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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
samma~trade

den 17 januari 1963

Ordforande: Professor Erik Dahmen

ARETS STATSVERKSPROPOSITION
Ordforanden: Harmed forklarar jag Nationalekonomiska Foreningens sammaIitrade oppriat och halsar·de narvarande hjartligt valkomna.
Jag kan lamna den" upplysningen, att det i ~r ar 100 ar sedan det
forsta skan<:Iinaviska nationalekonomiska motet arrangerades, och att
del' holls i Goteborg. Avsikten ar att vi med anledning darav i samma
stad skall anordna ett nordiskt mote den 29-.31 augusti i are Htivudternat ,skall bli "Ekonomisk politik i Norden vid europeisk integrat.ion". For.ogonblicket ar det kanske nagot tveksamt vad inneborden: i
begreppet "europeisk integration"kommer att vara vid det tillfallet,
men den risken·far vi ta.
Darmed ar vi frammevid statsradet Gunnar Strangs redogorelse
for a-rets statsverksproposition. Det ar en gammal oeh god tra~iti~~
i Foreningen att finansministern vid den har tiden kommer hit oeh
presenterar arets statsverksproposition, och vi ar myeket glada over
att statsradet Strang har velat oeh kunnat fullfolja den traditionen
aven i are
Jag ber att fa halsa finansminister Strang hjartligt viilkommen oeh
overlamnar harmed ordet till honom.
Statsradet Gunnar Strang:
Arade publik! Min redogorelse har for statsverkspropositionen'blir
val en presentation, som inte helt har nyhetens behag, ty aven om
Nationalekonomiska Foreningen ar snabbare an riksdagen, 'sa ar den
i alIa fall inte lika snabb som radio oeh TV. Det kan man ju heller inte
begaTa~ .
Men det ar nog anda en del synpunkter av mera principiell natur,
som man" i en' sadan har forsamling kan ha behov av att ventilera.
Arets statsverksproposition har i pressen kommenterats som en proposition utan sensationer, en modest budget, en konventionell budget,
gra vardag, Strangs dampade budget, slut pa hogkonjunkturen, en
defensiv budget och bistrare tider - for att har bara namna' nagra
exempel pa journalistikens rubrieeringskonst. Rubrikkommentarerna
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far val ses mot bakg~nden av att det presenterade budgetforslaget
slutar pa en statlig upplaning om drygt 1 000 miljoner kronor, efter
att de tva senast avslutade budgetaren ha representerat ett overskott
pa totalbudgeten med 380 miljoner kronor 1960/61 oeh 525 miljoner
kronor 1961/62.
For nu lopande budgetar visar prognosema pa en upplaning om
ca 380 miljoner, vilken som sagt antas stiga till en dryg miljard
1963/64. Mojligen har denna forandring pa IDanga hall uppfattats
80m en ny prineip i avseende pa budgetbehandling oeh budgetambitioner. I vart fall har man pa sina hall tolkat forandringen som att
totalbalanseringsprineipen .nu har givits pa baten oeh att £inansmi~
nistern har atergatt till 1930-talets konventionella uppfattning om en
balanserad driftbudget oeh en lanefinansierad kapitalbudget.
Men jag har kanske i dag, pa samma satt som manga ganger tidigare, ett behov av att understryka, att totalbalanseringen aldrig har
yarit oeh aldrig kommer att hli nagot slags budgetprineip i oeh for
sig. Totalhalansering eller ieke totalbalansering, graden av den statliga upplaningen oeh alIt vad darmed sammanhanger ar bedomningar, som far goras mot bakgrunden av det konjunkturperspektiv
vi efter fattig formaga soker avlasa. Oeh jag vagar bayda den uppfattningen, att bela det tekniska budgetbalansproblemet ar en tamligen
meningslos diskussion, darest man inte ser det i dess direkta sammanbang med konjunkturutveeklingen.
Staten har aeeepterat den sjalvtagna uppgiften att via budgetpolitiken fungera som stabilisator i konjunkturskiftningamas tidsperiod;
konjunkturskiftningar som val har den fordelen framfor det gamla
1920- oeh 1930-talsmonstret att de ar mindre djupgaende oeb mindre
uthalliga men oeksa har en benagenhet att upptrada med kortare tidsintervaller.
De gangna budgetaren 1960/61 oeh 1961/62 har som de fIesta
erinrar sig kannetecknats av en osedvanligt hog efterfragan, vilken
i sin tur utloste en rekordartad investeringsaktivitet inom det fria
naringslivet. Den statliga budgetpolitikens uppgift blev saledes att
verka dampande, vilket kan avlasas i sa motto att statsinvesteringama
under dessa bada budgetar holls oforandrade. Parallellt harmed fick
anstrangningarna inrikta sig pa att med andra medel over kreditpolitiken och genom skattefavoriserade fondavsattningar soka pacificera
en likviditet, som med dell aktuella efterfragan i annat fall skulle ha
lett till inflationistiska stornillgar i samhallsekonomin.
Finanspolitiken nodgades vara restriktiv oeh den statliga sektorns
egen investeringslust likasa. Jag har i efterhand observerat vissa kri-
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tiska roster emot den inledningsvis omnamnda overbalanseringen av
statsfinanserna, en kritik som formenat att nar alIa statliga utgifter
var tackta, sa borde overskottet lampligare ha anvants till skattesankningar an till nedbetalning av statsskulden. Men nu betyder en skattesankning alltid en extra kopkrafts- oeh efterfrageinjektion, medan daremot en nedbetalning av statsskulden ar neutral i det avseendet.
Personligen ar jag av den uppfattningen, att skattesankningar under
dessa typiska hogkonjunkturar, da svarighetema att halla efterfragan
inom ramen for vara resurser var tillraekligt besvarande, endast skulle
ytterligare ha· forsamrat situationen. En sadan har aterbliek i efterhand om huruvida vi har forsuttit mojligheten till skattesankning bor
lampligen besvaras sa: Hade vi under dessa ar arbetskraft oeh kapital
outnyttjade, som vid en skattesankning skulle ha mobiliserats - ja,
da hade en skattesankning varit att rekommelldera. Men jag tror mig
vaga forsakra att sa inte var forhallandet. Vi utnyttjade under de
sistforflutna hogkonjunkturaren vara reala resurser :helt oeh fullt.
Och dar anser jag mig ha forsvaret for forsiktigheten i skattesankningspolitiken oeh for att overskottet anvandes for nedbetailling av
statsskulden.
Konjul1kturperspektivet for dagen ter sig emellertid annorlunda.
Jag viII inte gora mig till talesman for den mening som gor gallande
att vi upplever en internationell lagkonjunktur. Den tidigare stagnationen i produktionsutvecklingen i Amerika och England har pa sista
tiden i bada dessa lander eftertratts av en forsiktig uppgangstendens,
i beida fallen stimulerad av medvetna ingripanden fran administrationens sida.
I vara stora avnamarlander i Europa representerar konjunkturutvecklillgen en langsammare okningstakt, vilket ar en helt annan
sak an stagnation och tillbakagang. Naturligtvis ligger det ett osakerhetselement i den omstandigheten att produktionskapaciteten nu ar
sa enormt uppdriven, att vi pa vissa omraden moter avsattningssvarigheter och over hela faltet ett hardare konkurrenslage med atfoljande
press pa priserna. Vi har dock under 1962 det oaktat havdat oss bra
pa den internationella marknaden.
Exporten har under de senaste aren varit den mest expansiva faktorn i var samhallsekonomi. Volymmassigthar den okat med 8 procent
ullder ar 1962, vilket kan jamforas med 5 procent for samtliga OECDlander. DeJ1na starka exportkonjunktur har inneburit att vi trots en
forsamring i forhallandet mellan export- och importpriserna redovisar en tillfredsstallande bytesbalans och en under aret med narmare
600 miljoner kronor okad valutareserv.
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AI' 1962 - och i annu starkare utstrackning 1963, i den, man vi
nil kan avliisa det hela -, synes, inneba~·aden forandringen i samhallsekonomin att naringslivets funktion ,som primus motor pa investeringssidan inte langre ar for handen. Gjorda' enkater visar att det
sv~nska naringslivet, sett som en helhet, val i stort kommer att uppe..
halla sin investering under 1963 pa samma niva som under 1962.
Det ar handeln och servicenaringarna som i viss man expanderar, dA
daremot dell egentliga industrin snarare minskar sin investeringsvol~m nagon grad.
.
Jag viII i ,det sam~anhanget meddela, att industrins man alltid
ar nagra grader mera pessimistiska pa hosten an pa varen. Om denna
Val" erfarenhet star sig, kan darfor det nagot dystra tonlaget hos industrins talesman bli litet gladar~ till varen, om vi da gor en ny
enkat med dem i varsolens sken.,
Helt i konsekvens med vad j'ag inledningsvis anforde om statsbudgetens balanserande funktion motiverar det en expansion pa den offentliga sektorns sida. Jag namnde tidigare att de statliga investeringarn~ under de tva sistforflutna budgetAren varit till volymen oforandrade. For innevarande budgetar, alltsa 1962/63, beraknas de
inevsteringarna oka med 250 miljoner kronor, for att nasta budgetar
fa expandera med ytterliga,re 650 miljoner. Siff~rserien ge~ ett ganska
tydligt uttryck for hur vi betraktar innevarande ar som ett mera normalt investeringsar i forhallande till de tva foregaende, for att nasta
budgetar ytterligare stimulera den statliga investeringssektorn och
diirmed fa en gradvis expansiv utv,eckling, balanserande en gradvis
defensiv trend inom den privata sektorns omrade.
Vi raknar alltsa med - om jag ser kalendermassigt pa det hela att investeringskostnaderna under 1963 totalt sett kommer att stiga
med 4 procent, ett resultat som da helt forklaras av expansionen pa
den offentliga sidan, bostadema inraknade.
Men nu betyder naturligtvis en bibehallen investeringsvolym inom
naringslivet inte bara ett reellt tillskott till Val" produktionsutrustning
lltan ocksa en i och for sig hog investering. Vi ligger i dag pa en
investeringsniva inonl vart svenska naringsliv som ar 60 procent hogre
an for fern ar sedan, en utveckling som forklaras av den valdiga aktivitet som aren 1960 och 1961 representerat.
Investeringsexpansionen far konkret sitt uttryck i en stark o,kning
av bostadsbyggandet. For aren 1963 och 1964 raknar vi lied en produktion av lagst 85 000 lagenheter per are Vidare har vi ett valdigt
skolbyggnadsprogram framfor oss, dar ramen for enhetsskolans utbyggnad representerar en arssumma pa 350 miljoner. Harutover kom-
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nler de valdiga investeringar som nu aktualiseras med hansyn till den
hogre ulldervisningen: gymnasier, fackskolor, universitet och hogskolor.
Det statliga sjukhusbyggandet far ocksa expandera i det investerin'gsutrymme vi nu ser framfor oss; pa samma satt de statliga vaginvesteringama. Och kommunernas investeringar stiger i annti star..
kare omfattning an de statliga. Forutom att det i ·det narmare fram·
tidsper~pektivet nu foreligger ett realt utrymme for en kommunal
expansion kommer kommunerna ocksa att 'ha storre finansiella mojligheter an tidigare att realisera en sadan.
Vi hal" bakom oss ett par ar, under vilka det svenska folket hal"
hojt sina inkomster med i runt tal 10 procent om aret. I en sadan
utveekling far kommunerna pa grund av uppbordsvasendets egen tek·
nik finna sig i en efterslapning, da det galler avrakningen av kommunerna tillkommande skattemedel. Forutom en preliminar avrakning
pa ett skatteunderlag som ligger tva ar tillbaka i tiden erhaJler kommunerna emellertid en slutavrakning for den transaktion i skatteuthetalningar mellan stat oeh kommun som skedde for tva ar sedan.
I en trend av stigande inkomster blir dessa slutbetalningar alltid ett
plus till kommunernas favor. Detta forhaJlande far en alldeles pataglig
effekt for nastkommande budgetar, da statens utbetalnillgar till kommunerna stiger med inte mindre an 1 000 miljoner i forhallande till
innevarande are Med naturnodvandighet betyder detta en kommunal
investeringsexpansion.
Darutover har vi ocksa l1umera en hetydligt hattre forsedd kapitalmarknad an tidigare, vilket mojliggor en okad kommunal upplaning.
Raden av ackumulerade investeringsobjekt kommer med all sanno..
likhet att aktualiseras, oeh eftersom det sker i en tid av dampad
efterfragan fran den privata sidan, sa bor expansionen kunna aga rum
utan nagon egentlig fara for balansen i samhallsekonomin.
Jag erinrade nyss om att svenska folket hojt sina inkomster med
10 procent om aret under de senaste tre aren. Vi kan naturligtvis inte
i langden f011satta i den takten, eftersom folkhushallets samlade re..
surser, d. v. s. produktionsokningen, arligen haIler sig pa knappt halften av denna procentsats och for nasta budgetar beraknas oka med
31;2 procent. I riksrevisionsverkets inkolnstberakningar har man vagal
gissa pa en allman inkomstlyftning om 7 procent for 1963 och 4 procent for 1964. Sistnamnda siffra utgor ett schablonmassigt antagande
om en inflationsfri utveekling och en normal oeh tillfredsstallande
produktionshojning. Troligen ar den senare siffran undervarderad,
men det ar en oskriven lag att ingen finansminister andrar pa am-
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betsverkets inkomstberakningar utall nojer sig med att gora al1manna
reservationer med hansyn till omojligheten att exakt spa om den fram.tida loneutvecklingen.
Inom ·parentes sagt brukar han sedan pa grund av denlla traditionella foljsamhet i avseende pi! siffermaterialet fa kla skott for even;°tuella felbedomningar. "Strangs erkanda· felrakningar" ar ett inom
den politiska hanteringen· ganska gangbart argument.
Men aven om inkomsthojningen for 1964 skulle bli nagra· procent
hogre an vad hal" antagits, sa ar effekten i de statliga rakenskaperna
anda inte overvaldigande. Staten ar som bekant arbetsgivare for ca
300 000 anstallda, och varje procent i inkomstlyftning for dessa betyder ett kostnadsgenomslag pa ca 60 miljoner pa utgiftssidan. Det
mesta talar dock for att vi far en mera dampad inkomstlyftning under
1963 och 1964 an under de senaste aren. For 1963 a1' ju dessutom
arbetsmarknaden avtalsbunden med °kanda procentsiffror, och de har
legat i botten for uppskattningen om de 7 procenten.
Den troliga prisstegringen under 1963 hal" av experterna uppskattats till 2 procent. Om den kalkylen haller, betyder det en real loneforbattring om 5 procent for medborgarna kollektivt och 4 procent
individuellt - enligt min mening ett ganska tillfredsstallande perspektiv sett ur konsumentsynpunkt. Den efterfragan som mobiliseras, sedan
sparandet franraknats dels fran konsumentsidan och dels fran investeringssidan som jag hal" beskrivit den, skulle ge mojligheter till en
tillfredsstallande sysselsattning, ett ianspraktagande av vara reala
resurser och en produktionsstegring pa 3112 procent.
Som ett ytterligare stimulansstod till i forsta haIld naringslivet
far vi se riksbankens i dag offentliggjorda rantesankning. Atgarden
innebar en ytterligare garanti for maJs.attriingens realiserande.
Vart sparande forutsattes oka under kommande budgetar bade individuellt och institutionellt. I det senare fallet kommer ATP-fonderna
i forgrunden. Fran ett placeringsbehov pa 450 miljoner under 1960
och 700 respektive 1 400 miljoner under 1961 och 1962 kan det
under 1963 uppskattas till 1 900 miljoner samt u~der 1964 till 2 500
miljoner kronor. Nedgangen i annat forsakringssparande med undantag av SPP hal" varit obetydlig, kanske rent av obefintlig.
Naturligtvis staller denna utveckling ett nytt perspektiv pi! kreditoch kapitalmarknadsproblemet, och utvecklingen bor ge oss andra
mojligheter till kapitalforsorjning och kreditmarknadsbalans an tidigare. Med hansyn hartill bor ocksa den upplaning, som statsverksbudgeten for nasta ar slutar pa, kunna betraktas med storre lugn och
tolerans an tidigare.
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Nu tillhor jag inte dem, som tror att vi har en kapitalbildning i
van land som en vacker dag komm.er att framkalla placeringssvarigheter. lett samhalle med en ambitios sysselsattningspolitik oc4 med
starka, medvetna fackliga intresseorganisationer kommer nappeligen
konsumtionen att fram~ta som strykpojke vid en fordelning. Men det
stora problemet under 1950-talets ar med statligt lanebehov var tvivelsutan den da uppenbarligen underforsorjda kapitalmarknaden. Staten fick .ta sin upplaning i affarsbanksystemet, med den Iikviditetsuppladdning detta innebar, en likviditetsuppladdning som i nagon man
kunde bemastras genom olika slag av kreditransoneringar, kassa:reservbestammelser och likviditetskvoter, men som anda var en stan.dig
kalla till inflationsstimulans i en upphettad ekonomi.
I dag ar situationen i det avseendet sa mycket battre, att staten bor
ha utsikter att kunna placera sin upplaning pa den reguljara kapitalmarknaden och darmed ha hattre garantier for att upplaningen inte
verkar desorienterande i samhallsekonomin.
Om jag efter denna mera allmant betonade ekonomiska redovisning
mera konkret agnar mig at den statliga verksamheten 80m den presenteras i det nya budgetforslaget, sa viII jag forst kommentera inkomstsidan.
Den tidigare omnamnda skattetransaktionen mellan staten och kommunerna betyder for nasta ar ett klart plus for kommunema och mot·
svarande minus for statskassan. Nar Gunnar Hedlund och jag pa hosten
1961 slog ihop det s. k. skattepaketet, sa drog det med sig verkningar
som kanske mest askadligt kommer i dagen under budgetaret 1963/64.
Den skattetekniken innebar bl. a. att B-skattama far en vasentlig skattelinclring i december manad 1963. Aven A-skattbetalarna far notera en
viss effekt i samma riktning. Som exempel kan jag namna att den
aterbaringsskatt som svenska folket kollektivt erhaller fore jul 1963
med nagra hundra miljoner kronor overstiger den kvarskatt, som
finansministern erhaller manaderna darefter.
Dessa bada faktorer innebar att de direkta skatteinkomsterna for
nastkommande budgetar jamforda med innevarande ars ar praktiskt
taget oforandrade. Inkomstforstarkningen, .som i forhallande till innevarande ars riksstat uppgar till drygt 600 miljoner, harleder sig praktiskt taget helt fran de indirekta skatterna. I forgrunden star da den
allmanna varuskatten, automobilbeskattningen, spritbeskattningen och
tobaksbeskattningen. Men da bilskatteinkomsterna enligt en gammal
specialregel fran 1930-talets horjan ar predistinerade till vagbyggandet
och for nasta budgetar ocksa i stort sett disponeras for det andamalet
- det ror sig om ungefar 1 665 miljoner kronor ,---' sa ar det de ovriga
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indirekta skattekailorna finansministerna har att trygga sig till, i vart
f~II for komma~de budgemr. Detta kanske ocksa forklarar min personliga motstravighet infor alIa krav pa Iattnader i det avseendet.
Omsattningsskatten ger i dag 2 800 miIjoner. En tredjedel av detta
helopp heraknas falla pa industrin, d. v. s. industrins investeringar
oeh produktionsvaror. Kravet pa lattnader har, som har framforts med
sadan skarpa fran olika hall, innebar saledes ett skattebortfall pa ea
900 miIjoner, vilket skulle krava en statlig upplaning pa nara 2 miljarder i stallet for 1 - en upplaning som i varje fall pa mig verkar
avskraekande. Det finns kanske andra i denna forsamling, som ar
mera kallblodiga i det avseendet, men jag hesiterar faktiskt infor sadana perspektiv.
Energiskatten ger 640 miljoner oeh faller till en tredjedel pa det
svenska naringslivet oeh till tva tredjedelar pa konsumenterna. Aven
dar har starka krav framforts om att befria industrin fran energiskatt.
Jag finner doek kravet pa skatteeftergift i det fallet vara fram£ort med
litet starkare energi an vad sjalva saken motiverar. En liten silverkant
pa de dystra molnen darvidlag kan doek vara, att "Vattenfall" sanker
eltaxoma fran oeh med detta ars ingang, vilket enligt vad som sagts
mig kommer att for industrin innebara en pluspost pa 60 miljoner
kronor.
Bade omsattningsskatten pa industrins investeringsvaror oeh energiskatten ar naturligtvis ett inslag av en bruttobeskattning pa foretagsamheten, oeh man kan nappeligen bedoma den isolerad fran den
nettobeskattning som galler for samma foretagsamhet. Men det ar
anda ett intressant argument i dehatten.
Inkomsterna fran den svenska bolagsskatten, d. v. s. skatt pa juridiska personer oeh ekonomiska foreningar, har under hela 1950-talet
varit pafallande oforandrad oeh stabil, trots dell expansion som svenskt
naringsliv under denna tid undergatt. Forklaringen har man naturligtvis i de relativt fordelaktiga avskrivningsreglerna, lagervarderingsreglerna och avsattningsmojlighetema till investerings- oeh pensionsfonder.
Parallellt med denna statiska hild av den nuvarande nettoheskattningens omfattning har de fysiska personernas - alIa vi som sitter
har, salunda - direkta skatt stigit hogst vasentligt. Sedan borjan av
1950-talet har den namligen tredubblats.
Om jag gor en berakning, som tacker hela skatteomradet - direkta
.oeh alIa slag av indirekta skatter, omsattnings- oeh energiskatt, ATPavgifter o. s. v. - sa har de fysiska personernas andel av den totala
skattebordan stigit fran 79,9 procent 1951 till 84,4 procent 1961. De
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juridiska personernas del av skattebordan har under samma tid sjunkit
fran 20,1 till 15,6 procent. Jag gor har ingen vardering, utan jag konstaterar endast att skattebordan for det svenska naringslivet inte ar
utforligt presenterad bara genom att m~n talar om energiskatten och
omsattningsskatten pa industrins investeringar och produktionsvaror.
Men jag ar ocksa tillraekligt mycket realist for att saga, att om
man skall lyekas att ta ut nagonting av foretagsamheten i form av
hogre loner och hattre standard, sa maste det finns nagot att ta aVe
Och vi har nu sa starka och slagkraftiga intresseorganisationer att de
sakerligen har hallit foretagarna varma darvidlag oeh tagit ut vad
som gar att ta ute Men nar man diskuterar isolerade avsnitt av skattefragan, sa kan jag inte underlata att fora in diskussionen pa detta
bredare faIt.
Harifran ligger det sedan nara till hands att gora ytterligare en
reflexion. Jag har under de senaste daganla last atskilliga inlagg i
budgetdebatten, dar man gjort gallande att finansministem gor ett
misstag, nar han forsoker balansera konjunkturdampningen genom att
lata de offentliga investeringarna expandera. Man har alternativt gjort
gallallde, att en riktigare vag yore att stimulera foretagen att bibehalla
sin hoga investeringsaktivitet genom lattnader i beskattningen och
halla de offentliga investeringarna i stort sett oforandrade.
Jag skall arligen bekanna, att jag inte har sa stor tilltro till detta
alternative Oeh detta av tva skal. En harmonisk samhallsutveckling
kraver att de offentliga investeringarna vid vissa tillfallen far sin
chans att oka. De har legat praktiskt taget stilla under de nu tillandalupna hogkonjunkturaren. Jag tanker da inte pa bostaderna utan framfor alIt pa utbildningsanstalterna, dar just industriforetagens, naringslivets oeh samhallets intressen ar helt jamlopande. Vi maste se till att
inte den sektorn kommer pa efterkalken. Vi maste skapa en harmonisk
samhallslltveekling, och da skall oeksa den offentliga sektorn ha sin
chans. Oeh jag menar att den bor fa den nu, nar man kan avlasa en
dampning pa den privata sidan.
Det andra skalet ar, att hur man an vrider oeh vander pa fragorna,
sa ar anda den huvudsakliga drivkraften pa den privata investeringssidan till sist att det finns en efterfragan pa det man producerar.
Jag fomekar naturligtvis inte, att skatteliberaliseringen kan stimulera,
men den ar langtifran den dominerande faktom for foretagens aktivitet
pa investeringssidan. Dar avgor naturligtvis bedomningarna oeh forhoppningarna om de framtida avsattningsmojligheterna.
Att jag harutover har varit restriktiv beror pa· det enkla faktum,
att om den generella varuskatten brytes sonder pa ett sa vasentligt av-
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snitt som hal" ifragasatts, och som skulle illnebara att en tredjedel av
inkomsterna av den generella varuskatten bortfaller, sa skapas influensverkningar pa sa manga omraden att man hal" anledning befara,
att en riktig oeh konsekvent konstruerad beskattningsform mister sin
effektivitet.
Det ar alldeles sjalvfallet att regeringen illte sIal" dovorat till, om
naringslivet behover en injektion, men jag viII uttrycka det sa att det
finns andra vagal" att ge injektioner pa an att bryta sonder en bra
konstruerad och eIfektiv skatt.
Jag hal" ocksa vissa erinringar att gora emot att man ryeker ut en
enskild post i foretagens kostnadsredovisning och anvander den som
ett argument for att man konkurrensmassigt befinner" sig i en missgynnad stalining. Skulle man bedoma den svenska industrin efter dess
Ionekostnader, som ar den dominerande utgiftsposten, sa skulle den
svenska industrin over huvud taget inte vara konkurrensmassig pa den
internationelia marknaden. Jag hal" en gang hort sagas, att av hela
tiliverkningspriset pa en fardig produkt utgor lonekostnaderna 80 procent, alltsa fyra femtedelar. Jag garanterar inte for riktigheten av det
pastaendet, men jag hal" sett samma siffra anvandas aven i seriosa
sammanhang. Det ar oeksa uppenbart, att nar den svenska industrins
oeh naringslivets man frivilligt och i fredligaste stamning med handslag och giada uppsyner skriver under avtal oeh traffar Ioneuppgorelser 80m ligger ca 30--40 procent hogre an vara konkurrentlanders,
sa foreligger valgrundad anledning att saga, att en delpost pa kostnadssidan som betyder sa myeket mindre inte kan vara avgorande
for om man skail kunna havda sig i konkurrensen pa d,en internationella marknaden eller inte. Dessbattre kan man inte dra sa enkla slutsatser.
I fraga om statsutgifterna viII jag endast uppehalla mig vid nagra
av de mera vasentliga avsnitten. Forsvarsutgifterna lastes fast genom
en allman partioverenskommels~ foregaende host oeh representerar
nu drygt 4 miljarder av en utgiftssumma pa 21 755 miljoner kronor.
Naturligtvis ligger det i dessa pengar myeket av stimulans till svensk
verkstadsindustri, eItersom materielanskaffningen ar den stora posten
i de svenska forsvarskostnaderna.
Jag kan i det samma.nhangel ocksa erinra om att som genomgaende
linje i arets statsverksproposition Iigger en stravan att slappa fram
bestaliningsaskanden, som kan bereda sysselsattning inom det reg~l.
jara svenska naringslivet. Den linjen hal" understotts av ett nyligen
distribuerat cirkular till samtliga statsmyndigheter med uppmaning
att paskynda sina bestallningar hos den svenska verkstadsindustrin
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inonl ramen for de allslag som star till verkens forfogande for inne..
varande ar oeh som askas for kommande are
Sysselsattningspolitiken oeh arbetsmarknadsstyrelsells verksamhet
stalles just mot bakgrundell av konjunkturbedomningen starkt i forgrunden. Cirka 600 miljoller kronor star nasta budgetar till forfogande
for sysselsattnings- oeh arbetsmarknadspolitiken. I forgrunden star
da omskolningsverksanlheten, dar 30 000 beraknas kunna bli omskolade. Vi hal" ju fortfarande, trots hogkonjunkturdampningen, brist
pa yrkesfolk.
De rorlighetsbeframjande atgarderna far en framskjuten plats, are
betsvard oeh yrkesvagledning far okade resurser oeh natllrligtvis aven
de traditionella beredskapsarbetena, som emellertid nar det galler vagarbeten skall drivas eftel" den linjen att den arbetslose flyttas dit, dar
vagal"betet anses luest angelaget, eftersom vagarbetena pa de traditionella arbetsloshetsol"terna i dag faktiskt ligger fore viigplanens ambitiosa malsattning.
Den mest expansiva huvudtitelll ar skolhuvudtitelll. Utbildning,
forskning oeh kultur expanderar med 455 miljoner. Enhetsskolans
snabba utbyggnad, den utbildningshungriga llngdomens omhandertagande i hogre utbildningsanstalter, ,upprustningen oeh utbyggnaden
av universitet oeh hogskolor o. s. v. gar nu in i sitt mest expansiva
skede. Investeringsmassigt oeh driftskostnadsmassigt rullar det hal"
fram valdiga ansprak pa arbetskraft oeh kapital, en utveekling som
kommer att pragla tidsperspektivet atskilliga ar framover. Den utveeklingen komnler att pragla 1960-talet pa ett alldeles sarskilt satt.
Bostadshyggandet halles upp pa hog niva, heIt i linje med den
offelltliga sektorns expansion. Det byggnadsprogram vi nu hal" tagit
pa oss pa bostadsomradet, pa skolbyggnadsomradet oeh pa ovriga offentliga avsnitt hetraktar jag som ett utomordentligt ambitiost program, ett atagande som representerar maximum av vad vi orkar med
med hansyn till tillgangen pa arbetskraft oeh planeringsresurser. Det
ar over hllvud taget en ganska djarv satsning, oeh det kommer att
kravas en val fungerande arbetsnlarknadsorganisation for att inte
partiella overanstrangningar skall fora med sig negativa verkningar
effektivitets- oeh kostnadsmassigt. Vi hal" ett effektivt arbetsmarknadsverk, oeh det kommer att sattas pa prov vid fullgorandet av det nll
foreslagna programmet, dar det bl. a. galler att undvika overslag.,.
Pa bostadspolitikens omrade ligger en reform av stort intresse.
Hyresbidragen till barnfamiljerna far en vasentligt storre omfattning
genom en radikal hojning av det inkomststreek 80m kvalifieerar for
bidrag. I dag har 130 000 barnfamiljer detta hyresbidrag. Antalet
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.kommer emellertid att fordubblas. Den reformen kostar 130 miljoner.
Den finansieras i viss utstraekIling av att staten dels drar in pa oeh
deis redueerar rantesubventionerna i 1950-talets bostadsproduktion.
I prineip betyder det att ieke-barnfamiljer oeh dessutom barnfamiljer
i hogre inkomstlagen - det ror sig om arsinkomster over 30 000
kronor - far ta en hyreshojning for att ett storre antal barnfamiljer
skall erhalla ett utokat bostadsstod.
Sa langt jag kunnat finna hal' denna reform motts med positiv kritik,
men mall hal' oeksa fran nagra hall fragat: Varfor stannar staten hal'
pa halva vagen? Varfor gor ni inte rent hus med de generella bostadssubventionema?
Pa det viII jag svara, att jag tror det yore helt felaktigt att gora
rent borde Vi maste alitid ha bostadssubventionerna kvar i nyproduktionen, ty annal'S riskerar vi att intresset for att bygga svalnar eIIer
forsvinller. Ett borttagande av alIa generella bostadssubventioner skulle
namligen inte bara betyda hyresokningar pa lagst 100 oeh hogst 270
kronor per ar for en trerummare - som fallet skulle bli for det
litet aldre bestandet - utan det skulle i vissa fall medfora hyresokningar pa tva eller tre ganger detta belopp. Oeh ell sadan reform
tror jag skulle resultera i sadana kompensationskrav pa lontagar- oeh
konsulnenthall, att arbetsgivarsidan nog skulle dra sig for att avskaffa
subventionerna.
Jag hal' for min del sagt, att det ar battre att ta detta i portioner
som kan aeeepteras och 8maltas oeh som inte drar med sig brutala
storningar i hela den komplieerade apparat 80m loneokningar, konsumtionsstegring, lltgiftsokningar oeh kompensationstankande o. s. v.
tillsammans utgor.
Kostnaderna for det reguljara vagbyggandet kommer for llasta hlldgetar att ga upp till 1 300 miljoner. I denna sumnla ligger narmare
bestamt investeringar oeh underhaJI i vagal' och gator. Via sysselsattningspolitiken beraknas ytterligare 170 miljoner kronor disponeras
for vagbyggandets del. Harigenom konsumeras i det narmaste alIa
bilskatteinkomster. Det lilla overskottet pa inkomstsidan - drygt 100
miljoner kronor - finns som reserv, for den handelse sysselsattllingen sa motiverar. Det kan man val fordra med jamnmod. Om sysselsattningslaget fo~"samras, sa gar de pengarna snart at. Det kostar
i dag 20 miljoller kronor att bygga en mil motorvag; den siffran
anger vilka belopp det ror sig om, nar vi bygger vagar.
I avseende pa hjalpen till lltveeklingslanderna stiger anslaget med
46 miljoner oeh uppgar nu till 176 miljoner kronor. Det betyder att
vi okar insatserna i FN:s hjalporgan, dar Sverige i forhallande till
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folkmangd och nationalprodukt totalt sett ar den storste bidragsgivaren. Det ger oss mojlighet att oka de hilaterala faltprojekten, dar
sarskilt familjeplaneringen star i forgrunden. Det gel' oss ocksa mojlighet att fomya den svenska pappersgavan till de fyra asiatiska staterna, och vi far mojligheter att lamna ytterligare extra bidrag till
den internationella utvecklingsfonden - en extra insats som vi hittills har varit ensamma om och som uppmarksammades mycket vid
sistlidna aI'S mote i Washington.
Harutover far vi resurser for delvis nya typer av finansiellt histand. Avgorande for de svenska bidragen till utvecklingshjalpen aI',
att vara bidrag kan anvandas pa ett lTIeningsfyllt satt och med positiva
verkningar pa langre sikt. Haller man det som en riktig arbetshypotes
- och det hal' vi hitintills gjort - sa vagal' jag nog saga att den
svenska utvecklingshjalpen far det bidrag som den pa ett forsvarligt
satt kan forbruka.
Innan jag slutar viII jag understryka en synpunkt, som ligger litet
vid sidan om budgeten men som anda hal' Sill stora betydelse i det
samhallsekonomiska skeendet. Tidsutvecklingen talar ett ratt klart
sprak i avseende pa behovet av en samordning av landets ekonomiska
resurser i en alIt hardare varldsmarknadskonkurrens. Tidsutvecklingen
talar oeksa for att hal" anmaler sig ett samspel mellan den offentliga
oell den privata sektorn i den uthyggnad som forestar. Om det samspelet kan forstarkas oeh dessutom planeras med hansyn till ett troligt
utvecklingsmonster, sa hal' det sitt synllerliga yarde for vara mojligheter till fortsatt framgang oeh standardhajning.
Mot denna bakgrund hal' det under regeringens ledning inrattats
ett planeringsrad far de ekonomiska framtidsbedomningarna med inslag fran naringsliv, arbetsmarknad och samhallsekonomisk forskning.
Industrifragorna hal' fatt sitt utbyggda forum i handelsdepartementet,
lokaliserings- och kOmlTIUnfragorna i inrik~esdepartementet. Dartill
kommer den sanlordning av forskningsarbetet i alIa dess olika aspektel', som sker under statsministerns ledning. Jag betraktar detta som
ett riktigt uttryck for ett behov att samla krafterna till en gemensam
insats for folkhushallets framgang och utveckling.
Att vi inte normalt avlaser resuitaten av den samlingen i fantasi..
eggande framtidsprojekt kan delvis bero pa att man under vintern
viII skaffa sig litet sakrare underlag, innan man talar om dessa tinge
Dels kan det oeksa bero pa att det kraver tid att riktigt komma pa
det klara med vad man viII och vad mall skail saga.
Och till dess, mina vanner, far jag naja mig med de rubriker en modest budget, en konventiollell budget, gra vardag, Strangs dam-
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pade budget, slut pa hogkonjunkturen o. s. v. - som jag inledningsvis
anforde som presentationstitel pa den lilla redogorelse jag hal" lamnat.
Ordforanden: Jag bel" att pa Foreningens vagnar fa framfora ett
varmt tack till statsradet Strang· for den intressanta - och rimligtvis
ocksa pa en och annan punkt diskussionsprovocerande - expose,
som vi hal" hal' falt lyssna till.
Darmed lamnar jag ordet fritt for diskussion.
Ekon. dr Lars Nabseth: lIerr ordforande! Jag har inga ambitioner att har
forsoka reda ut vilken av finansministerns beskrivningar pa arets budget som
ar den riktiga. Inte heller har jag for avsikt att ga in pa den konjunkturkarakteristik finansministern har gjorde, bade nar det galler 1962 och 1963.
Jag kan i stort sett helt ansluta mig till den. I stallet vill jag ta upp de ekonomisk-politiska fragorna, och jag gor det mot bakgrunden av de konjunkturtendenser vi nu kan skonja for 1963.
MeHan den diskussion vi forde har forra aret och den som startats i ar foreligger en likhet, namligen den att hada diskussionerna har rort sig om huruvida
och i vilken man man skall vidta ytterligare lattnader i den ekonomiska politiken. Forra aret var det speciellt penningpolitiken som debatterades, men jag
viII havda att diskussionen i ar mera bor rora sig om de finanspolitiska atgarderna. Men innan jag gar in pa vilka atgarder jag tycker det yore lampligt att dar vidta, vill jag som hakgrund nagot berora den utveckling vi haft
under de senaste arena
I finansplanen har statsradet Strang kommenterat vad langtidsutredningen
skrev i sitt forra aret framlagda betankande. Han sager nu att utvecklingen av
hruttonationalprodukten - savitt man nu kan se - stammer bra med utredningens genomsnittsprognoser for 1960--1965. Men om man delar upp siffrarna, far man inte riktigt samma hild. Jag vill har nagot berora utvecklingen
for industrins vidkommande.
Langtidsutredningens prognoser visar pa en snahb okning av industriproduktionen under 1960-talets forsta halft, namligen med drygt 5 procent per are
Men utvecklingen under de tva forsta aren samt nationalbudgetens prognossiffror for 1963 visar, att vi nu ligger lagre. Enligt konjunkturinstitutets siffror
ar skillnaden inte sa stor, men vi ligger anda under Hlngtidsutredningens prognoser. Och om vi gar till industrins investeringar, har man anledning att bli
mer orolig for utvecklingen, nar man jamfor Hingtidsutredningens bedomningar.
Langtidsutredningen forutsade en okning av industriinvesteringarna med
50 procent under forsta halften av 1960-talet, jamfort med siffrorna for 19551960. Men om vi ser pa utvecklingen under de tre aren 1960, 1961 och 1962,
sa okade investeringarna visserligen kraftigt under 1961 men obetydligt 1962,
och vi far enligt prognoserna en kraftig - eller i varj e fall icke obetydlig minskning for 1963. Om langtidsutredningens prognoser skall ga i uppfyllelse,
maste vi darfor oka industriinvesteringarna kraftigt under 1964 och 1965~
eller med 10 a 15 procent per are
Men det bar tillaggas att man i langtidsutredningens prognoser inle sagt
direkt att industrin planerade sa kraftiga investeringsokningar, utan man sade
att det torde bli svart att farverkliga sysselsattningsprognoserna, och dil ar
det nodvandigt att vi i sfiiHet far en kraftigare okning av industriinvesteringarna

