ges
ut med exempelvis rörlig ränta, vilket naturligtvis skulle kunna ordnas.

Det är givetvis - som det nu är - sparbankernas och andra penningin
rättningars skyldighet mot spararna att försöka binda lånen vid en hög ränta
under lång tid, kanske 10 eller 20 år. Men ett faktum är, att räntan betyder
mycket mer för hyresnivån i de nybyggda husen än produktionskostnaderna.
För att få ned produktionskostnaderna med 10 procent fordras en hel del
finurlighet och arbete, men att med räntans hjälp sänka hyran med 10 procent
är mycket enkelt. Där blir effekten mycket stor av bara l procents skillnad
i ränta. Och därför reagerar jag mot det lättsinniga talet om att ta bort ränte
subventionerna utan att sätta något annan i stället.

Sedan är det en annan sak att inflationen med åtföljande byggkostnadssteg
ring under senare tid har gjort, att de hus som byggdes under 1940-talet och
med ännu gällande räntesubventioner i dag har mycket billiga hyror när man
jämför med 1950-talets hus. Att ta bort subventionerna för det fastighets
beståndet är naturligtvis riktigt. Det kan man göra - även om de direkt
berörda givetvis inte uppfattar en sådan åtgärd som särskilt angenäm.

Slutligen sade förbundsordförande Erik Svensson att inom HSB blir det
aldrig tal om att ändra bestämmelserna för överlåtelsevärdena på bostadsrätter.
En lag kan ändra på de värdena, men medlemmarna själva gör det inte. Nej,
detta är riktigt, ty det bör observeras, att den överväldigande majoriteten av
hostadsrättsinnehavare har för avsikt att bo kvar i sina lägenheter och har
ingen tanke på att sälja. Och då kommer givetvis den mera moraliska och
principiella sidan av frågan i förgrunden för dem, och man tycker att det
nuvarande systemet är det enda riktiga. Och så beslutar man i enlighet därmed.
Det är bara de som vill sälja, som anlägger mer egoistiskt ekonomiska syn
punkter på frågan. De vill självklart ta ut så mycket de kan få med hänsyn
till rådande läge på bostadsmark~aden.Men' det är de andra som bestämmer,
därför att de är de många. Och då hlir det naturligtvis inte någon ändring
på den punkten.

Men i princip tycker jag också att det är riktigt att inte schackra med en
bostad:·- 'ett hem. Det har varit mitt ideal ända ·sedan 1920-talet. Bostader
och·:hem skall man'äga'-men de skall inte därför bli spekulationsobjekt. Ägande~
rätt till hem är en av de viktigaste ekonomiska fördelar vi kan få här på
jord~n. Strunta dårföt i att försöka uppnå en så märkvärdig jämn marknads-
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nivå på hostadsfronten och alla svårigheter som därmed sammanhänger, och
låt folk hehålla de ekonomiska fördelarna av egnahem och hostadsrätter. Låt
dem - när de blir gamla, och lånen i husen är amorterade - ha glädje av
att hyrorna är hilliga. Det hlir en extra liten pension på gamla da'r. Vid arv
och försäljning sker i alla fall en långsam utjämning av hyresnivån, och då
på ett mycket lugnare och riktigare sätt, utan varje ingrepp utifrån. Det är
lnånga äldre HSB-medlemmar som nu drar fördel av vårt system och tycker
att det är utomorderitligt. Det är en förmån, som jag tycker att det inte finns
några som helst skäl att nagga i kanten.

Målet - att åvägabringa absolut j ämvikt på bostads- och hyresmarknaden
- når vi ändå aldrig!

Revisor Bertil Fastman: Först skulle jag vilja säga något med anledning
av inställningen, att det inte skulle vara riktigt trivsamt ur sociala synpunkter
att låta folk göra sig vinster på att sälj a sina bostadsrätter till marknadspris.