ARETS STATSVERKSPROPOSITION

15

under perioden 1960-1965 an som planerats. Men man var medveten om
att detta kunde bli besvarligt att astadkomma. Osakerheten om EEC-fragans
losning verkar ,dampande pa investeringsviljan. Dessutom maste man beakta
rantabilitetsutvecklingen. AlIa foretagare som utredningen kom i kontakt med
forklarade, att marginalerna inom industrin tenderade att sjunka. Det fanns
darfor myeket som tydde pa en storre forsiktighet med investeringarna oeh
att det skulle bli svart att oka dem kraftigt. Och om vi ser pa arets finansplan,
sa sags dar, att det kan behova vidtas atgarder for att forbattra sj alvfinansieringen inom industrin, ty om den forsvagas, sa kan det skapa svara problem
nar det galler investeringarna. Det kan darfor bli aktuellt med skattepolitiska
atgarder for att stimulera kon j unkturerna. Detta sags val inte med direkt syftning pa industriinvesteringarna, men mot bakgrunden av vad finansministern
har framhallit kanske man kan dra den slutsatsen, att han har detta i tankarna.
Mot denna bakgrund vill jag ta upp en i och for sig ganska uttjatad sak,
namligen omsattningsskatten pa industrins investerings- och brukningsvaror.
Det har namligen tillkommit en del nya skal, som gor att det ar an mera tveksamt om det ar berattigat att ha denna skatt kvar i dagens lage. Nu vet vi dock
att statssekreterare Wickman har skrivit i AFFXRSVXRLDEN, att om det blir
nagra ytterligare skattelattnader, sa ar det inte omsattningsskatten och energiskatten man har i tankarna. Dar har alltsa statsmakterna redan beslutat sig.
Men aven om man sager att skattefragan skall ses som en helhet, och att man
inte skall bryta ut vissa skatter, sa forefaller det mig anda fran ekonomiska
synpunkter hogst orationellt att ha skatter som verkar direkt snedvridande pa
produktions- och investeringsinriktningen.
Omsattningsskatten pa industrins investeringsvaror verkar pa samma satt
som en investeringsavgift. Vi har faktiskt fatt en permanent investeringsavgift
pa 6 procent, att j amfora med den tillfalliga investeringsavgiften pa 10 procent vi hade i mitten av 50-talet. Och samtidigt som vi pa den vagen dampar
investeringarna forsoker vi stimulera investeringsverksamheten genom att slappa
investeringsfonderna fria. Men vad blir foljden? Jo, foljden blir att foretag,
som kunnat avsatta pengar till investeringsfonder och vars investeringsplaner
i forhallande till avsattningarna ar relativt sma, stimuleras. Dessa foretag ar
ofta de som kan sjalvfinansiera sina investeringar. Men for andra foretag alltsa i sadana branscher dar man inte har haft tillrackligt stora vinster for
atl kunna avsatta medel till investeringsfonder, eller som av andra skal ar
mindre likvida exempelvis genom att kostnaderna for de aktuella investeringsplanerna betydligt overstiger de medel, som kunnat avsattas till investeringsfonder - dar far man genom omsattningsskatten snarast en dampning av investeringslusten och -formagan. Och da blir det en snedvridning i investeringsstrukturen av precis samma slag som man pa vissa hall pastar att vi far som
foljd av en for hog sjalvfinansieringsgrad. Detta forefaller att vara nagot i hog
grad orationellt.
Skatten pa industrins forbrukningsvaror ar kanske inte konjunkturpaverkande
i lika hog grad, men den animerar i stallet foretagen till mangsyssleri. Darigenom slipper man ifran skatten, men samtidigt dampas specialiseringstendenserna. Nu ,ar det sagt att vi inte kan vanta oss nagra Hittnader pa den
punkten, och da fragar man sig vad vi kan satta i stallet. Ja, man spekulerar
val pa sina hall i ett frisHippande igen till varen av investeringsfonderna for
byggnader, sonl ett medel att stimulera sysselsattningen nasta vinter. Alla anser
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val att utnyttj andet ·av investeringsfondsmedlet ar myeket effektivt i det syftet.
Det verkar konjunkturstimulerande. Men hur ofta kan det anvandas? Tanken
med ett sadant frislappande ar ju att investeringsplanerna skall forverkligas
pa ett tidigare stadium; man skall med andra ord gora investeringarna vid
en tidigare tidpunkt an man ursprungligen avsett. Men hur ofta kan man gora
det? Om det sker for ofta, foreligger val risk att vi i staHet for kon j unkturutjamning far den egentliga byggsasongen flyttad i viss man fran sommaren
till vintern. Men det ar val inte det enda man syftar till! Nagon utj amning
over Iangre perioder blir det da inte, oeh da har val atgarden inte fatt den
effekt man astundade.
Jag aterkOmlner darfor till att jag tyeker det nu yore motiverat att siopa
omsattningsskatten for naringslivets vidkommande. Av finansministerns foredrag i dag har jag doek forstatt att han betraktar det som rationell politik
att bibehalla den skatten, eftersom det anses medfora stora problem att bryta
sonder omsattningsskatten.
Herr ordforande, till sist maste sagas att man naturligtvis oeksa kan anlagga penningpolitiska synpunkter pa investeringsfragoma - vilket ju ar
sarskilt aktuellt i dag - oeh tanka sig ett prioritetsforfarande olika ekonomiskpolitiska atgarder emellan; pa samma satt som penningpolitiken forra aret
borde ha prioritet bor i dag de finanspolitiska atgarderna ha prioritet onl man
viII stimulera konjunkturen ytterligare.
Sekreterare Per Holmberg: Herr ordforande! Betraffande de tva-tre senaste arens finanspolitik finns det enligt Juin mening betydligt storre anledning
att rosa an att risa. Det som till skillnad fran tidigare epoker karakteriserar
utveeklingen fram mot det, som kanske kan kallas for 1960·talets finanspolitik,
ar bI. a. att vi har fatt en mindre stel finanspolitik. Den har t. o. m. varit rorlig
inom varje budgetar, vilket har medfort, att man inte i lika hog grad som
tidigare har behovt bedoma konjunkturerna ett oeh ett halvt a tva ar i forvag,
nar statsbudgeten gj orts upp.
Som ett led i en mera dynamisk fralntidspolitik har man oeksa gatt in for
att tala mindre oeh mindre om uppdeiningen i driftbudget oeh kapitalbudget.
I stallet ror man sig med realekonomiska termer. Detta har inte minst i arets
finansplan kommit till uttryek pa ett myeket sympatiskt satt, oeh finansplanen
har darigenom blivit riktigt n j utbar att lasa. Jag hoppas att man kommer att
fortsatta pa den linj en, sa att den formella gruppindelningen upphor alldeles i
statsverkspropositionen framdeles.
Genom den forda finanspolitiken har vi fatt en s. k. flexibel kapitalmarknad,
vilket oeksa ar en nyhet. Oeh det ser ut 80m om dessa positiva drag skulle
fortsatta att karakterisera finanspolitiken aven nasta budgetar.
Men det finns anda en del ting i statsverkspropositionen, 80m man kan oeh val oeksa bor - kritisera oeh anlagga avvikande synpunkter pa. Jag
tyeker slUunda, att om .m.an skall lagga nagra generella synpunkter av kritisk
art pa den senaste statsbudgeten, sa ar det forst oeh framst den att budget.
aret alltj anlt behandlas SOln en enhet. Man delar inte upp aret i olika perioder,
oeh det namnes inte med ett ord i finansplanen att vi traditionellt for en
myeket kon j unkturdampande finanspolitik under det forsta halvaret - alltsa
pa varen - oeh en mycket stimulerande under arets andra halft. Detta beror
pa systemet med restskatt under varen och skatteaterbaring fore j ul, en sak
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som medfor mycket stora sasongsvangningar i hela samhallsekonomin. Den
effekten finns som sagt inte ens namnd i statsverkspropositionen, an mindre
nagra atga-rder mot den.
En annan sak som bor kritiseras i den nya budgeten ar, att man dar sa
snallt godtar den enligt min mening for laga bruttonationalproduktokningen
3,5 procent fran 1962 till 1963. Finansministern sade nyss, att den okningen
innebar att vi tar alIa landets resurser i ansprak. Men det stammer inte riktigt
med vad som star i nationalbudgeten. Dar kan man namligen Hisa, att det
finns utrymme for en okning av bruttonationalprodukten med 4,5 procent. Jag
beklagar darfor, att man i arets statsverksproposition och finansplan inte anvisar effektivare vagar for att ta ut den produktionsokning som vi har resurser
for att astadkomma.
En tredje invandning av mera allman karaktar, som jag tycker ati man
bor gora, ar att strukturfragorna och de mera langsiktiga fragorna inte tas upp.
Det ar val ocksa det som gjort att tidningsrubrikerna om statsverkspropositionen har innehallit sadana ord som "gra vardag" o. d. Nu har vi dock fatt
ett ekonomiskt planeringsrad, och finansministern har stallt i utsikt en kompletteringsproposition till varen, i vilken planeringsradets forsta resultat kommer att redovisas. Vi far hoppas, att det sedan inte skall bli sa mycket av "gra
vardag". Men jag har ju for min del svart att se hur detta ekonomiska pIaneringsrad pa fyra manader skall kunna planera fram nagra mera anmarkningsvarda resultat, sa ovan som man ar i kanslihuset nar det galler langtidsplanering.
I samband med planeringsverksamheten vill jag tillagga, att det ar beklagligt att departementens planeringsresurser inte har byggts ut - eller rattare
sagt tillskapats. Flert,alet departement har namligen inga resurser aUs. Jag
skall inte dar komma med nagra exempel, men det forhallandet att sa manga
statsrad har tid att inviga broar och liknande visar val bI. a. att man inte
tillrackligt sysslar TIled planeringsfragor i departementen.
Det ar sj alvfallet ett mi~sforhal1ande, att inte varjc departement har planeringsresurser. Sadana borde tillskapas. Oeh naturligtvis borde man ocksa
koordinera dem myeket strangt - inom ramen for det tillsatta planeringsradet. Det har oeksa i olika sammanhang framforts en del synpunkter pa
departementens planeringsverksamhet, men de har tyvarr inte beaktats i statsverkspropositionen. Kanske ar det sadant vi far lasa om i kompletteringspropositionen, oeh mahanda blir det planeringsradets forsta uppgift att foresla
mera planering pa hI. a.· departementsniva.
Om jag sedan gar over till mera speeiella synpunkter pa statsverkspropositionen, sa finns det gott om material, om man hladdrar igenom de flera
'tusen sidorna. Jag skall dock inte har narmare ta upp fragan om hjalpen
till u-Ianderna. Det har en del av mina kolleger gjort, oeh jag tror att finansministern oeh regeringen kan vanta en hard dust om den saken hI. a. fran
vara lontagarorganisationer. En okning av u-Iandshjalpen fran 130 till 176
TIliljoner kronor ar val knappast ens symbolisk, oeh den star heller inte i
samklang med proposition nr 100 vid farra arets riksdag, som handlade om
hjalpen till u-Ianderna. Men jag skall som sagt inte uppehalla mig vid den
saken. Jag viII bara erinra am att Stoekholms-Tidningen i forrgar hade en
artikel om den fragan.
Ett annat sporsmal av speeiell hetydelse ar bostadsbyggandet. Vi har har
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fatt hora att avsikten ar att bygga minimum 85 000 lagenheter i ar oeh nasta
are Jag vet inte vad det ar som gjort att man stannat vid just denna laga
siffra. Pa en Hinsbostadskoferens i forra veekan sades det bI. a. att bostadsstyrelsen hade gjort en enkat med aHa landets kommuner, oeh resultatet av
den visade att det foreligger ett byggbehov pa 105 000 Higenheter per ar for
de narmaste tre aren. Kommunernas talesman sade dock, att sa myeket kan
vi inte bygga. Men 100 000 lagenheter kan vi ra med, sade de.
Oeh vad ar det da som motiverar den laga siffran 85 000 lagenheter? J0,
det sags att vi inte har tillraekligt med arbetskraft oeh inte tillraekliga planerings- oeh projekteringsresurser for att bygga mera. K·anske ar det oeksa
brist pa materiel. Na, de dar tongangarna kanner vi igen. Oeh vi tror inte
sarskilt myeket pa sadana argument. Ty jag har atminstone sju ganger sedan
50-talets mitt hort social- oeh finansministrarna tala om att vi bygger "till
siste muraren". Det sades nar vi byggde 55 000, 65 000 oeh 75 000 lagenheter, oeh detsamma sags nu. Den dar siste muraren orkade verkligen med
att oka lagenhetsproduktionen oerhort myeket pa ganska kort tid!
I den senaste langtidsutredningen sades ingenting om den siste muraren.
Dar tog man i stallet till ett nytt begrepp, namligen planerings- oeh projekteringsresurserna. Uttryeket aterkommer sedan i statsverkspropositionen. Men
hur ligger det egentligen till med den saken? Langtidsutredningen forklarade,
att pa grund av de knappa planeringsresurserna kan vi inte oka bostadsbyggandet till mer an 85 000 lagenheter, oeh den okningen skulle intraffa
forst 1965. Men redan 1963, allts! tva ar tidigare, byggs det 90000 Uigenheter, om det viH sig val! Det dar gor att man har ratt svart att tro pa argumenten - i varje fall sa lange de presenteras i allman form - att vi har
sa knappa planerings- oeh projekteringsresurser.
Bostadsstyrelsen har lagt fram forslag om att staten skulle staHa 70 miljoner
kronor till kommunernas forfogande for markforvarv. Men dar hat finansministern varit hard oeh avslagit kommunernas begaran. Jag ar nastan overtygad om,att om finansministern inte hade varit sa hard pa den punkten,
sa hade kommunernas planeringsmojligheter - som i varje fall ibland sam·
manhanger med markfragorna - forbattrats vasentligt.
Nu ar dock siffran 85 000 lagenheter en minimisiffra, oeh det ar verkligen
hogst angelaget att den rundas av uppat, inte minst darfor att det i hog
grad heror pa bostadsbyggandet hur stor bruttonationalproduktokningen blir.
Om vi har brist pa arbetskraft i byggnadsindustrin men arbetsloshet inom
andra sektorer i samhaHet, sa bor givetvis arbetsmarknadspolitiken goras
mera effektiv. Da bor man med andra ord forsoka flytta over arbetskraft
fran dessa ovriga omraden - oeh det bor inte vara omojligt, om man ger
tillraekligt generosa flyttningsbidrag oeh liknande formaner. Oeh om vi inte
tar argumentet om projekteringssvarigheterna alltfor myeket pa allvar - vilket
vi val inte bor gora med hansyn till att langtidsutredningens prognoser oeh
de praktiska erfarenheterna visar sa liten overensstammelse - sa horde
hostadsbyggandet kunna stiga vasentligt. I sa fall bor oeksa hruttonationalproduktokningen kunna narma sig det hogre tal, som vi har resurser till att na.
Sedan vill jag gentemot dr Nabseth ifragasatta, om foretagens vinstutveekling verkligen maste ha nagot myeket nara samband med foretagens investeringsverksamhet. Det sags i finansplanen oeh i den preliminara nationalbudgeten att en av orsakerna till att industrins investeringar minskar i ar
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just ar de fallande vinsterna. Det tror dr Nabseth starkt pa. Finansministern
tror nagot pa det - atminstone i den skrivna texten, kanske inte lika myeket
i den muntliga framstallningen. For min del tror jag inte aIls pa det, just av
de skal finansministern anfort i dag. D~t finns en Hten motsagelse mellan den
muntliga utlaggningen oeh det som skrivits i finansplanen pa den punkten.
Jag delar helt herr Strangs uppfattning att det som avgor investeringslusten
framst ar foretagens forvantningar nar det galler avsattningsmojligheterna pa
langre sikt. Om lanemojligheterna men inte vinsterna okar, sa hetyder vinstminskningen inom rimliga marginaler inte sa myeket. Eventuellt spelar den
ingen roll alls.
Vi har sett det av utveeklingen bade under 1961 oeh 1962. Konjunkturinstitutet har i det avseendet ganska forfinade kalkyler, som visar de mera realistiska sammanhangen, oeh de kalkylerna overensstammer med vad finansministern nyss framholl hare
.
Nar det slutligen galler fordelningsfragorna - varav u-Iandsprohlemet bara
ar en detalj - sa tyeker jag att man i statsverkspropositionen ganska myeket
har forsummat fordelningspolitiken i samhallet. Man kan inte hara hanvisa
till lontagarorganisationerna oeh saga att de astadkommer en rimlig fordelning
av inkomster oeh formaner i samhallet. Det finns stora omraden, som lontagarorganisationerna inte rar med i fordelningssammanhanget. Ett av de
omnldena ar familjepolitiken. Naturligtvis ar det valkommet att familjebostadsbidragen okar, men det ar oeksa det enda uppmuntrande som dar sker
i are Barnhidragen ligger kvar dar de ligger. Ingenting gores enligt statsverkspropositionen for barndaghemmen oeh barntillsynsverksamheten, vilket ar en
forutsattning for att kvinnorna skall kunna ge sig ut pa arhetsmarknaden.
Xyen betraffande andra famil j epolitiska fragor star det myeket litet i statsverkspropositionen. Men det ar inte enbart finansministerns fel att sa ar fallet.
Det finns ju aven andra personer i regeringen. Man maste anda heklaga, att
det i statsverkspropositionen ar sa oerhort tunnsatt med uppslag pa familjepolitikens omrade.
Bankdirektor Rune Hoglund: Herr ordforande! Mina damer oeh herrar!
Den fraga j-ag har amnar ta upp ar inte direkt herord i kvall av statsradet
Strang, men den finns med i saval finansplanen som i lieentiat Krister Wickmans artikel i tidskriften AFFXRSVXRLDEN. Jag syftar har pa foretagsfinansieringen.
I finansplanen talas det om den allmanna tendensen till minskad sjalvfinansiering inom naringslivet oeh om de negativa verkningarna darav for
den framtida industriella expansionen. Finansministern uttryeker dar vissa
bekymmer over foretagens okade beroende av frammande kapital oeh antyder
hehovet avatt eventuellt forsoka forbattra foretagens forsorjning med riskvilligt kapitaI.
Det ar ett gammalt problem som har dyker upp. For ett tiotal ar sedan
skrevs oeh talades det myeket om hristen pa riskvilligt kapital, men da var
det val endast naringslivet som uttryekte bekymmer pa den punkten. Man
framholl att tillgangen pa sadant kapital fran externa kallor hade krympt,
hI. a., pa grund av den progressiva beskattningen, vilken hade minskat de
privata plaeeringarna i aktier. Som ett tecken harpa framholls den stagnation
som da radde pa aktiemarknaden oeh den krympande nyemissionsvolymen.
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Nagot namnvart gehor fick dessa synpunkter emellertid· inte, kans~e framst
darfor att foretagens mojligheter till sj alvfinansiering da val' mycket goda
och mojIiggjorde en snabb industriell expansion. Aven om foretagen inte
kunde skaffa tillrackligt med riskvilligt kapital utifran, hade de mojligheter
att skapa sadant kapital genom internt sparande, d. v. s. fondbildning.
Nu har dock aven de interna kallorna for riskkapital borj at floda mindre
rikligt, med pafoljd att forsorjningen med sadant kapital har blivit ett problem aven for finansministern. Men det ar delvis ett sj iilvforvallat problem.
De minskade sjalvfinansieringsmojligheterna beror niimligen inte enhart pa
den konjunkturavmattning som vi nu upplever, utan den ar delvis ocksa en
fol j d av den skattepoIitik som bedrivits har i landet under de senaste aren.
Den politiken har namligen i viss man syftat till att minska mojligheterna till
fondbildning inom foretagen. I detta syfte har man hI. a. skarpt avskrivningsreglerna och minskat friheten vid Iagervarderingen.
Avensa har pensionsreformen inneburit minskade mojIigheter att gora skattefria avsattningar till pensionsstiftelser o. d. Pa den punkten kommer foretagen att mota stora problem. Man kan uppskatta storleken av alIa Iandets
pensionsstiftelser hos foretagen till omkring 7 nliljarder kronor. Pa grund
av de regier som nu galler kommer dessa stiftelser att avtappas pa 2 miljarder,
oeh den likviditetsavtappningen kommer att bli myeket kannbar for foretagen.
Filosofin bakom den "-anti-sj alvfinansieringspolitik" som hedrivits fran
statsmakternas sida har varit tvafaidig. DeIs har man velat gora foretagen
mera beroende av kreditmarknaden - for att darnled oka penningpolitikens
effektivit.et - dels har man ansett att fordelningen av de tillgangliga kapitaIresurserna meHan olika anvandningsomraden blir samhallsekonomiskt bast,
nar kapitalet inte stannar inom de foretag dar det genererats utan tvingas ut
pa allmanna marknaden.
Man kan saledes saga att den skattepolitiska pendeln sedan mitten av 1950talet nu har borjat svanga tillbaka. Under 1930-talet stravade man efter att
pa olika satt forstarka foretagens sj aIvfinansieringsmojligheter. Under intryck
av de erfarenheter som hade gjorts under depressionskriserna pa 1920- och
1930-talen ansags det fran konjunkturpolitiska synpunkter viktigt att foretagen blev finansiellt sett sa starka som mojligt. rvlan stravade efter att decentralisera den antieykliska politiken genom att lata foretagen under goda
ar samla pa sig resurser och bli sa starka som mojligt for att kunna uppratthiHla
sysselsattningen under samre tider.
Under efterkrigstidens inflationskonjunktur har behovet av detta slags konjunkturberedskap inte varit lika aktuellt. I stiillet har man haft svarigheter
med att bekiimpa inflationen oeh detta har sa smaningom lett till den skattepolitiska omorienteringen.
Nu tyeks emellertid konjunkturerna ha borjat andra karaktar igen. Den
mest akuta inflationsperioden anses av manga vara over, oeh i stallet har
man borjat tala om deflationsrisker. Detta innebar, att man ater i stor
utstrackning har borjat agna uppmarksalnhet at den konjunkturberedskap,
som utan tvivel ligger i valkonsoliderade foretag. Och isamballd darmed har
det gamla problemet med riskvilligt kapital dykt upp igen. Detta borde vara
ett memento for dem som alltj amt driver den tesen aU foretagens sj iilvfinansieringsmojligheter borde inskrankas, sa att vi far - sonl det heter - en
TIlera fungihel kapitalmarknad.
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I stallet for att fortsatta pa den inslagna vagen och skara ned sj alvfinansieringsmojIigheterna inom foretagen borde man nu ta itu·. med hela problemet
om det riskvilliga kapitalet och forsoka finna den ur samhallsekonomisk synpunkt .basta losningen. Vi kanske behover· en ny kreditmarknadsutredning,
som kan ta upp dessa problem ungefar efter de riktlinjer som den engelska
Macmillan-kommitten arbetade efter under 1930-talet. Jag har en kansla av
att vi alltfor mycket sysslat med den rena kreditgivningens problem och alIt'for litet med den andra sidan av kapitalforsorjningen, den som ror det riskvilliga foretagarkapitalet. Kreditmarknadsutredningen agnade i varje fall inte
nagon uppmarksamhet at den saken.
Vi har fortfarande i kraft en del lagbestammelser, som forsvarar forsorjningen med riskvilligt kapital. Nagra av dessa hestammelser tillkom i skuggan
av Kreugerkraschen pa 1930-talet, och de bor i detta lage vara mogna for
revidering. Jag syftar har hI. a. pa det forbud som rader mot bankernas
innehav av aktier. Det ar ju ganska markligt att bankerna inte ens har samma
hegransade mojlighet till aktieplaceringar sam forsakringsbolagen hare Om
bankerna finge vissa mojligheter att aga aktier, skulle sjalvfallet deras chanser
att bidra till forsorjningen med riskvilligt kapital forbattras, kanske inte
framst genom egna aktieinnehav utan genom att bankerna da fick mojIighet
att medverka vid bildandet av vissa typer av specialinstitut, som vi nu saknar
har i landet men som pa en del hall i utlandet - hI. a. i England, Tyskland,
Amerika och Frankrike - spelar en viktig roll som formedlare av sadant
kapitaI. Jag syftar har bI. a. pa institut som specialiserar sig pa aktieemissioner, som forvarvar minoritets- eHer rna j oritetsaktieposter i mindre foretag,
t. ex. falniljebolag, och sedan saljer dem eller ligger med dem till dess bolaget
ar moget ·att introduceras pa borsen. Dar tycker jag att vi har en lucka i var
kapitalmarknad, som borde fyllas ute
En annan institutioneII fraga som ar val yard att berora i detta sammanhang ar forbudet att belana investmentholags aktier. Aven det forbudet ar en
relikt fran 1920- och 1930-talen. Det medfor i dag en hel del besvarligheter,
som ar helt onodiga. Forbudet forsvarar starkt investmentbolagens emissioner.
Det forsvarar darigenonl ocksa for investmentbolagen att mot kontant ersattning overta de familjebolag 80m av skatteskal eller sam pa grund av andra
motiv - nodvandig kapitalkravande expansion, strukturella faktorer etc. viII salja sig till ett investmentbolag. Forbudet bromsar helt odifferentierat en
i sig starkt onskvard vidgning av aktiemarknaden.
Medan vi talar om naringslivets finansieringsmojIigheter vill jag ocksa berora fragan om bankernas ratt att utge forlagslan. Dar galler den regeln att
Hinen hara far uppga till 50 procent av aktiekapitalet. Aven dar skulle man
onska en forbattring, sa att bankerna i okad utstrackning kunde lana upp
pengar t. ex. i AP-fonderna och slussa dem till kunder i naringslivet. Det yore
ett satt att underlatta detta problem. Det finns naturligtvis aven -andra metoder.
Vidare rader det i dag forbud for bankerna att for egen rakning overta
industrins forlagsbevis. Det ar ocksa ett forbud sam minskar industrins
mojligheter att lana kapital, och ett forbud som man starkt kan ifragasatta
riktigheten av.
Sa till slut ytterligare ett litet onskemal. Fragan om ~tt forlagslaneinstitut
for handeln, har ju varit forema} for manga och langa utredningar. Under
hela efterkrigstiden har handeln kravt mer oeh mer kapital, bade relativt
I
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och absolut sette Det ar nog en ganska trygg spadom att denna utveckling
kommer att fortsatta. Oeh handeln har inte samma mojIigheter som industrin
att belana lager, fordringar, inventarier och maskiner. Det ar darfor ett myeket
starkt onskemal att vi antligen far denna fraga knackt, sa att oeksa handeln
far det praktiska institut som industrin har tillgang till.
(Harefter overtogs ordforandeposten av Foreningens VIce ordforande, fit
lic. Jonas Nordenson.)
Professor Erik Dahmen: Herr ordforande! Jag vill knyta an till vad dr
Nabseth sade om avvagningen mellan finans- och penningpolitiken, och jag
tankte gora det fran mera allmanna ekonomisk-politiska oeh prineipiella syn..
punkter.
Enligt ett uttalande i en aftontidning ser finansministern finanspolitiken
oeh penningpolitiken som kommunieerande karl. For mina syften ar liknelsen
med tva tommar battre. Finansministerns tanke, sadan den framkommer i
finansplanen och i kvallens anforande, ar att man genomatt halla ganska
hart i den finanspolitiska tommen far mojligheter att kora med relativt latta
penningpolitiska tommar. Det ar ocksa den synen som har praglat den ekonomiska poIitiken under senaste ar, och man tyeks ha samma mal for den
narmaste tiden.
Nar jag laste finansplanen, fragade jag mig, vilka teoretiska och praktiskpolitiska overvaganden som ligger bakom valet att halla relativt hart i den
ena tommen och relativt latt i den andra. Jag har fatt litet mera informationer pa den punkten har i kvall. Den strama finanspoIitiken kan betyda
avhallsamhet fran ytterligare starka utgiftsstegringar fran statens sida, och
det forefaller som om finansministern menade, att den inneborden skall en
stram finanspolitik ha idag. Trots att han vill oka utgifterna pa en del punkter, bi. ·a. av sysselsattningspoIitiska skal, ser man anda tydligt, hur statsverkspropositionen andas en radsla for att nu i konjunkturpolitiskt syfte oka
statsutgifterna alltfor mycket. Ur rent kon j unkturpolitisk synvinkel kan det
val i och for sig finnas utrymme for ytterligare okning av statens utgif.ter,
men jag delar andA finansministerns uppfattning, att det ar klokt att inte
pa den vagen latta mera pa finanspolitiken an som nu gjorts. Later man
utgifterna ga alltfor mycket i hojden och sa att saga visar gront ljus for de
egna anhangarna - och for oppositionen - sa kan utgifterna snabbt ga alltfor
starkt i hojden och bli ganska Hista. Om sedan konjunkturerna svanger och
vi far overkonjunktur igen, sa kan vi harona i en hogst obehagIig situation,
dar det inte gar att pressa ned utgifterna.
Men nu ar det ju sa - som ocksa dr Nahseth framholl - att en konjunkturstimulerande finanspolitik inte bara behover betyda okade utgifter. Det
kan ocksa ta sig uttryck i sankta skatter. Om jag fortfarande haIler mig
. till den rent konjunkturpolitiska synpunkten, sa tycker jag, att starka argument kan anforas for en konjunkturpolitisk skattesankning i dagens lage oeh
en revision av skattesystemet pa de punkter, som har har varit uppe till debatt.
Idag kan inte samma argument anvandas som finansministern anvande for
nagra ar sedan, nar han talade emot skattesankningar, eftersom den konjunkturmassiga situationen idag j u ar en helt annan an da. Inte heller kan finansmini-stern garna anvanda argumentet att man inte kan lata skatterna ga ned,
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darfor att man da blir last i en framtida hogkonjunktur med inflatoriska
inslag. Med det parlamentariska underlag finansministern har, tror jag inte
det ar svart for honom att vid en konjunktursvangning uppat genomfora en
skattehojning i konjunkturpolitiskt syfte, sarskilt inte om skatterna sankts
nagra ar tidigare. AlIra minst torde det bli svart att hoja foretagsskatten,
om den justeras nedat idag. Jag menar darfo.r, att det yore klokt att idag
sanka skatterna bade med tanke pa dagens konjunkturlage oeh i beredskapssyfte.
Om vi forlanger perspektivet, sa skall vi forst komma ihag att kostnadsinflationsproblemet inte 10sts. T. o. m. under konjunkturdampningar har sadana inflationstendenser fortsatt. Nar konjunkturerna gar uppat igen kan vi
nog fa tillbaka nagot av gammaldags efterfrageinflation, lat vara inte av
1940- oeh 50-talets styrka. I Amerika kommer man, tror jag~ att efter hand
stimulera konjunkturerna med helt annan kraft an hittills. I England likasa. Jag
tror alltsa inte, att de nuvarande overkapaeitetstendenserna blir bestaende i
langden annat an pa enstaka hall. Talet om "deflation" tror jag inte alls pa.
Det finns ytterligare skal for min syn pa den ekonomiska politiken. Vi har
idag - med ratta - genomfort en diskontosankning, som kommer att leda
till nagon sankning oeksa av den lang·a rantan. Jag har emeHertid den uppfattningen, att vidarmed kommit sa nara botten, att det blir myeket diskutabelt, huruvida vi kan - eller bor - Hita den langa rantan ga annu langre
ned. Min syn pa den fragan sammanhanger just med den langsiktiga inflationsproblematiken.Om vi i framtiden far en genomsnittlig penningvardeforsamring pa 2 a 3 proeent eller mera, sa ar det val minst sagt tveksamt, om
vi kan halla den langa rantan nere vid ungefar samma niva som under 1940talet oeh 1950-talets forsta halft. Risken ar kanske, att vi forleder oss sjalva
till att gora det. "Tekniskt" gar ju marknadstendenserna i den riktningen,
narmast pa grund av AP-fondernas valdsamma okning. Oeh pa kort sikt gar
oeksa forvantningarna inom naringslivet at det hallet. Men en sadan rantenedpressning skuHe inte stamma med det konjunkturpolitiska kravet pa en
inflationsbekampande politik. Jag tror darfor, att oeksa de penningpolitiska
synpunkterna gor, att vi nu bor latta pa den skattepolitiska tommen i staHet
for att fortsatta pa rantesankningarnas vag.
StatsradetGunnar Strang: Herr ordforande! Jag skall forsoka att har
gora nagra kommentarer till de inlagg som gjorts, oeh som jag med stort
intresse har lyssnat till.
Dr Nabseth tog upp fragan om harmonin mellan langtidsutredningens prognoser oeh den utveekling 80m finansplanen oeh statsverkspropositionen ger
uttryek for. Men dar vill jag saga att prognoser ju aIdrig ar nagra altartavlor.
Om jag tanker pa alIa de langtidsprognoser jag last, sa erinrar jag mig,
att de alltid har haft det gemensamt att utvecklingen faktiskt har korrigerat
dem pa olika punkter. Jag ar darfor inte helt overtygad om att langtidsutredningens prognoser alltid anger· den absolut riktiga utgangspunkten for malsattningen.
Jag minns exempelvis, att nar den forra langtidsutredningen overlamnade
sitt betankande, sa forde jag en debatt med professor Svennilson, oeh jag
opponerade mig da mot hans veneration for konsumtionsutrymmesstegringen.
Han gj orde sig den gangen till tolk for uppfattningen att vi hade investerat
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for intensivt och for mycket. Nu ar det riktigt att i stallet slappa fram konsumtionen, sade han. Men som samhallet i vara dagar ar konstruerat, tror jag
att vi aIdrig behover ha nagra bekymmer for att konsumtionen blir strykpojke..
I den Iangtidsutredning 80m presenterade sitt betankande for nagra ar
sedan raknade man med en battre utveckling for industriinvesteringarna an
vad vi i dag ser framfor oss, men man raknade inte med en sa stark utveckling
av industriinvesteringarna som vi hade under 1960-talets tva forsta are Nu
viII jag inte vara Iattsinnig och dra nagra slutsatser, men an sa lange ligger
vara industriinvesteringar val i jamnbredd med Iangtidsutredningens -prognoser, och det behovs bara att det lattar pa nytt ute pa varldsmarknaden, sa
har vi alla utsikter att halla den placeringen.
Och vad ar det som kannetecknat 1962? Jo, det ar dampningen av konjunkturerna for maIm, jarn och skogsindustrins produkter. Vad Inalm-en -angar
har vi visserligen i ar noterat en prisreduktion, men allting talar for att 1963
kvantitetsmassigt kommer att medfora en produktionsstegring - alltsa en
storre avsalukvantitet - an 1962. Och investeringarna i den svenska maImhanteringen - dar ju det statliga bolaget LKAB dominerar - kommer under
1963 inte att ligga under 1962 ars siffror. Snarare tvartom.
For verkstadsindustrin ar bilden litet mera nyanserad. Na! det galler jam
och stal har vi en press nedat, medan vi pa det elektrotekniska avsnittet har en
klar tendens uppat. Hur helhetsbilden dar blir allteftersom utvecklingen fortskrider vet vi ganska litet om. Jag har emellertid med stort intresse last en
redovisning i senaste numret av Handelsbankens publikation INDEX, dar det
talades om hur utvecklingen kan antas bli for skogsindustrin, savitt nu kan
hedomas. M-an sHir dar fast, att den svenska traindustrins export hittills i ar
ligger ungefar dubbelt sa hogt som vi motsvarande tid i fjol. Man konstaterar
ocksa att volymen pa den massa vi salde under forsta kvartalet 1962 lag
12 procent lagre an motsvarande volym under forsta kvartalet 1961, men
volymen pa massan under sista kvartalet 1962 lag 12 procent hogre an motsvarande volym 1961. Och de prisfixeringar 80m sedan gjorts ligger nagot
battre till an foregaende host.
Vad som egentligen har gj ort alla naringslivets och industrins man sa
dystra under de overHiggningar vi haft med dem under 1962 har - vid
sidan om jarnet och malmen - varit utvecklingen pa skogsindustrins omrade.
Om jag skall tro pa de siffror jag nyss anforde - och de verkar i hog grad
trovardiga - sa far jag en kansla av att man nu borjar se litet mera positivt pa de sa att saga dampade avsnitten inom var industri. Och da kan det
val handa att vi om ett halvar befinner oss i den situationen att vi kan gora
nya jamforelser och darvid komma till ett ganska tillfredsstallande xesultat.
Sedan kom dr Nabseth tillbaka till fragan om nodvandigheten att liberalisera for industrin nar det galler omsattnings- och energiskatterna, och han
erinrade da om att investeringsfonderna i det avseendet inte ar tillrackliga
alternative Men i den man jag har kunnat utHisa kritikernas uppfattning i
investeringsfondfragan, sa har kritiken huvudsakligen kommit fran den kant
av naringslivet, dar man sager: "Vi ar orattvist behandlade, ty investeringsfonderna ar en exklusiv foreteelse for ak.tiebolag och ekonomiska foreningar.
Fon-derna galler inte for_ familjebolag, mindre handelsbolag och sa att saga
vanliga rorelseidkare. Investeringsfonderna ar en av statsmakterna animerad
stimulans till de storsta industriforetagen och ar foljaktligen inte en korrekt
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hehandling av de sma rorelseidkarna." De anser sig darfor bora ha nagot
liknande.
Darlor haIler vi nu pa i departementet att undersoka vilka mojligheter vi
har att reformera investeringsfondlagstiftningen. Tre kloka karlar har funderat pa den saken i en utredning oeh. presenterade .for en. tid sedan ett forslag.
Det kommer oeksa en proposition i areIidet till varriksdagen 1963. Jag brukar
av prineip inte avsloja vad vantade propositioner kommer att innehalla, men
jag kan val anda saga att denna proposition kommer att innebiira vissa nya
inslag i den nuvarande tekniken, inslag :Born jag hoppas skall hli intressanta..
Mera vagar jag inte saga, ty da raknar ni ut vad det ar fraga om, oeh det
vin jag inte att ni skall gora.
Doktor Nabseth slutade sitt anforande med att saga, att finanspolitiken
enligt hans mening i nuvarande speeifika lage horde ga fore penningpolitiken
som instrument i konjunkturpolitiken. Jag kan kommentera det pa samma
satt som jag kommenterar professor Dahmens inlagg. Aven han uppeholl sig
ju i langa styeken vid samma sake Jag har tidigare - senast vid en forfragan fran TT i dag - anvant uttryekssattet latt jag betraktar finans- oeh
penningpolitiken som kommunieerande karl. Professor Dahmen ser det mera
som ett par tommar, oeh han tyeker att maQ. skall dra hardare i den ena oeh
svagare i den andra i en viss situation - oeh tvartom nar laget sa pafordrar.
Men risken da tror jag ar, att farden hlir litet vinglig. Min liknelse moo de
kommunieerande karlen tror jag battre uttryeker var viIja att halla oss mitt
pa vagen. Men jag skall garna erkanna att professor Dahmen i stort sett har
Hist mina tankar alldeles ratt - utan att darfor som tankeUisare kunna konkurrera med paret Truxa, vilket ingen begar.
Det ar sjalvklart, att man med langvarig praktisk-politisk verksamhet efter
hand far vissa erfarenheter, som gor att man relativt snart kommer underfund med att det finns politiska instrument - enkannerligen da skatteinstrumentet - som ar besviirliga att anpassa efter konjunkturforhallandena. Vi har
forsokt gora sadana anpassningar, oeh delvis har vi val lyekats. Men vi
behover ocksa de penningpolitiska instrumenten, vilka ar Uittare att hantera.
Den saken ar oomtvistlig. Dar delar jag helt oeh fuUt professor Dahmens
uppfattning.
Men dagens konjunktursvaeka eller konjunkturdampning far inte inge oss
den forestallningen, att vi definitivt har lamnat inflationsfebern bakom oss,
oeh att vi for lang tid framat kommer att fa leva i ett rakt motsatt klimat.
Oeh inte heller tror jag att produktionskostymen ar sa stor, att vi skulle hehova
nagon langre tid pa oss for att vaxa i den. Det kan ~nda sig ganska snart.
Oeh vi har ju hrottats tillraekligt med de hesvarliga inflationstendenserna i
samhallsekonomin. Vi ar darfor inte benagna att helt plotsligt franhanda oss
vart skattepolitiska instrument. Myeket snart kan vi hli tvungna att sniekra
ihop ett nytt oeh satta det i funktion, viIket minsann inte ar nagon latt sak!
Det ar tyvarr sa - oeh nar jag sager "tyvarr", talar jag inte som ,representant for nagot kollektiv utan enbart 80m privatman - att om oppositionen
i riksdagen fran den yttersta vanstern till yttersta h~gerkanten {orenar sig
i en skattevotering, sa vinner denmed en rost overvikt over regeringspartiet.
Oeh ni kan tro mig ~ jag iir vittnesgill dar - nar jag sager, att moo den
myeket jamnt vagande politiska konstellation vi har i riksdagen oeh moo
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valrorelse vartannat ar ar det mycket, mycket svart att reparera ett skarnfilat skatteinstrument.
Vidare tro,r jag att -ratt mycket talar for .professor Dahmens uppfattning i
diskontofragan. Vi har nu ett diskonto pa 3,5 procent. Vid den langa rantans
rimliga anpassning till det diskontot kan man givetvis anlagga ytterligare en
synpunkt pa problemet, namligen den att om man gar annu langre ned, sa
riskerar vi att eliminera den ambition att spara, som vissa sparare har med
avseende pa ranteavkastningen som en frukt av sparandet. Fast sjalv gor jag
vissa reservationer. i fraga om att just ranteavkastningen ar nagon starkt padrivande faktor i den enskilde individens sparande. I- allmanhet ar det nog
andra motiv och varderingar som ligger i botten pa sparandet, t. ex. trygghetsbehovet och liknande.
Men jag skall inte forneka att avkastningen pa det sparade -kapitalet -spelar
en roll. Det gor den bI. a. darfor att den publikt och officiellt ar en sa ofta
diskuterad fraga. Och va-d mianniskor ofta laser om i tidningarna brukar de
tyvarr ocksa tro pa - det sager jag, trots att jag ser atskilliga chef.redaktorer
,samlade har i kvall. Om man i pressen envist och allvarligt talar om for
lasarna att det inte ar nagon ide att spara, ty prisstegringarna blir minst lika
stora som ranteavkastningen - ja, da ar det en propaganda som nog har en
viss effekt. Och da ligger det naturligtvis nagonting i att man inte garna kan
ga sa mycket langre ned an dar vi nu are
En rantesankning kan nog ocksa ibland som stimulans for investeringsverksamheten vara av ratt begransad rackvidd. Jag minns t. ex. att rantan
under 1930-talets mest besvarande depression var uppseendevackande lag, men
den lockade anda inte till nagra investeringar, darfor att efterfragan pa kapital totalt saknades. Och vi vet ocksa att rantan under efterkrigstiden har
varit hog - tank bara pa hur det var 1960 och 1961! - men det hade inte
aIls nagon avskrackande effekt pa vare sig allmanna eller privata investeringar. Tvartom slogs man om pengarna, trots att de var mycket dyra. Dar
har vi aterigen det gamla samspelet mellan investeringar och konsumtion.
Sa ocksa nagra ord till Per Holmberg, vars kritik i kvall var mycket modest
for att komma fran honom. Han borjade med att saga, att pa det hela taget
var de positiva inslagen i -statsverkspropositionen mera dominerande an de
negativa. Han sade ocksa, att man borde forsoka eliminera de nuvarande kassamassiga svangningarna i statens finanser, som har sin grund i kvarskatt- och
aterbaringsskattsystemet. Ja, jag har faktiskt nagon gang funderat pa samma
sake Men jag har inte betraktat det som nagon avgorande fraga nar det gallt
att driva en hyfsad finanspolitik i harmoni med de konjunkturmassiga svangningarna. Jag tror ocksa, att det ar praktiskt taget politiskt omojligt att i dagens
lage -gora en andring pa den punkten. Svenska folket har vant sig vid det
ambitiosa talet att det ar bra -att spara ihop till en slant till julen, oeh om
man tar ifran dem det nojet, sa drar det Hitt olustiga konsekvenser med sig.
Vi far dras med svangningarna. Jag betraktar det som en mindre olagenhet
an vad herr Holmberg gore
Sedan sade herr Holmberg ocksa att vi -godtar en for lag produktionsokning.
De 3,5 procent vi raknar med borde i stallet vara 4,5 procent. Ja, det ar givetvis frestande att spekulera over hur man skall bara sig at for att komma
dit. Det kan bli en ratt intressant utlaggning, och man kan dar diskutera hur
Hinge- som heIst. -Men i den starkt utatriktade ekonomi som nu praglar det
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svenska folkhushallet tror jag inte vi kommer ifran att kanna av forsiktigheten ute i varlden, 'oeh darfor bor vi, menar jag, ta konsekvenserna av en
relativt lagre produktionsokning. En kompensation dar skulle betyda en harda-re satsning pa den offentliga sidan - d. v. s., skolhus-, sjukhus-, bostadsoeh V1agby-ggande - men dar har vi nu faktiskt natt gransen for vara resurser.
Herr Holmberg'sade mycket ,roligt - i varje fall sag det ut som om han
tyekte det sjalv ~att nat vi pa' 1950-talet 'byggde 50000 lagenheter, sa gjorde
vi 'det'med utnyttjande av den ,"siste muraren", oeh det a'r forskraekligt vad
den muraren har varit tanjbar. Han ar med fortfarande, nar vi bygger 85000,'
lagenheter per are Ja, men Per Holmberg vet ju anda, att det har hant nagonting ino"m byggnadsindustrin under mellantiden. Vtveeklingen dar har varit
sAdan, att tva oeh en halv byggnadsarbetare 1960 byggde lika mycket som
fern av deras kolleger byggde 1950. Oeh om Per Holmberg sedan Hiser byggnadsarbetareforbundets arsberattelse - vilket han ju Hitt kan gora, eftersom
han ar gammal ekonom inom svensk faekforeningsrorelse - sa skall han finna,
att byggnadsarbetarkaren sedan 1950 fram till dags, dato regelmassigt varje
ar har okat sitt medlemsantal med nagot tusental man.
Vi har alltsa fatt fler byggnadsarbetare, oeh vi har gj ort goda framsteg
i rationaliseringen - med kranar, hissar oeh annat - oeh det forklarar att
vi nu kan bygga sa myeket som 85 000 lagenheter. Det forklarar samtidigt,
att vi hela tiden har byggt till gransen av vara resurser, oeh att vi gjorde det
,aven nar produktionssiffran var bara 50 000 lagenheter arligen.
Herr· Holmberg tog oeksa upp fragan, varfor regeringen har avvisat en
relativt blygsam framstallning fran kommunerna om att garantera dem
kapital for markforvarv, oeh dar ar det val riktigt att jag gor en arlig bekannelse. Jag har namligen tvekat om huruvida man via den statliga budgeten skall ta pa sig den kommunala kapitalanskaffningen for markforvarv.
Ty varfor skulle vi i sa fall stanna dar? Varfor inte da oeksa ga vidare oeh
garantera hela den kommunala kapitalanskaffningen? Det ar ju inte bara
markforvarven som ar nodvandiga. Vr kommunal synpunkt ar det oeksa mycket annat som ar lika nodvandigt, oeh det ar mojIigt att kommunema kan
ta pa sig mer an de orkar med.
Kapitalmarknaden laf i dag helt annorlunda an den var under 1950-talet,
och kommunerna har nu chans att fa lana pengar. De kommer ocksa att gora
det. Dessutom har, rent institutionellt, den forandringen intratt att kommunerna gemensamt nu har organiserat sitt kapitalmarknadsinstitut med mojligheter att pa obligationsmarknaden skaffa billiga pengar, till kommunernas
basta. De stora kommuner som kan emittera egna obligationslan forvagras
inte heller av riksbanken att gora detta. Ingen kommun som har onskat gil
ut med obligationslan under den senaste tiden har forvagrats detta. Det ar
forklaringen till att forslaget fran bostadssyrelsen har avvisats.
Vidare tog Per Holmberg upp fordelningsfragorna oeh ansag att barnfamiljerna inte har blivit tillrackligt tillgodosedda i statsverkspropositionen. Ja,
det ar riktigt att barnbidragen ar oforandrade. Men pastaendet att det inte
heller sker nagonting pa barndaghemmens omrade ar oriktigt. Statsradet una
Lindstrom kommer med en sarproposition om barndaghemmen, oeh den ar
aviserad i statsverkspropositionen. Annu ar inte sarpropositionen utformad,
men den kommer att laggas fram under varriksdagen.
.Nu var Per Holmberg vanlig nog att saga, att de brister i statsverksproposi-
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tionen han pAtalade inte bara var finansministerns feI, men jag viII anda
lirligt erkanna, att jag har den storsta skulden till att det inte har gjorts mera
pa familjepolitikens omrade an vad som redovisas i statsverkspropositionen.
Och det beror pa att jag i sista hand har haft att bedoma hur langt vi vagar
ga moo upplaningen. Jag har namligen inte velat ta ansvaret for att ga Hingre
an den upplaning som nu skett. Situationen har dar varit sadan att fraga
uppstatt huruvida vi skulIe favorisera barnfamiljerna litet mera och lata
andra ting sta tillbaka. Och staller man problematiken pa det sattet, sa tror
jag att t. o. m. Per Holmberg gar bet pa en omlaggning!
Forsvarskostnaderna ar fastlagda. Utgiftema pa skolans omrade vaxer fram
av sin egen automatik. Kostnaderna for hjalpen till u-Ianderna viII vi inte
reducera for att hjalpa barnfamiljerna - i varje fall viII inte herr Hol~herg
det. Vi viII inte skara ned pa nagon punkt, och vi vill inte heller gora storre
upplaningar, ty konjunkturperspektivet ar inte sadant att man viII 18 de risker
som ar forhundna med en okad upplaning. Och da kan det ju inte heller hli
fler reformer i ar an vad jag redovisade i mitt inledningsanforande.
Sa till sist nagra kommentarer till bankdirektor Hoglund. Frag-an om industrins sjalvfinansiering ar ett bekymmer. Men om det lar ett bekymmer
aven for finansministern, sa ar det till stor del sjalvforvallat, sade herr Hoglund, och tiIIade att anti-sjalv£inansieringspolitiken har varit kannetecknande
for statsmakternas handlande de senaste aren. Jag 'maste dar bestamt havda,
aU det pastaendet var en betydande overdrift. Trots allt tal om motsatsen har vi
har i landet anda relativt gynnsamma avskrivningsregler for industrin om man gor internationella jamforelser. Det ar riktigt att vi hade annu formanligare regler pa 1930-,talet, men det foranledde inte nagon starkare investeringslust hos industrin. Den lusten har varit mycket starkare efter 1955 och
fram till dags dato, an vad den var nar vi hade fri avskrivning.
Jag har velat se hela fragan om sj alvfinansieringen eUer lanefinansieringen
ungefar pa samma s1att som en av hankdirektor Hoglunds narmaste medarhetare, bankdirektor Tore Browaldh. Vi hade for en tid sedan en diskussion i
TV, och da kom hI. a. ocksa denna fraga upp till debatt. Browaldh slutade
den dehatten med den utmarkta och mycket diplomatiska repliken: "Man
skall inte vara sa stark i sin sjalvfinansiering att man far en irrationeII fordelning av de medel som skall fordelas; lagom ar hast. Och garantin for en
rationell fordelning ar naturligtvis lanefinansieringen. Men man skall inte
heller vara sa svag i sin sj alvfinansiering, att man ar helt i handerna pa
lanefinansieringen. Aven om rantan ar lag - och dessutom helt avdragsgill
vid taxeringen - kan det anda vara otryggt att inte ha nagon grad av sjalvfinansiering."
.
Jag delar denna Tore Browaldhs uppfattning. Men sedan kan man givetvis
diskutera var "lagom" och "bast" ligger. Jag tror dock inte, att vi passerar
den gransen just nu. Vi har starka inslag av lanefinansiering, det ar sant, och
sjalvfinansieringen ar kanske for liten, men konjunkturerna kan snart yanda,
och da forst1arkes vinsterna och darmed sjalvfinansieringen.
Slutligen tog hankdirektor Hoglund upp en rad tekniska onskemal, hI. a.
liberaliseringen av investmentbolagens regIer, ratten for hankerna att aga
aktier, fragan om forlagslan och forlagsbevis m. m. Men en del av detta ar
{oremal for utredningar och overvaganden i tKungl.Maj :ts kansli. Man skulle
givetvis onska att utredningarna gick litet {ortare, men det ar kinkiga saker
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det har ror sig om. Det ar j uridiska "knackfragor", 80m det galler att losa.
De enda trosten8 ord jag dar kan ge ar att man 80m sagt arbetar med fragorna
i Kungl. Maj :t8 kansli.
Herr ordforande! Med det jag har anfort har jag velat hemota de kommentarer 80m foljde pa mitt inledningsanforande, och jag har med aV8ikt varit
sa kortfattad som mojligt. Och nu 8kall jag skynda mig att satta punkt, sa
att jag inte faller in i min gamla ovana att starta pa ett nytt foredrag.

Ordforanden: Jag her att pa Foreningens vagnar fa taeka finansministern for hans beredvillighet att komma hit och for hans satt att
med stor pedagogisk skieklighet oeh auktoritet framlagga sina synpunkter.
Det taeket adresserar jag oeksa till alIa dem som deltagit i denna
diskussion, som har varit nyansrik oeh saklig - mojligen ocksa
modest. Men det sista tror jag knappast ar nagot uttryek for att vi
lever i en helt prohlemfri varld, mojligen att situationen f. n. ar sa
osaker och komplieerad att det inte finns plats for nagra sjalvsakra
llttalanden.
Darmed forklarar jag detta sammantrade avslutat.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 27 maj 1963
Ordforande: Professor Erik Dahmen

EN REALISTISI{ JORDBRUKSPOLITIK
Agr. lie.

Clas-Erik Odhner:

Herr ordforande! Mina damer och herrar! Sverige befinner sig
fortfarande i den langdragna och socialt ofta smartsamma utvecklingsprocessen fran agl"arsam'halle till industrisamhalle. For bara nagra
deeennier sedan val" 25-·-30 procent av befolkningen sysselsatt i jordbruksnaringen, i dag kan denna andel uppskattas till ca 11 procent,
oeh 1975 beraknas den vara nere i 6-7 procent.
Denna utveckling pagar praktiskt taget i alIa industrialisel"ade lander och lander som ar pa vag att industrialiseras. Knappast nagot land
kan sagas ha natt slutstadiet, och praktiskt taget alIa utom de mest
pl"imitiva hal" paborjat den. Det ar tl"ogheten och motstandet mot denna
strukturomvandling som givit upphov till jordbruksregleringama. Dessa forekommer i storre eller mindre omfattning i alIa lander som kommit en bit pa vag i denna utveckling och som over huvud taget har den
administl"ativa kapaeiteten for sadana regleringar.
De ekonomiska lagar som styr denna process, d. v. s. samspelet
mellan ett krympande jordbruk och expanderande stadsnal"ingar, ar
val numera ratt val klarlagda, aven om teorin for den ekonomiska
expansionen 80m sadan fortfarande lamnar en del ovrigt att onska.
En fortgaende produktionsokning i ett foretagsmassigt starkt splittrat
jordbruk, vid hog levnadsstandard kombinerad med laga inkomst-,
efterfrage- oeh utbudselastieiteter samt en stor troghet i omflyttningen
av arbetskraft fran jordbruk till andra naringal", svaral" for huvudparten av de svarigheter jordbruket i praktiskt taget hela varlden
star infor. Det synes mig inte nodvandigt att i denna krets narmare
utveekla dessa samband.
Att gora en analys av den forda politiken eller uppratta ett program
for den kommandereser emellertid speciella problem for en sa starkt
reglerad naring som jordbruket. For en naring som arbetar i en fri
marknad ger en beskrivning av de tekniska och ekonomiska forutsattningarna oeh sambanden definitionsmassigt en fullstandig bild av laget
och utvecklingsmojlighetema. For en reglerad naring kan man naturligtvis noja sig med att ange dessa forutsattningar oeh samband oeh
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sedan konstatera huruvjda de regleringsatgarder, som skulle' ha erfordrats for att uppna den uppstallda malsattningen, vidtagits eller
ej, respektive vilka atgarder som i framtiden kommer att erfordras
for att malsattning.en skall kunna uppnas. Sa har val i allmanhet skett
hittills.
Nar regleringsingripalldena ar omfattande oeh djupgaende blir
emellertid en sadan renodlat ekonomisk analys ganska intetsagande,
dels darfor att floran av ekonomiskt mojliga losningar blir sa rikhaltig, dels darfor att de faktorer, som begransar den ekonomiskpolitiska handlingsfriheten oeh darmed kriterierna for vad som ar ett
realistiskt program, i hogre grad kommer att ligga pa det politiska an
pa det ekonomiska planet. Manga fina "blueprints" har under efterkrigstiden gjorts for jordbrukspolitiken bade i Sverige oeh i andra
lander utifran rent 'ekonomiska forutsattningar. Men de har forblivit
"blueprints".
Min uppfattning ar emellertid att aven de politiska faktorerna i
viss man kan bli foremal for en objektiv allalys oeh att en sadan
analys ar nodvandig ifall bilden av den gangna perioden skall bli
riktig oeh framstallningen av forutsattningarna for den kommande
realistisk. Pa samma satt som pa det ekonomiska faltet finns det pa
det politiska objektivt .konstaterbara forhallanden oeh samband som
hegransar handlingsfriheten. Vi saknar visserligen kvantitativa matt
for en analys av dessa, men aven en kvalitativ uppfattning av dem
torde vara av stort intresse. Man kan kanske oeksa uttryeka saken pa
sa satt att en reglering av en naring innebar att mall forvandlar ekonomis.ka variableI' till handlingsparametrar. Min tanke ar att vi for att fa systemet narmare bestamt - skall forsoka behandla vissa
av dessa handlingsparametrar som politiskt bestamda variableI'.
Det ar i dag.arna ganska exakt 16 ar sedan 1947 aI'S program for
den framtida jordhrukspolitiken antogs av riksdagen. I nara tva deeennier har det salunda varit riktmarke for saval prispolitiken som
rationaliseringspolitiken for det svenska jordbruket. Det kan darfor
inte vara for tidigt att soka gora en slutgiltig bedomning av detta program oeh den politik som baserats pa detsamma. Vi star nu infor
uppgiften att formulera ett nytt; det forheredande arbetet inom 1960
aI'S jordhruksutredning ar langt framskridet oeh det ar darfor vasentligt att analysera de gangna deeenniemas politik for att utrona vilka
lardomar som kan dras av den.
Jag viII emellertid forst erinra om att 1947 aI'S program i myeket
hog grad. var en kompromiss mellan a ena sidan vad som kunde bedomas vara det samhallsekonomiskt mest onskvarda oeh a andra sidan
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alIa de soeiala oeh politiska krafter, som med en g.emensam beteekning. kan sammanfattas som troghetsfaktorer i den samhallsekonomiska strukturomvandlingen, en kompromiss dar tyngdpunkten val
snarast lag pa dessa troghetsfaktorer. Den inkomstlikstallighet melIan jordbruksbefolkningen oeh andra sam'hallsgrupper, som var karnpunkten i programmet, skulle nas dels genom ett prisstod till den
inhemska produktionen, huvudsakligen genom ett gransskydd mot utlandsk konkurrens., dels genom en statligt stodd rationaliseringsverksamhet som skulle forbattra lonsamheten i jordbruksproduktionen.
Rationaliseringsverksamheten skulle inriktas bade pa en forbattrad
foretagsstruktur genom sammanslagning av brukningsenheter oeh omarrondering oeh pa effektivare utrustning oeh rationellare· drift av
redan existerande enheter. For att underlatta effektueringen av prisstodet genom ett gransskydd skulle slutligen den totala produktionsvolymen i jordbruket hallas inom ramen for konsumtionsutrymmet
inom landet, sa att exportoverskott inte skulle uppsta.
Lat oss da forst utan omsvep konstatera att den svenska jordbrukspolitiken under efterkrigstiden misslyekats nar det gallt att na denna
malsattning. Med en inkomstklyfta mellan jamforelsegrupperna, som
vuxit till storleksordningen 8 000 kronor trots myeket betydande relativa prishojningar pa livsmedel, med en okning av jordbrukens medelareal med endast 1 hektar under tva decennier trots ett omfattande
oeh kostnadskravande strukturrationaliseringsprogram, oeh med ett
produktionsoverskott, som standigt bereder exportbekymmer oeh stora ekonomiska forluster, kan det inte langre rada nagot som heIst
tvivel om den saken. Den kritik som riktades redan mot 1942 ars
jordbrukskommittes fOTslag, bl. a. i en reservation av professorerna
Lundberg oeh Svennilson, har i eminent grad visat sig berattigad. Jag
skulle snarast vilja saga, att illte ens de argaste kritikerna helt insag
i vilken grad malsattningen brast i realism.
Vad ar det da i detta program som pa ett avgorande satt misslyekats? Vilken "kungstanke" - eller skall vi kanske saga "statsradstanke" for att inte overdriva - bakom 1947 ars program ar det
som visat sig ohallbar? J 0, den stora tanken i detta program var att
man iute via prispolitiken, genom daJig lonsamhet oeh laga inkomster, skulle pressa fram en rationalisering av naringen, utan att man
skulle s. a. s. ga bakvagen oeh astadkomma den nodvandiga saneringen genom administrativa ingrepp, samtidigt som lonsamhet oeh
levnadsstandard i naringen upprattholls pa en nagorlunda aeeeptabel
nIva.
Det har emellertid uppenbarligen funnits politiska oeh ekonomiska
•
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krafter som motverkat stravan att pa detta satt samtidigt tippfylla
inkomstmalsattningen och genomfora rationaliseringen. Des8a krafter
har visat sig sa starka att malsattningen kommit att framsta 80m
orealistisk.
Det synes vasentligt att 8alunda konstatera, att det aven vid en
genomgripande reglering av naringen foreligger en rad faktorer, som
begransar mojlighetema att med de ekonomisk-politiska medel 80m
kan komma ifraga forverkliga en inkomstmalsattning for jordbruksbefolkningen. Sa lange nagon erfarenhet av en jordbrukspolitik baserad pa inkomstmalsattning inte forelegat har man trott sig ha full
handlingsfrihet vid utformningen av denna malsattning, men sa ar
uppenbarligen inte fallet. Namnda faktorer utgor den ram inom viIken inkomstmalsattningen maste diskuteras. Faller den utanfor ramen,
kommer den inte att kunna forverkligas. Det synes darfor vara av
betydelse att reda ut vilka dessa faktorer ar och hur de verkat, for
att darav forsoka dra nagra slutsatser om pa vad satt och i vilken
grad de kan komma att begransa den jordbrukspolitiska handlingsfriheten i framtiden.
Jag skall forst berora de faktorer som hanger samman med prispolitiken.
,
J ordbrukspolitikens grundval ar ju i Sverige vad som ofta kallats
"den solidariska inkomstpolitiken". Den innebar att inkomstmassigt
starkare och mer framgangsrika grupper i samhallet i rattvisans och
solidaritetens namn accepterar och t. o. m. stader svagare gruppers
stravan till inkomstforbattringar. Denna solidaritet torde allmant vara
om inte unik for Sverige sa dock betydligt starkare har an i andra
lander. Den ar val narmast ett uttryck for den ovanligt starka integrationen i det svenska samhallet, 80m i sin tnr framst har en historisk
bakgrund. Samtidigt har den snabba tillvaxten i valstand va8entligt
underlattat utjamningen. Vad sarskilt galler jordbruket bottnar- solidariteten vidare dels i att en stor del av befolkningen utanfor denna
naring fortfarande pa ena eller a'ndra sattet har sociala band till jord~
bruksnaringen genom ursprung och slaktskap, dels i en kansla av
beroende av den inhemska livsmedelsproduktionen, som erfarenheter..
na under det senaste kriget skapade.
Denna solidaritet ar emellertid langt ifran obegransad, yare sig
ifraga om rackvidd eller genomslagskraft. Samtidigt som den otvivelaktigt finns dar som en kanslomassig grundval for en utjamnande
inkomstpolitik, blir dennas konkreta utformning anda i hog grad
beroende av de partipolitiska konstellationerna. Erfarenheter fran
praktiskt taget alIa lander med demokratiskt styrelseskick visar, att
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jordbrukama tack yare sin id~.ologiska obundenhet har en betydande
mojlighet att havda sina intressen sa lange de - som parti eller som
enskilda valjare - kan utgora tungan pa vagen mellan tva ungefar
jamnstarka politiska grupper. Blir balansen mellan grupperna ojiimnare eller jordbrukarna av nagot skal forlorar sin stallning som marginella valjare, forsvagas ocksa grundvalen for den solidariska inkomstpolitiken, ehuru den naturligtvis inte aIls forsvinner.
Mot denna kansla av solidaritet star givetvis alltid konsumenternas .
naturliga motstand mot prisstegringar. Detta motstand trubbades av
mycket betankligt under krigets och den forsta efterkrigstidens varubrist och inflationsekonomi, men det synes dessbattre nu - trots den
motsatta effekten av de relativt stora inkomstokningarna - vara pa
vag att atervanda. Att starka detta motstand ar mycket vasentligt
i ett storre ekonomiskt sammanhang, eftersom det ar det viktigaste
sattet att begransa kostnadsinflationen. Men det ar inte mojligt att
skilja motstandet mot hojningar av jordbrukspriserna fran det allmanna, nodvandiga motstandet mot stegrade priser, allra heIst 80m
detta senare ocksa bor gora sig gallande mot foradlingskostnader och
distributionsmarginaler. Vi hlir darfor tvungna att leva med det.
Vare sig det tar sig organiserade former eller hara ar ett individuellt
missnoje, utgor detta motstand en faktor, med vilken varje politiker
maste rakna, darfor att hans medverkan till administrerade prisstegringar alltid kan vandas som ett politiskt vapen mot honom.
Det ar alldeles givet att konsumentemas beredvillighet att betala
det hogre priset for en inhemsk livsmedelsproduktion och darmed
ocksa politikernas benagenhet att acceptera atgarder i denna riktning.
i mycket hog grad star i relation till beredskapsbehovets aktualitet.
Detta torde val under 1950-talet ha varit den verksammaste faktom
for att na sa nara den inkomstpolitiska malsattningen som man tidvis
anda gjorde och fa till stand en sa pass betydande relativ prisstegring
pa Iivsmedel som faktiskt agde rum. Beredskapsbehovet far nog sagas
ha varit den starkaste kraften i efterkrigstidens svenska jordbrukspoIitik. Men inte bara olika satt att losa beredskapsfragan blir av betydelse for den framtida jordbrukspolitiken; sjalva styrkan i detta
beredskapsbehov sasom konsumenterna upplever det under trycket av
den varldspolitiska utvecklingen blir avgorande for deras beredvillighet att satsa pa ett svenskt jordbruk.
Sa lange prissattningen pa jordbrukets produkter ar ett av de
vasentligaste medlen for att forverkliga inkomstmalsattningen blir
vidare prisernas effekt pa saval produktionsutvecklingen som strukturomvandlingen av vasentlig betydelse for mojligheterna att na malet.
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Vad galler produktionsutvecklingen skapas svarigheterna framst av
tva forhallanden. For det forsta av att de marginella produktionskostnaderna - pa grund av den stora spanningen mellan kand oeh tilllampad teknik i jordbruket - ar vasentligt mycket lagre an de genomsnittliga kostnader, pa vilka en prispolitik maste baseras, om den skall
motsvara en inkomstmalsattning av traditionell type For det andra av
att jordbrukama pa grund av produktionens invecklade kostnadsstruktur har svart att beriikna nagra produktionskostnader overhuvud·
taget men i regel ar mer tekniskt produktionssinnade an ekonomiskt
produktivitetssinnade. Hojda priser leder till betydande produktionsstegringar - ofta genom nyinvesteringar oeh ny teknik - som, nar
investeringarna ar gjorda oeh den nya tekniken inlard, inte ater kan
elimineras med motsvarande prissankningar. Genom att de vaxande
forlustema vid export pa varldsmarknaden pa ena eller andra sattet
maste taekas ur produktpriserna vid forsaljning pa den in'hemska
marknaden, blir en alIt mindre del av varje prishojning over for en
inkomstforbattring for producenterna. Man har av dessa skal ocksa
tvingats fora en prispolitik, som begransar den marginella produktionsokning pa biirkraftiga jordbruk, som pa dessa yore den mest
rationella atgarden for att forbiittra inkomstlaget.
Prishojningar sanker givetvis ocksa takten i strukturrationaliseringen oeh forsvarar denna. Forbattrad lonsamhet - om an fortfarande dalig pa manga marginella brukningsenheter - minskar
benagenheten att ta risken att soka sig over till annan sysselsattning.
Samtidigt okar den loekelsen att satta upp ur ekonomisk synpunkt
alltfor sma gardar, sarskilt for dem som har begransade ekonomiska
tillgangar. Den medfor oeksa en stegring av jordvardena, ofta mer i
proportion till den starkt forbiittrade marginella lonsamheten an i
proportion till den svagare okningen i den genomsnittliga, vilket ytterligare forsvarar en- sammanlaggning.
Troghet och protektionism ar sa fundamentala tendenser inom
varldsekonomin, att det ar realis.tiskt att rakna med att de tendenser
pa varldsmarknaden for livsmedel, som under "normala" forhallanden hittills gjort sig gallande, blir bestaende aven fortsattningsvis.
De forna koloniallandema har, allteftersom de vunnit sjalvstandighet,
givit sig in pa omfattande utvecklingsprogram, vars finansiering tvingat
dem att till varje. pris soka oka exporten av jordbruksprodukter,
eftersom dessa ar deras enda exportvara som kan ge valutor. I vissa
av dessa lander har dock den stora folkokningen minskat det for export tillgangliga overskottet eller t. o. m. tvingat fram livsmedelsimport, vilket i nagon man balanserat overskottstendens.erna.
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Pa grund av befoIkningsokning oeh gynnsammare konjunkturIage
med full sysseIsattning oeh hattre inkomster i industrilandema har
efterfragan pa livsmedel i varlden under efterkrigstid~n legat pa en
vasentligt hogre niva an under 1930-talet. Trots detta har genom
produktionsokning ett overskott uppkommit pa varldsmarknaden av
ungefar samma eller t. o. m. kanske nagot mera utpraglad karaktar'
an det som da forelag. Man frestas nastan fraga sig, om det kan
ligga nagon ekonomisk jamnviktsmekanism bakom detta overskottslage .
pa sa satt att de laga prisema svarar mot nagon sorts marginella
produktionskostnader eller mot de storsta forluster overskottsdumpande regeringar ar beredda att aeeeptera.
Detta forblir dock hara losa spekulationer. Kvar star att de fallande varldsmarknadspriserna under perioden efter Korea-krisen varit
en viktig faktor, som vasentligt hegransat mojligheterna att uppna
inkomstmalsattningen for det svenska jordbruket. Man har, bI. a. av
de skal som tidigare anforts, ofta tvekat att hoja gransskyddet; denna
tvekan har ju efter 1956 "institutionaliserats·" i avtalens troskelvarden oeh karensregIer. Vidare har de med falIande varldsmarknadspriser vaxande exportforlusterna delvis mast bestridas direkt av
jordbrukets inkomster oeh under alIa forhalIanden - med hans.yn
till konsumenternas motstand mot prishojningar - begransat utrymmet for dessa.
Exportmotstandet oeh de samhallsekonomiska forlusterna genom
overskottsproduktionen kommer illte enbart till uttryek i de laga
prisema, som ger ett ekonomiskt resultat langt under vad ifragavarande produktionsfaktorer skulle kunna erhalla i annan altemativ
sysselsattning. Tvanget att prangla ut overskottsprodukter skapar oeksa
pa olika satt nackdelar for annan svensk export, sarskilt till lander
for vilka exporten av jordbruksprodukter - i motsats till vad som
galler for Sverige - ar av stor vikt for handelshalansen oeh den
ekonomiska utveeklingen.
De traditionellt livsmedelsexporterande landerna utovar oeksa i
olika fonner, bade direkt oeh genom de internationella organisationerna, en handelspolitisk press pa de hogt industrialiserade staterna
att inte bara begransa sin dumpingexport utan att ocksa importera
jordbruksvaror for att forstnamnda lander skall kunna kopa de industrivaror, som industrilanderna anda i forsta ihand ar angelagna om
att salja.
Den empiriska forskningen .om prisbildningen och sarskilt rorande
relationerna mellan priser' i samma led ar annu mycket ofullstandig.
Det synes emellertid som om den horisontella prisspridningen tid-
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tals var av ganska avsevard styrka, aven i ett balanserat lage del
nagot allmant efterfragetryck inte agerar: pa priserna. Delvis kan
denna horisontella prisspridning forklaras av konkurrens- eller komplementsituationen mellan olika varor, men delvis torde det oeksa
vara andra faktorer som verkar. Den medfor att de penningvardande
myndigheterna maste vara forsiktiga med atgarder som syftar till
att andra prisstrukturen genom att lyfta nagon varugrupp over andra;
om. denna varugrupp ar tillrackligt stor har andra en tendens att
folja efter.
Betraffande sambandet priser-Ioner-priser ar kunskaperna och
erfarenheterna kanske nagot storre an betraffande den horisontella
prisspridningen. Detta samband har tidvis spelat en ganska stor roll
under efterkrigstiden som begransande faktor far atgarder, som syftat
till att farverkliga inkomstmalsattningen. Som ett resultat av krigstidens oeh de forsta efterkrigsarens indextankande foranledde ju
prisstegringar mycket ofta krav pa kompenserande lanehojningar.
Detta ar ju en naturlig reaktion, sa lange efter£rageinflationen ar betydande. Genom lantarbetarlonens roll som kostnadsfaktor i jordbrukskalkylen foranledde sedan dessa kompenserande lonehojningar
anyo prisstegringar i en val institutionaliserad kretsgang.
Det nya prissattningssystemet fran 1956 var delvis ocksa motiverat
av onskan att bryta denna kretsgang. I oeh med att efterfrageinflationen mattats har emellertid oeksa indextankandet forsvagats, oeh
'prisstegringama har under de senaste aren inte spelat samma roll
vid loneforhandlingarna som tidigare.
Sambandet mellan; priser oeh loner torde under senare ar haft
'sin storsta reella betydelse nar det gallt Sveriges konkurrenskraft pade utrikes marknaderna. lett lage da vaxelkursema i realiteten ar
mycket hart lasta, samtidigt som konkurrensen pa varldsmarknaden
tenderar att skarpas, ar det nodvandigt att tillse att kostnadsutvecklingen for svensk export inte forsamrar' dess konkurrenslage i forhallande till andra landers.
Jag kommer nu over till de faktorer som sammanhanger med produktionsforhallandena. En farutsattning for den inkomstmalsattning,
som uppstalldes i 1947 ars jordbruksprogram och sedan med vissa
'smarre justeringar upprepade 1955 oeh 1959, var att jordbruket
skulle kunna halla ungefar samma takt i produktivitetsstegringen som
andra naringsgrenar och speciellt da industriproduktionen, fraIl vilken
jamforelsegruppema hamtades. Detta villkor har alltid legat bakom
malsattningen, aven om det ·uttryekts mer eller mindre explicit~
For det av jordbruksprisutredningen utformade prissattningssyste-
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met var en sadan likformighet i produktivitetsstegringen en forutsatt-:
ning for att det skulle kunna fungera tillfredsstallande. Man ansag
sig ocksa 1955 - framst pa grundval av totalkalkylen - kunna konstatera aU jordbruket t. o. m. kunnat rationalisera snabbare an industribranscherna. Aven for 1959 ars avtal lag berakningar av produktivitetsutvecklingen i jordbruket som grund, denna gang ocksa pa
basis av typjordbrukskalkyler. Dessa visade en produktivitetsstegring
val i niva med andra naringars. En sadan stegring var ju ocksa forut..·
sattningen for att den da konstaterade inkomstklyftan med hjalp av
avtalets olika regler skulle kunna utfyllas.
.
De. under det senaste halvaret utforda berakningarna visar emellertid, att denna forutsattning varit alldeles for optimistisk. Aven
om berakningamas numeriska resultat inte skall harddras - ocksa
8 ar ar en kort tid for trendberakningar, nar forhallandena skiftar
sa starkt fran ar till ar som de gor i jordbruksproduktionen - sa
maste· dock slutsatsen att den ekonomiska rationaliseringen av produktionen vid familjejordbruken varit mycket blygsam under det
senaste decenniet tyvarr anses ganska saker.
De nu foreliggande siffrorna synes ge vid handen att nagon rationalisering overhuvud taget inte forekommit vid familjejordbruk~n.
Arbetskraftsatgangen har visserligen minskat, men vinsten harav har
helt atits upp av okade kostnader for maskiner och andra produktionsmedel. Aven om det sa smaningom, nar siffermaterial fran ytterligare ar gor berakningarna sakrare, skulle visa sig att nagon procents arlig rationalisering kunnat astadkommas, ar skillnaden till
takten i produktivitetsstegringen inom jamforelsegruppemas narings~
grenar auda mycket betydande.
Eftersom den jordbrukspolitiska malsattningen tar sikte pa den
st.orleksgrupp bland jordbruk, som ocksa ar malet for strukturrationaliseringen, paverkar denna senare inte direkt den inkomstpolitiska
malsattningens forverkligande. Indirekt gor den det emellertid i hog
grad, dels genom sin inverkan pa produktionsvolymens storlek, dels
genom att strukturutvecklingen paverkar mojligheten till framtida
forskjutningar i inkomstmalsattningen, vilka sarskilt maste komma
att aktualiseras ifall den storleksgrupp som utgor riktmarket inte kan
rationalisera i tillfredsstallande takt. Konsumenternas beredvillighet
till solidarisk inkoinstpolitik kan ocksa forsvagas av att andra medel
for att forbattra jordbrukarnas inkomstlage inte utnyttjas.
I 1947 ars jordbruksprogram gjordes inga explicita uttalanden
om takten i strukturrationaliseringen, men man torde i stort sett ha
forutsatt att de ofullstandiga jordbruken skulle avvecklas under en

42

NATIONALEKONOMISKA FORENINCENS FORHANDLINGAR DEN 27 :MAJ 1963

generation. Nu finns 3/4 av dem kvar nar 2/3 av denna tid 'har gatt.
Samtidigt har utvecklingen medfort att det alldeles overvagande flertalet av de jordbruk, som da betraktades som barkraftiga, nu maste
sagas vara ofullstandiga.
Det har uppenbarligen ocksa pa detta omrade funnits alltfor starka
krafter 80m motverkat stravandena att na det jordbrukspolitiska malet.
Troghetsfaktorerna i den samhallsekonomiska strukturomvandlingen
med alIa deras politiska, fackliga oeh individuella uttryek har varit
starkare an man raknade med. Ytterst ar det, sasom jag tidigare
framhallit, tanken att rationalisera pa administrativ vag utan att utsatta naringen for en ekonomisk press, som visat sig vara politiskt
orealistisk. Det anda relativt gynnsamma inkomstlaget for smabruket,
inte minst genom de okade mojligheterna till inkomster fran andra
forvarvskallor som den fulla sysselsattningen skapat, har utgjort en
god jordman.for ett politiskt och fackligt motstand mot en anpassning.
De faktorer, som verkar hammande pa mojligheterna att hoja livsmedelspriserna oeh darigenom begransar forutsattningarna att na den
uppstallda inkomstmalsattningen, ar som framgatt av det foregaende
till vasentlig del verksamma i konsumentledet. Den ersattning som
jordbrukarna kan fa for sina produkter blir darfoT ocksa beroende
av kostnadsutvecklingen illom foradling och distribution. Rationaliseringsmojligheterna inom foradling, uppsamling och distribution ar
emellertid liksom i alIa andra branseher till stor del tekniskt betingade.
Inom den egentliga foradlingen har en mycket genomgripande rationalisering agt rum sedan mellankrigstiden, men under de allra senaste
aren synes denna utveekling ha bromsats upp nagot, atminstone att
doma av resultaten av de ovan berorda berakningarna av inkomstkIyftande utveekling. Kravet att ytterligare koneentrera driften till
storre enheter stoter pa motstand fran lokala intressen, som i en
kooperativ rorelse kan vara ganska svara att komma tillratta med.
Svarigheten att koncentrera driften har ocksa till en del sin orsak
i den tillampade metoden att fordela uppsamlingskostnaderna. Genom
att dessa fordelas i proportion till levererade kvantiteter oberoende
av avstand och leveransens storlek faf man inte det incitament till
koncentration av produktionen genom produktionsanpassning vid de
enskilda brukningsenhetema, som en fordelning efter de verkliga uppsamlingskostnad·ema skulle medfora.
I sjalva distributionen har ju rationaliseringsmojligheterna alltid
varit hegransade. Darfor har oeksa i de fIesta branseher distributionens andel av detaljpriset successivt vuxit. Detta har varit mojligt dar
en langsammare rationalisering i distributionen kunnat kompenseras