Bara för någon dag sedan talade jag med en gammal dam - i små om
ständigheter - som gärna skulle vilja flytta till sina släktingar på lande,t. Hon
bor nu i en insatslägenhet. Om hon inte "trivs" hos släktingarna nere i Väster
götland, utan vill komma tillbaka till Stockholm efter ett halvår, hur går det
då för henne? Bör man verkligen inte låta henne sälj a sin bostadsrätt till
marknadspris, när hon flyttar ner, och använda pengarna till att antingen
köpa tillbaka den, om hon flyttar upp igen efter ett halvår, eller också till
att skaffa sig en annan likvärdig bostad?

Sedan vill jag också ställa en annan fråga.
Den regel som nu gäller vid hyra av butikslokal är, att den tidigare hyres

gästen av sin efterträdare har -rätt att ta ut en ersättning för överlåtelsen av
lokalen. Vad är det som hindrar att samma regel införes beträffande hyres
gäster i vanliga bostadslägenheter? Om vi tänker oss att hyresregleringen enligt
de bestämmandes mening skall gälla i feln år till, kan då inte den som hyr
en bostad få -rätt att, låt oss säga, ta en inteckning för sin nyttj anderätt under
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femårsperioden, och rätt att. ta betalt för överlåtelse av denna inteckning, an
tingen kontant eller medelst amorteringar? På det sättet skulle hyresmark
naden bli fri omedelbart. Skillnaden mellan hyran (för fem år) i ett gammalt
hus och i ett nybyggt hus - här båda geografiskt placerade i stadens centrum
- är, tänker vi oss, så stor som åskådliggöres av de två staplarna i denna
figur. Hyresgästen A har den dyrare bostaden, och vill byta denna med hyres
gästen B. Då utgår ersättning till B för inteckningen enligt de streckade lin
jerna, och denna utfyllnad av hyreskostnaden i det gamla huset motsvarar
fem års hyresskillnader.

Sett ur en annan synvinkel kan en sådan förändring sägas "legalisera den
svarta bostadsmarknaden". Finns det några invändningar mot ett sådant
system - frånsett de trivselsynpunkter som arkitekt Wallander här åberopade?

Professor Ragnar Bentzel: Herr ordförande! Den kritik som riktades mot
mig har redan till stor del bemötts av andra talare, och jag har därfor inte
så många punkter kvar att gå in på.

Beträffande den figur jag ritade upp på tavlan - och som förbundsordfö
rande Svensson kritiserade - så är docent Lindbeck och jag i sak helt överens.
Men docent Lindbeck har någon gång sagt, att f·iguren inte är riktigt bra, och
nu ger jag honom rätt i det, när jag märker hur den har missuppfattats. Tanken
har helt enkelt varit, att figuren skall utgöra en mycket schematisk ideskiss.
De äldre husen ligger huvudsakligen i de centrala stadsdelarna medan de nya
lägenheterna ligger i ytterområdena. Vad hyran beträffar är det hela tiden
fråga om jämförbara lägenheter, men det där med "centrum" skall inte fattas
allt för konkret. Jag har naturligtvis inte velat göra gällande att, exempelvis
i Göteborg, husen vid Käppslängarliden skulle vara särskilt åtråvärda, trots
att de ligger centralt. Det är väl ganska sj älvklart.

Sedan vill jag säga till förbundsordförande Svensson, att om vi höjer hy
rorna, så minskar därigenom naturligtvis inte bostadskonsumtionen. Vi har i
dag ett visst bostadsbestånd, och det skall självklart utnyttjas, oavsett om vi
har jämviktsmarknad eller inte. Och hurudan nyproduktionen kommer att bli
är en sak som regleras av den ekonomiska politiken. Därför är även nypro
duktionen oberoende av vilken marknad vi har. Det är en sak som vi kan för
utsätta att statsmakterna reglerar.