EN REALISTISK JORDBRUKSPOLITIK

43

av en stark produktivitetsokning i produktiollen. Nar emellertid detta
sasom for livsmedlen inte ar fallet, blir problemen myeket mer svarlosta.
Hittills har jag bara herort hur de angivna faktorerna begransat
eller i vissa fall framjat mojlighetema att na. den inkomstpolitiska
malsattningen under den gangna delen av e£terkrigsperioden. Aven
om det givetvis ar myeket vans.kligare oeh ofta narmast blir gissningar
att forsoka forutsaga hur de kan komma att verka under den nar-'
maste framtiden, sa ar ju en sadan forutsagelse det enda nyttiga
som kan utvinnas av en sadan analys, varfor den anda maste forsokas.
Att bedoma den ~olidariska inkomstpolitikens barighet i framtiden
oeh arten av de politiska konstellationer, som kan komma att understodja den, ar givetvis alldeles sarskilt vanskligt. Sa mycket kan val
emellertid sagas, att den personliga kontakten mellan tatortsbefolkning oeh jordbrukare, oeh darmed den £orras forstaelse for de senares
problem, minskar ganska snabbt med att en ny generation vaxer
upp i stader oeh industrisamhallen. Samtidigt hoI' man kanske oeksa
rakna med att prismedvetenheten stiger hos konsumentema. Om de
framtida politiska konstellationerna kan ingenting annat sagas an att
den rellt kvantitativa grundvalen for jordbruket som "pressure group"
naturligtvis minskas. Men detta behover inte hetyda att det minskar
i politisk betydelse sasom utveeklingen i Storbritannien oeh USA
oeksa visar. Det forefaller emellertid inte sannolikt att det i fortsattningen skall bli mojligt for jordbruket att pressa den solidariska
inkolnstpolitiken hardare an som hittills skett. Snarare forefaller nagon forsvagning av denna faktor trolig.
I nara samhand med den solidariska inkomstpolitiken star oeksa
beredskapsbehovets aktualitet som psykologisk grundval for atgarder
for att forverkliga inkomstmalsattningen. Den beror naturligtvis forst
oeh framst av den storpolitiska 'handelseutveeklingen, men i viss man
oeksa av den mera regionala utveeklingen i Nordvasteuropa. Ifall
Sverige t. ex. skulle komma i en situation, dar det yore realistiskt
att anta att vi skulle folja samma vag som Danmark, skulle fragan
genast te sig anllorlunda.
Den storpolitiska handelseutveeklingen ar emellertid avgorande.
Ifall man far fatta det kalla kriget som en konflikt mellan "dem
som har oeh dem som inte har" finns det kanske vissa utsikter att
omgrupperingar kommer att ag.a rum, som kommer att fora Sverige
ur den omedelbara konfliktlinjen. Man hor av dessa skal inte bygga
alltfor ensidigt pa beredskapsbehovet vid utformriingen av den framtida jordbrukspolitiken.
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Det kan nog inte rada nagon tvekan om att prisstegringarnas tendens att framkaIIa produktionsokning oeh svaravsattbara exportoverskott framover i kanske an hogre grad an hittiIIs kommer att begransa
mojligheterna att forverkliga en inkomstpolitisk malsattning, ifall
inte en tamligen radikal neddimensionering av produktionsapparaten
i jordbruket kommer till stand. Detta galler saval mojligheterna att
hoja priserna som att pa den enskilda brukningsenheten utnyttja de
hojda priserna for inkomstforbattringar genom en utokad marginell
produktion. Mojligheten att forverkliga inkomstmalsattningen blir saledes i mer all ett avseende beroende av rationaliseringspolitiken. Oeh
rationaliseringspolitikens framgang blir i sin tur beroende av att
prispolitiken inte driver jordvardena i hojden och lockar brukare att
stanna pa eller starta pa orationella enheter. Vi bar hal" att gora
med en s. k. ond cirkel, som aven i fortsattningen kommer att begransa rorelsefriheten vid formuleringen av inkomstmalsattningen.
Tanken att bryta igenom denna eirkel genom att skata rationaliseringen pa administrativ vag hal" visat sig orealistisk. Aldersstrukturen
inom jordbruket medfar visserligen en fortgaende minskning av antalet brukare.. Men de tekniska mojligheterna till produktionsokning
och stordrift ar redan sa stora och vaxer sa snabbt, att en anpassning
enbart genom denna naturliga avgang inte blir tillfyllest. Samtidigt
maste en naring, som skaII krympas genom en nyrekryteringssparr
- vare sig denna ar ekonomisk eller administrativ - rakna med
att i framtiden fa svarigheter genOlTI en ogynnsam aldersstruktur.
Jordbrukspolitiken kommer aven i framtiden att sitta fast i denna
onda cirkel, ifall man inte skaffar sig handlingsfrihet genom en reIativt radikal krympning av sjalva produktionsapparaten.
Vad galler den framtida utvecklingen pa varldsmarknaden finns
det val snarast anledning att formoda att exportsvarigheterna, bade
de direkta oeh de indirekta, kommer att vaxa med okande exp 0 rtforIuster som foljd. Sarskilt gel'" den starkt protektionistiska inriktningen av den gemensamma marknadens jordbrukspolitik sasom den
kan skonjas i hittills fattade beslut och framlagda forslag anledning
till farhagor. Men aven exportanstrangningarna i de ravaruprodueerande landerna och deras handelspolitiska offensiveI' maste beraknas
komma att skapa betydande svarigheter for industrilandernas subventionerade jordbruk. lett vaxande samarbete mellan rika oeh
fattiga lander ligger starka potentiella krav pa en handelspolitisk
avrustning pa ravarusidan, krav som de industrialiserade landerna i
sitt eget intresse i langden inte kan motsatta sig. Denna allmanna
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tendens forstarkes for Sveriges del 'hogst vasentligt genom var medverkan i olika former av marknadsbildningar i Europa.
Daremot synes det sannolikt att prisstrukturens troghet i framtiden blir av relativt begransad betydelse i detta sammanhang. Detsamma torde komma att galla prisforandringarnas omedelbara inflytande pa lonema, savida den allmanna balansen i samhallsekonomin kan vidmakthallas. Men prisutveeklingen for livsmedel torde alltid pa langre sikt komma att tillmatas betydelse i samband med stravan att sakra den svenska exportens konkurrenskraft pa de utrikes
marknaderna. Det blir nog alIt framgent en begransande faktor for
mojlighetema att forverkliga inkomstmalsattningen.
Skillnaden i produktivitetsstegring mellan jordbruket i den storleksgrupp malsattningen tar sikte pa oeh jamforelsegruppemas naringsgrenar maste i framtiden bli av avgorande betydelse for mojligheten att uppna den fastlagda inkomstmalsattningen. Jag tror att
detta kommer att visa sig vara den viktigaste faktor, som begransar
valet av inkomstpolitisk malsattning. Enligt langtidsutredningen vantar man sig under 1960-talet - oeh uppstaller aven som mal for
den ekonomiska .politiken - en fortsatt produktivitetsstegring inom
industrin i snarast nagot hastigare takt an vad 80m uppnatts under
1950-talet. BI. a. tar malsattningen for industriinvesteringarna sikte
harpa.
En grupp inom jordbruksutredningen har gjort en ingaende bedomning av de framtida rationaliseringsmojligheterna for det nnvarande familjejordbruket oeh nagot storre bnlkningsenheter Darav
framgar att de forra vid 1960 ars prisniva inte ens vid optim~lt utnyttjande av kand produktionsteknik annat an undantagsvis skulle
kunna uppna inkomstlikstallighet, trots att en optimal teknik genomsnittligt beraknas innebara en 50-proeentig okning av produktionsresultaten. I fortsattningen skulle under samma forutsattningar en
effektivisering med hogst en procent om aret kunna aga rum. For
dessa jordbruk synes foljaktligen inga 80m heIst forutsattningar foreligga att folja industrins produktivitetsstegring. Forverkligandet av
en inkomstmalsattning for deras brukare skulle krava en avsevard
fortlopande relativ prisstegring pa jordbruksprodukter.
Det skulle fora alldeles for langt att har ga in pa de problem, som
skillnader i produktivitetsutveekling mellan olika naringsgrenar med
atfoljande nodvandiga relativa prisandringar reser for den samhallsekonomiska balansen. Jag viII i det sammanhanget hanvisa till stabiliseringsutredningen, som ingaende behandlat denna fraga. For
naringsgrenar med en svag produktivitetsutveekling, vilka inte kan
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undvaras,' maBte en relativ prisstegring aeeepteras. For livsmedlen
finns emellertid bade importmojligheter och myeket goda rationaliseringsmojligheter, under forutsattning att man aeeepterar en strukturforandring inom naringen. Mot denna bakgrund synes en sadan
fortlopande relativ prisstegring pa livsmedel sasom framgatt av det
foregaende knappast genomforbar.
For att narmare utreda vad en sadan strukturanpassning skulle
innebara hal" man i ovannamnda undersokning forsokt formulera en
ny malsattning for rationaliseringspolitiken med utgangspunkt fran
arbetsstyrkans storlek i stallet for arealens, vilket ju ar ett betydligt
rimligare betraktelsesatt i en tid, da arbetskraften ar den utan jamforelse dyraste produktionsfaktorn. Det visar sig darvid att ett jordbruk, som aI" optimalt anpassat till en arbetsinsats pa 5.000-7.000
manstimmar om aret, gel" ett forhallandevis gott ekonomiskt resultat,
olika i olika landsdelar oeh vid olika produktionsinriktning, men i
allmanhet betydligt over vad som erfordras for inkomstlikstallighet.
Denna arbetsinsats mots:varar i stort sett ett tvafamiljs- eller 2-3mansjordbruk. En okning av storleken darutover gel" ingen vasentlig
forbattring av lonsamheten. For dylika jordbruk bedoms de framtida
rationaliseringsmojlighetema oeksa vara i niva med industrins. De
skulle emellertid i de fIesta fall komma att krava °en areal pa 50150 hektar, olika beroende pa produktionsinriktning,en, oeh en investering pa 500.000-1.500.000 kronor, vilket reser myeket stora
problem for strukturomvandling oeh kapitalforsorjning. Utveeklingen
i USA under 1950-talet visar emellertid, att en strukturanpassning
kan ga myeket snabbt utan alltfor stora soeiala vador, ifall troghetsfaktorerna inte ar for starka. Andoek hal" forutsattningarna dar med
avseende bade pa administrativa resurser for att stodja anpassningen
oeh pa omskolningsmojligheter oeh sysselsattningstillfallen utanfor
jordbruket varit betydligt mindre gynnsamma an de varit i Sverige.
Att spa om hur troghetsfaktorerna i strukturomvandlingen kommer
att utveeklas i framtiden ar naturligtvis ytterst vanskligt. Det ar val
inte otankbart att aldersstrukturen i jordbruket kan medverka till att
de minskar nagot i styrka. Vidare kan kanske den senaste tide.ns
mera dramatiska klarlagganden av den ogynnsamma ekonomiska utveeklingen i naringen medverka hartill. Att rakna med nagon radikal
forandring av de hittills radande forhallandena forefaller dock inte
realistiskt. Trogheten i omvandlingen blir med sakerhet myeket stor
aven i fortsattningen.
Slutligen synes svarigheterna att rationalise-ra foradling oeh distribution komma att verka begransande pa mojligheterna att forverkliga
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en inkomstlikstallighetsmalsattning for jordbruket aven i framtiden.
Nar det galler slutsatsema av vad har sagts for den framtida jordbrukspolitiken skall jag inte forsoka presentera ytterligare en ekonomisk "blueprint" till alIa dem som redan finns. Jag lagger mer
vikt vid att forsoka dra upp nagra om an mycket allmanna Tiktlinjer for en losning som kan visa sig praktis.kt (las politiskt) genomforbar.
Betraffande medlen att anda sa fort som mojligt na over elt "interimstillstand" har jag kanske nagra mera positiva forslag, som jag
viII stalla i forgrunden. Det forsta ar att gora en omstallning lockande
ur arbetsmarknadspolitiska synpunkter, och det andra ar att astadkomma en forbattrad utbildning i jordbruket.
Ayen om strukturomvandlingen maste beraknas komma att ta mycket Iallg tid, maste vi anda ha en Iangtidsmalsattning for denna. Med
de okade krav pa effektivisering av produktionen som stalles pa jordbruket och det vaxande behovet av dels teknisk och ekonomisk informatioll och radgivning dels specialiserad service, som detta i sin tur
foranleder, kommer behovet av ett organisatoriskt mellanled mellan
de enskilda jordbrukarna och lansorganen alltmer i dagen, om de
enskilda enheterna inte skall bli av den storleksordningen att de
kan sorja for dessa funktioner sjalva. Ett sadant organisatoriskt mellanled skulle kunna baseras pa konsumentkooperativ grundval alltsa nagon form av jordbruksforeningar omfattande geografiska
omraden med en bestaende brukning av kanske 5.000--10.000 hektar
aker.
Foreningarnas funktioner skulle vara:
1. Information och radgivning genom anstallda instruktorer.
2. Organisation av teknisk service, sarskilt med specialmaskiner men
aven vid behov med sadd, skord etc.
3. Organisation av sjuk- och semesterersattare och annan social verksamhet.
4. SpecieII kreditgivning och overvakning av lantagares verksamhet.
5. Forvaltning av jordbruk som ages av samhallet for att skapa en
overgangsform for jordbrukare utan egna stora tillgangar fran
forvaltare med vinstandel oeh forlustrisk till vanliga arrendatorer,
eventuellt sjalvagande.
6.. Forvaltning av lantbruksnamndernas jordinnehav.
Svarigheten for enskilda foretagare att mobilisera tillrackligt med
kapital for investeringar och drift av sa slora foretagsenheter
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som en rationell produktion kraver ar redan mycket pataglig och
kommer att bli det i an hogre grad. Nar ett foretag kraver ett totalt
kapital av storleksordningen 500.000--1.000.000 kronor, blir urvalet av driftledare inte framst en fraga om skicklighet utan en fraga
om formogenhet. J ordbruket kan vidare knappast ens efter en rationalisering vantas fa en sadan lonsamhet att det t. ex. i aktiebolagsform kan dra till sig erforderligt riskvilligt kapital.
Man torde fa rakna moo att framledes sarskilda atgarder kommer
att erfordras for att trygga jordbrukets kapitalforsorjning pa samma
satt som t. ex. bostadsbygg,andets. Eftersom prissattningen under alIa
forhallanden ar konstlad - saval for jordbruksprodukter som for
bostader - ar det ju i sjalva verket bara fraga om en avvagning
mellan prisniva och investeringsstyrning.
Den grundlaggande tanken ar salunda att det skall vara mojligt
att skapa sakerhet betraf£ande jordhrukarens duglighet och uthildning, i kombination med viss skyldighet att ratta sig efter radgivning
och ibland med begransning av vinst- respektive forlustdeltagandet.
Darvid kan man tanka sig olika stadier i risktagande och bundenhet.
Det forsta stadiet bor mera innebara en stallning som forvaltare med
viss vinstandel och vissa forlustrisker. Man maste namligen forutsatta
att vederborande under alIa forhallanden skall riskera nagot eget
kapital, t. ex. nagon procent av det totalt erforderliga. loch med
att han sedan visar sin duglighet och ackumulerar ett visst eget ka'pital, kan sjalvstandigheten gentemot foreningens radgivare oka, samtidigt som vinstandelen oeh forlustrisken successivt vidgas till att bli
total.
Det kan mahanda synas mangen att jag har har malat en alltfor
mork hild av laget inom jordbruksnaringen och dess framtida mojligheter, men laget ar allvarligt. Det tror jag att jordbrukets egna foretradare ar de forsta att erkanna. Vi gor ingen en tjanst med att forskona situationen.
Det genomgaende kravet maste helt enkelt vara mera realism i
jordbrukspolitiken.
Ordforanden: Jag framfor foreningens varma tack for denna mycket innehalls- och iderika framstallning av ett betydelsefullt och aktuellt samhallsekonomiskt amne.
Vi overgar nu till den allmanna diskussionen. Det har sagts mig
att en stor del av representanterna for jordbrukets organisationer
f. n. befinner sig pa Irland, och sjalv har jag konstaterat att manga
.andra av for jordbruksfragorna intresserade personer ar i Paris och
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.Rom. Jag hoppas dock att det anda finns tillrackligt manga jordbruksintresserade narvarande i dag, som viII delta i diskussionen.
Var sa goda, ordet ar fritt!
Direktor Albin Johansson: Under tryeket av den svara varldsomfattande
ekonomiska krisen i Dorjan av 1930-talet sokte man i alla Hinder nationella
botemedel. Vi i Sverige lOste j ordbruksproblemet nati,onellt, oeh sa skedde
aven i andra lander. Man saknade tid for att se oeh behandla jordhruksfragan
som en gemensam angelagenhet for hela manskligheten. Nu har vi denna
mojIighet oeh hor till vart eget oeh andra ,folks ,basta soka en internationell
arbetsfordelning inom jordbruket.
Hade Per Edvin Skold med sitt rika kunskapsforrad ooh sin stora handlingskraft sett utover landets granser oeh sokt 10sa jordbruksfragan tillsanimans
med politiker i andra lander, sa ar jag forvissad om att resultatet hade hlivit
till storre gagn saval for vart som andra staters £olk.
Jordbruket agnades stor uppmarksamhet aven i vart land. Inom Lantbruksforbun-det var man givetvis angelagen om att :finna en losning som kunde
sakra jordhrukarnas ekonomi. Att oka tullskyddet med snafbb verkan pa prissattningen pa jordhruksprodukter var av flera skal inte gorligt. Da kom professor P. L. Nanneson ,med forslag om jordbruksreglering, 80m Lantbruksfor-hundet garna sag forverkligat. Det g'allde emellertid att soka vinna konsumenterna·s hifall. I den avsikten sokte ,professor Nanneson .noh nagra andra
framstaende foretradare ,for jordhruket upp Kooperativa ·forbundet - eller
rattare sagt mig personligen i min hostad.
Enligt min mening hade den foreslagna regleringen patagliga ,brister. ·Dels
skulle den genomforas nationellt - inte i samforstand med andra stater dels .maste den komma att landa till politisering av j orclbruksnaringen oeh
aven i viss man jordbrukarnas kooperativa forening. Det var den uppfattningen jag lat dem forsta att jag personligen hade. Men 80m ehef Ifor K.F med
ett stort antal jordbrukare Born medlemmar var min mening inte avgorande.
Oeh da jag inte kunde lamna nagra anvisningar pa andra da .framkomliga
vagar, nodgades jag resignera. Under forre statsradet Per Edvin SkoIds m~d
verkan - eller mer sannolikt under hans ledning - drevs fragan till besInt i
riksdagen.
Den nationella jordbrukspolitik som fores i alla industriellt utveekIade lander i Europa - inte minst i Nordamerika - haIler levnadsstandarden for
hela j ordens :befolkning vid lagre niva an som skulle vara fallet om fragan
behandlades som en global angeHigenhet, ty .aa skulle framstallningen av
jordbruksprodukter anpassas efter naturens forutsattningar, klimat oeh jordman, oeh inte som nu i regel sker forlaggas till omraden i varlden, som saknar
naturena hjalp for odlingen av en viss produkt. Det :armod oeh den nod 80m
rader inom u-landerna skulle undanrojas, om jordens produktionskraft dar
helt togs i ansprak, men tyvarr reser den nationella j ordbrukspolitiken inom
industrilanderna hinder mot att den mest produktiva jorden helt tas iansprak. Industrilandernas hefolkning, som lever pa en hog levnadsstandard,
marker knappast att dess ekonomi skadas av den forda politiken, men det gor
u-Iandernas folk, ty :for demblir folj-den arbetsloshet oeh nod.
Den forda nati'onella jordbrukspolitiken ar lika vanvettig 80m om hinder
skulle resas mot utnyttjandet av de mest produktiva hjalpmedlen inom indu-
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strien. Det senare viII vi Iforsoka framja genom att undanroja tullar oehandra
hinder for en oppenmarknad i varlden. Men for att inom jordbruket ta det
mest givande hjalpmedlet som naturen skanker manskligheten, namligen klimatet, i var tjanst reser vi nara nog ooverkomliga hinder.
Om dessa binder undanrojas, blir foljdenatt klimatlandernas ·befolkning far
arbete oeh blir delaktiga av resulta1Jet av en god arhetsfordelning i varlden.
Fortsatter industrilanderna med sin nationella jordbrukspolitik, blir ,foljden
att u-Ianderna kommer inom egna stater nationellt eHer omfattande en del
av eller en hel varldsdel att starta ind-ustrier och skydda dessa mot vasterlall5k
overlagsen industri. Manskligheten kommer da inte att kunna dra lordel av
en effektiv varldsomfattande arbetsfordelning. De valmaende 'industriHindernas
·befolkning bar ett stort ansvar ,for noden i u-Ianderna oeh :for den kommande
utveeklingen.
Jag viII har namna ett konkret exempel pa hur oekonomiskt for oss ,sjalva
oeh hur hansynslost vi handlar mot u-Hinderna. Det galler socker. I Europa
tas ,for odling av soekeIihetor i ansprak ea 3 miljoner hektar, som ger en
skord av drygt 100 miljoner ton hetor med ett soekerutbyte pa 14,5miljoner
ton. For att i klimatlander 'produeera samma sockermangd :med soekerror som
ravara skulle erfordras endast halva den areal som atgar i Europa.
Det ar emellertid inte hara med jorden vi europeer misshushallar utan aven
med arhetskraft. Jag har studerat sockerrorsodlingen pa nagra platser i varlden
oeh fun-nit, att den ·mest rationella odlingen sker pa Hawaiioarna. Dar anvandes for soekerrorsodlingen 92 000 hektar ooh skordas pa 44 000 hektar soekerror som i utbyte ger mer an 1 miljon ton raffinerat socker. Soekerutbytet per
hektar pa i ansprak tagen arealar i runt tal 10 ton oeh pa den skordade
arealen 22 ton per hektar. I Europa ger hetorna i soekerutibyte endast 4,8
ton soeker per hektar. Denna jamforelse ar dock nagot missvisande, ty for
rorsoekret galler det redovisade resultatet den hast skotta odlingen i varlden,
da det daremot rror betorna galler genomsnittsutvinningen.
Arhetarantalet pa Hawaii ar per skordad areal 13 500 eUer per hektar 8.
De ar samtliga helarsanstallda med en ,dagsinkomst .pa $ 18.45, vari inraknats
soeiala formaner. Det 'ar den hogsta Ion for j-ordhruksarhetare i varlden. For
sin dagslon kan de till i USA gallande detaljpris kopa 71 kg raffinerat soeker.
Dagsinkomsten for en svensk soekerbruksarlbetare torde motsvara vardet a¥
40 kg soc-ker, som nara sammanfaller med den S'ockerinkomst de inom hetsoekerindustrin pa amerikanska fastlandet sysselsatta erhaller i USA.
Den hawaiiska soelrerindustrins overlagsenhet vid jiimforelse med hetindustrin £ramgar av .det hittills anforaa. ,Dartill kan Iogas att Hawaiis sockerindustri till den amerikanska staten far erlagga $ 10.70 per ton i 'extra skatt,
vilket ar 1955 gav staten en inkomst av $ 11400000. Av denna inkomst
erlade staten till odlarna $ 10 500 000, oeh statens vinst iblev alltsa $ 900 000.
Men Mt oss liimna Hawaii oeh USA oeh se hur vi svenskar .tacker vart
sockerheh-ov. Det ,sker huvudsakligen [ran hetodling. For andamalet tar
:vi i ansprak i runt tal 50 000 hektar av vart lands bordigaste jord. Men denna
ger i soekerut1byte endast halften av vad S'ookerroret lamnar. Vetenskapsman
oeh j or,dbrukstekniker offrar tid oeh arhete for att stegra avkastningen. Det
ar ett hopplost problem ty hur geniala de an ar kan de aldrig finna en mera
givande pro:duktionsfaktor an den u-Ianderna far gratis, namligen det for
sockerframst'allning agnade klimatet.
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Varfor fyller inte vi svenskar vart soekerbehov fran lander 80m kan framstalla sooker till avsevart lagre pris an vi sj alva fOrmaT? Det svar man far
harpa fran de sakkunniga ar, att soekerbetsodlingen kultiverar jorden oeh
att betpI"odukterna lamnar ett vardefullt kreatursfoder. Jordbr1uket skulle
alltsa inte bli lika lonsamt, om jordbrukaren slutade att odla hetor. Men ar
verkligen sa .fallet? Inom Ostergotland ooh Vastergotland bedrevB sockerhetsodling under nagra artionden, da man hade ett soekerhruk i Linkoping och
ett i Lidkoping. Soekerbruken ar nu nedlagda, och socke~hetsodlingen har
upphort. Oeh j.ordbrukarnas ekonomi i de :bada lanen synes inte ha pa'verkats av att de upphort att odla betor. Sockerutbytet per hektar var i dessa
Ian avsevart storre an i flertalet lander i Europa, som har 'hetydande soeker!betsodling men nagot Higre 'an i Kristianstads oeh Malmohus Ian. Det var
darlor for vart lands ekonomi fordelaktigt att odlingen koneentrerades dit dar
klimat oeh jord gay basta resultatet.
Nationellt har vi alltsa tagit hiinsyn till var soekerravaran inom landet
kan framstallas till lagsta pris. Vinsten pa detta nationella hansynstagande ar
dook ringa mot vad resultatet skulle hli, 'Om vi rattade oss efter j ordens produktionsformaga inom andra delar av varlden.
Jag har tidigare namnt att soekerutvinningen per hektar ar tvarfalt storre
inom lander dar jorden utnyttjas for odling av sockerror an inom stater 80m
odlar soekerhetor. Med ratta kan man fraga vad anledningen ar till att den
oekonomiska sockerbetsodlingen uppehal1es. De valmaende industrilanderna
forsvarar .betan hI. a. med att de viII sakra 'befolkningens sockerforsorjning
under ett eventuellt krig. Detta skal ar svagt, ty varje atgard att sparra granserna synes ver'ka sondrande mellan jordens folk ooh leda till krig. (Tidsnod
tvingar mig ,att sa knapphandigt som har skett inga pa beredskapsfragan.)
Att hetan kraver stor arbetskraft ar ett motiv !for att odlingen uppehalles.
For oss svenskar, som har stor brist pa arbetskraft, borde detta vara en anledning till att upphora med odlingen av sockerbetor. Sysselsattningsfragan ar
a andra sidan ett skal att odla betor i en del mindre industriellt utveeklade
Hinder.
Inom Sovjetunionen, som ar varldens storsta odlare av sockerbetor, anvandes
for denna odling 2 754000 hektar jord med en avkastning av 15,9 ton per
hektar. Polen, varldens nast storsta sockerhetsodlande land, tar 376000 hektar
i ansprak tfor denna odling, med samma utbyte per hektar som i Sovjetunionen.
I Spanien odlas endast 144 000 hektar betor, 80m .dock ger en skord av i runt
tal 39 ,miljoner ton, mot 44 miljoner ton i Sovjetunionen. Per h.ektar ar skorden
i Spanien 27,1 ton betor.
Dessa siffror ar hamtade ur FAO:s arshok for 1961. Samma kalla visar
for Sverige att 51 000 hektar tas i ansprak Ifor odling av socker-betor, med en
skord av 34 ton per hektar. Denna siffra ar hog, men i Holland ar den annu
hogre, Dar ar avkastningen per hektar 50 ton. Det ar otanldbart att de forst
namnda staterna skall upphora med att odla hetor. Odh man kan val knappast
vanta att fransm'an eller tyskar slutar med sin sookerbetsodling. Vi svenskar
horde daremot med stlor ekonomisk vinning kunna upphora med att sjalva
framstalla rasoeker oeh i stallet till landets raffinaderier importera eentrifugerat rorsoeker. For ISvenska Soekerfa'briksaktiebolaget kan en sadan omlaggning av ravarutiUforseln vara en ekonomisk fordel.
For soekethetsodlarna uppstod onekligen ett problem, 80m dock synes kunna
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overvinnas, om }orden kommer till en annan och lika lonande anvandning.
Darom vittnar vad tidigare sagts om den ekonomiska 'foIjden av att socker'betsodlingen upphorde i Ostergotland.
Till vilken pToduktion sku1le hetj orden da moo ekonomisk fordel kunna
brukas?
For att kunna ge ett svar pa den fragan ar det dfrankomligt att vi ser den
ur internationell synvinkel och dil tar hansyn till laget i andra delar pa j ordklotet. Att den svenska j orden 'Och landets klimat for framstiillning av sooker
ar foga konkurrenskratftiga ·med de omraden i varlden som gynnas av ett for
sockerrorsodling lampat klimat vet vi alIa. Inom de sistnamnda landerna kan
hefolkningen emellertid inte leva en'bart pa socker. M'anniskorna hehover hI. a.
ocksa ibrod och mjolk, sorn Sverige borde kunna leverera till dem.
I fraga om spannmalsframsta1lning synes klimat och j ord ge ett battre skordeutbyte har an i nagon annan varldsdel. Borde inte Europas jordbrukare da
fa forutsiittningar att drivaodling av spannmaI? Dil kan de upphora moo.
odling ·av sadana produkter, dar jord och klimat goer samre resultat an i andra
delar av varlden. Europas och vart lands overlagsenhet nar det galler spannmal skall helysas med nagra data.
I vart land skordas per hektar 24,3 dt vete, mot endast 9,4 dt i Framre
orienten och 8,4 dt i Bortre orienten samt 6,2 dt i Afrika, d. v. s. ungefar en
fjardOOel ,mot vad somma areal ger i vart land. Den europeiska jorden ger
i genomsnitt 18,4 dt vete per odlad hektar, vilket ar mer an i nag-on annan
varldsdel.
Det ·finns valdiga :vetelager i varlden, som inte kan finna kopare. AnIedningen hartill ar, att de hehovande folken saknar kopkraft, vilket ar en
foljd av att deras naturliga :forutsattningar for att ge valuta hindras. Om
de fick leverera centrifugalsocker till oss, sa skulle de ha kraft att importera
vete. Vi skulle kunna Jeverera vetet i form av makaroner, 'Born tal transport
och varme.
Aven ragen ger i Europa avsevart storre avkastning per hektar an i nagon
annan varldsdel. I Sverige ar den 22 dt per hektar, vilketar 4,4 dt mera an
genomsnittsresultatet i Europa. Vart lands rag har visat sig synnerligen lampad
for tillverkning av hart spis1brod, en vara 80m borde kunna vinna stor avsattning pa .varldsmarknaden.
Av korii'skordas i Europa 24,5 dt per hektar. Det ar 50 procent mer an
i USA. Ovriga varldsdelar erhAHer vasentligt lagre arealskordar.
Aven i ,fraga om havre dominerar Europa med 19,3 dt per hektar. I Sverige
skordar vi 21,1 dt per hektar.
Vad slutligen angar potatisen sa far man den storsta skorden d'arav i USA,
namliglen 199 dt per hektar. I Europa ar skordeutfallet 146 dt och i Sverige
144 dt per hektar. I Brasilien skor,das endast 56 dt per hektar. Dar [har man
alltsa lag potatisskord per hektar ·men en stor skord av ravaran till socker.
Vi i Sverige far hog potatisskord per hektar men dalig skord av ravara till
socker. Detta ar ett tydligt bevis pA vad vi skulle vinna pA att utnyttj a j orden
pa den plats dar en vara ger det basta resultatet. Vi skulle alltsa e)(portera
potatis till Brasilien och importera centri,fugalsocker darifran. Sockerror lonar
sig inte att importera, darfor att rorets 5'Ockerhalt minskas snahbt sedan det
skurits. Sockerroret maste darfor 'behandlas i rorsockerJabrik omedelbart
.efter det att det skurits. Potatis ar inte lamplig ·for sa langa transporter. Den
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ibor darfor 'exporteras i form arv torkade :flingor, som kan exporteras till alIa
svaltande rorsoekerprodueerande lander.
1 Svel'ige har vi oeksa overflod av mejeriprodukter. Darfor exporterar vi
smor for underpris till England ooh Tyskland. Detta vart overflod skulle vi
kunna avsatta pa orter i varlden, dar ·det verkligen skulle vara valkommet
oeh till hj'alp at behovande. Fru Signe Hojer redogor i en bok for de iakttageiser hon gjorde i Nigeria. Dar ·besokte hon i Lagos en svensk-amerikansk
fahrik, som med importerad torrmjolk framstaIIde uto,mordentligt ·fin, ·fet
mjolk. Hon skriver darom:
"Pojkar med specialgjorda eykelvagnar iljuder ut mjolken pa Lagos gator
i trevliga forpaekningar, som en ersattning for den mj olk tsetseflugan hindrar
korna att ge barnen."
Fahriken ar nu helt amerikansk. Det svenska intresset -maste vika, nar
amerikanarna med subventionspris pa torrmjolken trang,de undan svenskarna,
vilka fran starten leveremt bela fa1hrikens torrmjolksbehov. A·merikanarna hade
en preferensstaHning som relativt stora kopare av lNigerias produkter, da
daremot svenskarna var ovasentliga kopare.
For mjolkproduktionen i vart landfinns det inga ooverkomliga svarigheter
att salja overskottet till sadana lander som Hder brist pa mjolk, men villkoret
.ar att vi koper dessa Hinders produkter. De saknar i regel forutsattningar
att erhalla en omvaxlande foda. De .far damor leva pa ensidig kost, ,oeh manga
av de lander dar ,dessa ravaror framstalles har inte rad att ta dem i ansprak.
Sa anses t. ex. i Ghana, varldens storsta producent av ravaran kakaobonan,
ehoklad som en lyxartikel, otillganglig for de 600 000 odlarna. ,Detta ar en
foljd av - hI. a. - att manskligheten, och dil framfor aHt de industriellt
utvecklade .landernas befolkning, inte viII ratta sig efter vad j orden ger i
skilda delarav varlden.
En verkligt stor 10rman skulle komma .det svenska jordlbruket till del, om
vart land forsag u-Iander med sadana naringsmedel som ,man dar har behov
avo Vi horde i sadant syfte starta mjolkfa1briker i u-Ianderna, med produktionen
haserad pa svensk torrmjolk. :.Och vi horde i alIt vara angelagna om att forse
de nodlidande folken med sadana naringsmedel, som de i sin ensidiga jordbruksproduktion av klimatskal inte kan fram·stalla.
Vad jag har sagt hor kanske inte direkt ihop med inledningsforedraget,
men jag har velat poangtera hur oerhort viktigt det far att vi i var syn pa
jord-bruksfragorna gar utover de egna granserna. For DagOn manad sedan
tra'Efade jag Ernst Wtigforss oeh sade da till hon-om, att det ar nastan omojIigt
att vinna nagon forstaelse for denna globala syn pa jordbruksfragorna. ,Manniskor viII bara resonera om Dationella problem. - Ja, men [ortsatt du! sade
Wig1forss.
Strax efter forsta varldskriget hade vi fragan om H j almar Brantings stallDing uppe till debatt i regeringen. Han vistades da mestadels i Geneve. Den
gangen menade de fIesta av hans kamrater i regeringen att Branting skulle
gora Ibetydligt storre nytta, om han agnade sig at svensk inrikespolitik. Men
da sade Osten Unden: "Ja, men ar det inte en myeket stor tillgang for oss
att ha en karl, som intresserar sig for de verkligt stora och hetydelsefulla
fragorna oeh later oss, som ar hemma, halla pa med alla de Ifor manskligheten
i stort sa ovasentliga problem som vi brottas med?"
Annu i den dag 80m ar vagrar vi i allmanhet att ta hansyn till andra folk.
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Men tank vad vi skulle kunna hj'alpa dessa andra! Inte ar det val 'roligt
att betala overpris pa smoret ·for att tyskar oeh engelsman skall ·fa det till
lagre priser an vi sjalva. Det har konsumenterna sjalv.fallet ingen storre gUidje
avo Men jag tror att de inte skulle vara ledsna, om d.et overpris de betalade
gick till u-Ianderna, dar man verkligen behover hjalp.
·Med ·det, herr ordforande, tackar jag for ordet.
Civiljagmastare Clas af Ugglas: Herr ordforande! Mina darner oeh herrar!
Jag haIler inte med foredragshallaren i alla styeken - men pa manga punkter instammer jag i vad han sade. Jag haller inte med honom om vad som
han anser 'Yara realistiskt i jordbruket. Jag fattar .for .resten inte lie. Odhners
tankegang i detta 1all. Xr det realistiskt att ta hansyn till en dominerande
opinion, eller ar det realistiskt att ta hansyn till ekonomiska faktorer pa Hingre
sikt? Vi fiek inte nagot riktigt klart beskcd pa den punkten.
En vasentlig utgangspunkt for denfortsatta diskussionen tror jag lar fragan
om politikens inblandning i jordbrtuket. Det ar sakert den springande punkten
att vi i }ordhruket har haft en sadan oerhord hopblandning arv politiska oeh
ekonomiska motiv.Man {ragar sig varfor vi egentligen har fatt sa mycket
politik i jordbruket. Jag tror att har ;finns vissa myeket enkla orsaker.
Nar en samhallsgrupp inte kan hav.da sig i konkurrensen, oeh nar de som
ingar i den gruppen ar manga, far .vi myeket Hitt in politik fran den gruppens
sida i stallet .for ekonomiskt motiverat handlande. Det ar just vad som skett,
inte hara i ·det svenska utan aven i de fIesta andra Hinder,s jordbruk.
En annan bidragande orsak .ar produktionsfaktorns - jordens - ororlighet.
Den hindrar en anpassning till andra-de ekonomiska forhallanden. Vidare
spelar jordens bundenhet vid ·biologiska {orhalIanden in mycket starkt. Vi kan
som hekant inte pressa ut mer an en viss optimal mangd lonsam produktion
ur varj e hektar mark. Detta gor att j ordlbruket ·alltid slapar efter i utvecklingen, om man raknar per foretag. Men det hindrar inte att ,man med en felaktig
j-ord'brukspolitik kan fa overproduktion.
·Om vi ser pa politikens inverkan pa Iorhallandena i Sverige, sa finner
vi att den har speIat en roll i tva avseenden. For det forsta har den inverkat
pa fragan om inkomstlikstalligheten, som ar en rent politisk faktor. For det
andra har den verkat pa elt mycket viktigt omrade, som hittilIs har hlivit
forbisett i den allmanna debatten, namligen distributionen. Jag sy.ftar har pa
den ekonomiska rforeningsrorelsen. Det 'ar hogst anmarkningsvart, att nar man
diskuterar j ordbrukspolitik, sa far man pa inga viIlkor rora vid den ekonomiska foreningsrorelsen. Den ar nagot !heligt. Och anda ar det kanske framst
hos den som jordbrukets pr'O:blem ligger i dagens Sverige.
J ordbrukets distributionsapparat har fatt en organisation, som mycket starkt
strider mot vad 'Som ar ekonomiskt vedertaget oeh anses ekonomiskt riktigt.
Man har namligen i foreningarna eliminerat konkurrensen oeh faststallt i stort
sett lika priser over hela landet, oavsett var jordbruksenheterna ar lokaliserade.
Medlemmarna ar oeksa bundna vid insat'ser som de successivt inbetalar oeh
pa vilka de inte erhalIer nagon ranta. En jordbrukare vet damor i dag over
huvud taget inte va-d distributionen kostar. Det finns inte nag-onting att jamfora med. Den ekonomiska foreningsrorelsen 'beharskar namligen praktiskt taget heladistributionsapparaten. Dar rader ett monopol, arven om man inte viII
erkanna detta ·of.ficiellt.
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Att man lyckats genomfora detta monopol i distributionsapparaten - ,man
lean ooksa kalla det for kollektivisering - beror till myoket stor del pa att
statsmakterna har medverkat hartill anda ,fran horjan. Foreningarna har namligen fatt avsevarda Ian for att bygga upp sina foretag, ooh sedan har man
i de ekonomiska foreningarna utnyttjat situationen mycket skickligt genom
att anvanda sig av en propaganda av i svensk historia tidigare nara nog
okand intensitet.
Det finns inom den ekonomiska foreningsrorelsen tidningsorgan,' som sedan
omkring 1930 kommit utmed meHan 300 000 och 400 000 exemplar i veokan,
och det rfinns val knappast ett j.ordhrukar.hem i detta land, som inte hAUer
nag,on av dessa tidningar. ,Och i den pressen har ,man varje vecka - dvs. omkring 15 000 ganger - talat om for jordbrukarna hur bra foreningsrorelsen
och distrihutionsapparaten ar, samtidigt som man pa ett hogst hetankligt satt
ofta har 10rtigit de ve~kliga, objektiva forhallandena. Jordbrukarna har
darigenom inte thaft stora mojIigheter att skaffa sig en objektiv uppfaottning
om det ekonom.iskt bertattigade i en sadan distrrbutionsform.
Nackdelarna harav ar uppenbara. Vi har hI. a. genom likaprisprincipen
fatt en felaktig struktur pa vart j ordbruk med nag.ot hundrat1lJSental for manga
brukningsdelar. For nagra ar sedan hade jag i denna forening tillfalle att
tramhaUa detta - fast jag den gangen sade 200 000. Da var det kanske inte
manga som trodde mig. Men i dag ar det manga 80m forstar hur ilIa det
ar stallt. Det ar inte 'bara det att vi har alldeles for manga brukningsdelar
och att produktionen' darigenom har bl~vitforlagd till for sma eniheter, som
inte har kunnat rationaliseras i tillracklig utstrackning, utan samtidigt har
aven de stora foretagsenheterna genom inlsalts- och prisbestammelserna diskriminerats. Insatserna ibetyder namligen en avsevard ekonomisk avtappning,
som genom progressiviteten dra,bbar de stora foretagen hardast.
IDet finns salunda stora gardar, som under 20 ars tid har ,forlorat uppskattningsvis 200 000 kronor hI. a. pa atlt ha iusatserna staende rantelosa, och ofta
ocksa utan aterharing, i dessa ekonomiska ,foreningar. De pengarna hade kunnat anvandas i jord'bruket pa ett mycket thattre satt.
For narvarande tilUimpas alltsa den principen ,att aUa foretag skall .fa i stort
sett samma priser !for sina produkter, var jordbruket an ar heUiget. Systemet
far den effekten att vi nu runt om Stooklholm har en mycket ohetydlig mjolkproduktion - samtidigt som vi hamtar stora m'angder mjolk fran smagardar
anda neri;£ran Vasterg·otland.Detta betyder sj alvfallet att man far stora :besvarligheter med uppsamlingen av ,mjolken {)ch langa frakter. Ooh detta hara darfor att foreningsrorelsen bygger pa :mangfalden, dvs. att sa manga som mojligt producerar j ordbruksprodukter, i stalIet ,foratt produktionen horde goras
sa e[,fektiv som mojligt. Detta ar elt av de negativa resultaten av den forda
j.ordbru~spolitiken.

Enligt min mening kan vi inte losa problemen, innan foreningsrorelsen
gar i tfortattning om- stadgeandringar som gor j.ordbruken till konkurrerande
foretag. En av de viktigaste atgarderna 'blir att slopa kop- och leveranstvanget.
Om sa sker, kommer de privata rforetagen sa smaningom att kunna 'konkurrera pa lika villkor, och da kan vi fa ned distlibutionskostnaderna.
Riksdagsman Birger Isacson: Herr ordlorande! Mina'damer och herrar!
Jag begarde ordet .for att rikta nagra kritiska fragor till f.oredragshallaren.
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Men innan jag gor det vill jag saga ett par ord till civiljagmastare af Ugglas.
Det {orvanar mig namligen att han i sin framstallning infor detta forum
kritiserade foreningsrorelsen pa ett sa enkelriktat satt som skedde.
Jag ar sjalv jordbrukare och har upplevt Ioreningsrorelsen fran min barndome Jag har sett hurudana :forhallandena var da .for.eningsrorelsen inte fanns
och har darfor gott underlag [or jamforelser med hur det ar stallt i dag. Det
ar mycket som behover rattas till inom den ekonomiska foreningsrorelsen, och
manga prohlem ar annu olosta. Jag ar medveten om det. Men var finns det
inte fel och hrister? Ci'vilj agmastare aif Ugglas .gor gallande att £oreningsrorelsens monopolstallning tar dod pa det fria ordet, sa att de kritiska rosterna
inte far komma fram - det ar ett helt verklighetsframmande pastaende. ForhiUlandena ar inte sadana.
Aven om man kan kritisera en del foreteelser inom tforeningsrorelsen ar det
anda inte fraga om ting av den ·storleksordning som civiljagmastare a·f Ugglas
viII gora gallande. Han sade t. ex. att medlemmarna inte ,far ranta pa sina
insatser, varfor dessa ar vardelosa. Men sa .far man inte se det. Nog ar det
ganska sjalvklart, att om man gor en instats till en rforening, sa vantar man
sig att fa nytta ·av den pa nagot satt, Ii form av aterbaring, :panta eller hogre
priser pa sina produkter. I de d:lesta :foreningar ar det val ocksa pa det sattet
att man av skatteskal inte Himnar nagon ranta pa kapitalet utan i stallet ger
en viss aterbaring, om detta ar mojligt.
Vidare ar val j ordtbrukarna inte alldeles ovetande om distributions- och
foradlin~skostnaderna. Dessa redovisas och gar salunda iute att undannalla.
Man kan komma at demo Det gores upp driftsekonomiska kalkyler, t. ex. i
foreningarnas mejefiier, och av dem kan varje rvaken jordbrukare ,fa veta resultatet av verksamheten, gora ja,mforelser mellan olika foreningar och pa det
sattet komma underfund med hur stora exempelvis uppsamlingskostnaderna
ar for :foreningen.
De jordbrukare, som varit med om foreningarnas uppbyggnad, ar ocksa
fullt pa det klara med, att aven om det hrister har oeh dar i foreningarna, sa
ar de .anda mycket stora maktfaktorer i det ekonomiska spelet. Om det finns
Iel i foreningarnas distrilhutionsled eller ri nagon annan verksamhet, sa ar dessa
fel inte varre an att de kan 'rattas till - men det skall inte ske med .det slags
kritik som civilj ag,mastare af Ugglas har levererat.
Det var mycket intressant att ta del av foredragshallarens analys och 'beskrivning av dagens situation inom j ordbruket. Mot slutet vagade lie. Odhner
ocksa ibllicka en smula in i framtiden och talade da om vad som kan goras
for att losa problemen ooh fora en enligt hans mening realistisk jordbrukspolitik.
Vad situationen i dag betraf.far delar jag helt rforedragshallarens uppfattning. JDen stammer med de erfarenheter jag sjalv har 80m jordbrukare. Inkomstlikstalligheten ar ,for en familjejordbrukare - som 5alunda har ett hasjordhruk - en chimar. Aven om det filins mycket stora rvariationer i familjejordbrukens inkomster, kan man generellt saga at! inkomstlikstaUigheten
dar ar en utopi. Odh jag for-star inte hur 1960 ars jordbruksutredning skall
kunna utforma en jordbrukspolitik, som aterstaller de tidigare premisserna
for inkomstlikstallighet. Det tror jag ar alldeles omoj ligt. I stallet maste utredningen lagga Iram konkreta ·forslag, som kan leda liramat.
Jag tycker att lie. Odhner, i likhet moo manga andra ekonomer och poli-
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tiker som talar om j ordhrukets utveekling, giek fo~bi den roll som arhetsl0nernas stegring har spelat har i landet. Som hekant for vi en s. k. solidarisk
10nepoliti.k, odh dar har jordbruket myeket litet att saga till om. Det ar i stallet
vissa naringar i gynnad stanning som dikterar lonesattningen, ira,mfor alIt
kanske hyggnadsindust~ien oeh vissa foretag inom exportindustrien. Sedan ,far
anc!ra 1oretag, som kanske kampar med myeket stora svarig:heter, ratta sig
efter loneS'iittningen vid de industrier oeh foretag som for tillfiillet kan hetala
bast. Denna solidariska .lonesattning har gjort att jordbrukarna ar tvungna
att betala den anstallda a~hetskra;ften vad den kan fa pa andra hall. Detta"
inverkar sj alvfallet pa det ekonomiska resultatet, eftersom jord1brukaren inte
lean fa nagon kompensation lor de okade kostnaderna genom att hoja sina
produktpriser. I stallet maste han Iforsoka ga fram pa rationaliseringens vag.
Dar dr.og lie. Odhner upp ,fragan om den rframtida utvecklingen oeh skisserade vad en arbetsgrupp inom jordbruksutredningen har kommit fram till. Det
forvAnade mig faktiskt att sAmycket ·fick sagas om den gruppens resultat
redan nu. Jag tror namligen inte atlt de har varit pUJblieerade. Men nar .det
nu tyeks iVara tillatet att tala om det, sa tar jag oeksa 'mig friheten att saga
nagot om resultaten. Jag gor det med utgangspunkt fran lie. Odhners slutledning, att om vi skall fa jordbrukarna att rationalisera sin verksamhet pa
ett tillfredsstallande satt, sa maste vi utsatta dem ,for ekonomisk press.
Det ar harda hud!
SAdana uttalanden 'blir lie. Odhner inte popular pa. Jag skall har forsoka
visa hur orealistiskt foredragshAllarens resonemang are
Enligt den gjorde skissen 'ar det mest rimligt att ha foretagsenheter med
5 000 - alternativt 7 000 - timmars arbetsinsats. iDe kan torutses lamna det
basta resultatet. Men med den teknik vi i dag kan anvanda oss av, oeh med
de optimala skordar oeh den maximala avkastning per hektar man kan rakna
med pa sadana jordbruk, ibehovs det 'bara en lO-procentig forsamrin.g av avkastningen eller en lO-proeentig sankning av prisema ,for att en sadan brukningsenhet skall fa sin ekonomi fullstandigt [orstord. 'Man har namligen .pa
sadana jordbruk myeket stora investeringar som skall {orrantas oeh amorteras,
och de ar utsatta ,for en hard progressiv beskattning. Den beskattning vi har i
dag tar inte hansyn till namnda :forhallanden - vilket ,forsatter dessa jordbrukare i ohallbara situationer, om de inte i sina kalkyler med sakerhet kan
ra,kna med att priserna ger honom den ersattning han maste ha for sina arhetsinsatser, for rantorna, amorteringarna och skatten. Om de inte med sakerhet kan kalkylera med denna ersattning, Iar det inte finns manga jordbrukare
som vagar satsa pa sAdana Ibrukningsenheter. O,m jordbrukspolitiken inte dar
kan skapa nagon sorts garantier, sa kommer alla andra Atgiirder att ·bli ett
slag i luften.
Dessa problem tror j a-g kommer 'att ·bli de allra viktigaste att ta stiillning
till i den framtida jordbrukspolitiken.Det gar inte att bara saga, att man
genom okad press skall tvinga ,fram rationaliseringar; det blir i sa fall en
rationalisering till dods! Och det kormmer att skapa en fuUstandigt orimlig
situation i ett samhalle som kraver lod alitet oeh [orstaelse for olika medborgargruppers prohlem.
Det gar inte att astadkomma ·en battre tingens ordning, om man inte viII
ta hansyn till de faktorer jag namnt. Men !ViII man ta hansyn till dem, sa tror
jag att vi pa litet lan.gre sikt ocksa kan 108a jordbrukets rationaliseringspro-
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blem.Men .vi ,maste roja vag for rationaliseringen; skattefragorna t. ex. maste
heaktas.
Se vidare pa !byggnadsbestandet i vart jord'bruk! Med fa undantag ar byggnadema undermiHiga oeh i aUra hogsta grad orationella oeh ofunktJioneUa.
Att andra pa det cforhaUandet inne'bar investeringar av sadan storleksordning
att de gor jordbrukarna myeket tveksamma - vilket ar helt naturligt oeh
forklarligt. Det kostar myeket pengar att astadkomma 'forandringar pa det
omradet, ooh det IDaste ,finnas plats for dem i de kalkyler jordhrukarna gor
upp. Med nuvarande avskrivningsregler for byggnader i jordbruket far man
inte gora sadana avskrivningar, som svarar mot forsl1itningen. Reglerna d'ar
hor narmast hemma i 1700- oeh 1800-talen. Dar maste en andring ske, om
man verkligen viII ha en hogre rationalisering i j ordbruket i ·framtiden.
Manga atgarder, som inte skulle Ibehova kosta samhallet nagonting att tala
om, skulle kunna vidtas foratt underlatta jordbrukets rationalisering oeh darmed gora naringen ·battre anpassad till utveeklingen pa andra omraden.
Civiljagmastare Clas af Ugglas: Jag star just i begrepp att ge ut en liten
skrift, som skall heta Ett konsumentvanligt jordbruk. Mojligen kommer den
skriftens innehall att intressera nagon hare (Jag har inte givit skriften denna
titel av hansyn till nastforegaende talare.) Tankegangarna i den trycksaken ar
diametralt motsatta riksdagsman Isaesons.
Om Vii skall fa nagon iason pa vart jordbruk, sa maste vi enligt min mening
gora det konkurrenskra,£tigt, sa langt detta ar mojligt, oeh inte· !bara ropa
pa hjalp ialla vader. Varfor har vi de nuvarande motsattningarna mellan
produeenter oeh konsumenter har i landet? J a, jag ,forstar sa innerligt val
att konsumenterna inte viII betala for ett jordbruk, dar vi inom grossistledet
i iorm av ekonomiska 'foreningar har koneentrerade monopolforeteelser med
miljardinvesteJ!ingar. ·Dar iinns pengarna! Producentern~ si'alva har daremot
inga pengar. Men de itutas standigt oeh jamt att de ,maste ha starka foreningar.
Det ar ju ungefar lika oegentligt som en allvarligt sjuk, som pa dodshadden
ligger oeh onskar ,sig :hoxhandskar!

Ordforanden: Foredragshallaren sade att strukturrationaliseringen inom
jordhruket troligen kommer att ga trogt i framtiden. Hur stammer det? Jag
har for mig att medelaldern bland jor,dbrukarna nu ar myeket hog oeh ·att
jordibrukarkaren till myeket stor del [bestar av aldre smabrukare. Kommer
det inte da att ·bli en myeket kraftig okning av antalet jordbruk som lagges
ned?
Detta ,hetyder givetvis i ooh for sig inte detsamma som en strukturrationalisering, men takten i nedlaggningen av icke barkraftiga jordhruk kommer val
att oka vasentligt, nar de gamla brukarna faller hort och inga nya trader
till?
Agr. lie. Clas-Erik Odhner: Herr ordforande! Civiljagmastare a,f Ugglas fragade, om jag menade att det var realistiskt att ta hansyn till en dominerande opinion, eller om man skall ta hansyn till de ekonomiska .faktorerna
pa langre sikt. Pa det viII jag svara, att vad jag ville saga var, att vi maste
lforsoka ta hansyn till 'bada delarna. Alldeles givet ,maste vi ta hansyn till de
ekonomiska faktorerna. Med den regleringsapparat som star oss till buds
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inom jordbruket ar dock mojligheterna normalt mycket stora att variera dessa
faktorer. Men de kan begransas mycket starkt genom bildandet ·av politiska
konstellationer - ·om jag far uttrycka mig sa.
Sedan sade civil j agmastare af Ugglas att politikerna kommit in i j ord-hruksnaringen da1'lfor att jordbrukarna 'ar en stor men ekonomiskt svag grupp
medborgare. I det dallet rader det inga delade meningar oss emellan. IDet var
ungefar vad fag menade, nar dag sade att den pagaende omrvandlingen ,fran
agrar- till indust1'lisamhalle har gatt trogt, och att det ar detta 80m i olika
Hinder har varit upphovet till regleringarna.
Riksdagsman Isacson sade, att loneutvecklingen hade skapat stora svarig..
heter, och aven det ar en sak jag forsokte saga, fast pa annat satt. Inte
heller mellan herr lsacson och mig finns det alltsa nagra delade meningar pa
den punkten. Sa lange vi inte rakar ut ·for nagon mera djupgaende inflation,
aterspeglar loneutvecklingen i stort sett produktivitetsutvecklingen i naringslivet.
Inom jordbruket har produktivitetsstegringen varit lagre an inom manga
andra naringar. Vi har darfor fatt prissattningsavtal [or ,jordhrukets prod-ukter. Den relativa prisstegring som dessa avtal inneburit for j ordhrukets pro..
dukter utover p1'lisstegringarna pa andra varor - vilka exempelvis kan ha
orsakats av inflation i samhallsekonomien i ,dess helhet - kan ·dal1for sagas
vara ett matt pa vad jordbruket sa att saga har ifatt "extra".
Det har sjalvfallet varit skillnad i produktivitetsutv,eckling mellan olika
naring-ar. Denna skillnaa har orsakat j:ordbruket sva.righeter och manga
ganger omojliggj ort for j ordbrukarna att 'betala de loner andra naringar
hetalat for j a~mforhara grupper av anstallda. ·D·aftfor menar jag att det i stort
sett ar samma sak att tala om skillnader i produktivitet -nch skillnader i Ion.
Vad sedan angar mitt ·omnamnande av den Hjelmska utredningen, har professor Hjelm sjalv givit offentlighet 'at de uppgi£ter dag namnde hare Jag har
dessutom erhallit utredningsordforandens tillstand att anvanda materialet.
Vad betraffar den ekonomiska pressen pa jordbruket ar det en av ·de
centrala ·fragestallningarna i detta sammanhang. Jag ,for-star precis herr Isacsons synpunkter och har ,faktiskt sjalv -forfaktat samma mening manga ganger.
Som inledning till 1947 ars jordbruksutredning rforde 'man just resonemanget
att man skulle uppratthalla inkomstnirvan i }ordbruket och avagahringa rationaliseringen med administrativa medel, d. v. s. ga en bakV'ag loch genom ekonomiska .bidrag av olika slag fa de senare till stand. I dag Jean vi konstatera
att den rationalise~ingspolitiken har misslyckats. Det ar hara att konstatera
,faktum. IMetoden har okat medeljordibrukens storlekmed ett hektar pa 15 ar
(med tiIlaggsarrenden ar okningen kanske 1,5 eIler 2 hektar). Men detta ar
inte pa langt nar vad som behovs.
IN u sager riksdagsman Isacson att det inte gar att na nagra rationaliseringsresultat genom att utsatta jordbruket for ekonomisk press. Nej, jag ar Iullt
pa det klara med att det inte gar att gora hela jordbruket ranta.belt. V·ad jag
avsag .yar sadan ekonomisk press att den gor de j.ordbruk rantabla, ,som har
tforutsattningar att bli det, medan alIa icke rantabla Ji'orsvinner. En sadan politik ma8te givetvis stodjas av en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Om man da sager, att inte heller detta gar att genomfora - ja, dil har vi
savitt jag {orstar ,for alltid misslyckats med att rationalisera jordibruket. Vi
har provat ett satt, 80m ej ,fungerade, och nu sags att liven den andra vagen
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ar oframkomlig. Nagot mellanting finns knappast, odh prolblemet 'ar' i sa fall
olosligt.
Slutligen fragade ordforanden om aldersstrukturen i jordhruket. Som jag
namnde i mitt inledningsanforande, underlattar de gamla j,ordbrukarnas arvgang hela strukturo.mvandlingen och paskyndar av.flyttningen fran landshy.gden.
Men moo hansyn till problemets storlek ar den naturliga avgangen inte pa
langt nar av tillracklig om,fattning. Dartill kommer -att om nyrekryteringen till
naringen ordnas sa, att de som nu ar verksamma i 'jordbruket far vara med
om rationaliseringen och ta hand om den jord som hHr ledig, nar de aldre
jord~brukarna slutar, far vi i ,framtiden en mycket egendomlig aldersstruktur
80m leder till stora problem. Nej, om vi skall na fra,m till losningar pa dessa
problem, far vi ,ga andra vag·ar.
Jag upprepar damor: om ingen av de vagar vi stakat ut a..r framkomlig, finns
det heller ingenting att gora at hela saken. Men det ar bara den ena vagen som
hittins visat sig o.framkomlig, och da kan vi val 'anda forsoka den andra.
DirektorErik Swedborg: Herr ordforande ! Jag vin forsoka att ytterligare
belysa lie. Odhners framstallning genom att anfora nagra uppgifter, som
kanske kan ge en nilgot annan bild av tVad som verkligen har hant i vart
samhalle under senare tid - och framfor allt va-d som kan vantas ske under
lilt oss saga det narmaste decenniet.
Forst vill jag dil understryka att j ordhruket naturligtvis i dag befinner sig
i ett mycket allvarligt Jage. Men .det tal nog att diskuteras, om orsakerna hartill verkligen ar precis de som lic. Odhner angav. Om man vid en narmare
analys inte Kommer till riktigt samma resultat ,som lie. Odhner, blir man nog
inte heller lika saker pil slutsatserna.
Om man analyserar inkomstutvecklingen under de senaste aren och orsakerna
till den vidgade inkomstkly.ftan - jag ·bortser Ida dran vad som ar reeHt odh
inte reellt idenna okning - sa finner man i huvudsak tre orsaker. Om jag
tar clem i tur och ordning efter deras betydelse, sa ar den [orsta orsaken helt
enkelt, att JoneutveckIingen i samhallet har varit betydIigt kra,ftigare an vad
som forutsattes nar avtaJet ingicks. ,Den allmanna lonestegringen har per ar
varit ungefiir 2,5 eHer 3 ganger sa stark som man raknade med. For den
okningen har jordibruket delvis filtt kompensation, men inte till alIa delar.
Tack vare - eller pa grund av, det beror pil hur man ser det - den solidariska lonepolitiken har lantarbetarna, trots att de arbetat i en naring moo
dalig produktivitetsutveckIing, Ifatt en mycket stark loneokning, som under
tva ar i £olj d Ihar hillIit .gig omkring 12 a 13 procent. Denna solidariska lonepolitik har ocksa haft till £oJj.d att Jonerna inom livsmedelsindustr,ien okat
med ungefar samma eller rent av annu hogre procenttal. Jag vet ingen annan
industri som haft motsvarande arliga lonestegringar, oeh okningarna har
va:nit 'betydIigt storre an den ,produktivitetsokning som varit uppnaelig under
samma tlid. MojJigen !finns det nilgra omrilden, 80m kan uppvisa lika stora loneokningar, men milnga ar det inte. Och sjalv£allet vet ingen om det inte kan bli
lika stora lonestegringar i fortsattningen.
Jag vill i sam,manhanget namna att partiprisindex for ~nd:ustrivaror [har i
landet har okat med 8 procent .fran 1959. A¥rakningspriserna i jordhruket har
okat med ungefar samma procenttal. Dar ar det sillunda ingen skillnad. Men
fran slutet av 1940-talet eller horj an av 1950-talet - alltsa tore Koreakriget,
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som darfor inte inverkat - har a1vrakningspriserna till jordbruket- okat med
i genomsnitt 60 a 65 procent. Samtidigt har partiprisindex for industrivaror
stigit med 50 a 55 procent. Sa stor, eller rattare sagt liten, har skillnaden varit
under den perioden.
Under sa1mma tid har konsumentprisindex pa livsmedel stigit med 95 procent, d. v. s. hogst vasentligt mer an avrakningspriserna. Detta sager nag-ot
om vad som skett pa livsmedelsprisernas omrade. Det ar salunda inte bara
jordbrukets ravaror som gatt upp, utan okningen ligger i annu hogre grad
i detalj handelsle~~t.
Avtalen konstruerades med 'Utgangspunkt [ran en viss uppfattning om den
allmanna loneutveokHngen. Att sedan lanta:vhetarna och de anstallda inom
livsmedelsindustrien kommit att dra fordel av den hoga allmanna loneokningen ar den iramsta orsaken till att det gatt som det gjort.
Den andra orsaken till inkomstefterslapningen har varit de pris- oeh regelefterslapningar som forekom,mit. Som bekant har rvi en treprocentregel som
skall skydda jordbrukarna mot prisfall i vi-ssa lagen pa varldsmarknadeh.
Under den gangna tiden har detta system i stort sett iVerkat till jordbrukets
nackdel.
Den tredje orsaken .slutligen sammanhangermed rationaliseringen pa s. k.
has- och normjordbruk. ,Man 'forutsatte att man skulle kunna astadkomma en
rationaliseringsvinst pa 400 kronor per ar och jordbruk. Enligt de undersokningar som gj orts forra aret .noh i horj an av detta ar hardock rationaliseringstakten under den !orsta perioden om halvtannatar legat omkring 300
kronor per Ar. I den nya prognos som gjorts for 'bara nagra manader sedan
jar resultatet att rationaHseringsvinsten ar helt ·forsvunnen. For nasta berakning
kan man sjalvfallet inte saga nagonting om resultatet. Men vad jag har vin
peka pa ar, att 8:ven om rationaliseringen inte har gatt sa lsnabbt som man
forutsatt, sa Iar det anda inte bli sa stora avvikelser att det har spelat nagon
storre r.oll nar det galler okningen av den ~orefintliga inkomstklyftan. Jag
tycker att detta forhallande nor till analysen i detta sammanhang.
ISedan kan man naturligtvis resonera 80m He. Odhner oeh saga att vi bara
'har att konstatera att vara rationaliseringsstravanden har misslyckats. VIi har
inte lyckats med att genom en administrativt ledd rationalisering skapa ett
effektivt j ordbruk, som bade ger jordbrukarna vad de skall ha och konsumenterna vad clem tillhorer. Det resonemanget ar givetvis i och for sig alldeles
riktigt, utan att man behover dra de slutsatser om den rframtida prispolitiken
som lic. Odhner gj ort. Men kan det inte ocksa ligga sa till, att vi bar tagit
litet for lamt pa rationaliseringsverksamheten? Savitt jag [Orstar har man
exempelvis inte tidigare med tiHborligt allvar tag,it sig an de mycket betydelsefulla kreditfragorna. Jag ,forestaller mig dar-for att en a,v de aIlra viktigaste
uppgifterna for j ordhruksutredningen (blir att ordnamed nya och lampliga
kreditformer. Lie. Odhner namnde ocksa detta, och vi ar val alIa val medvetna om storleken av det problemet.
N·iir jag lyssnade till ~ic. Odhners slutsatser i inledningsforedraget, kom
jag att tanka pa en lardomsstol vid Lantbrukshogskolan som heter Lantbruksekonomi, siirskilt jordbrukspolitik. Som redan framh'allits har ar lantbruksekonomi ett amne hemangt med politik, och om den kan man - atminstone
pa langre sikt - ha delade meningar. Lie. Odhner sade att utrymmetfor reella
prisforbattringar 'hHr mindre och mindre. ,Den fragan har dock politiska
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aspekter, som jag inte har skall inga pa, a,ven om det som foredragshallaren
sade ar de· partipolitiska konstellationerna som ar avgorande. Vi maste ocksa
ha en ekonomisk plan. -tor jordbrukets anpassning - det var riksdagsman
lsacson inne pa - men det ar en sak jag aven gar forhi.
Men vad jag tycker att lie. Odhner underlat att herora var, att det jn
anda har skett en del i vart samhalle. Vi har exempelvis pa 20 ar skurit ner
antalet jordbrukare med nastan halften. Och det lar ratt mycket! Under
samma tid har var jordJbruksproduktion okat med omkring 5 procent. Jamfort med okningen i andra lander ar detta ganska litet. Sverige hor till de
lander, som mindre an de fIesta har !hidragit till de aviga i.£orhallanden som
rader i varldens ekonomi, och som direktor Albin Johansson har namnt om.
Mycket av vad han sade kan jag instam,ma i. Men knuten ar just om politikerna kan astadkomma en losning av underskotts- och overskottsprohlemen
i varlden. Kanske kan de det.
Vi har progno.ser uppgjorda om ·den framtida utvecklingen, och lic. O,dhner
namnde i det sa,mmanhanget att j ordbruks'befolkningen kommer att minska
fran 10 till 6 eller 7 procent fram till 1975. Det ar jn en ganska snah,b utveckling. Och innehar m'anne inte den utvecklingen att den belastning pa
konsumenterna som jordbruksstodet utgor kommer att bli mindre?
Jag viII stalla Dclgra fragor om samihiillets kostnader for en Dy jordbrukspolitik, som kan paskynda den utveckHng man har ,forutser. Jagfattade lie.
Odhner sa, att han viII ha en hardare prispress - det 'ar i sa ·fall ett partipolitiskt problem, som jag inte har skall inga pa - och han forutsatte en del
statliga atgarderfor att sa att saga pa den andra sidan astadkomma en losning pa jordbruksfragan. Och da .fragar jag: Vad skulle det kosta samhallet
att i vasentlig grad oka rationaliseringstakten?
Jag menar att pengarna till den okade rationaliseringen maste tas na-gonstans i,fran. Ty rationaliseringen innebar ~bI. a. omskolning, {)mflyttning och
inlosen av de samsta j ordhruken. Och vad medfor det ·for lokaliseringsprohlem
att stora omraden pa Iandsbygden tommes pa folk? Man m'aste da tanka sig
att bygga ,byar at hI. a. de skogsarbetare som skall skota och avverka skog.
Vi i.£ar kanske ga litet forsiktigt fram dar. Jag ar ,medveten om att vi inte kan
losa de ekonomiska problemen [or landsbygden enbart med jordbrukspolitiska
atgarder, men det kan ju finnas nagon losning som samtidigt ar en hjalp at
skogsindustrien, var ;framsta exportindustri.
Herr ordforande! Avslutningsvis skulle jag i all viinlighet vilja hanfora lie.
Odhner till den Iskara otalighetens apostlar vi f. n. har har i landet pa jord,brukspolitikens omrade. Mycket har hant inom jordbruket under sexarsavtalets tid,mycket sker i dag, och annu mer kommer -att ske framdeles. Visserligen har man inte varit ·forutseende pa alIa punkter, men d'arav bor vi
nog anda inte dra samma slutsats som lie. Odhner om den framtida jordbrukspoliti-ken.
Agr. lie. Clas-Erik Odhner: Jag tar upp det sista som sades forst, alltsa
att jag ar en otalighetens apostel. iDet omdomet tar jag inte sa hart, eftersom
jag vet att jag befinner mig i gott sallskap. Det finns pa jordbrukarsidan
manga otalighetens apostIar, som ideligen hanvisar till att inkomstlikstalligheten annu inte har ,genom{orts. Jag kan gora sallskap med dem, ty de ar
naturligtvis da ute i ogj ort vader lika mycket som jag.
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Direktor Swed'horg tog .upp de berakningar om inkomstutvecklingen som
gj ordes i samhand med sexarsa'vtaIet, och han ansag att om man analyserade
orsakerna till inkomstklyftan och mina beriikningsmetoder narmare; kom man
till det resultatet att .det ocksa var andra betingelser an de jag angav, som
har spelat in. Direktor Swedborg namnde i det sammanhanget lonerna pa
andra omraden. Men som jag sade till riksdagsman Isacson sa ar lonema,
sett pa Hingre sikt, bara enaterspegling av skillnaderna i produktivitet i sam·
hallet. Det har rakat hopa sig en stark lonestegring i livsmedelsindustrien under
tva ar, aarfor att den industrien tidigare sackat efter. Om man ser pa indnstrien som helhet, sa ar lanerna ,dar nara en ·aterspegling av de ekonomiska
faktorerna, d. v. s. produktivitetsutvecklingen i vart naringsliv.
Sedan namndes ocksa den eftersUipning som uppstatt pa grund av de regler
som ~inns i avtalet. Ja, som jag sade i mitt foredrag sa ar reglerna en institutionalisering av konsumenternas tveksamhet att acceptera ,prisstegringar. Efterslapningen ar ett uttryck for det politiska ·motstandet och motstandet hos
konsumenterna mot prisstegringar.
Vad rationaliseringen angar sa uppfattar jag den - i motsats till direktor
Swedborg - som den mest vasentliga ,faktorn. Oln vi ser det pa Hingre sikt, sa
ar den alldeles avgorande fragan, huruvida man i familjejordhruket kan h'alla
rationaliseringstakten.Det ar riktigt att trendkalkylerna slar olika pa sju
och atta ar - ochdet namnde jag ocksa - och att vi efter en langre tid
kanske kan fa en rationalisering pa nagon procent om aret. Men skillnaden
mellan vad som ar mojIigt i det hanseendet inom det nuvarande familjejordibruket och inom andra naringar ar anda tillrackligt stor for ·att vara definitivt
avgorande. Oc'h aven om det ar stora skillnader mellan olika ber:akningsmetoder, sa ar kalkylerna anda tillrackligt sakra for att til1matas mycket stor
betydelse. For ovrigt heror dessa skillnader i berakningarna huvudsakligen
pa att man numera raknar med en trendmassig utveckling pa olika ,faktorer,
vilket man inte gj orde tidigare.
Direktor Swed'borg sade ocksa att .felet i rationaliseringsverksamheten ar
att den varit tfar lam. la, det ar just det som ar poangen! Utvecklingen har
gatt for trogt. 'Det har iunnits ett allmant och ekonomisk-politiskt motstand
mot rationaliseringen, vilket resulterat i en svag rationaliseringstakt.
Om vi skall anvanda klartext; rvad ar det som hant? J 0, i rationaliseringsorganen och .de s. k. lekmannastyrelserna har de politiska partierna valt in
yrkesverksamma jordbrukare som sina representanter, och aven om dessa
politiskt nort hemma i olika lager, har de anda mycket liatt kunnat ena sig
om att det hor finnas sa manga bonder ·som mojligt i Hinen. Det :ar det som
gj ort det sa tragt att rationalisera - och den tragheten kommer att finnas
ocksa i iIortsattningen!
Det ar riktigt att jordbrukarna har minskat i antal och att manga manniskor
flyttat fran landsibygden in till tatorterna, med allt vad detta innebar av
onormal aldersstruktur, kvinnounderskott o. s. v. Om man inte ar for otalig
utan kan vanta till omkring 1990 eller sa, pch om man under tiden till dess
viII betala stora jordhrukssu(bventioner, sa kan det kanske sa smaningom bli
battre. Jag vill inte forneka att ;mojligheter finns; det ar fraga om konsumenternas talmodighet.
Jag vill har 'bara som exempel ta det ·faktum att vi nu har ett stort overskott pa mjolk, som vallar stora problem. Men ,varje gang vi forsoker disku-
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tera den saken 'medSMR, sa sager man dar: "Ni skall inte var otaliga. Nagon
gang 1970 eller 1975 kommer mjolkoverskottet att vara forsvunnet."
Detta ar kanske riktigt. Oeh mojligt ar ocksa att ja,g ar en otalighetens
apostel. Men med hansyn till de svarigheter det har galler att overvinna i
samhiilIsekonomien oeh med tanke pa var onskan att skapa nag.orlunda till£redsstallande ,forhallanden inom jordbruket anser jag att det finns goda
skal for otalighet.
Direktor Swedborg tog oeksa upp .fragan om de sa,mhalleliga kostnaderna
for en ny jordbrukspolitik. Dar har jag inte velat ga handelserna i forvag
oeh formulera nagon ny politik utan har har hara anfort nagra synpunkter
pa den utan att ga in pa de konkreta detal,jerna. Jag gor heller ,inte ansprAk
pa att ha lost proiblemen. ·Men aven om jag hade lost dem, sa skulle jag
anda inte ha gatt utredningen i [Orvag.
Sa myeket kan vi val anda saga, ·att vilken ekonomiskt fornuftig politik
vi an utformar - aven om den hlir myeket "realistisk" - sa blir den
myeket, myeket hilligare an den politik vi nu for. Den saken ar val fullstandigt
klar. Vad den sedan kommer att kosta, oeh hur pengarna skall anskaffas, ar
en ,fraga som ar av miindre storlek an .det ·faktum att resultatet anda helt sakert
innelhar en mycket stor fortj anst for oss alla.
Vad slutligen lokaliseringspolitiken hetraJfar, direktor Swedborg, sa ar det
val under alla forhilllanden fullt klart att vi inte skall losa lokaliseringsproblemen genom att hillla ett undermaligt j ordhruk under armarna ute i glesbygderna. Det rfinns sakert andra oeh mera £ornuft,iga vagar att ga fram pa
for att losa de problemen.

Ordforanden: Inga fler talare ar anmalda. Jag satter darfor punkt
for denna diskussion och tackar alIa som deltagit i den Iivliga debatten, framfor alIt kvaJlens inledare.
Darmed forklarar jag sammantradet avslutat.

NATIONALEKONOMISIU FORENINGENS
sammantrade den 25 oktoher 1963
Ordforande: Professor Erik Dahmen

Kapitalmarknaden och naringslivets
finansiering
Bankdirektor

Lars-Erik Thunholm:

Herr ordforande! Mina herrar! Kapitalmarknadens problem hal"
under en lang foljd av ar agnats en central uppmarksamhet i den
ekonomisk-politiska debatten i vart land. Under praktiskt taget hela
efterkrigstiden hal" vi haft en kannbar brist pa langfristigt kapital
for att tillfredsstalla de angelagna investerings.behov som gjort sig
gallande pa olika omraden av samhallsekonomien. Svarigheterna att
etablera en naturlig balans melIan tillg.ang och efterfrag.an pa langfristigt kapital hal" visat sig mycket stora, och for att klara situationen
hal" man som bekant fatt tillgripa olika former av reglering av investeringsverksamheten och ransonering av kapitalutbudet.
Behovet av dylika atgarder hal" varit ett tecken pa att vi saknat en
effektivt fungerande kapitalmarknad, oeh man har haft all anledning
att uttrycka oro for att denna brist i langden skulle medfora en for
var samhallsekonomi skadlig snedvridning av investeringsverksamheten.
Ett tag sag det visserligen ut som om problemet val" pa vag att
losas. Under aren 1961 och sarskilt 1962 uppstod det plotsligt nastan
en uppsjo pa placeringssokande kapital, och obligationslan kunde placeras sa att saga pa lopande band. Den gamla obligationskon i Riksbanken smalte raskt ihop, och forutsattningar skapades for en sankning av det allmanna rantelaget i flera etapper. Omsvangningen i marknadslaget val" sa kraftigt att man t. o. m. pa sina hall borjade uttryeka oro for att det sa smaning.om skulle uppsta brist pa placeringsmaterial pa den langa marknaden.
Man fick en situation som erinrade om den vi hade hal" i landet
1938, da vi hyste allvarliga bekymmer for mojligheterna att finna
l"antabel anvandning for alIt placeringssokande kapital.
Dessa gyllene tider varade emellertid inte lange. Under borjan av
innevarande ar kom det plotsligt en omsvangning i motsatt riktning.
Det blev aterigen ont om pengar pa den langa marknaden oeh rantelaget borjade pressas uppat. Storre delen av aret hal" vi haft langa
perioder av emissionsstopp pa marknaden. Obligationskoerna hal" atel"
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borjat vaxa, och bristen pa langfristigt kapital ar aterigen en for investeringsverksamheten starkt hammande faktor.
Det ar uppenbart att dessa senaste, ganska abrupta svangningar i
laget ytterligare okat oklarheten kring kapitalmarknadens problem
pa Iangre sikt. All diskussion och alIa utredningar till trots maste man
val konstatera, att vi annu inte hal" nagon riktigt klar hild av hur halansprohlemet pa kapitalmarknaden skall losas. Debatten maste tydligen ga vidare.
Nar jag hal" i kvall inleder en diskussion kring kapitalmarknadsfragorna, hal" jag inga ambitioner att hehandla halansproblemet pa
kapitalmarklladen i hela dess vidd. Jag hal" vaIt att begransa mig till
vissa aspekter pa problemet, namligen kapitalmarknadens betydelse
nar det galler naringslivets finansiering.
Denna fraga, som kommer att ses i de narmaste arens perspektiv,
innefattar sadana sporsmal 80m naringslivets behovatt anlita kapitalmarknaden, kapitalmarknadens kapacitet nar det galler att tillfredsstalla dessa finansieringsbehov samt de olika institutionella problem
som i detta sammanhang kan komma att aktualiseras.
Aven om det ar det aktuella laget oeh framtidsperspektiven som
kanske framfor alIt intresserar oss, ar det knappast mojligt att fa ett
grepp pa fragan utan att gora nagon aterblick pa forhallandena under
de gangna aren.
Om man da ser tillbaka pa laget fran naringslivets synpunkt, ar
det framfor alIt tva saker man faster sig vide Den ena ar att i den
bristsituation som praktiskt taget hela efterkrigstiden hal" ratt pa den
svenska kapitalmarknaden hal" naringslivets ansprak kommit att forskjutas ut pa marginalen. Vi hal" hos de instanser som haft att bestamma over kapitalmarknadspolitiken hela tiden haft ett prioritetstankande, dar naringslivet varit den minst gynnade parten. Effekten
harav hal" slagit olika hart under olika tider. En viss tillgang till kapitalmarknaden hal" val alltid funnits for foretagen, men det ar dock
signifikativt att obligationsmarknaden under langa tider hal" varit
praktiskt taget helt avstangd for exempelvis industriens upplaning.
Under andra tider hal" industriens lanebehov kunnat slappas fram
i viss utstraekning, men sa fort det karvat till sig igen hal" naringslivsbehoven ater forsatts i ett marginallage. Naringslivet hal" sa att
saga fatt ta i ansprak vad som "blivit over", sedan andra som mera
angelagna betraktade ansprak tillfredsstallts.
.
Den andra omstandigheten man faster sig vid ar att trots den
ogynnsamma stallning som naringslivet salunda haft i prioritetshanseende, hal" finansieringsproblemet for naringslivets investeringar pa
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det hela taget klarats pa ett hyggligt satt. I varje fall kan man konstatera, att industrien och naringslivet i ovrigt faktiskt har' kunnat finansiera en ganska betydande investeringsverksamhet.
Om :Qlan fragar sig hur detta gatt till, ligger svaret nara till hands.
Forklaringen ligger framfor alIt i den mycket hoga sjalvfinansieringsgrad 80m det svenska naringslivet, sarskilt under 1950-talet, kunde
uppvisa. En lang tid av goda vinstkonjunkturer i kombination med
skatteregler 80m gynnade en intern reservering av vinstmedel i fore-"
tagen gay for manga foretag goda mojligheter att klara en betydande
investeringsverksamhet utan extern finansiering.
Detta var naturligtvis inte mojligt for alIa foretag. Men det finns
ocksa en annan forklaring till att naringslivet klarade sig sa bra utan
nagon mera omfattallde hjalp fran kapitalmarknade.n, namligen de
betydande insatser som banksystemet under denna period kunde gora
for investeringsverksamhetens finansiering. Man kan salunda erinra
om att affarsbankernas utlaning i genomsnitt for hela 1950-talet steg
med inemot 10 procent per are Under vissa tider var det utan tvivel
sa att affarsbankernas utlaningsokning skedde pa grundval av en kreditexpansion av mer eller mindre inflationistisk karaktar.
Tendensen i utlaningsverksamheten i affarsbankerna har i sjalva
verket till en del varit en spegelbild av forhallandena pa kapitalmarklladen. I tider av svar brist pa langfristigt kapital har investeringsverksamhetens finansiering i mycket hog grad fatt loy att ske med
bankkredit, och affarsbankernas utlaning har da stigit mycket starkt.
Under tider med battre balans pa kapitalmarknaden oeh darmed battre
forhallanden i fraga om normal, successiv "avlyftning" till kapitalmarknaden av interimistiska investeringskrediter i bankerna har vi
fatt en lugnare takt i bankutlaningen.
Man har skal att ha denna vaxelverkan i minnet vid bedomningen
av utvecklingen pa kreditmarknaden i are Den starka okning i affarsbaIikernas utlaning 80m skett i ar i forhallande till fjolaret - det ror
sig om en okning pa inemot 20 procent - ar till betydande del en
aterspegling 'av de forsamrade mojligheterna att placera Ian pa kapitalmarknaden. Bankkrediten har kommit att temporart bli en nodtvungen ersattning for en, normal kapitalmarknadsfinansiering.
Om man forsoker be'doma finansieringsmojligheterna for naringslivet8 investeringsverksamhet i fortsattningen, blir forutsattningama i
nu namnda hanseenden naturligtvis ratt betydelsefulla. Vad har vi att
rakna med for nagot slags prioritetstankande i fortsattningen? Hur
kommer naringslivets sjalvfinansieringsmojligheter att stalla sig? Vilka
insatser kan mall rakna med att banksystemet skall kunna gora for
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att med eller utan kreditexpansion losa de finansieringsproblem som
inte kan klaras av kapitalmarknaden?
a) Vad forst da galler prioritetsfragan ar det val pa sin plats att
uttala en forhoppning om att den olyckliga tendensen att skjuta ut
naringslivets ansprak pa marginalen sa smaningom skall kunna overvinnas. Langtidsutredningen understrok pa sin tid klart angelagenheten av att stimulera den privata investeringsverksamheten. Det har
pa sistone heller inte saknats uttalande fran regeringshall, som understryker vikten av att tillrackligt utrymme heredes for naringslivets
investeringar, och med hansyn till de aktuella stagnationstendensema
pa den kanten kan man kanske rakna med en alltmera okad och utbredd forstaelse for sadana synpunkter.
b) Vad sedan sjiilvfinansieringsmojligheterna betraffar ar det val
nastan ett axiom, att vi maste rakna med starkt forsamrade sjalvfinansieringsmojligheter inom industrien och naringslivet i ovrigt.
Det ar tva grupper av omstandigheter som medverkat hartill oeh
som for alIa ar sa pass bekanta att jag endast behover berora dem
med nagra ord. Den ena ar pensioneringsreformen som kommit en av
de mest betydande instrumenten for de svenska foretagens sjalvfinansiering - de interna pensionsstiftelserna - att i stor utstrackning
hortfalla. Den andra ar den forsamring av vinstmarginalerna for foretagen som intraffat i jamforelse med 1950-talets hogkonjunkturar.
Att fa nagot kvantitativt grepp pa forsamringen ar naturligtvis ganska
svart. Det har i diskussionen anforts siffror, som skulle tyda pa att
sjalvfinansieringsgraden i svensk industri gatt ner fran omkring 100
procent under de sista aren under 1950-talet till ca 50 procent i det
nuvarande laget. Men alIt sadant ar val inte mycket mer an gissningar och galler ju dessutom genomsnitt utan sarskilt stort yarde som
matare pa de faktiskt foreliggande finansieringsproblemen.
c) Aterstar da fragan vilka mojligheter som bankkreditviigen star till
buds. Kortfristig bankkredit ar naturligtvis av manga skal en dalig
ersattare for langfristig finansiering
kapitalmarknaden. Fran foretagens synpunkt ar den langfristiga finansieringen i regel hilligare an
bankkredit och utgor over huvud taget ett tryggare underlag for investeringsverksamhetens planering pa langre sikt. Och fran bankens
egen synpunkt ar det olagligt att behova binda en stor del av utlaningen i langa krediter.
Men det basta bor inte vara det godas fiende, och vi vet att bankfinansiering varit en ersattare for kapitalmarknaden, som traditionellt
spelat en mycket stor roll i vart land. I viss· utstraekning kommer val
sa ocksa att vara fallet i framtiden.