När det sedan gäller de allmännyttiga företagen, så kritiserade herr Svens
son att jag inte tog upp frågan om de bostadsrättsföreningar som är knutna
till de allmännyttiga företagen. Jag vill då säga, att jag hade tagit upp även
den saken i mitt manuskript, men jag strök det avsnittet därför att jag tyckte
att föredraget blev för långt. Jag har sålunda inte avsiktligt nonchalerat den
saken. Mina medförfattare och jag har också diskuterat bostadsrättsförening
arna ganska ingående och är mycket intresserade av att höra hur herrarna
ser på problemen där. Om hyreskontrollen släppes, hur skall man inom de
allmännyttiga företagen då göra med överlåtelserna av bostadsrätter? Skall
man tillåta fri pris·bildning?

Jag kan inte se att problemet är så alldeles sj älvklart. En av anledningarna
härtill är, att på en jämviktsmarknad de allmännyttiga företagen, liksom andra
företag, måste stå vissa risker. Det kan ju tänkas att vissa byggnadsprojekt
blir ekonomiskt mindre lyckade och att man får inte tillbaka de pengar man
lagt ned. Då kan väl företagen behöva ha vissa reserver för att möta den
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situationen? I dagens läge behöver man väl inte rusta sig för en sådan eventua
litet, men vid en frisläppning av marknaden måste man väl se sanningen i
ögonen! Jag tycker att det vore fullt naturligt att de allmännyttiga företagen
:skaffade reserver av något slag, som gör det möjligt att möta eventuella för
luster.

Jag vill också göra herr Svensson uppmärksam på att det finns en liten nyans
skillnad mellan mitt inledningsanförande och den skrift som Lindbeck, Ståhl
och jag författat. I mitt anförande här idag har jag ansett mig kunna argu
mentera för en viss ekonomisk-politisk linje. I vår skrift däremot, som ju är
av vetenskaplig karaktär, har vi begränsat oss till en ren analys. Skriften
utmynnar inte i något konkret förslag.

Man kan naturligtvis fråga sig vad det är för glädje med en sådan studie.
Till det kan jag väl säga, att vi för vår del hoppas att vår skrift skall kasta
ett visst lj us över bostadsmarknadsproblemen och därmed vara till gagn för
den bostadspolitiska diskussionen. Den diskussionen kan gott behöva tillföras
synpunkter grundade på teoretisk analys.

Sedan nämnde arkitekt Wallander industrin på ett sätt som sammankopplade
den med vår skrift. Jag vill då framhålla, att jag här inte talar på industrins
vägnar. Det har jag ingen befogenhet att göra. Jag talar här idag som privat
man. Vår skrift ges ut från en forskningsinstitution och det är sålunda inte
industrins röst som där klädes i ord. Jag är mycket angelägen om att poäng
tera det.

Vad sedan konkurrensen i byggnadsfacket angår är vi väl i stort sett eniga
om - och det var också direktör Petzäll - att konkurrensinskränkningen där
gäller byggherrarna.

Det förvånade mig att arkitekt Wallander förnekade att dagens bostadsbrist
medför en inskränkning i rörligheten på arbetsmarknaden. Att rörligheten
hämmas tycker jag är så självklart att jag inte trodde en lTIotivering vara nöd
vändig. Vi har ju i dagarna sett exempel på den saken, när människor inte
velat bli förflyttade till andra orter därför att de nu bor i billiga lägenheter
här i stan och inte ka~ få lika billiga lägenheter på de nya platserna. Och
eftersom jag själv är från Uppsala, så vet jag vilka problem som i det av
seendet finns för alla som gärna i och för sig skulle vilj a arbeta i Stockholm
men som inte kan flytta hit för att det inte finns någon bostad att få. Det
är ju för all del bara exempel, men exempel med stor allmängiltighet. Att på
allvar förneka, att bostadsbristen har en hämmande effekt på arbetskraftens
rörlighet, förfaller mig helt orimligt.

Ordföranden: Därmed är diskussionen slut.
Jag tackar än en gång professor Bentzel för hans inledningsanfö

rande och tackar även för alla andra inlägg som gjorts i denna debatt.
Sammanträdet är avslutat.