pa
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Vilka mojligheter kommer da att foreligga att genom en kreditexpansion i banksystemet ~kapa en ersattning for bristande tillgang
pa langfristigt kapital? Den fragan later sig naturligtvis inte generellt
besvaras. Det ar ett konjunkturproblem. I tider av mera dampade
konjunkturer ar det mojligt att lata likviditeten i banksystemet oka
och forstarka underlaget for affarsbankernas utlaningsrorelse. I mera
overhettade konjunkturer far man rakna med en stramare likviditetspolitik fran Riksbankens sida och darmed kreditrestriktioner i banksystemet.
Jag tror knappast det lonar sig att har forsoka komma till nagon
narmare uppfattning om den konjunkturbild vi har att rakna med
under de narmaste aren. Man kanske bara skall peka pa de sammanhang som har foreligger mellan behoven av bankkredit och utrymmet for sjalvfinansiering. I en mera inflationistisk hogkonjunkturutveckling far man visserligen rakna med hardare begransningar av
affarsbankernas utlaningsmojligheter, men i ett sadant lage bor rimligtvis vinstkonjunkturerna bli battre och darmed sjalvfinansieringsmojligheterna i naringslivet storre.
Vi kommer da till huvudfragan for var diskussion, namligen vilka
ansprak pa kapitalmarknaden som under de narmaste aren kommer
att stallas fran foretagens sida, oeh vilka medel som kommer att sta
till forfogande for att mota dessa ansprak.
Att pa nagot satt kvantitativt precisera dessa fragor ar omojligt.
Man far noja sig med vissa allmanna resonemang, som dock efter alIa
utredningar som foretagits bor kunna vara ratt hallbara. En lamplig
utgangspunkt ger langtidsutredningens berakningar. Som bekant siktade denna utredning pa en nagot snabbare expansionstakt i den
svenska samhallsekonomien under 1960-talet an under narmast foregaende decennium.
Man raknade med att detta kravde en kraftig okning av var industriproduktion och darfor oeksa skulle forutsatta mycket betydande investeringar pa industriens och handelns omrade. For den forsta halften
av 1960-talet raknade utredningen med att investeringarna i handel
och industri skulle behova ligga ungefar 50 procent hogre an under
narmast foregaende femarsperiod. Utredningen bedomde i och for sig
mojligheterna att klara finansieringssidan harav sasom ratt goda. Da
ar emellertid att marka att langtidsutredningen baserade sina antaganden pa de forhallanden som radde under 1960 ars hogkonjunktur.
Man kom darmed att gora antaganden betraffande exempelvis bruttovinstutvecklingen i industrien, som mot bakglunden av vad vi faktiskt
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nu vet om utvecklingen under de forsta aren av decenniet tei sig klart
orealistiska.
Investeringsutvecklingen inom industrien har ju under de senaste
aren - jag tanker har pa 1962 och 1963 - varit ganska oformanlig,
och den motsvarar ingalunda de ambitioner som kom till uttryck i
langtidsutredningen. I stallet for en genomsnittlig arlig investeringsokning av 6,5 procent pa detta omrade har vi under periodens tre
forsta ar haft en genomsnittlig okning av 2,5 procent, d. v. s. en ganska.
stagnerande· bild.
Prognosen for 1964 ger en bild av fortsatt stagnation. Den faktiska
utvecklingen visar med andra ord en klar efterslapning i forhallande
till programmet. Vi har f. n., med hansyn till den framstegstakt i var
ekonomi vi onskar halla, en klart otillracklig investeringsniva i det
privata naringslivet. Skall vi kunna hc1lla langtidsprogrammet for hela
perioden 1960-1965, maste det alltsa ske en motsvarande okning
av investeringarna under de aterstaende aren. Med de perspektiv vi
nu har ter sig ju detta i och for sig knappast sannolikt. Det enda omrade som bildar ett mera markant undantag ar handeln, dar man har
en pafallande livlig investeringsverksamhet med en okningstakt av
20 procent per are
Om vi verkligen fore de narmaste aren skall rakna med en stagnerande investeringsverksamhet inom betydande delar av naringslivet,
skulle man ju eventuellt kunna dra den slutsatsen att finansieringsfragan inte behover hereda sa stora bekymmer. En sadan tankelinje
ar emellertid ganska farlig. Det skulle ju da hI. a. innebara att man
slog sig till ro med en langsammare framstegstakt i var ekonomi, och
detta i en tid dB. kraven pa standardforbattring fran inkomsttagarsidan
pressar pa med oforminskad kraft.
Det ar val ocksa pafallande att illvesteringsbehoven ar mycket betydande, inte minst med tanke pa nodvandigheten att bevara vart naringslivs internationella konkurrenskraft.
Slutligen far man val inte utesluta mojligheten att stagnationen i
investeringsverksamheten till en del kan vara en effekt av finansieringssvarigheter eller osakerhet om framtida finansieringsmojligheter, och
att ett undanrojande av dessa svarigheter eller denna osakerhet i och
for sig skulle ha en valbehovlig stimulerande effekt pa aktiviteten.
Man torde under alIa forhallanden kunna utga ifran att investeringsbehoven for naringslivet under de kommande aren torde bli betydande, oeh att det ar angelaget att stimulera snarare an halla tillbaka aktiviteten pa detta omrade. Framfor alIt maste vi se till att,
om llaringslivets investeringslust snabbt skulle forbattras med hansyn
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till det konjunkturuppsving som nu prag.lar det ekonomiska laget, det
oeksa kommer att finnas utrymme for en vasentlig investeringsokning
pa detta omrade. Da ko~mer finansieringsfragan in som en myeket
viktig faktor.
Samtidigt maste man emellertid konstatera att den hild som langtidsutredningen teeknade har forsamrats, sedd fran finansieringssidan.
Framfor alIt har den i langtidsutredningen forutsatta ramen for sjalv';
finansiering starkt inskrankts genom den oformanliga vinstutveeklingen ill0m naringslivet.
Mot de minskade sjalvfinansieringsmojlig;heterna oeh det anstrangda
lage vi nu har pa kreditmarknaden, oeh som vi nog far rakna med en
tid framover, star a andra sidan de positiva faktorerna i avseende pa
kapitaltillgangen pa den oppna kapitalmarknaden. Men den kraftiga
okningen av forsakringssparandet, som framkommer bI. a. som en
konsekvens av pensionsreformen, oeh det kraftigt okade husha1lssparandet har man utan tvivel anledning att rakna med en fortsatt uppgang i de arliga kapitalbelopp som soker lang,£ristig plaeering pa
kapitalmarknaden. Enbart for- forsakringssparandets del galler det ju
har en successiv okning fran 1,6 miljarder kronor 1960 till inemot
4 miljarder 1965.
Det totala utbudet pa den svenska kapitalmarknaden, som 1960 ut·
gjorde 3.750 miljoner kronor, hade redan 1962 stigit till 4.500 miljoner, och for innevarande ar oeh de narmaste aren bor man kunna
rakna med en okningstakt motsvarande 500 miljoner kronor om aret.
Detta skulle betyda att vi for 1965 kommer upp till storleksordningen
ca 6 miljarder kronor, alltsa en okning med 60 it 70 procent jamfort
med lag~t vid femarsperiodens borjan.
Mot hakgrunden av sadana siffror finns det ingen anledning att
franga den optimistiska prognos betraffande placeringsmojligheterna
pa den oppna kapitalmarknaden som fore innevarande ars svarigheter
praglade diskussionen kring dessa fragor. Man far med andra ord
betrakta de besvarligheter som gjort sig gallande under innevarande
ar som ett ganska temporart fenomen, som val framfor alIt har sitt
sammanhang med omsvangningen i konjunkturlaget och darmed andrade forvantningar betraffande ranteutvecklingen. loch med att ovissheten betraffande ranteutvecklingen upphort oeh forvantningarna pa
detta omrade i nagon man har stabiliserats, borde forutsattningar ha
skapats for en storre fortlopande emissionsverksamhet an vi haft tidigare under aret. Den successiva okningen av placeringsbehoven bor
ocksa efter hand satta sin pragel pa marknaden oeh oka dess ahsorptionsfonnaga.
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Det ar val vidare i och for sig sannolikt att en betydande del av
detta kapitalutbud i fortsattningen skall kunna komma naringslivet
till godo. Oavsett· en eventuellt fortsatt prioriteringspolitik till forman
for bostadsbyggandet och andra omraden, som av de ekonomisk-politiska instanserna bedoms som s.peciellt samhallsviktiga, ar det utan
tvivel sa att de placerande institutionerna av olika skal har ett uppenbart intresse av att placera en betydande del av sina laneresurser i
naringslivet.
Om man tror sig ha anledning att forutse en okning av utbudet av
placeringssokande kapital, ar dock darmed inte utan vidare en losning
given pa naringslivets finansieringsproblem. Vi har ocksa att ta upp
till diskussion de institutionella forutsa~tningar som maste vara for
handen for att naringslivets kapitalbehov i tillracklig utstrackning
skall kunna tillgodoses. Aven om man ar overtygad om att det kommer att foreligga ett tillrackligt utbud av placeringsvilligt kapital, sa
maste man ocksa overtyga sig om huruvida det finns tekniska och
institutionella mojligheter att tillfora naringslivet detta kapital.
Detta ar i huvudsak ett institutionellt problem. Att sa ar fallet sammanhanger ju framfor alIt med att huvuddelen av det placeringssokande kapital som det har ar fraga om kommer att rinna in i olika
kapitalmarknadsinstitut - AP-fonden, forsakringsbolagen, posten etc.
- som ar bundna av speciella placeringsreglementen. Dessa reglementen ar i huvudsak uppbyggda pa sakerhetsprincipen, som avser att
forebyg.ga ett risktagande fran de placerande institutionernas sida.
Huvudinstrumentet for upplaning pa denna marknad ar obligationslanet, som ar sakerstallt av fastighetsinteckningar. Ett alternativt men
likartat instrument ar det direkta reverslanet, ocksa sakerstallt av inteckningssakerhet. Ett forbindelseled mellan de bada instrumenten
skapas av de speciella hypoteksinstitutioner som tillhandahaller reverslan men sjalva for sin medelsanskaffning anlitar obligationsmarknaden, typ Industrikredit.
For de lantagare som direkt eller indirekt via hypoteksinstitutioner
av olika slag har tillgang till obligationsmarknaden ar forhallandena i
vart land ganska val ordnade. "Intradesbiljetten" till obligationsmarknaden ar da detsamma som tillgang till belaningsbara inteckningssakerheter. Vid sidan av obligationslanet finns egentligen endast ett
upplaningsinstrument av betydelse, namligen forlagslanet.
Aven for naringslivet - oeh i synnerhet for industrien - har dessa
upplaningsmojligheter pa obligationsmarknaden en mycket stor hetydelse. Darom vittnar inte minst den betydande upplaning via obligationsemissioner, som under de senaste aren kunnat ske for industriens
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rakning. Dessa mojligheter ar emellertid langt ifran outtomliga. Tvartom maste man rakna med att ett stort antal foretag ratt snart maste
komma i den situationen att man fullt tagit i ansprak de sakerheter
som ar nodvandiga for obligations- eller reversupplaning, heIst som
belaningsgransema i detta avseende ar ganska restriktivt utformade.
Man torde icke som regel kunna rakna med upplaning pa kapitalmarknaden till hogre belopp an som motsvarar 50 it 60 procent av
de vanligen mycket konservativt beraknade taxeringsvardena.
Om vi inte ganska snabbt skall komma in i en situation, dar vi visserligen har gott om placeringssokande kapital men samtidigt har
svart att lata detta kapital komma naringslivets behov till godo, torde
det vara nodvandigt att agna en hel del uppmarksamhet at det institutionella problem som har foreligger. Vad det galler ar dels att soka
vidga kretsen av de foretag som kan fa tillgang till obligationsmarknaden, dels att gora sjalva obligationslaneinstrumentet mera givande.
I det forra hanseendet har ju en hel del nyttigt reformarbete redan
utforts. Jag tanker da pa den utbyggnad av hypoteksinstitutioner av
olika slag som kommit till stand under de senaste aren. Genom bildandet av sadana institutioner som Svensk Fartygskredit, Industrikredit och Foretagskredit, Svensk Exportkredit etc. har man vunnit
en vardefull institutionell utbyggnad av den svenska kapitalmarknaden, nodvandig inte minst med tanke pa AP-fondens inrattande. Man
har darigenom skapat kanaler, genom vilka obligationsmarknadens
medel kan slussas till olika delar av naringslivet.
Ayen om de mest naraliggande behoven darmed torde vara tillgodosedda, kan det val tankas att behov av nya sadana kanaler kommer att
uppsta. Samtidigt ar det angelaget att forsoka vidga mojligheterna till
direkt ianspraktagande av obligationsmarknaden. For foretag som har
mojlighet hartill ar en sadan direkt upplaning givetvis fordelaktigare,
och anstrangningar bor darfor sattas in att gora alIt flera lanebehov
sa att saga obligationsmarknadsmassiga.
Den andra uppgiften, att gora obligationslanet till ett battre och
smidigare upplaningsinstrument, har framfor alit att gora med sakerhetsfragan. Obligationslanet ar i Sverige i langt hogre grad an som
ar vanligt pa andra utvecklade kapitalmarknader bundet till inteckningssakerheter i fastigheter. Detta betyder att innehavet av fast egendom blir ett slags kriterium pa om och i vad man ett foretag skall ha
tillgang till obligationsmarknaden.
Sa som praxis ar i vart land kan ett foretag vara hur kreditvardigt
som heIst i Qvrigt, ha hur stora obelanade tillgangar som heIst, men
det hjalper inte, om man inte kan stalla fastighetsinteckningar som
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sakerhet. Endast fastighetsinteekningar kvalifieerar foretaget att yanda
8ig till obligationsmarknaden. Det blir val mer och mer uppenbart,
att detta i langden blir ett ohallbart system. Vi bor i detta land 80m
i andra lander forsoka komma fram till ett system, dar ett foretags
kreditvardighet pa den langa marknaden lika val som nar det galler
dess kreditvardighet pa bankkreditmarknaden skall kunna bedomas
mot bakgrunden av foretagets stallning, rantabilitet och rorelse over
huvud taget.
I detta syfte maste vi ha mojlighet att, vid sidan av det traditionella,
med inteckningar sakerstallda obligationslanet, ocksa arbeta med obligationslan for vilka ingen speciell sakerhet stalles, men dar det i
obligationslanekontraktet ar intagna andra bestammelser, som skyddar
obligationsinnehavarens ratt. Ett forsok har gjorts i vart land att emittera ett sadant obligationslan, namligen det i varas emitterade SKFlanet. Det skall bli intressant att se hur lange detta Ian skall fa sta
som ett enstaka monument over den svenska formalismen i placeringshanseende. Trots allvarliga bemodanden att rattstalla detta orimliga
forhallande far namligen svenska forsakringsbolag inte rakna detta
Ian som fondgill plaeering, oaktat det har galler ett forstklassigt Ian
utgivet av ett ledande svenskt industribolag med helt odiskutabel formaga att skota den rante- och amorteringstjanst som obligationslanekontraktet forutsatter.
Obligationslanet ar det helt dominerande instrumentet for ianspraktagande av kapitalmarknadens lanemedel och kommer val att
forbli
,i fortsattningen. Detta utesluter naturligtvis inte att man agnar en hel
del up'pmarksamhet at andra tankbara laneinstrument, som kan vara
agnade att stimulera placeramas intresse for langfristig utlaning till
foretagen oeh erbjuda finansieringstekniska fordelar for dessa.
Tva olika sadana instrument har varit foremal for en hel del diskussion, namligen dels s. k. vinstandelslan, dels s. k. konvertibla obligationer. I beida fallen galler det att introducera laneinstrument, som
erbjuder plaeerarna nagot av aktiens fordelar som plaeeringspapper
samtidigt som det for det lantagande foretaget har karaktaren av
skuldbevis. Utan tvivel skulle bagge dessa laneformer erbjuda atskilligt av intresse, men det ar i bada falleIl fraga om att losa vissa
ganska komplicerade aktiebolagsrattsliga och skatterattsliga problem,
innan de kan introduceras pa den svenska marknaden.
Tills dessa fragor kan losas, torde vi fa noja oss med de traditionella forlagsbevisen som alternativ till obligationslanet. Forlagslanen
har under senare ar kommit till betydande anvandning som upplaningsinstrument pa den svenska kapitalmarknaden, i varje fall nar det galler
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ledande borsnoterade industriforetag samt givetvis for banker och
andra kreditinstitutioner, dar dylika Ian har en speciell funktion.
Kan man losa de institutionella problemen som syftar till att vidga
kretsen av foretag, som kan fa tillgang till obligationsmarknaden och
att utvidga obligationslanets och eventuellt ocksa forlagslanets anvandbarhet som placeringsinstrument, sa ar givetvis mycket vunnet. Pa den
vagen kan man dock inte losa den delen av foretagens finansieringsbehov som maste tackas med riskvilligt kapital. I sjalva verket torde
en betydande del av det institutionella problemet ligga just pa detta
omrade. Vad det bl. a. galler ar ju att skaffa en ersattning for foretagens minskade sjalvfinansieringsmojligheter. Det som har bortfallit ar
namligen just riskvilligt kapital.
Man far pa detta omrade tanka sig att ga olika vagar.
a) Forst och framst ar det naturligtvis fraga om aktiemarknadens
mojligheter. I den man foretagen har samre mojligheter att bygga upp
eget kapital ur uppsamlade vinstmedel kommer behovet for foretagen
att vanda sig till aktiemarknaden nyemissionsvagen att stiga. Fragan
ar da, om det finns kapacitet for att mota sadana ansprak. Tyvarr har
man oita anledning att konstatera, att den svenska aktiemarknaden ar
ganska underutvecklad, och det torde komma att kravas betydande anstrangningar for att bredda och aktivera denna marknad, om den skall
kunna fylla de ansprak som kan komma att stallas i framtiden.
Framfor alIt maste det aktiekopande klientelet breddas. Hur detta
skall ga till, och med vilka medel aktien skall goras mera popular
som placeringspapper ar en stor fraga, som jag knappast har kan ga
in pa. Detta ar en uppgift, som det emellertid under alIa omstandigheter kommer att ta lang tid att losa. For att overbrygga svarigheterna
ar det angelaget att vinna en snabb forstarkning av de institutionella
resurserna pa aktiemarknaden.
Det mest naraliggande forslaget ar att - i likhet med vad 80m
galler i praktiskt taget alIa andra vasteuropeiska banksystem - inrymma vissa mojligheter for affarsbankerna att forvarva aktier, framfor alIt da i syfte att mojliggora for bankerna att medverka vid nyemissioner av aktier.
En annan fraga av betydelse ar de dryga kapitalkostnader ett foretag binder sig for vid nyemission av aktier med tanke pa beskattningseffekten. I detta avseende har vi fatt ell nyttig reform genom den s. k.
Annell-Iagen. Den ar ju temporar, och man viII uttrycka forhoppningen att den skall kunna permanentas.
b) Speciellt nar det galler smaindustriens finansiering har tanken
att genom statliga lanegarantier av olika slag fylla ut bristen pa egna
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resurser i foretagen kommit att utnyttjas i alIt storre utstrackning. Att
ga vasentligt langre pa den vagen an vi gjort torde inte vara tillradligt.
Visst kan statliga lanegarantier vara en god hjalp for manga smarre,
utveeklingskraftiga foretag, men risken ar att man hal" for in ett politiskt subventionsmoment, som knappast kan vara agnat att styra den
ekonomiska utveeklingen i riktiga banor. Det blir oeksa en frestelse
for manga att satta igang industriell verksamhet eller utvidga foretag
utan tillraekliga egna kapitalresurset. Det torde vara ratt sallsynt att
det uppstar livskraftiga, utvecklingsbara foretag pa den vagen.
c) Slutligen har vi fragan om hankemas mojligheter att kreditvagen skapa en viss ersattning for bristen pa ri~kvilligt kapital. Tiaditionellt har ju de svenska affarsbankerna, sarskilt under var industriella uppbyggnadsperiod, gjort betydande insatser i den vagen. Erfarenheten lar oss emellertid att det ar lika olampligt att bankerna lamnar krediter utover vad som ar foretagsekonomiskt motiverat, som det
ar att staten skjuter tilllanekapital eller ger lanegarantier till fOTetag
som saknar ett tillraekligt eget kapitalunderlag.
En sadan form av finansiering med darav foljande skuldbelastning
oeh rantebordor for de lantagande foretagen skapar mest bara bekymmer oeh elande. A andra sidan ar det nog klart att man i framtiden
pa bankhall kan fa vara beredd till ett storre risktagande an som
kanske varit vanligt under senare are Foretagen maste uppenbarligen
strava att utnyttja sa myeket som mojligt av sina bottensakerheter for
upplaning pa kapitalmarknaden, oeh affarsbankerna torde i storre
utstraekning an tidigare fa noja sig med toppsakerheterna.
Utan tvivel finns det utrymme for en hel del institutionella reformer
pa var kapitalmarknad, syftande till att forbattra dess mojligheter att
bista svensk foretagsamhet med savallanekapital som foretagarkapital.
Det ar en fraga av hog angelagenhet for val" ekonomiska utveekling,
val" framstegstakt oeh internationella konkurrenskraft att dessa mojligheter tillvaratas. Ingen moda far i det hanseendet sparas.
Om det sedan pa dessa vagal" gar att skapa tillrackligt gynnsamma
forutsattningar for naringslivets finansiering ar en annan fraga. Pa
den punkten ar det val tyvarr sa, att man har anledning att kanna sig
en smula pessimistisk. Den pessimismen sammanhanger framfor alIt
med att de minskade sjalvfinansieringsmojligheterna i sig innebar en
sa radikal forsamring av majligheterna att stalla vad jag skulle vilja
kalla utvecklingskapital till farfogande, att det torde vara svart att
pa ett tillfredsstallande satt fylla ut luekan.
Detta ar inte bara, oeh inte i fOTsta hand, ett kvantitativt problem.
Det kan namligen med fog garas gallande att den interna finansie-
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ringen pa grundval av skattefritt fonderade vinstmedel ar en alldeles
speeiellt utveeklingsframjande finansieringsvag, oeh att en okad extern
finansiering - aven om en sadan skulle sta till buds i tillraeklig
mangd oeh pa rimliga villkor - aldrig kan bli nagon riktig ersattning
for denna finansieringsvag.
Att sa forhaJler sig sammanhanger bl. a. med de storre eller mindre
riskmoment som ar forknippade med de fIesta investeringar. Skall vi
fa till stand en snabb teknisk oeh ekonomisk utveekling i naringslivet,
skall foretagen kunna satsa pa tekniska innovationer, arbeta upp nya
marknader etc., sa maste de vara beredda att ta vissa risker i sin
investeringsverksamhet oeh inte bara halla sig till de sakra, upplagda
affarerna.
Viljan att ta sadana risker ar emellertid av naturliga skal ganska
myeket. beroende av pa vilka vagal" finansieringen sker, oeh sa mycket
ar val klart att om foretaget behover lana upp frammande kapital oeh
darmed binda sig for betydande framtida rantebetalningar oeh alnorteringar, blir riskaversionen vid investeringsbedomningen vida storre
an om det ar fraga om att anvanda vinstmedel for investeringen i fraga.
Slutsatsen pa den punkten ar klar oeh ovedersaglig: en minskad sjalvfinansiering oeh okad extern finansiering kommer att betyda mindre
riskvillighet oeh mindre benagenhet att satsa pa sadana investeringsobjekt som forst pa myeket lang sikt kan beraknas ge avkastning. Hit
hoI" exempelvis investeringar i forskning oeh langsiktigt utveeklingsarhete.
Men aven bortsett fran riskmomenten maste man rakna med att ett
okat beroende av extern finansiering kommer att minska investeringslusten oeh darmed expansionskraften i svenskt naringsliv. Aven om
det finns hur myeket kapital som heIst att lana, sa finns det bade foretagsekonomiskt bestamda oeh psykologiskt motiverade granser for hur
langt ett foretag kan oeh viII satta sig i skuld.
Det maste alltid i ett foretag foreligga en tillfredsstallande balans
nlellan eget oeh frammande kapital. Sa lange man hal" goda mojligheter att bygga upp det egna kapitalet inifran, okas oeksa suecessivt
vad man kan kalla foretagets upplaningskapacit.et. Minskar de interna
fonderingsmojligheterna, sa inskrankes mojligheterna att ta frammande
lanekapital i ansprak. Mojligheten att i stallet bygga upp det egna
kapitalet genom nyemissioner av aktier star val i vissa fall oppen i varje fall teoretiskt - men i praktiken ar dessa mojligheter i sjalva
verket myeket sma. Det hlir en myeket dyrhar finansiering, oeh den
ar mojlig endast for ett begransat antal foretag.
Mot denna bakgrund maste man - alIa andra mojligheter till trots
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pa

- val anda saga sig att den allra angelagnaste reformen
foretagsfinansieringens omrade horde vara att forsoka forhEittra foretagens
sj alvfinansieringsmojligheter.
Hur skall det ga till?
Vinstutvecklingen i och for sig kan vi inte gora mycket at, eftersom
den helt heror av konjunkturfaktorer. Men vad man kan gora ar att
infora sadana reformer pa skattelagstiftningens omrade att det blir
lattare for foretagen att halla kvar vinstmedel i rorelsen for foretagets
lltveckling. Detta borde vara en angelEigen uppgift for pagaende skatteutredningar att losa.

Ordforanden: Jag her att fa framfora de l1arvarandes tack till bankdirektor Thunholm for denna intressanta presentation av fragor kring
kapitalmarknaden och naringslivets finansiering. Vi hal" fatt dels en
inledande, mera sam.hallsekonomisk och nationalekonomisk presentation av fragoma, dels en genomgang av speciella och institutionella
problem pa kapitalmarknaden. Detta tycker jag bor foranleda diskussionsinlagg fran saval nationalekonomer av facket som mera i det
praktiska livet verksamt folk.
Jag forklarar darfor ordet fritt.
Direktor Sven Fischerstrom: Herr ordforande! Bankdirektor Thunholm
understrok flera ganger kraftigt onskvardheten av en forbattring av foretagens
sjalvfinansieringsmojligheter - oeh jag ger honorn ratt pa den punkten. Samtidigt konstaterade han att statsmakterna inte visat narnnvart intresse att kom..
rna tillratta med problemet. Jag viII herora ell omrade dar mahanda nagot kunde
goras.
Jag tanker pa pensionsstiftelserna. Dessa var fore tillkomsten av ATP mye..
ket vardefulla for foretagens mojligheter att spara oeh fondera riskvilligt kapital
inom foretaget. Som alIa vet forsvann den mojligheten praktiskt taget fullstandigt i oeh med att ATP infordes oeh inte nog med det; stiftelserna ·skall
nu tvangsavtappas. Foretag som har stiftelser overstigande den s. k. pensionsreserven ,far i fortsattningen ingen avdragsratt for erlagda ATP.avgifter vid
beskattningen om inte dessa avgifter tages ur pensionsstiftelsens medel.
Det ar anmarkningsvart att foretagen, samtidigt som de lagstiftningsvagen
aHigges pensionsforpliktelser av helt annan oeh vida storre omfattning an tidi·
gare, far forsamrade mojIigheter att internt fondera pengar for andamalet. Man
har rattfar,digat denna restriktiva lagstiftning med att, helt felaktigt, :kalla de
avgifterforetagen har att erlagga till ATPfor normala pensionskostnader
vilka enligt lagstiftaren skaligen bor helasta varj ears normala omkostnads..
konto. I sjalva verket innebar ATP-systemet en pensionering pB. kredit. Vi
uppskjuter m. a. o. till en framtid att hara de kostnader vi foretagsekonomiskt
riktigast borde hara i dag.
Bankdirektor Thunholm ·framholl att vi inte far forsumma nagon anstrang-
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ning for att astadkomma en andring till det hattre i fraga om foretagens sjalvfinansiering. Jag tycker emellertid nar det giBler den fraga jag nu herort att
man fran naringslivets sida gj ort forvanansvart litet .for att upplysa dem 80m
makten haver om viktigheten av att foretagen hereds mojIighet och rattighet
att fondera for framtida starkt okade pensionskostnader.
Om man skapade mojligheter for foretagen att i pensionsstif.telser avsatta
sa mycket pengar som pa ett forsakringstekniskt nagorlunda .riktigt satt svarar
mot foretagets faktiska skulder for .framtida pensioner, skulle stiftelsen i regel
inte behova avtappas utan i stallet kunna tillforas .betydande :belopp.
Genom en liberalare skattefri avsattningsratt till pensionsstiftelser skulle ocksa
det goda vinnas att ATP-systemets fortsatta ,bestand sakrades. Som finansieringen av systemet nu ar ordnad, har man pa ett Hittsinnigt satt overlatit at en
framtid att ·hara kostnader vilka ingen vet 'om framtiden har formaga att hara.
Ekon. dr Lars Nabseth: Herr ordforande! Den fraga jag tankt herora
ar foretagens sj alvfinansiering. Bankdirektor Thunholm har redan varit inne
pa den, men jag skall herora den ytterIigare nagot.
Det har bland ekonomerna forts en livlig debatt om foretagens sjalvfinansiering, mot bakgrund av den utveckling vi haft har i landet under 1950-talet.
Bankdirektor Thunholm sade i sitt inledningsforedrag att vi haft en hog sjalvfinansiering under 19504alet. Detta ar nagot man hade i flertalet vasteuropeiska lander. Enligt herakningar som gjorts inomOECD lag sjalvf.inansieringen i den privata sektorn vid ungefar 75 procent i Frankrike, Belgien oeh
Holland under 50-talet. I England var den annu hogre och i Tyskland nag·ot
lagre.
Nu sager emellertid ekonomerna att sjaIvfinansieringen oeksa kan bli for
stor, oeh att den ,da kan leda till en snedvridning av investeringsinriktningen.
Argumenten lyder ungefar ,sa, att om man i ett foretag har sa gott om pengar
att man kan sjalvfinansiera investeringarna, ar man ofta ,benagen atl investera
i projekt, som visserligen ar lonsamma men som ar mindre rantahla an andra
tillgangliga projekt, till vilka man pa andra hall maste lana upp pengar. Resultatet kan da bli en viss snedvridning av investeringsverksamheten. Foretag
med mycket pengar investerar i stor utstrackning, medan foretag med mindre
kapital men bra projekt inte kan investera sa mycket som de skulle vilja gora,
darfor att det kan vara svarigheter att fa lana pengar.
Detta argument har aldrig provats riktigt i den ekonomiska £orskningen,
men man har en del empiriskt material att hanvisa till. Nagra genomarbetade
studier av denna fraga har dock savitt jag vet aIdrig gjorts. Argumenten har
ocksa mottagits med hetydande skepsis fran praktikernas sida. De sager att
foretag som har visat sig kunna tjana pengar ocksa hor kunna investera dem
i goda projekt i £ramtiden. Det hor med andra ord foreligga ett visst samband
mellan visad Iformaga att tjana pengar oeh formagan att placera medlen rantahelt i framtiden.
Det empiriska material som foreligger kan dock sagas visa att om man i ett
foretag inte har egna pengar att satta in, ar man i manga fall ganska ovillig
att lana. Man vill iute hli heroende av ,banker oeh andra inrattningar, som
lanar ut pengar. Detta synes, av de empiriska undersokningarna att doma,
framforallt galla mindre oeh medelstara foretag. I de stora foretagen torde
denna ovilj a att lana pengar inte vara lika utpraglad.
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Man kan oeksa forsta de mindre oeh medelstora foretagen, eftersom de
ofta ar familjeforetag. Dar har man oftast en stark motvilja mot att fa in
andra intressenter i Iorelsen vilket kan hli foljden om man lanar upp pengar
till investeringar.
Mot bakgrund av det empiriska materialet kan man darfor saga att det kanske kan ligga nagot i pastaendet att sj alvfinansieringsgraden kan bli for hog.
Men samtidigt ar det sa - vilket oeksa foredragshallaren var inne pa - att
sj alvfinansieringen iute bara paverkar investeringsverksamhetens omfattning
i ett foretag utan oeksa dess inriktning.
Empiriska under.sokningar utforda inom OEeD visar att om man sjalvfinansierar investeringarna, ar man mera beredd att ta vissa risker. Foretagarna hlir mera villiga att satsa pa nya projekt oeh nya produkter, dvs. att
engagera sig i innovationsinvesteringar. ·Om det i stallet ar fraga om expansionsinvesteringar, ar man mera beredd att lana pengar. Om man i ett foretag
ar tvungen att lana pengar, satsar man dem foljaktligen hellre pa rationaliserings- oeh expansionsinvesteringar.
Detta stammer med de resultat som den amerikanske professorn Lutz har
kommit till. Han sager att i hranseher dar hruttovinsterna uppvisar stora
variationer ar foretagarna mindre benagna att lana pengar an i branseher dar
bruttovinsternas utveckling ar mera jamn.
Det kan salunda tankasatt en okad extern finansiering medior risker for
att man i foretagen ,blir mindre villig att isatsa pa riskfyllda investeringar.
Detta kan, som foredragshallaren sade, hli faIlet under 1960-talet, om inte
sjalvfinansieringen framjas. Da satsar foretagarna hellre pa e~pansionsinveste
ringar an pa innovationsinvesteringar.
Som en foljd av foretagarnas motvilja mot att lana pengar kan ·det tankas
att aven om hankerna ar beredda att lana ut pengar for mera riskfyllda projekt
oeh inte staller sa hoga krav pa sjalvfinansiering, ar det anda inte sakert
att foretagarna vill utnyttja dessa mojligheter. Foretagarnas attityd ifraga om
sjalvfinansiering skulle man vanta sig till stor del vara betingad av erfarenheterna fran 1920- oeh 30-talen. Det borde da framfor allt vara de aldre foreItagarna som hyste motvilja mot att lana upp pengar. Men empiriska undersokningar visar att det i annu hogre grad ar de yngre foretagarna som hyser
motvilja mot att lana pengar. Om sa ar faIlet hlir det tydligen myeket viktigt
att forbiittra sjalvfinansieringsmojligheterna under 60-talet. Det kommer saker..
ligen att bli en stor debatt om den saken i allmanna skatteheredningen.
Det finns darfor har ingen ,anledning att ga in pa alIa de vagar man kan
folja for att forbattra sjalvfinansieringen. Jag vill bara peka pa en viktig vag,
namligen att anpassa avskrivningsmojIigheterna till den penningvardeforsamring vi hela tiden haft oeh hare lett flertal statliga utredningar ar man nu
benagen att aeeeptera tanken att vi kommer att fa en fort-satt inflation, oeh da
borde vi ocksa acceptera en riktig avskrivning. Alldeles oberoende av vad man
har for uppfattning om sjalvfinansieringens lampliga sto.rlek maste man val
saga, att den maste vara sadan att den ar tillraeklig for att finansiera ·reinvesteringarnai foretaget. Detta maste vara den nedre gransen. Men pa framforallt
hyggnadssidan ar avskrivningsmojIigheterna i dag enligt min upp£attning sa
begransade haT i .landet, att foretagarna inte har mojligheter att reinvestera
med obeskattade medel.
Jag har bara namnt ett omrade, dar jag tyeker att man hor forbiittra sjalvfinansieringsmojligheterna. Givetvis finns det manga andra.
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Advokat Claes Sandels: Herr ord·forande! Jag skall inte har anlagga nagra.
speciella skattetekniska synpunkter utan halla mig pa ett nagorlunda allmant
plan.
De som betalar skatt tyeks i allmanhet ha en henagenhet att yanda sig mot
just den skatteform, som for tillfallet tillampas. Man forestaller sig garna,
att om man bara slipper den, blir allting mycket hattre.
Sa torde det inte forhalla sig. Lat oss se pa den skatt, som har narmast ar
aktuell, namligen bolagsskatten. Den utgar :pa ·foretagens vinst. Antag att vi
vill forhattra foretagens finansieringsmojligheter oeh darfor sanker den skat~
ten. Da far staten vidkannas ett ,bortfall av skatteintakter, som pa nagot satt
maste kompenseras. Forutsatter vi att foretagssektorn alltj amt skall bara en
lika stor ·delav skatten som forut, maste medlen tas nt pa annat satt, t. ex.
genom en investeringsskatt. Da har vi, menar jag, kastat ut trollet genom stora
porten, men det kommer tillbaka genom skorstenen. Vi far med andra ord
precis samma negativa verkan paforetagens finansiering, fastan den kommer
paandra vagar.
Om man lagger ett nagot vidare perspektiv pa skattefragan, sa finner man
att det inte galler den specieUa skatteformen, utan det ar den borda som palagges foretagsamheten jamfort med den borda man lagger pa sektorn darntanfor som ar det vasentliga. Det ar likgiltigt om vi lagger skatt pa ett foretags
vinst, :pa dess investeringar, pa antalet staderskor eUer pa antalet :fonster i
fastigheterna osv. Sa lange vi som norm for skatten anvander en storhet, som
varierar i nagot slags proportion till ver.ksamheten, har vi i stort samma
verkan pa rantabiliteten och darmed pa foretagets finansieringsmojligheter. Oeh
det ar for mig en vasentlig poang.
Sedan noterar jag i for,bigaende att foredragshallaren menade, att Annelllagen innebar en lattnad nar det galler holagsskatten. Dar tror jag att det
foreligger ett missforstand. Jag skall emellertid inte fordjupa mig hari, eftersom det skulle ta for lang tid i ansprak att utveckla dessa ting narmare.
Professor Erik Dahmen: Pa tal om sjalvfinansieringen namnde hankdirektor Thunholm nagra siffror, som visade pa en nedgang under senare are
Professor Lundbergs kalkyler visar en nedgang fran 100 till 75 procent. Man
skall da komma ihag, att vid sadana herakningar summerar man alIa investeringsbelopp i den del av naringslivet man uttalar sig om, oeh jamfor summan
med totala ,foretagssparandet inom samma del av naringslivet. Blir de tva
summorna -da lika, sager man att sjalvfinansieringen ar 100 proeent, om
investeringssumman ar .dubbelt sa stor 'Bom sparandesumman att den ar 50
procent o. s. v. Men ·darmed fangar man inte hela den intressanta sanningen.
SAdana siffror pekar inte pa det mest vasentliga i problematiken.
Sakerligen gor namligen en del foretag storre investeringar an de sjalva
har mojligheter att finansiera, medan andra foretag har storre sjalvfinansie.ringsmojligheter an som -behovs for de investeringar de gore Om vi salderar
sparandeunderskotten mot sparandeoverskotten, far vi kanske en hog sjalvfinansiering, ,men det sager i manga viktiga sammanhang inte sa myeket.
BiIden av industriexpansionens finansiella forutsattningar blir myeket ofullstandig oeh foga sags om penningpolitikens mojligheter att paverka investeringarna.
Oeh om man nn med saldering kommit ned ·till 75 proeent torde, menar
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jag, nedgangen vara annu allvarligare an vad denna siffraanger,' eftersom
det ar sannolikt att antalet foretag, som saknar sjalvfinansieringsmojligheter,
okat hetydligt oeh att det ar myeket farre foretag an tidigare som har mer
pengar an som behovs for de egna investeringarna.
Vad sedan angar fragan om aktieemissionerna oeh mojligheterna att sprida
aktieagandet viII jag stalla en fraga. Bankdirektor Thunholm gay, tyekte jag,
uttryek at en Vi-5S skepsis ;rorande mojligheterna att vidga aktiemarknaden
till stora kategorier nya aktieagare. Men man kan ju se att kurserna pa den
svenska aktieborsen sedan lange stigit. Det tyeks salunda inte rada nagon ,brist
pi! efterfragan pa aktier. Detta borde vara ett teeken pa att det finns ett stort
utbud av kapital, som soker sig till aktiemarknaden oeh driver upp kurserna.
Men naturligtvis ar det en speeiell ty'P av foretag 80m forekommer pa aktieborsen oeh de problem vi har diskuterar finns huvudsakligen hos andra typer
av ,foretag. Men da ar fragan, om inte de mellanhander i form av aktieinvesteringsbolag oeh dylikt, som samlar upp kapital fran alIa smasparare vilka saknar kannedom omaktiemarknaden - kan Be till att inte sa manga
agg behover laggas i samma korg. Allmanheten kan ju fordela aggen i manga
korgar genom att kopa andelar eller aktier i sadana mellanhandsinstitutioner.
Det har pa senare ar gj orts en del forsok i den riktningen. Det skulle vara
intressant att hora huruvida de forsoken enligt inledarens mening slagit val
ut oeh om de darfor manar till e£terfoljd sa att vi pa den vagen kan hidra
till att oka framfor alIt de ieke horsnoterade foretagens mojligheter att skaffa
kapitaI.
Sedan skulle jag oeksa vilja gora en liten kommentar till advokat Sandels'
inlagg. Jag delar inte den uppfattning, som jag tyekte att han antydde, namligen, att om ,staten genom en skattereform minskar bordan pa ett hall, maste
detta tas igen pa annat hall. Jag tyeker att ett sadant hetraktelsesatt ar lite
for statiskt oeh allfor begransat "statsfinansiellt". Det vasentliga i sammanhanget
ar :b.I. a. hur olika skatter verkar pa foretagens mojligheter att utvecklas oeh
att darmed paverka samhallsekonomien. En reform som minskar skattehordan
for foretag.en kan j u tankas stimulera foretagsamheten oeh oka nationalinkomsten, vilket sedan hI. a. kan fa till foljd att det llyter in mera skattepengar
utan att skattesatserna behover hoj as. ·Darfor ar det inte utan vidare klan, att
man omedelbart maste ta in 100 miljoner kronor pa annat hall, om man gor
en reform som hetyder en skattelattnad med detta belopp.
Det finns aven andra punkter, som jag kanske kunde saga nagot om, men
jag skall noja mig med det anforda oeh nn "klubba av mig sjalv".
Bankdirektor Walter Markland: 'Herr ordforande! Jag hoppas att bade
professor Dahmen oeh jag har missforstatt advokat Sandels, men jag uppfattade honom faktiskt sa, att om man minskar skatten for naringslivet pa ett
hall, maste man oka pa ett annat hall for samma grupp. Det torde dock finnas'
mojligheter att skattevagen mildra pa en punkt oeh indirekt na kompensation
genom t. ex. hogre foretagsvinst oeh dito skatt.
Det talas ofta om att kapitalmarknaden ar hegransad, oeh att den inte medger okad medelstilldelning for alla foretag som skulle hehova lana pengar.
Ja, det ar riktigt att det har finns myeket som kan goras hattre oeh som hehover kompletteras. Det understrok oeksa :bankdirektor Thunholm, i synnerhet nar han kom in pa aktiesidan. Aven professor Dahmen talade om att det
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dar finns mycket kapital tillgangligt vilket framgar av att aktiekurserna har
stigit till ett nytt maximum. Och dar ar jag framme vid kamfragan; vi borde
kunna oka kapitaltillgangen genom nyemissioner av aktier.
Vi vet .at! utvecklingen gar i riktning mot storre enheter oeh storre kapital.
Bada delerna ,hehovs i konkurrensen pa denhlivande storaEEC-marknaden.
I det sammanhanget hoppas vi mycket pa nyemissionsverksamheten pa aktiesidan. Men de stampelkostnader och annat som nu ar forbundna med aktieemissioner ar mycket stora, och de ar inteavdragsgilla i foretagets deklarationer - som de ar for t. ex. engelsmannen. Detta ar hogst heklagligt. I
Svenska Fondhandlareforeningen har vi mycket ingaende behandlat den .fragan ochsagt att de skatteUittnader 80m dar kan vidtas hor syfta till att gora
nyemissioner av aktier populara.Och om aktierna hlir mera lattillgangliga aktiemarknaden under hand forsags med nytt material i lampliga closer skulle iute kurserna stiga sa omotiverat pa horsen som de nu ihland gor av
materialbrist.
Bankdirektor Thunholm .hetonade vardet av den s. k. Annell-Iagen, oeh det
ar riktigt att den innehar ·en stor lattnad. Vi hoppas ocksa att den prolongeras
eller permanentas i nagon lamplig form. Men sa lange kostnaderna for aktieemissionerna inte ar avdragsgilla i foretagens deklarationer far vi inte nagra
ideala forhAllanden pa det omradet. Om man i ett foretag skall :hetala - vilket
har forekommit - ca tva miljoner kronor i stampelavgift for en aktieemission,
maste man nu hetala lika mycket i skatt, sa stampelavgiften till staten hlir j u
praktiskt taget fordubblad. Det ar att hoppas att en andring pi! den punkten
skall komma till stand.
Advokat Claes Sandels: Herr ordforande! Om nagon tror att jag propagerar for hogre skatter, ar det ett lika stort- misstag som att tro att jag propagerar for lagre. Vad jag avsag med mitt forra inlagg var endast, att vi
maste ha klart for oss att det ar hela den samhiilleliga belastningen pa naringslivet 80m paverkar finansieringen, inte nagon speciell skatt som exempelvis holagsskatten eller stampelskatten vid nyemissioner.
Jag tror att man hast kan uttrycka det stora oeh vasentliga sammanhanget
pa det sattet - aven om det ar en smula forenklat - att man fragar, vad det ar
medborgarna har i landet heIst vin ha. ViII de heIst ha hattre j obb? Eller
foredrar de hattre 'bostader, sjukhus etc.? Foredrar de :battre avlonade johb,
sa ska vi minska foretagsbeskattningen. ,Men om vi ,beslutar oss for att satsa
pa hostader, skolor oeh sjukhus m. m., sa maste vi hehallaforetagsbeskattningen sadan den are
Hartill viII jag sedan lagga,att det givetvis aven enligt min mening kan
tankas, att den samlade skatteintakten fran foretagssektorn blir storre, om
man sanker skatten.
Bankdirektor Lars-Erik Thunholm: Herr ordforande! Det ar kanske pa sin
plats att jag ger nagra avslutande kommentarer till vad som sagts.
Det ar ju sa har i landet, at! vad man an diskuterar om, kommer man
till slut in pa skatterna. Sa har skett aven har, och det ar ganska valmotiverat,
eftersom skattefragorna har sa stor betydelse for kapitalbildningsproblemet.
Det stora kruxet i detta sammanhang, 80m vi kanske har anledning -oroa oss
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for en smula, ar just fragan huruvida kapitalbildningen for naringslivets andamal kommer att raeka till for de investeringsambitioner som foreligger samt
for att astadkomma den framstegstakt vi vill halla o. s. v. Den oro vi dar
hyser sammanhanger just med de for.samrade ·sjalvfinansieringsmojligheterna.
Nar man da ·borjar studera om det gar att gora nagonting ·at den saken, blir
det skattefragorna som maste tas upp till granskning. Bade herr Fiseherstrom
oeh herr !Nabseth har pekat pa nagra punkter, dar man genom en skattereform
skulle kunna forhattra foretagens sj alvfinansieringsmojligheter oeh forhiittra
mojligheterna att reservera vinstmedel i foretagen. De uppslagen ar myeket
intressanta oeh bor naturligtvis narmare overvagas.
Men man kan knappast hoppas att hela losningen pa problemet ligger pa
denna sjalvfinansieringens vag. Aven om vi far en rimlig reform i dessa hanseenden kan man anda inte rakna med att helt aterstalla sjalvfinansieringsmojligheterna till vad de varit tidigare har i landet - oeh det yore kanske inte
ens riktigt att ha sa hoga ambitioner. Det ligger mahanda nagot i den kritik
som .bade har hemma oeh utomlands har framkommit mot en alltfor hog sjalv. finansieringsgrad. Den diskussionen for man i dag bI. a. i Tyskland, Frankrike oeh Amerika.
Vi har tva huvudvagar att ga, oeh jag har, kanske litet skissartat, gatt igenom dem. Den forsta ar att institutionellt starka foretagens mojligheter att ta i
ansprak lanat kapital fran kapitalmarknaden, oeh den andra ar att forsoka
skapa battre tillgang till aktiemarknadensresurser oeh attforstarka dem. Jag
ar medveten om att jag agnat alltfor fa ord at den myeket viktiga fragan om
aktiemarknadens resurser, men det har aIls inte varit min mening att uttala
skepsis roran-de mojligheterna att utveekla de resursema. Jag till saga det
med anledning av vad professor Dahmen yttrade..Den svenska aktiemarknaden kanske kan oeh maste beteeknas som underutvecklad, men om vi anstranger
oss litet pa olika omraden, bor det finnas goda mojligheter att hredda resurserna oeh att hos aktieagarna oka intresset for plaeeringsmojligheterna samt
att vidga det 'aktiekopande klientelet. Samtidigt hor kraftema sattas in pa att
institutionellt forbattra hela systemet.
Direktor Markland n,amnde hetydelsen av att fa till stand en andring av
nuvarande beskattningsregler nar det galler avdrag for emissionskostnaderna.
Det ar en institutionell reform, som val inte 'skulle vara sa svar att genomfora.
Pa ett omrade har vi redan fatt en viss reform i skattelagstiftningen, namligen
den s. k. Annell-Iagen. Jag menar doek inte att den lagen ar till nagon hjalp
nar ,det galler sjalvfinansieringsmojligheterna. Jag anser bara att den lagen
oeh den reformen gor det lattare for foretagen att anlita nyemissionsvagen.
Vi maste ocksa arbeta vidare pa problemet med de institutioner som skall
hjalpa till pa aktiemarknaden, ty om var aktiemarknad ar underutvecklad,
heror det kanske framfor alIt pa att vi inte har samma mojIigheter som man
har i andra Hinder att via affarsbankerna foreta aktieemissioner. Hela vart
system for handeln med aktier ar besvarligt oeh tungrott. Det fungerar inte
lika smidigt som pa en del hall utomlands. Darfor maste, menar jag, vara
anstrangningar inriktas pa samtliga de vagar som har namnts: att 'forbiittra
mojligheterna att skaffa lanekapital - det ar kanske det problem som ar
lattast att losa - aU forbattra mojligheterna for foretagen att ga ut med
aktieemissioner samt att forsoka yanda den nuvarande olyekliga uvecklingen
mot en stark redueering av foretagens sjalvfinansieringsmojligheter.
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Ordforanden: Jag her att an en gang fa tacka bankdirektor Thunholm for den oversikt han lamnat av en rad problem, dar han ocksa
pa olika punkter angav mojligheter for reformer.
Avslutningsvis viII jag saga, att det i en diskussion om kapitalmarknaden och naringslivets finansiering val inte skalllamnas osagt, att det
svenska naringslivet aven bor ha mojligheter att ga utanfor landets
granser for att finansiera sin vidareutveckling. Har moter man emellertid i dag betydande hinder i form av svensk valutareglering, som
officiellt motiveras med konjunkturpolitiska hansynstaganden. Humvida dessa kan anses harande eller ej skall jag inte har ga in pa.
Jag tackar slutligen alIa clem som deltagit i diskussionen och forklarar harmed detta sammantrade avslutat.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 5 december 1963
Ordforande: Professor Erik Dahmen

AKTIV LOKALISERINGSPOLITIK
Landshovding

Manfred Naslund:

Lokaliseringsfragorna har i vart land liksom pa andra hall tilldragit sig ett alIt storre intresse. I praktiskt taget alIa vasteuropeiska
lander liksom i USA har statliga atgarder vidtagits for att stimulera
den ekonomiska utveeklingen i omraden, dar forhallandena inom det
bestaende naringslivet medfar svarigheter att uppratthalla en tillfredsstallande sysselsattnings- oeh inkomstniva.
I vart land har en statlig lokaliseringsverksamhet bedrivits i begransad omfattning sedan mitten av 1940-talet. Det statliga lokaliseringsorganet, som varit arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), har utovat
radgivnings- oeh upplysningsverksamhet i lokaliseringsfragor till foretagen, i samverkan tidigare med Industrins Produktionsrad oeh numera med Industriforbundet.
Fram till 1959 anvandes aven byggnadsregleringen som ett medel
att paverka lokaliseringen, vanrid i forsta hand en dampning av expansionen i storstadsomradena efterstravades. Da byggnadsregleringen
ar 1959 andrade karaktar, kunde den inte langre anvandas som ett
lokaliseringspolitiskt medel. I motioner till 1959 ars riksdag kravdes
en utredning om sam'haJlets mojligheter att i fortsattningen ova inflytande pa naringslivets lokalisering i forsta hand genom inforande
av sarskild lagstiftning for lokalisering av verksamhet.
Bankoutskottet, som forordade en utredning om lokaliseringssporsmalen, uttalade att utredningens uppgift borde vara att prova olika
mojligheter for statsmakterna 'att paverka naringslivets lokalisering i
syfte att fa till stand en lamplig differentiering av naringslivet och
en spridning av foretagsamheten. Givetvis skulle foretagsekonomiska
forutsattningar harfor foreligga.
I direktiven till den utredning, som sedermera tillsattes, framholls
att de dominerande problemen sjalvfallet var utflyttningen fran landsbygden oeh storstadernas tillvaxt. Med dessa problem sammanhangde
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en rad andra sporsmal, som kravde uppmarksamhet. Man h'anvisade
till att i manga regioner fanns ett utpraglat behov av ett mera differentierat naringsliv, for att omradet skulle bli mindre konjunkturkansligt, for att saval kvinnor som man skulle fa arbete och for att
ungdomarna skulle fa vidgade mojligheter i sitt yrkesval. Ocksa de
svara, lokala problem, som nedlaggning av industriforetag medfor,
berordes. I direktiven uttalades vidare, att mojligheterna att genom
olika positiva atgarder soka stimulera foretag att etablera sig pa 01'tel", dar detta fran samhallets synpunkt ansags angelaget, borde provas. Fragan att genom lagstiftning paverka naringslivets lokalisering
skulle oeksa undersokas.

Motiv for en aktiv lokaliseringspolitik
Jag skall nu i korthet berora de motiv, som enligt kommittens mening talar for att samhallet bedriver en aktiv lokaliseringspolitik.
Den strukturomvandling av naringslivet, som agt rum och alltjamt'
pagar, hal" varit en forutsattning for den snabba valstandsstegring,
som kommit vart land till del. Utvecklingen hal" emellertid aven fatt
aterverkningar i fraga om samhallsbildningen oeh befolkningens oeh
naringslivets lokalisering, 80m kraver okat beaktande fran samhallet.
Aven 101jderna betraffande arbetskraftens utnyttjande maste uppmarksammas.
Mekaniseringen av jordbruket och skogsbruket hal" minskat behovet
av arbetskraft inom de traditionella glesbygdsnaringarna, samtidigt
som antalet sysselsatta i stadsnaringarna fortgaende okat. Foljden
hal" blivit en omflyttning av befolkningen fran glesbygd till tatorter
i alIa delar av landet. Pa den rena glesbygden, men aven i ett stort
antal av de minsta tatorterna, hal" folkmangden minskat och aldersfordelningen blivit ogynnsam. I omraden dar stadsnaringarna ar svagt
foretradda eller visat en langsam utvecklingstakt, har tatorterna inte
kunnat suga till sig hela flyttningsstrommen fran. glesbygden, utan
denna hal" sokt s~g till andra delar av landet.
Foljderna av en utflyttning, som leder till en mera betydande folkminskning, kan bli att servicestandarden for den kvarvarande befolkningen successivt forsamras. Pa sikt kan detta medfora rekryteringssvarigheter for det bestaende naringslivet. En forsamrad serviceutrustning begransar aven lokaliseringsforutsattningarna for industrin
i dessa omraden.
En sadan utveckling kan motverkas, om viktiga serviceorter tillfors
industriell verksamhet. Om lokalisering sker till en sadan ort med
lokal tillgang pa arbetskraft och tillracklig service, blir de samhalle-
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liga kostnaderna samtidigt lagre an om lokalisering sker till en ort
med brist pa arbetskraft och samhallelig service.
De skilda utvecklingstendenserna for naringslivet i olika omraden
har aven fatt betydande aterverkningar pa arbetsmarknaden. Trots
utflyttningen uppvisar regionerna i vissa delar av Norrland stor arbetsloshet. Manga arbetssokande har pa grund av lokal bundenhet inte
kunnat eller velat flytta, trots att de inte haft full sysselsattning pa
hemorten.
De fern norrlandslanen svarade ar 1962 for 34 procent av antalet
registrerade arbetslosa, trots att de har endast 16 procent av landets
befolkning. Under de senaste fern aren har over halften av dem
som placerats i beredskapsarbeten varit hemmahorande i norrlandslanen. I andra delar av landet, som haft en svag sysselsattningsutveckling, har sysselsattningsproblemen inte varit lika framtradande.
De korta avstanden till expansiva omraden har underlattat utflyttningen.
Ayen om vi i vart land har en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik,
som framst varit inriktad pa att genom rorlighetsstimulerande atgarder underlatta arbetskraftens flyttning till arbetstillfallena, kan salunda sysselsattningsproblemen inte helt losas pa denna vag. En del
av de arbetslosa och av den ofullstandigt utnyttjade arbetskraften kan
vara sa hart bunden, att nagon flyttning inte kan komma till stand.
Hog arbetsloshet i vissa delar av landet innebar en belastning inte
blott for de enskilda manniskorna och for det berorda omradet utan
for hela landet pa grund av det produktionsbortfall, som darigenom
uppstar. - Under ar 1962 var medelantalet anmalda arbetslosa och
i beredskapsarbete sysselsatta personer tillhopa for hela riket 28 400,
varav 10800 i Norrland.
Arbetsmarknadsstyrels.ens utgifter for rorlighetsstimulerande atgarder uppgick budgetaret 1962/63 till drygt 11 miljoner kronor och
beraknas 1963/64 uppga till 17 miljoner kronor. Ett annat medel i
arbetsmarknadspolitiken ar omskolningsverksamheten, som avser att
framja bade den yrkesmassiga och den geografiska rorligheten. Kostnaden for denna verksamhet bestrides dels av arbetsmarknadsstyrelsen, dels av overstyrelsen for yrkesutbildning. Under budgetaret 1962/
63 uppgick utgifterna for de bada ambetsverken till 114 miljoner
kronor och beraknas 1963/64 till 135 miljoner kronor.
Den arbetsloshet, som inte kan overvinnas genom framjande av arbetskraftens flyttning, motverkas genom sysselsattningsskapande atgarder, bland vilka beredskapsarbetena dominerar. Ar 1962 uppgick
medelantalet sysselsatta i beredskapsarbete till 5 200, varav norrlands-
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lanen svarade for 3 000. Samma ar utgjorde kostnaderna for beredskapsarbetena 258 miljoner kronor, varav 178 miljoner (69 %) kom
pa norrlandslanen. Under budgetaret 1962/63 var kostnaden for heredskapsarbeten 360 miljoner. Starre delen av beredskapsarbetena
har utforts pa allmanna vagar.
Sedan borjan av ar 1963 har nybyggnad eller ombyggnad av industrilokaler utforts sasom statskommunala reservarbeten, d v s arbeten
anordnade av kommunerna oeh till vilka statsbidrag utgar. Till sadana
statskommunala beredskapsprojekt har till borjan av november rnanad .statsbidrag utgatt med omkring 45 miljoner kronor.
Befolkningsutveeklingen skapar det starkaste behovet av nya arhetstillfallen i omraden, dar arbetskraftsbehovet kan forutses aka relativt
obetydligt eller direkt minska under den narmaste tidsperioden. Ayen
hortsett fran de soeiala synpunkterna blir det samhallsekonomiskt
lonande att. med olika medel stimulera sysselsattningen i sadana omraden, eftersom arbetsloshet aven vid betydande utflyttning eljest
inte kan undvikas. Skalen forstarks av att den starkaste okningen av
befolkningen i de arbetsfora aldrarna ar att vanta i de omraden, som
redan nu har betydande arbetsloshet. Mellan 1965 oeh 1970 kommer
de tva nordligaste lanen att svara for nara halften av okningen i hela
riket eller med ea 13 500 personer.
De mest expansiva omradena - framst storstadsomradena - kanneteeknas av en utpraglad brist pa arbetskraft oeh bostader. En snar
losning av storstadernas bostadsproblem synes inte vara majlig. Den
starka konkurrensen om arbetskraften kan enligt kommittens mening
leda till samhiillsekonomiska farluster i form av outnyttjad kapaeitet,
sankt produktivitet oeh hojd kostnadsniva for naringslivet. Vidare
kan vissa negativa verkningar i fraga om miljo oeh trivsel framtrada.
Kommitten finner att dessa problem kan motivera atgarder, som
motverkar de faktorer, som ger upphov till den hoga efterfragan pa
arbetskraft i storstadsomradena oeh stimulerar utveeklingen i andra
delar av landet, dar betingelserria ar gynnsamma. Harigenom bor
det bli lattare att tillgodose behovet av arbetskraft, bostader oeh olika
slag av serviee for s.adana verksamheter, som ar beroende av att vara
forlagda till storstadsomradena.
Under 1950-talet skedde en utflyttning av inclustriforetag fran storstadsomradena, framforallt Stockholmsomradet. Denna utveekling torde komma att fortsatta, da de forhallanden - framst brist pa arbetskraft - som paverkar de hittillsvarande utflyttningama, vantas besta.
Det kan da vara en uppgift for -samhallet _att exempelvis genom -radgivning oeh upplysning medverka- till att omlokaliseringen sker _
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sadant satt, att saval de foretagsekonomiska synpunkterna som samhallsekonomi,ska och sociala onskemal tillgodoses.
Freigan om storstadskoncentrationens fordelar och nackdelar pa
lang sikt ar enligt kommittens mening sa komplicerad, att den bor
bli foremal for mera ingaende utredningar och overvaganden an vild
som hittills skett.
.
Det kan emellertid tankas vara rationellt att planera for uppbyggandet avo ytterligare nagon eller nagra ekonomiska och kulturella
centra med dragningskraft liknande den, som de tre nuvarande storstaderna hare
.
Pei" manga hall i landet foreligger fran sociala synpunkter otillfredsstallande proportion mellan man och kvinnor. I glesbygden ar
kvinnounderskottet markant. Mojligheterna att astadkomma en forandring harutinnan genom att skapa nya sysselsattningsmojligheter i
glesbygden for kvinnor torde vara starkt begransade. Det finns ernellertid aven atskilliga tatorter, framst ensidiga industriorter, dar konsJordelningen ar myeket ojamn. I allmanhet ar det darvid fraga om
platser med starkt begransade sysselsattningsmojligheter for kvinnor
och betydande reserver av kvinnlig arbetskraft.
Ett tillskott av verksamheter, ~om tillvaratar denna arbetskra£tsreserv, medfor ett tillskott till produktionen, som skulle kunna betraktas som en samhallsekonomisk pluspost. Samtidigt kan pa sikt en
battre balans mellan man och kvinnor uppnas, vilket fran sociala
synpunkter ar onskvart. En sadan utveckling karl aven bidraga till att
underlatta rekryteringsmajligheterna far de industrier, som i huvudsak sysselsatter manlig arbetskraft.
Orter och regioner med ett ensidigt naringsliv liar fran flera synpunkter behov av ett tillskott av kompletterande produktion och sysselsattning. Ensidigheten medfar, att de ekonomiska och sociala konsekvenserna av vaxlingarna i konjunkturerna blir mera kannbara .an
om naringslivet i regionen var mangsidigt. Detsamma galler vid strukturforandringar. Ett nedlaggande av ett fran sysselsattningssynpunkt
dominerande foretag kan fa svara foljder for en hel bygd.
Ensidigheten medfor ocksa synnerligen begransade mojligheter vid
val av yrke oeh arbetsplats. Arbetskraftens skiftande anlag oeh formaga kan inte tillvaratas pa lampligt satt. Inte heller kan sysselsattning beredas alIa kategorier av arbetskraft, som kan finnas pa en ort
med ensidigt naringsliv och som skulle kunna gora en produktiv insats, om lampligt arbete kunde erbjudas.
"
Av vad jag har anfort framgar att saval samhallsekonomiska som
sociala skal talar for ~tt man fran samhallets sida i hogre. grad an som
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hittills skett bor soka modifiera de utveeklingstendenser, som nu kan
forutses i fraga om naringslivets geografiska fordelning.
Foretagsekonomiska lokaliseringsfaktorer

For att ge en belysning av de foretagsekonomiska forutsattningarna
for en samhallsekonomiskt oeh socialt onskvard lokalisering har kommitten latit undersoka de regionala variationerna i fraga om industrins
produktionskostnader. Det framgar harav, att en betydande del av
industrin ar rorlig eller obunden ur transportkostnadssynpunkt. Om
.hansyn tas enbart till transportkostnaderna, synes en tredjedel av arbetsstallena med omkring halften av alIa industrianstallda kunna
bedrivas i vitt skilda delar av landet, utan att produktionskostnaderna
paverkas med mer an en it tva procent.
Lonekostnaderna ingar vanligen med en betydande del i produktionskostnaderna. For de fran transportkostnadssynpunkt rorliga industrierna kommer darfor variationerna i lonelaget att paverka produktionskostnaderna i hogre grad an skillnaderna i fraga om transportkostnaderna. Inom stora delar av landet ar emellertid lonedifferenserna relativt sma.
I manga fall blir andra faktorer an olikheter i lone- och transportkostnader avgorande for lokaliseringen sasom tillgang pa arbetskraft
och enskild och allman service. Aven mojligheterna att reducera etahleringskostnaderna genom laga tomt- oeh byggnadskostnader kan vara
av betydelse.
Utveeklingen under efterkrigsaren och den betydande rorlighet,
som kannetecknar stora delar av industrin, visar att det finns betydande
mojligheter for samhallet att genom olika positiva atgarder medverka
till en lokalisering av produktionsenheterna, som tillgodoser saval de
foretagsekonomiska synpunkterna som de samhalleliga, ekonomiska
och sociala onskemalen.
Riktlinjer for en aktiv lokaliseringspolitik

Tyngdpunkten for den ekonomiska expansionen ar forlagd till tatorterna. Orsaken hartill ar att bararen av den ekonomiska expansionen - industrin - i hog grad ar beroende av den miljo och de
tjanster, som tatorterna erbjuder.
Bade naringslivets utveekling mot okad differentiering oeh levnadsstandardens stegring gor att selval foretagarnas som konsumenternas
behov blir alIt mangsidigare. Man maste darfor rakna med att de
·framtida lokaliseringsorterna for industrin maste utgoras av val ut-
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rustade tatorter av ganska betydande storlek. Detta forhallande maste
beaktas vid samhallsplaneringen och den samhiilleliga lokaliseringsverksamheten.
Men det ar inte hara industrin och dess anstallda som ar beroende
av ett nat av tatorter. Det galler befolkningen overhuvudtaget. Aven
de manniskor, som far sin utkomst i typiska glesbygdsnaringar, blir
med stigande standard alltmer beroende av tatortemas service. For
att denna service skall fungera pa ett for konsumenterna tillfredsstallande satt, ar den beroende av ett visst minimiunderlag. Det framtrader salunda ett klart samband mellan glesbygd a ena sidan och tatorter av olika storlek a den andra. Glesbygden ar for service beroende
av tatortema, medan en avsevard del av dessa orters kundunderlag
finns i glesbygden. Manga av dem som ar verksamma i tatorterna bor
i angransande glesbygd.
Mot denna bakgrund kan garas en indelning i regioner, vilka framstar som funktionella enheter, sammansatta av de tva bebyggelsekomponenterna glesbygd oeh tatorter. Lokaliseringspolitikens uppgift blir
att medverka till en koncentration av stadsnaringarna till sadana
storre tatorter,som kan fungera som centralorter for befolkningen i
gleshygden och samtidigt ar attraktiva som lokaliseringsorter for industrin. En nyanserad utveckling av saval glesbygd som tatorter hor
salunda efterstravas.
Lokaliseringsverksamhetens inriktning inom olika delar av landet
maste givetvis variera, heroende pa naringslivets grad av utveckling.
I de mest expansiva omradena blir den centrala fragan, hur viktiga
samhallsplaneringsfragor skall kunna losas pa sadant satt, att naringslivets utveckling framjas. I andra delar av landet, dar en expansion
av naringslivet ar angelagen for att arhetskraftresurser och naturtillgangar skall kunna utnyttjas pa ett rationellt satt, kan lokalisering
oeh utbyggnad av befintlig verksamhet stimuleras genom allmanna atgarder, som forbattrar produktionsbetingelserna. Utformningen av den
allmanna servieeverksamheten oeh samhallsplaneringen blir salunda
av stor betydelse for naringslivets lokalis.ering.
I det efterfoljande foreslas i vissa begransade omraden sarskilt
ekonomiskt stod till foretag for att fa till stand en fran allmanna synpunkter onskvard expansion oeh okad differentiering av naringslivet.
Det ar darvid angelaget, att stodet koneentreras till tatorter med sadan servieeutrustning, att de pa lang sikt kan bli livsdugliga och fylla
en viktig funktion som servieecentra for den kringliggande bygden.
Vilka atgarder som an vidtas for att stim~lera llaringslivets ut.veckling, torde det vara ofrankomligt, att en betydande del av gles-
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bygden och aven de mindre tatorterna suceessivt komnier att avfolkas.
Detta kan leda till avsevarda svarigheter for den befolkning, som
under en overgangstid kommer att kvarstanna i de berorda 'omradena. Det maste bli en samhallelig uppgift att har gripa in oeh med
andra medel an lokaliseringspolitik medverka till en rimlig standard
for denna befolkning.
De medel som enligt kommitten skall anvandas i den samhalleliga
lokaliseringsverksamheten, kan i korthet sammanfattas i foljande
punkter:
1 ) lokaliseringspla~ering,
2) radgivning oeh upplysning'i lokaliseringsfragor till foretag och
kommuner,
3) foretagsstod i lokaliseringsframjande syfte.
Lokaliseringsplanering, rlldgivning och upplysning

Den samhalleliga lokaliseringsverksamheten kan inte inskrankas
till konkreta. stallningstaganden i fragor, som ror lokaliseringen av
industriforetag. Denna verksamhet innebar oeksa uppgifter for samhallsplaneringen. Lokaliseringen av samhalleliga organ och serviceanlaggningarpaverkar i hog grad utvecklingen i berorda orter oeh
regioner. Dels okas orternas attraktivitet i lokaliseringssammanhang,
deIs innebar forlaggandet av s.amhallelig verksamhet till viss ort liksom all annan lokalisering en stimulans av sysselsattningen i orten
oeh dess omland. Vid all samhallsplanering maste 'darfor nax-ingslivets framtida 'lokalisering beaktas. Detta innebar att praktiskt taget
alIa myndigheter med uppgifter inom samhallsplaneringen behover
utredningsmaterial, som belyser naringsliv, befolkningsutveekling oeh
sysselsattningsforhallanden. Det avilar lokaliseringsorganet att sammanstalla sadant material och att folja den planering, som ror aren'den avseende lokaliseringen av samhalleliga organ och samhallsagda
anlaggnipgar. Dess uppgifter benamns lokaliseringsplanering.
Kommitten har foreslagit, att denna gren av lokaliseringsverksamh~ten skall utbyggas oeh ges battre organisatoriska resurser. Kommitten har vidare understrukit betydelsen av en battre samordning
av 'atgarder inom samhallsplaneringen, som har lokaliseringspolitisk
betydelse. I detta syfte foreslas ett fastare organisatoriskt samarbete
mellan myndigheter och naringsliv i fragor, som ror lokaliseringsverksamheten. Vissa riktlinjer for denna samverkan har aven utarbetats.
. En utbyggd lokaliseringsplanering oeh okade resurser for radgivning till'foretag: och myndigheter i lokaliseringsfragor ger samhallet
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okade mojligheter att medverka till att lokaliseringen av foretag. sker
pa ett sadant satt, som tillgodoser saviil foretagsekonomiska som samhallelig'a intressen.
Lokaliseringspolitis,ka insatser i svagt utvecklade omraden far inte
ses som isolerade foreteelser. De maste inga i den avvagning av samhalleliga insatser, som behovs pa alIa omraden. Utan en klar bild av
naringslivets behov av statlig 'och kommunal service och de samhalleliga resurserna for att tillgodose dessa behov riskerar man att de 10kaliseringspolitiska insatserna blir felinvesteringar.
All samhallsplanering inrymmer ett storre eller mindre matt av
lokaliseringspolitisk bedomning. Det ar emellertid nodvandigt, att
denna bedomning sker efter enhetliga grunder. Till uppgifterna i 10kaliseringsplaneringen far darfor anses hora att svara for den bedomning, som galler strukturforandringarna och de geografiska forskjutningarna inom naringslivet och hur dessa £orandringar paverkar
sysselsattning och boende.
Lokaliseringsplanering bor ske saval pa riksplanet som ute i lanen.
Pa riksplanet skall lokaliseringsplaneringen bedrivas av det centraia
lokaliseringsorganet i samrad med amhetsverk med uppgifter inom
samhallsplaneringen.
De regionala studierna av samhallsservice och naringslivets lokalisering, som skett i en del lan, bor enligt kommitten fortsatta oeh liksom nu bedrivas i samarbete med lansstyrelserna och under samverkan av de fristaende lansorganen. Utredningarna bor vara av sadan
art och omfattning, att de kan laggas till grund for en regional lokaliseringsplanering med lanen som verksamhetsomraden och i vilken riktlinjerna for den samhalleliga lokaliseringsverksamheten pa lansplanet
dras upp. Harvid aktualiseras hI a fragan i vilka orter'oeh inom vilka
regioner, som naringsliv oeh samhallssetvice behover forstarkas. Detta
foruts.atter, att hetingelserna for naringslivets .utbyggnad och lokalisering i olika omra-den ar klarlagda. Sarskilda atgarder kan visa sig
nodvandiga for att stimulera en onskad utveckling. Vilka atgarder, som
lampligen bor komma ifraga, bor framga av den fortsatta lokaliserings'
planeringen llanet.
De snabba forandringarna inom naringslivet och de omfattande befolkningsomflyttningarna, som kannetecknar var tid, staller oeksa
stora krav pa kommunernas planering. 'Handlaggningen av planeringsfragorna ar emellertid ett lagarbete,' sO'm kraver samverkan mellan
naringsliv, konimuner oeh statliga myndigheter i fragor, som ror pIaneringen av samhallelig service. Samordningen,mellan de planerande
organens .insatser for samhallsutbygg;naden visar emell~rtid i dag
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stora brister. En dalig planering pa ett avsnitt hindrar planeringen pa
andra omraden, fordyrar den samhalleliga servicen oeh hammar naringslivets utveckling i omraden, dar expansionsmojligheter finns.
Lokaliseringsplaneringen i lanen maste ske i samrad med det organ,
som ar ansvarigt for lokaliseringsplaneringen i hela riket, sa att bedomningen av olika faktorer i lokaliseringsfragor kan ske pa nagorlunda enhetliga grunder. En central avstamning av lanets planering
ar vidare nodvandig med hansyn till risken for felinvesteringar och
andra felaktiga dispositioner, som kan bli foljden av ett ensidigt tillgodoseende av lansintressen.
Lokaliseringsplaneringen skall folja utvecklingen i saval expansiva
som stagnerande omraden. Anspraken pa planeringsresurserna kommer sjalvfallet att vara storst i omraden, dar naringsliv och samhallen
utvecklas snabbast. I omraden, dar befolkningstillvaxten avstannat
eller dar folkminskning sker, ar resurserna for bostadsbyggande oeh
samhallelig service mindre hart anstrangda. Planeringen i dessa omraden maste i forsta hand ta sikte pa att underlatta utveeklingen i
samhallen, som genom sitt lage har avgorande betydelse for glesbygdsbefolkningens servieemojligheter och som tillika har forutsattningar i ovrigt att besta som eentralorter.
Omraden med stor utflyttning kanneteeknas i regel av svagt utveeklad industri oeh starkt begransade sysselsattningsmojligheter. Det ar
naturligt, att atgarder med syfte att stodja foretagslokalisering oeh
utveckling av befintliga foretag i sadana omraden far en helt annan
styrka an i expansiv~ omraden, dar lokaliseringsfragan i forsta hand
ar en fraga for samhallsplaneringen.

Foretagsstod i lokaliseringsfriimjande syfte
For de overvagande delarna av landet bor de tidigare angivna medlen - lokaliseringsplanering oeh radgivning oeh upplysning i lokaliseringsfragor - vara tillrackliga for att fa till stand en andamalsenlig
lokalisering av naringsliv oeh befolkning.
Kommitten har emellertid vid sina overvaganden funnit, att det i
vissa omraden darutover behovs direkt stod eller stimulans till foretagen for att framja industriutbyggnad. Detta ar ingenting nytt. Stod
i olika former lamnas redan nu i inte obetydlig omfattning som ett
lokaliseringspolitiskt medel. Namnas bor salunda, att det statliga
kreditstodet till hantverk oeh smaindustri vid sidan av sin allmant
produktionsframjande uppgift aven tillgodoser lokaliseringspolitiska
syften. Vidare har statliga bidrag for utbildning av arbetskraft givits
foretag i syf~e att framja lokalisering till vissa orter. Sedan borjan
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av detta ar har vidare - som tidigare namnts - arbetsmarknadsstyrelsen latit uppfora industrihyggnader som statskommunalt beredskapsarbete i syfte ati. framja industriell utbyggnad i Norrland,. varvid statsbidrag i allmanhet utgar med 50 procent av byggnadskostnaderna. I vissa fall har denna forman kombinerats med statligt kreditstod. Namnas hor vidare den laneverksamhet, som bedrivs av Norrlandsfonden. Till sist viII jag erinra om att investeringsfonderna for
narvarande utnyttjas i lokaliseringspolitiskt syfte i sa gott som hela
Norrland och vissa delar av Svealand och Gotaland.
Det lokaliseringspolitiska stodet bor enligt kommittens uppfattning
ha karaktar av effektiv hjalp till sjalvhjalp och lamnas i samhand med
att verksamheten startar eller byggs ute En noggrann bedomning skall
darvid ske av foretagets forutsattningar att hedriva en Ionsam produktion. Fortlopande subventioner till foretag far enligt kommittens mening anses utesluten. Daremot kan det finnas motiv for att samhallet
medverkar till att minska foretagets svarigheter i samband med att
verksamheten skall komma igang eller byggas. ute
For att de statliga stodatgarderna i hogre grad an vad som hittills
~kett skall kunna avsatta resultat i omraden, dar en utbyggnad av naringslivet ar sarskilt angelagen, maste en differentiering av stodatgarderna ske med hansyn till naringslivets nuvarande sammansattning och
sysselsattnings- och inkomstforhallandena i olika regioner.
For denna differentiering av stodatgardernahar kommitten funnit
det lampligt att hetrakta vissa delar av landet som utvecklingsomraden
och andra som allmiinna stodomraden. For utvecklingsomradena foreslas mera langtgaende atgarder an for de allmanna stodomradena.
'Som enheter vid en preliminar avgransning av utvecklingsomradena
har arbetsmarknadsstyrelsens B-regioner anvants·. Till utvecklingsomraden hor kunna hanforas B-regioner, dar nagot av foljande kriterier ar tillampligt:
1) Regioner med hog arhetsloshet och stor o·kning av hefolkningen
i de produktiva aldrarna.
2) Regioner med lag andel av den forvarvsarhetande hefolkningen
inom tillverkningsindustri och lag medelnettoinkomst for fysiska personer.
3) Regioner, dar strukturella forandringar inom exempelvis industrin kan vantas leda till exceptionellt stora sysselsattningssvarigheter.
De B-regioner, som enligt uppgifter fran 1960 ars folkrakning fyller
foreslagna kriterier, uppgar till 24 st, varav 18 st i Norrland.
Kommitten har foreslagit, att indelningen i utvecklingsomraden'bor
faststallas av Kungl. Maj:t efter framstallning av lokaliseringsorganet.
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Harvid bor hansyn tas till den expansion, som skett i vissa regioner
efter ar 1960. Sarskilda stodatgarder kan inte heller anses erforderliga i regioner, dar utveeklingen forvantas bli gynnsamt influerad av
den expansion, som sker i narliggande regioner. Betraktar man Norrbottens Ian oeh Vasterbottens Ian som sarskilda regioner, uppfyller
var oeh en av dem kriterierna for utveeklingsomraden. Dessa Ian torde
i sin helhet bora raknas som utveeklingsomraden, aven om nagon enstaka region inte faller inom kriteriema.
Som allmanna stodomraden skall kunna raknas
1) Centralorter i utpraglade jord- oeh skogsbruksregioner.
2) Orter med minst 1 000 invanare, som domineras av en enda
industribranseh eller ett enda industriforetag.
3) Orter med minst 1 000 invanare med ringa sysselsattningsmojligheter for kvinnor.
4) Orter dar en beslutad nedlaggelse av industriell verksamhet
kan vantas medfora betydande arbetsloshet oeh svara ekonomiska
foljder for den berorda bygden.
Statligt stod i har avsedda orter bor lamnas for att underlatta tillkomsten av industriell verksamhet, som med hansyn till produktionsinriktning oeh behov av arbetskraft utgor ett lampligt komplement till
det bestaende naringslivet. Stodet bor vidare samordnas med den 10kaliseringsplanering som skall aga rum i lanen.
I utvecklingsomradena foreslar kommitten, att stod for industriell
utbyggnad skall kunna lamnas i form av
statlig lanegaranti,
direkta statliga Ian oeh
statliga bidrag for olika andamal.
Det statliga kreditstodet skall avse toppkrediter oeh salunda vara
ett komplement till de ordinarie kreditinstitutens verksamhet. Det bor
darfor erhallas forst sedan gangse finansieringsverksamheter - inklusive insats av eget kapital- utnyttjats.
For att mojliggora industriell utbyggnad pa sa bred bas som mojligt bor statligt kreditstod i utveeklingsomradena lamnas dels i samband med nyetableringar oeh omlokalisering av industriforetag till
dessa omraden, dels for utvidgning av befintliga industrier. Stodet
skall avse saval byggnads- 80m maskininvesteringar. Olika skal talar
enligt kommittens mening for att kreditstod, som skaillamnas industriforetag i lokaliseringsframjande syfte, i normala fall bor utga i form
av statliga garantilan.
For att fa till stand en utbyggnad av industrin i utveeklingsomradena kravs emellertid kraftfulla statliga insatser. Ett betydande

A~TIV

LOKALISERINGSPOLITIK

99

risktagande kan salunda framsta som samhallsekonomiskt motiverat,
aven om statlig medverkan givetvis skall avse investeringar, som bedoms vara ekonomiskt forsvarbara. Det kan emellertid innebara, att
staten i vissa fall engagerar sig i projekt, for vilka de reguljara kreditinstituten inte anser sig kunna lamna Ian mot statlig garanti. I utv~cklingsomradena bor darfor statligt kreditstod enligt kommittens
mening kunna lamnas aven i form av statliga Ian.
For att kreditstodet sa langt mojligt skall kunna utga i form av
statliga garantilan ar det enligt kommittens uppfattning onskvart, att
.dessa Ian i utveeklingsomradena far en liberal bedomning i tider med
kreditatstramning. Med hansyn till de sarskilda svarigheter oeh extra
kostnader, som kan uppsta i samband med igangsattande av industriell
produktion i utveeklingsomradena,' bor lanevillkoren ·vara gynnsammare an vid det normala kreditstodet till hantverk oeh smaindustri.
Mojligheter bor salunda foreligga att medge langre amorteringstid
oeh viss amorteringsfri tid. Pa statliga Ian bor aven rantefrihet kunna
medges under hogst tre are
Som allman stimulans for industriell utbyggnad i utvecklingsomradena oeh for att eliminera de hogre hyggnadskostnaderna hor statligt bidrag utga for uppforande av industribyggnader under forutsattning att projektet bedoms vara ekonomiskt hallbart oeh att anlaggningen lokaliseras till en fran allmanna synpunkter lamplig ort. DB.
det ar ett allmant intresse att framja tillkomsten av ekonomiskt starka
oeh valkonsoliderade foretag, bor hidraget daremot inte goras heroende av om foretaget har behov av stod for att kunna genomfora investeringen. Bidraget skall normalt kunna utga med en tredjedel av
byggnadskostnaderna. Sarskilda forhallanden hor dock foranleda bidrag med 50 procent av dessa kostnader.
I anslutning till stravandena att framja naringslivets utveckling i
sysselsattningssvaga omraden far arbetskraftens anpassning till industriellt arbete sarskild betydelse. Kommitten forordar darfor, att
bidrag till foretag for uthildning av ovan arbetskraft i utvecklingsomradena oeh de allmanna stodomradena lamnas med vasentligt
storre belopp an vad som utgar for samma andamal inom andra
omraden i landet.
Det finns enligt kommittens mening anledning rakna med att industriforetag i utveeklingsomradena i viss omfattning maste rekrytera
yrkesskieklig arbetskraft oeh annan kvalifieerad personal fran andra
delar av landet. Detta kan vantas stota pa betydande svarigheter,
varigenom effekten av olika atgarder for att stimulera industrins utbyggnad kan komma att vasentligt forsvagas. For att underlatta re-
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kryteringen bor darfor rorlighetsfriimjande bidrag kunna" lamnas
dylik arbetskraft i samband med anstallning vid industriforetag, som
startar eller bygger ut verksamhet i utvecklingsomrade, forutsatt att
rekryteringen inte kan ske inom den egna regionen.
Kommitten har overvagt, om det inte skulle vara lampligast att i
langden anvanda investeringsfonderna enbart i konjunkturutjamnande
syfte och infora en sarskild skattestimulans i form av exempelvis
gynnsammare avskrivningsregler som lokaliseringspolitiskt medel. Erfarenheterna av den nuvarande anvandningen av investeringsfonderna
bor dock avvaktas, innan nya atgarder pa skatteomradet overvags. En
samordning bor emellertid ske med andra lokaliseringsatgarder. Investeringsfondernas utnyttjande for lokaliseringsandamal bor darfor
enligt kommittens mening begransas till de regioner, som kan komma
att faststallas som utvecklingsomraden.
Statlig medverkan for att underlatta industrilokalisering i orter,
dar allmiinna stodlltgiirder skall kunna vidtagas, bor enligt kommittens
mening "lamnas i form av dels statliga kreditgarantier i samband med
nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av industrilokaler och anskaffning av maskiner, dels bidrag for utbildning av ovan arbetskraft
efter samma grunder som i utvecklingsomradena. Lanevillkoren foreslas hli ungefar desamma som galler for kreditstodet till hantverk och
smaindustri.
Finansiering av bidrag, Ian och lanegarantier

For stodatgardernas finansiering bor dels anvisas ett sarskilt anslag
for bidrag till uppforande av industribyggnader i utvecklingsomradena, dels inrattas en sarskild fond for direkt langivning till foretag
i dessa omraden, dels faststallas en sarskild ram for lanegarantier.
De-Iokaliseringspolitiska stodatgarder, som kommitten foreslar, bor
betraktas som en forsoksverksamhet under en tid av fem are Det ar
emellertid angelaget, att lokal~seringsorganen genom principbeslut
om arliga anslag, fondavsattning oeh faststallande av garantiram for
en femarsperiod bereds mojligheter till en langsiktig planering av 10kaliseringsverksamheten oeh att, da skal hartill foreligger, kunna engagera sig i projekt, som utstracks over mer an ettar.
Med utgangspunkt fran vissa i betankandet redovisade, mycket schematiska berakningar over det antal personer, 80m bor sysselsattas
genom lokaliseringspolitiska insatser fram till 1970, foreslar kommitten ett foretagsstod i utvecklingsomradena pa sammanlagt 500 miljoner kronor under en femarsperiod. Harav skall150 miljoner"kronor
avse investeringsbidrag, oeh aterstoden - 350 miljoner kronor -
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fordelas lika mellan direkta statliga Ian oeh statliga kreditgarantier.
For de allmanna stodomradena foreslas en kreditgarantiram pa 300
miljoner kronor under fern are
Atgarder i syfte att forbiittra de allmanna betingelserna for niiringslivet i vissa delar av landet

Med hansyn till angelagenheten av att over huvud forstarka naringslivet framst i Norrland, dar de mest betydande overskotten pa arbetskraft kommer att foreligga, har kommitten overvagt vilka sarskilda
atgarder som kan vara motiverade for att allmant forbattra produktionsbetingelserna i denna del av landet.
Pa kommunikationsomrddet anser kommitten det vara angelaget,
att alIa mojligheter att forkorta transport- oeh restider pa jarnvag
oeh att forbattra telekommunikationerna tillvaratas. En redueering av
priset pa jarnvags- oeh flygresor av betydelse for foretagsamheten i
Norrland bor aven overvagas. Kommitten finner det vidare rimligt,
att priset pa elkraft sanks med 10 procent i Vattenfallsstyrelsens norrlandska omraden oeh att priset pa bensin och olja sanks i Norrlands
inland oeh nordvastra delarna av Svealand genom en utjamning av
fraktkostnaderna.
En hojning av de statliga bidragen for kollektiva servieeanordningar
i vissa tatorter i Norrlands inland oeh nordvastra Svealand anser kommitten angelagen for att bl a skogsbrukets behov av arbetskraft skall
kunna tryggas. For att fa en fran lokaliseringssynpunkt onskvard
utjiimning av det kommunala skattetrycket synes mojligheterna till
ett bidragssystem, som tar hansyn till bade bristen pa skatteunderlag
oeh hog kommunal utdebitering, bora overvagas.
Lokaliseringsverksamhetens organisation

Kommitten har overvagt olika alternativ for det eentrala lokaliseringsorganets forlaggning oeh funnit overvagande skal tala for att 10kaliseringsverksamheten aven i fortsattningen inordnas i arbetsmarknadsstyrelsen.
For att kunna fullgora sina arbetsuppgifter bor lokaliseringsverksamheten erhaJla en avsevard personalforstarkning oeh fa en sjalvstandigare stallning inom arbetsmarknadsstyrelsen,. Kommitten foreslar darfor, att lokaliseringsverksamheten skallledas av en avdelningschef, 80m sorterar direkt under generaldirektoren.
For handlaggningen av arenden rorande bidrag, Ian oeh lanegarantier bor vidare en sarskild delegation, lokaliseringsdelegationen" in-
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rattas. inom styrelsen. I denria bor inga representanter for foretagarna,
arbetstagarna, kommunerna och kreditvasendet.
Lokaliseringsverksamheten pa liinsplanet bor forlaggas till lansstyrelserna, vid vilka en mindre sektion, lokaliseringssektionen, inrattas. Beredningen av arenden rorande Tadgivning och foretagsstod
bor anfortros en arbetsgrupp, bestaende av "chefen for lokaliseringssektionen, lansarbetsdirektoren och direktoren for foretagareforeningen.
Till lansstyrelserna knyts ocksa ett lokaliseringsrdd, omfattande
representanter for lansstyrelse, landsting, lansorgan, kommuner, naringsliv och arbetstagare.

Sammanfattning
Kommittens forslag till en aktiv lokaliseringspolitik kan sammanfattas pa foljande satt.
En betydande omfordelning av naringsliv och befolkning har skett
under efterkrigstiden. Utflyttningsomradena kan efter hand vantas
fa stegrade svarigheter att uppratthalla rimlig service for den kvarvarande befolkningen. Samtidigt kan en betydande arbetsloshet eller
undersysselsattning vantas besta bland stora folkgrupper i vissa landsdelar trots stor utflyttning. - I de expanderande omradena hammas
den industriella expansionen av planeringssvarigheter och arbetskraftsbrist. Det ar darfor angelaget, att samhallet medverkar till en lokalisering av naringslivet, som underlattar ett rationellt utnyttjande av lanclets produktiva resurser och framjar en andamalsenlig samhallsbildning.
Kommittens forslag till en mera aktiv lokaliseringspolitik fran samhallets sida innebar i huvudsak en organisatorisk upprustning i sy£te
att forstarka och effektivisera den verksamhet som nu bedrivs. Radgivnings- och upplysningsverksamheten skall forbattras oeh utvidgas.
Lokaliseringsplaneringen skall bli fastare organiserad oeh battre utrustad. Men darutover behover sarskilda atgarder vidtas i storre utstraekning an hittills for att framja naringslivets utveekling i vissa
omraden.
De lokaliseringspolitiska atgarderna maste inriktas pa val utrustade
eentralorter oeh storre tatorter oeh medverka till en koneentration av
stadsnaringarna till sadana orter, som kan fungera som serviceeentra
for befolkningen i glesbygden.
Den foreslagna lokaliseringspolitiska stodverksamheten betraktas
som en forsoksverksamhet under fern are Under denna tid torde okade
erfarenheter kunna vinnas om de anvanda medle"n oeh deras andamals-
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enliga utformning. Vidare bor fortsatt utrednings- oeh forskningsverksamhet kunna oka vara bristfalliga kunskaper i samhallsekonomiska
oeh soeiologiska fragor liksom inom andra omraden av betydelse for
vart samhalles utveekling. Darigenom far vi ett battre underlag an
vi har i dag for utformningen av den framtida politiken for naringslivets lokalisering oeh samhallenas planering.
Utveeklingen har emellertid lett till en situation, som snabbt kraver
okat beaktande fran samhallets sida. Det ar darfor angelaget, att
lokaliseringsverksamheten oeh samhallsplaneringen utan tidsspillan
far storre resurser oeh en fastare organisation, som kan folja upp oeh
vidarentveekla formerna for samhallets insatser pa dessa omraden.
Det ar, herr ordforande, enligt kommittens mening angelaget, att
lokaliseringspolitiken i vart land far en mera aktiv oeh nyanserad
utformning an vad som hittills varit fallet. En aktiv lokaliseringspolitik blir ett betydelsefullt medel vid sidan av den allmanna ekonomiska politiken oeh den rorlighetsframjande arbetsmarknadspolitiken i stravandena att rationellt utnyttja alIa produktionsresurser,
framja det ekonomiska framatskridandet oeh sakra den fnlLe. sysselsattningen.

Ordforanden: Jag ber att fa framfora foreningens oeh de narvarandes varma tack till landshovding Naslund. Vi har med stort intresse lyssnat till hans instruktiva oeh - som jag hoppas oeh tror debattstimulerande inledning.
Darmed startar vi diskussionen. Jag overlamnar ordet till professor
Folke Kristensson.
Professor Folke Kristensson: Herr ord-forande! Herr landshovding! Jag
har en del papper med mig har, inte darfor att jag skall tala lange ut-an darfor
att jag iute hunnit forberooa ·mig ordentligt. Om jag hunnit det, hade antalet
papper blivit mycket mindre.
I den socialvetenskapens hogborg vi nu befinner oss, tycker jag det kan
vara lampligt att ,forst ta upp de langsiktiga principiella tankegAngarna i utredningens program och med utgAngspunkt frAn teoretiska resonemang se hur
dessa tankegfmgar hAller respektive inte hAIler. }ag tillAter mig darfor att
under nAgra minuter berora nAgra enligt min mening ganska grundlaggande
aspekter.
.
Utredningen sager att man vill Astadkomm,a ett rationellt utnyttjande av
6llJmhallets resumer pA lang sikt. Danor sk'all man .diriger,a foretagsamhet av
olika ,slag pa sAda'llt satt att vi fAr ekonomisk aktivitet pA pIatser, dar denna
kan pA lAng sikt fA hogsta mojliga produktivitet - alltsa med vederborlig
hansyn tagen ocksA till den outnyttjade kapaciteten i form av arbetskraft,
samhallelig service m. m. Dar ar utredningen o'ch jag ·alldeles overens. Det
forefaller ·vara en vettig upplaggning.
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Men nu skall vi se hur det verkar fran mera princiellt-ekonomiska synpunkter.
For det forsta har man i detta tjocka, val genomarbetade och valskrivna betiinkande givit uttryck at tanken att man skall lokalisera .ekonomisk aktivitet
- narmast industri av olika slag - till omraden och kommuner, som har ett
overskott pa samhallelig service. Jag ritar da upp foljande figur (1):

Den forestaller en kommun vilken som heIst, dar man har olika slags kapaciteter - skolor, sjukhus oeh en liten industri (A, B och C) - samt ett omrade (D), :Bom av nagon anledning inte utnyttjas aIls. Dit skall man nu enligt
betankandet lokalisera industrier och darmed nyttiggora den kapacitet som
ligger outnyttjad liksom eventuell forekom.mande kapacitetsreserv hos sk,olor,
sjukhus etc. Detta ar utredningens recept for att astadkomma ett mera ratio. nellt utnyttj ande av kapaciteterna.
Men det resonem,anget forutsatter - i' varje fall pa langre sikt - minst
tva, troligen £lera saker. Den ena ar, att nar man stoppar in en aktivitet i det
outnyttj ade omradet, skall den vara av sadan storleksordning att den tar i
ansprak just den lediga kapaciteten, atminstone inte vasentligt mera. Det ar
faktiskt en ganska !svar uppgift att klara!
Det andra antagandet ar att samhallets service av olika slag pa lang sikt
kan skotas lika produktivt, ef.fektivt och darmed billigt har som pa andra hall
- 'alltsa inom sadana delar ,av landet dar kommunen eHer staten inte ger motsvarande stod at foretagsamheten.
Vi kommer da till en fraga, som ar mycket intressant: Ar stora kommuner
dyra och sma kommuner billiga? Och framfor alIt: Ar storstadsregioner dyra?
("Dar har man ju sa mycket broar, tra-fikanordningar och liknande ting.")
Det gar ofta att mata sadana saker med h j alp av tillganglig statistik. Vi
ser da att -storkommuner som Stockholm, Goteborg nch M'almo har lag kommunalskatt, hog samhallelig service och lagre bidrag av statens automobilskattemedel m. m. Detta trots att dessa stora kommuner maste finansiera en
mycket stor del - kanske en tredjedel - av sina langsiktiga investeringar
kontant. Det sker genom att ·man tar ut en "for hog" kommunalskatt - fastan
den som sagt ar jam,forelsevis lag. Ingen av de namnda stadema okar sina
skulder; i varje fall inte .Iika mycket som brukar vara det nOlimala for tillvaxtkommuner. Man kan alltsa med hog grad av sannolikhet anta att samhallets service per invanare raknat ar vasentligt billigare i storstadsregio~erna
an i ovriga kommuner.
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·Hartill viII jag niimna ett par saker, som dyker upp i diskussiOlnen om dessa
fragor. Jag har inte ater.funnit dem i hetankandet, men de finns kanske med.
Den ena ar att storstadsregionerna, nar,mast da Stockholm, kanske anda ar
rikligt understodda av staten. Enligt officiella statistiska kallor ar andelen
kommunalskatt for aktieholag av totala kommunalskatten for hela riket, alltsa
aven for Stockholms del,omkring 12 procent. Men man vet inte till vilken del
dessa 12 procent kommer fran holag som driver sin rorelse i landsorten men
har huvudkontor i Stockholm - an mindre om och pa vilket satt fordelningen
av skatten pa olika kommuner skulle i nagon mening v·ara "skev".
Om jag, for att vara pa den sakra sidan, skulle antaga, att halften av
bolags kom'munalskatter kan vara foremal for fordelningsproblem mellan kommuner, och att av denna halft i sin tur halften ar "felfordelad" till Stockholms
forman, skulle detta motsvara 3 procent av all kommunalskatt i Stockholm.
Formodligen ar andelen inte ens en procent, om nagonting aUs.
Jag sager detta som en bakgrund till fragan: I vilken utstrackning bet-alar
storstadsregionernas invanare verksamheten i landet i ovrigt? Hur mycket ar
det ovriga landet suhventionerat av storstadsregionerna? Vi vet hur mycket
statsskatt kommunernas invanare bet-alar, och vi vet ocksa ratt val hur stora
statens utgifter ar i respektive kommuner. Till Stockholms kommun och dess
invanare betalar staten ungefar en halv miljard kronor om aret mindre an
vad stockholmarnoa och foretagen dar hetalar in till staten.
Mark val att detta ar skillnaden mellan tva hruttobelopp! Stockholmarna
betalar sa mycket pengar Itill staten, att staten darmed inte bara kan driva
hela sin verksamhet i huvudstaden - inklusive alIt som beror hela riket eller
delar darav - utan darutover far ett belopp ·av storlekls'ordningen en halv miljard om aret. Jag har inte raknat efter, men jag haIler for troligt att forhallandet ar liknande med andr'a storstader, fastan de ahsoluta beloppen givetvis ar mindre. Det ogrundlagg·ande - progressiva skatter och hoga inkomster
- ar detsamma inom alla ,storstadsregioner.
Detta sager jag inte darfor att jag ar foresprakare for nagra rattvisesyn..
punkter. Nej, jag gor det darfor att dett.a utflode av pengar - 80m m·an inte
far nagonting for pa lang sikt - enligt alIa ekonomiska teorier har en starkt
kontraktiv, alltsa ham1mande verkan. Men, savitt Jag kUlIlnat finna, har detta
utflode inte haft nagon sadan inverkan ,att storstadsregionerna tenderat att
vaxa langsamt. Tillvaxten har hara begransats av vi'5sa mera mekaniska hin..
der, t. ex. byggnadsregleringar.
'
Detta ar nagot fran samhallsekonomisk synpunkt mycket vasentligt, och
det bor man alltid ta med i sina ·allmanna overvaganden. Nar vi kommer in
pa fragan om produktivitet och liknande ting, kan man havda att Stockholm maste vara en mycket produktivitetsframjande ort, eftersom man dar
kan betala in en halv miljard om aret till staten utover vard man far tillbaka
och anda leva val.
Det finns manga goda utlandska och nag:ra hyggliga svenska utredningar,
80m visar - vilket f. o. ar ganska sjalvklart - att med modem teknik och
organisation blir stordriitens fordelar standigt storre i ett omrade 80m till..
vaxer successivt men ocksa pa grund av storleken i och ,for sig.
Jag skall har namna endast en av manga faktorer av stor hetydelse for
produktiviteten och for sysselsattningspolitiken. Det ar en sak 150m de ·fIesta
kanner till, namligen att den som forlorat sin anstallning. och inte kan fa
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sa'mma slags arbete igen i den stora kommun dar han bor, hellre ·byter johb
oeh yrke an flyttar fran kommunen. Om det rader stor oeh starkt differentierad
ekoillomisk aktivitet i ett omrade, som ligger inom raekhAll frAn bostaden,
har man helt andra mojligheter 'att IfAnga upp den arhetslOshet 80m uppstAr
pa grund av en forandring i efterfragan.
SAdana forandringar kommer att hli myeket vanliga oeh mycket omfattande under de narmaste tio a tjugo aren, d. v. s. just inom den tidsperiod
80m laJndshovding Naslund tala.de om, da vi far en stor Europamarknad eller inte far det - oeh darfor maste ordna var struktur pa annat satt. Jag
vIII understryka den Baken alldeles sarskilt, eftersom det forefaIIer som om
just sysselsattningssynpunkterna - som jag har den stor-sta respekt for mahanda heaktas val sa myeket genom 'att vi fA'r manniskorna samlade mom
sadallla oonraden dar de kan hyta yrke oeh sysselsattning men behalla bostadsort 80m att soka bromsa ekonomiskt motiverade strukturforandringar.
Nar jag last igenom detta betankande, har jag oeksa noterat nagot 80m
landshovding Naslund inte namnde, namligen att m·an i utredningen mater
utveeklingens "varde" efter industrins expansion: "industrin ar barare av
utveeklingen". Men det ar sjalvfallet ett allvarligt misstag att tro, att industrin
generellt ar nagot primart oeh att ann'an verksamhet ar sekundar. Svenska
oeh amerikanska utredning·ar - Roland ArtIe har gjort input-outputanalyser
av regioner pa bada hallen (for Sto~kholm redan for atskilliga ar sedan)
- visar, att man kan 1'a nastan vilken annan ekonomisk verksamhet eom
heIst oeh saga att denna ar en har,are av utvecklingen nar iIllan kommer till
storre regioner. Mahanda har man vid lasningen av den amerikanska litteraturen pa omradet oversatt ordet industry till det svenska "industri" i stallet
for ekonomisk verksamhet.
Vidare sags det, att nar man bedomer utvecklingen :for en kommande tioarsperiod, skall man framst se pa tillvaxten av antalet i industrin sysselsatta manniskor. Man har oeksa tagit regioner med samma geografiska avgransning oeh jamfort siffrorna for 1950 och 1960. Tillsammans uppkommer
dari-genom minst en feikalla, 80m i hog grad paverkar analysen. Jag har roat
mig 'med att "las·a pa tvaren" - det ar det enda avsnitt jag hunnit med
- oeh da noterat att mellan 1950 och 1960 okade antalet i industrin sysselsatta i StorstoekhoImsregionen med 3.800. Om man i stallet tar hiinsyn till
de omraden Born inte var med i regionen 1950 men rimligen skulle vara
med 1960, hlir okningen i stanet 5.000. MotsV'arande sirffra for Goteborg ar
4.300 respektive 7.500, for Malmo 1.800 respektive 4.300.
Nu vet hade landrshovding Naslund - Born V'arit professor oeh ar internationellt heromd statistiker - oeh de fIesta av oss att detta med geometriska
genomsnitt oeh utbyte lav jamforelsetal inte ar nagra latta saker. Jag menar
inte heller att man i hetankandet skulle ha tagit med el,t kapitel om det utan
har endast velat papeka att m·an kan fa olika resultat av de siffror som foreligger.
Den andra korrektionen galler sammanblandningen av vad i industri respektive service sysselsatta inrnebar i stort. Denna korrektion kan illustreras sa
hare Om man mater antalet i industrin sysselsatta personer med utgangspunkt fran vad man anser vara industri i traditionell mening, far man .en
effekt, -Bom jag viII Askadliggora med denna figuf (2) :
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Fyrkanten i mitten ar en traditionell svensk tillverkande industri. Nar tek:
niken nu gar fra,mat, hygger m:an till glasveranda 1. Det ar avdelningen for
kvalitetskontroH. Nasta Igang hygger man till veranda 2 och 3, d. v. s. arkitektoch planeringskontor, tredje gangen veranda 4, d. v. s. juridisk avdelning
(). s. v. E·gentligen hlir det manga fler glasverandor och i aHa ar de sysselsatta i industrin. Jag forstar mycket val att de avdelningarna maste finnas,
eftersom industrm inte ar helagen i nagon storstadsregion, dar sadana industriveftandorforekommer i mycket mindre utstrackning. Dar finns de i stalIet
80m sarskilda arkitektfirmor, provningsanstal,ter, juridiska hyraer o. s. v.
Och de manniskor som sy,sselsattes i "glasverandorna" ar skild'a fran foretaget. Man kan saga att de ar servicemanniskor - och de klassificeras i
statistiken vanligen som sadana. Darfor hlir siffrorna om i industri och service
sysselsatta olika, beroende pa var verksamheten ar belagen.
Om vi tar siffran pa ant'alet serviceanstallda i M'almo, sa ser vi ·att denna
fran 1950 till 1960 steg med 30 a 35 procent utover riksmedeltalet, som var
23 1/2 procent, ,alIt-sa med inalIes 70--80 procent. Da forstar vi vilka tal det
ror sig om, aven om naturligtvis ingalunda hela okningen heror pa "glasverandorna". Jag pastar hara ,att de utgor en icke obetydlig del, 80m i forhallande till det ahsoluta antalet i industrin sysselsatta manniskor ar vasentliga siffror. I sjalva verket tycks man 1950-60 ha haft en storre okning
av antalet i det ekonomiska livet sysselsatta i storstadsregionerna an i nagot
annat omrade i landet - med ett undantag. Det ar ett halvstort hrukssamhalle i Bergslagen, som jag i egenskap av dalig geograif inte kunde identifiera
pa utredningens hlindkarta. Kanske det var Sandviken.
Fragan ar nu huruvida vi skall ta eHer inte ta ett mycket avgorande steg
i utvecklingen, namligen om vi infor allt det nya som moter 085 i rframtiden
skall utnyttja produktiviteten, sakerheten och anpassningsbarheten i de stor,a
regionerna, elIer .om den utvecklingen skalI hallas tillbaka moo konstlade
mede!. Dar ar sannolikt de foreslagna 700-1.500 miljoner kronor som
skall anvandas under fem ar till en aktiv lokaliseringspolitik inte nagon sarskilt hetydelsefull kostnad. Betydligt storre belopp kommer det att rora sig
om nar det galler den forsening av utvecklingen, produktiviteten och anpassningsbarheten som hlir foljden av ·att foret-agsamheten icke lokaliseras till
de enligt dessa kriterier basta omradena i landet.
Hur stora beI.opp det dar kan rora sig om - dessa intaktsbortfall - vet
val ingen. Men om vi .tar de tre storsta staderna har i landet - eller lat oss
saga ·de fyra storsta - kalll man gissa att deras bruttoprodukt - definierat
analogt med hruttonationalprodukt - ar 25 miljarder kronor om aret. En
procent ~v detta helopp ar' 250 miljoner. Jag tror att jag hAIler mig i underkant, om jag raknar moo prod.uktivitetsskillnader pA 2-5 procent per ar,
d. v. s. 500-1.250 miljoner per are
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Vi skall inte heller glomma att ett hogt markvarde ar en resultatpost.
Det ar markkostnaderna per omsatt produeerad krona som ar det intressanta
fran produktivitetssynpunkt. Det ar ett effektivitetsmatt. Hoga loner kan oeksa
i huvudsak vara en resultatpost, medan daremot de genomsnittliga lonekostnaderna per produeerad enhet ar ett effektivitetsmatt. Darfor, menar jag~
far man inte utan vidare utga fran att nagonting ar dyrt, hesvarligt oeh ineffektivt bara darfor att markvardena eller lonerna ar hog,a. Troligen ar detta
vanligen ett teeken pa att det forhaller sig tvartom.
Till sist: Jag har inte blivit tsar,skilt pessimisti,sk av -att en del gj orda utredningar visat att manniskorna flyttar fran glesbygderna oeh de sma tatorterna till eentralorter, som nu skan fa s. k. stadsnaringar. Erfarenheten
sager oss namligen, att nar manni,skorna val har lart kanna dessa stadsnaringar, flyttar de vidare till ,storre stader oeh storstadsregioner. Om folket
har i landet alltsa far flytta som de vill - oeh det tyeker bade landshovding
Naslund oeh jag att de skall fa gora - hamnar de anda ganska snart i storstadsregionerna, aven om vi gar den omvag som foreslas i lokaliseringsutredningens betankande. Om det gar langsamm-are eHer snabbare via denna av
utredningen foreslagna "breddade omvag" vet ingen idag.
Har vin jag sluta moo att fraga arbetsmarknadsstyrelsens ehef: Vad skulle
generaldirektor Bertil Olsson anvanda de av utredningen for lokaliseringsatgarder foreslagna 800 miljonerna kronor till, om han fick satta in pengavna
direkt pa olika punkter?
Generaldirektor BertiI Olsson: Herr ordforande! Till skillna,d fran professor Kristensson har jag bara ett myeket litet papper ,med anteekningar,
oeh jag lovar att inte bli mangordig. Det ar kanske den enda skillnad som
finns mellan mig oeh professor Kristentsson.
I stort !sett delar Jag namligen professor Kristenssons uppfattningar, sa
som han fort fram dem har - vilket betyder att jag iute sympatiserar helt
med asikterna oeh kriterierna i lokaliseringsutredningens betankande. Daremot
kan jag val dela nagra av utredningens praktiskt-politiska synpunkter oeh
£orslag.
Jag vin har narma mig lokaliseringsproblemet pa eM sa,tt som jag tyeker ar
logi,skt oeh konstruktivt, oeh Isom jag hoppas att vi alIa kan vara ense om.
Da kan vi fa en battre lokaliseringsdebatt oeh IStorre enighet om hur vi bor
driva l.okaliseringspolitiken har i landet. Da blir det oeksa ett led i en aktiv
arbetsmarknadspolitik. Till skillnad fran en del 'andra "inblandade" ser Jag
namligen inte nagra motsattningar mellan lokaliseringen oeh en aktiv arhetsmarknadspolitik.
Jag borjar da med att fraga: Hur -manga manniskor har i landet ar i dag
forvarvsarbetande? Hur manga kan de yrkesver~samm,a tankas bli i framtiden?
Jag Isvarar ISjalv: Vi har bortat 7,5 miljoner manniskor i Sverige, oeh -av
dem ar ea 3,5 miljoner forvarvsarbetande. Den sistnamnda siffran ar helt
·avgorande for hur vi skal1 driva var lokaliseringspolitik. Ty dessa 3,5 miljoner
manniskor, vaga.r jag pasta, blir inte sa manga ,fler langt in pa nasta arhundrade.
Detta ar en djarv prognos, oeh det ligger inga vetenskapliga kalkyler hakO'Ill
den. Men jag pa:star anda att det kommer att bli ungefar sa. Vi skulle kunna
oka antalet, om vi utnyttj ade reservern!a battre, oeh om vi tilUit en kraftigare
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invandring, men jag tror 80m sagt inte ,att antalet forvarvsarbetande har i
landet inom overska.dlig ti,d kommer att hli namnvart storre an det ar i dag.
Vi bor i ett geografiskt sett stort land, men ,den norra halvan ar och forblir
glest befolkad. Detta ar helt och hallet avgor,ande for var lokaliseringspolitik.
Vi viII ha full sysselsattning och hog produktivitet, ty darmOO foljer hojd
standard. Vi viII -att den standardhojningen aven framdeles skall vara minst
lika god som den ar nu, d. v. s. 3-5 procent per are Vi viII inte lavista fran
den, och det behover vi inte heller gora, om vi kam uppratthalla var internationeUa konkurrenskraft oeh fortsatta med att ,salja varor over hela varlden.
Ser vi sedan pa naringslivets koncentration framdeles, ar utvecklingen aven'
aar ganska given. Det kommer att ga som professor Kristensson sade.
Det maste det helt enkelt gora, eftersom de typitska glesbygdsnaringarnas behov
av arbetskraft successivt kommer att avta. Jordbruk, fiske, skogsbruk och
gruvdrift - for a1tt bar,a ta nagra exempel - far efter hand ett alIt mera
inskrankt behov av arbetskraft. Jarnbruken ligger glest, ofta i ganska sma
samhallen. Xyen dar kommer arbetskraftbehovet att minska. Och det kom..
mer sanrnolikt att ga pa samma satt med skogsindustrin. Den kommer att
ga ,samm,an i alIt storre enheter for att kunna bevara sm konkurrenskraft.
Den maste gora det.
Men pa serviceomradet kommer arbetskraftbehovet att oka. Redan 1970
kommer over 50 procent av de 3,5 miljonerna yrkesverksamma har i landet
att tillhora serviceyrkena. Som professor Kristensson framholl, maste en service for att vara god, utovas i orter dar befolkningen ar koncentrerad till
ganska sma utrymmen. Och eftersom industri 'Dch service gar hand i hand,
maste de bada naring,arna i stort sett lokaliseras till samma platser. Detta
galler aven for mindre industrier. De dor inte ut, men det ar alldeles klart
.att de drais till storindustrins lIlarhet.
DarmOO ar cirkeln sluten. Det gar visserligen att ,bryta den med politiska
medel, men da far man troligen avsta fran standardhojningen. Man kan
<lekretera at! manniskoma skaII bo kvar pa sma hittillsvarande orter, men da
blir det ingen okning av levnadsstandarden. Det skall man i sa fall saga
klart och tydligt ifran, och da tror jag inte att svenska tolket valjer den
vagen. Vi viII heIIre ha den standardhojnmg, som den fulla sysselsattningen
·mojliggor.
Da kommer vi till de rent praktiska fragorna. Vi far ·alldeles sakert en
stark koncentration till relativt stora tatorter. Hur manga sadana tatorter
skall vi satsa pa har i landet? Ja, pa arbetsmarknadsstyrelsen talade vi redan
for fyra-fem ar sedan om A-orter, d. v. 8. om i vart tycke naturliga expansionsorter. Det var en tanke, 'som da blev mycket forkattrad imen i dag inte
langre ar lika absurd. Antalet sadana centra har sedan dess gatt ned fran
100 till 92. Men de ar ingalunda valda pa ,maJa. Det ar sadana orter' som
redan fran 'borjan har narmare 30000 invanare eller mera, a11tsa ett underlag som ar stort nog cfor att bara t. ex. ett gymnasium.
Om vi ser hur de orterna kommer att utvecklas, om de far skota sig pa
egen hand, kan vi foruttSaga att omkring en tredjedel av clem ar 1970 har
farre invanare an tio ar tidigare. Men om vi viII fora en vettig lokaliseringspolitik, maste vi med radgivning och and-ra medel forsoka locka foretagsamheten ,till sad-ana orter som det ar realistiskt a·tt 'satsa pa, d. v. s. sadana
dar illagOt sa nar etora foretag kan driva sin rorelse.· Annars 'blir det ingen
ef£ekt av atgarderna. F,aktum ar, att det inte ar manga foretag som nyetableras
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varje ar som kan kalla~ storre - lat oss saga foretag som i dag l:tar n~ra
hundra anstalld'a. Sa stora maste de namligen vara, om det "hela skall fA
nagon namnvard effekt. Vi har inte fler sadana foretag pa ett ar an att vi
kan rakna dem pa ena handens fingrar. Manga manniskor tror att vi har
fullt av dem, men sa ar det inte. De hIir dessutom farre oeh darre.
Darfor skall vi inte tro oss kunna vinna nagra namnvarda resultat pa andra
platser an pa A-orterna, som redan ar naturIiga expansionscentra. Manniskorna dra'S till dem och vill ho dar. I sodra och, mellersta Sverige ligger
dessa orter dessutom ganska tatt. Sa det problemet kommer att losa sig sjalvt.
EnIigt min mening skall vi inte hehova fora nagon statsunderstOdd lokaliseringspoIitik aIls i sodra och mellersta Sverige utom da det vid enstaka
tillfallen ar fraga om storre industrinedlaggningar. Det ar minst sagt ofornuftigt att - med hjalp av landshovdingar och andra - soka forma kommunerna i sodra oeh mellersta Sverige att lamna subventioner till enskilda
foretag for att de skall etablera sig pa vissa orter. Vi skall kom.ma ihag att
foretagarna myeket ofta oeh mycket garna tar emot suhventioner. Nar de
upptrader kollektivt och talar ~or kollektivet, sager de alltid att de ar emot
alIa subventioner, ,men det ar de i verkligheten iDte aIls. Varenda foret-agare
tar emot suhventioner med upprackta hander. Men de fattiga kommunerna
uppe i norr har inte rad att lamna subventioner, och de hor inte gora det
heller. Den saken tycker jag ,man skall upplysa om, ju forr dess battre.
Daremot :tror lag att vi for en del orter i Iandets norra delar maste vidta
atgarder pa det praktiskt-politiska planet i samhand med den starka rationalisering 'Som inom de narmaste aren kommer 'att satta in i skogsbruket dar uppe.
Skogen ar ju den landsandans framsta lforvarvskalla. Dar kommer myeket
snabht att ske en kraftig rationaIisering. Detta ar helt enkelt nodvandi.gt, om
skogsindustrin skall kunna fortleva.
De prognoser, som gjorts om den arbetskraftminskning som dar kommer
att ske, dioskuteras just nu mycket Iivligt. I jordbruksutredningens skogsdelegation har man kommit fram till siffror, 80m inte avviker sarskilt mycket
·fran vara. Vi raknar med a,tt det 1970 kommer att finnas omkring 50 000
manniskor mindre i skogsnaringarna an vad vi har i dag. I skogsdelegationen
talar man i stallet om 10000 arsarbetare, vilket ar ett mera teoretiskt begrepp.
Omkring 50 000 manniskor ,maste alltsa lamna skogsindustrin. Det ar inte
nagot litet problem att flytta alla dem. De allra fIesta kommer formodligen
att ·fa flytta soderut, om man inte gor nagot i motsatt riktning. Jag kan egentligen inte hitta nagra ekonomiska skal, som talar mot en sadan rorlighet.
De enda skal jag kan rfinna for att halla 'arbetskraften kvar skulle vara de
sociala oeh i nagon man de forsvarspolitiska. M,an flyttar ju inte aIls gamla
,manniskor. Oeh man kan inte ha kvar ett omrade med hara gamla manniskor.
Visserligen skulle vi kunna underhalla dem med socialbidrag iandra itormer,
men sa gor vi inte har i landet.
Detta ar ett praktiskt-politiskt problem, oeh darfor vill jag anda tillstyrka
att vi driver en aktiv lokaliseringspolitik i landets norra delar, i stil med de
'forslag utredningen la,gt frame Men jag ar medveten om att vi .dA ar inne pa
delvis diskutabla vagar. Troligen gar det dock iute att undvika dem helt.
Darfor viII jag rAda till att man under en begransad period - IAt oss sag'a
fern ar - vidtar Atgarder som i nagon man kan yanda befolkningsstrommen
i motsatt riktning. .
Harlor talar inte minst psykologiska skal. Da kan m'an fa hattregehor
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for de atgarder som Oar de viktigaste i sammanhanget, namligen att stimulera
den geografiska rorligheten. Vi har borjat med det litet smatt, och man kan
redan nu notera mycket stora och vardefulla psykologiska verkningar. Skallet mot flyttningen sOderut var sa oerhort starkt for bara ett halvar sedan.
,Det fordes bI. a. en mycket obehaglig debatt i riksdagen om den saken, och
IDaJIl forsokte t. o. m. helt stoppaalla atgarder som syftade till att stimulera
en flyttning soderut. Da lamnade man faktiskt manniskorna i sticket. Den
debatten ar nu slut, ooh man accepterar allmant befolkningens okade rorlighet.
Jag ser detta som ett praktiskt-politiskt problem, 80m sagt, och ~orordar
at! man under en begroosad tid vidtar atgarder som ar agnade att skapa okad sysselsattning i norr. Men jag vill absolut inte vara med om att dampa
a-rbetskraftens rorlighet.
Kan vi bli eniga om det, ar det ungefar den lokaliseringspolitik vi 'behover
har i landet.
Agr. lie. Clas-Erik Odhner: Herr ordforande! For att undvika missforstand viII jag borj a med att saga, att vi inom LO ar defilllitivt for en aktiv
och positiv lokaliseringspolitik. Darfor har manga av oss blivit mycket besvikna, nar vi last lokaliseringsutredningens betankande. Vi hade namligen
hoppats att vi dar skulle fa en god och palitlig berakningsteknik for att efter
ekonomiska kriterier bedoma hur en sadan politik bast skall foras. Men
nagra sadana berakningar har vi inte funnit i betankandet.
Pa var kongress 1961 diskuter-ade vi fragan om samordnad naringspolitik,
och LO:s utredningsavdelning drog da upp vissa riktlinjer Jor hur en sadan
politik skulle drivas pa lang sikt. Vad vi den gangen sade har dock i ganska stor utstrackning misstolkats. Vi sade da ungefar detsamma 180m generaldirektor Olsson och professor Kristensson har sagt har, namligen -att det
inte finns nagonting som tyder pa att stora befolkningscentra ar oekonoMiska for naringslivet och samhallSifunktionerna. Professor Kristensson har
f. o. har elegant visat att de troligen ar mycket ekonomiska.
Vi sade ocksa som generaldirektor Olsson att lokaliseringspolitiken hor inriktas pa de expansiva orterna, dock inte nodvandigtvis pa de tre storstadsregionerna - med internationella matt matt ar de f. o. knappast nagra storstadsomraden - utan pa stader av den storleksoroning som generaldirektor
Olsson namnde.
Vi vill ha den aktiva lokaliseringspolitiken for att underlatta den omvandling av naringslivet, 80m utvecklingen nodvandig.gor, och for att skapa Himpligt sammansatta samhallen, vilka, sasom professor Kristensson sade, mojliggor
en fortlopande okning av produktionskapaciteten och ger kraft att mota de
pafrestningar 80m kan komma utifran.
Vi ar sAlunda pa samma linje som utredningen vad galler malsattningen.
Vi viII ha en -aktiv lokaliseringspolitik. Men detta innebar inte att vi accepterar alIa utredningens lokaliseringsmotiv. Jag tycker at! det i utredningens
lokaliseringsmotiv iinns en stark sammanhlandning av kortsiktiga och langsiktiga resonemang. Det ,maste vara en mycket langsiktig affar ~tt ,flytta olika
foretags fasta anlaggningar, kanske hela samhallen, pa ett satt 80m skall,bli
bestaende for langa tider. Det ar fragor, 80m man maste 5e pa kanske 100
aI'S -sikt, om de vidtagna atgarderna skall bli vettiga.
Jag viII har namna tva exempel pa en sadan sammanblandning avko.rtsiktiga
oc4 langsiktiga synpunkter.
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Det talas om att lokalisera foretag oeh industrier till vissa orter ~or ·att
man skall kunna tillvarata sadana kapitaltillgangar som annars skulle. forbli
outnyttjade. Det har i sammanhanget namnts att det i ,Norrland vid en viss
avfolkningshastighet dar kan uppsta ett outnyttj at bostadsbestand till ett
yarde av 60 miljoner kronor. Siffran anfores dock bara som ett exempel. Men
aven om den ar for hog, kan man anda jiimfora den moo ·det kapitaliserade
vardet av den arliga samhallsekonomiska forlusten, som uppstar pa grund av
lokaliseringsatgarder oeh som okar industrins produktionskostnader oeh/eller
samhallets servieekostnader..1 det senare faUet blir det !fraga om helopp av
helt annan storlek. Jag skulle gissa, att man vid sadana herakningar kommer upp till tio eller tjugo ganger de belopp som ar angivna som beraknade
kapitalforluster i existerande anHiggning·ar, vilka kan komma att -sta outnyttjade. Detta galler aven om vi gor myeket blyogsamma an-taganden betraffande
fo.rdyringarna av produktionen vid felaktig lokalisering.
Vi trodde, som sagt, att vi skulle 1a ett berakningstekniskt underlag for
sadana kalkyler, men det har vi inte fatt i betankandet.
'Utredningen skriver hI. a. att en okning av de totala produktionskostnaderna
med 1-3 proeent pa grund av okade transportkostnader inte ar nagot aU
tala om. J 0, det ar det visst! Det ar ganska myeket. Rakna fram vad det
betyder, om man ser det soon en ,fortsatt kostnadsstegring, oeh kapitalisera
den forlusten vid dagens rantelage. Da blirdet oerhorda belopp!
Det andra exemplet ar forbundet med de soeiala motiven. Generaldirektor
Olsson sade att det bor manga medelalders -Deh aldre manniskor i avfolkningsomradena, oeh dem kan vi knappast flytta. ·De maste bo kvar. Darfor
'maste vi lokalisera· en del fo.retag till dessa orter, for att de skall fA en
Uimplig samhallsmiljo att bo i. Ja, det later saga sig. Men en sadan lokalisering av .foretagsamhet som vi da gor for dessa medelalders oeh aldre
manniskor ar ju nagonting som sedan finns kv,ar aven efter det att dessa
manniskor ar borta! Oeh den generation som kommer efter clem har ju
inte samma lasning till or,ten. De bor darfor ha lattare att flytta till andra
orter. Var kommer de .da att aUra heIst vilja bo? lett mindre sa,mhalle i
Norrlands inland eller i en storre tatort vid kusten? D:ar maste vi rakna
med ganska ·manga kommande generationer. Sa langt perspektiv maste vi i
varj e ifal1 Higga pa lokaliseringspolitiken.
Sedan sager man i lokaliseringsutredningens betankande nagotannat, som
j,ag har svart att aeeeptera, iJlamligen: "Sysselsattningsproblemet har hittins inte
kunnat losas med rorlighetsstimulerande .medel." Man har under senare ar
disponerat ett arligt belopp pa 6-10 miljoner kronor rIor detta andamal.
Jag vill fraga: Vilka problem i det sa'mmanhanget lo·ser man med helopp ,av
den storleksordningen? I lokaliseringspolitiken rOT det sig om hundratals
miljoner, oeh med insatser av den storleksordningen skulle arbetskraften sakert bli rorlig. Med den .forligheten skulle det sedan inte vara svart att komrna tillratta med problemen.
Darmed vill jag inte saga,att vi ensidigt skall ga den vagen. Jag ·tycker
bara aU det iute ar alldeles korrekt att anfora som argument att man. rnaste
ta till lokaliseringspolitik darfor att problemet inte kan losas med .rorlighetsstimulerande medel, nar dessa medel iute anvandes i tillnarmelsevis den om.fattning som behovs.
Sedan brukar vi ju alltid buga oss hovligt info! de forsvarspolitiska aspekterna. Men jag har den kanske nagot hadiska upp£.attningen att vara vanDer
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generalerna aUtid staller krav pa olika omraden av naringslivet, men att de
aldrig sjalva viII vara moo om att betala for att fa kraven uppfyllda. Hur
yore det om vi gjorde en avvagning av kostnaderna ,for den av !forsvarspolitiska motiv onskade lokaliseringen under fjarde huvudtiteln mot kostnaderna
for kanoner, stridsvagnar och militarovningar? Da fick vi se hur mycket det
blev kvar av de kraven..Det ar svart att :med nagon sakerhet uttala sig om
dessa fragor, men jag tror att det skulle behovas en diskussion om avvagningen av beloppen pa forsvarsomradet i stallet ,for det skaligen daligt underbyggaa talet om att vi av 1orsvarspolitiska skal maste offra stora helopp pa
att lokalisera industrier till vissa glesbygder.
Vidare .framlagges argumentet att man hor skapa tva cller tre naringar i
en ort, dar man nu har,a har en industri. Det skall vi gora for attde unga
pa orten skall fa storre y.rkesma·ssiga valmojligheter. ·Men dar viII jag fraga,
om det verkligen innebar sa mycket storre mojligheter att pa en ort kunna
valja mellan tre yrken - nar det finns hundratals att valja mellan pa andra
hall. Vi vill ju 'anda ge vara ungdomar mojligheter att resa vart de viII, arbeta va.r de vill i landet och agna sig at det yrke de bast passar for - pa
'den ort dar det finns de basta forutsattningarna for just det yrke de valjer.
A andra sidan erkanner jag garna att utredningen ocksa anfor Ifullt acceptabla argument, som jag helt instammer i. Dar de samhallsekonomiska berakningarna for en ort ger ett annat resultat an de enbart foretagsekonomiska
kalkylerna kan man naturligtvis gora en lokaliseringspolitisk insats. Jag tanker
har exempelvis pa sysselsattningen for kvinnorna pa orter med ensidig foretagsamhet. Kanske galler detsamma for skogsbrukets behov ·av arbetskraft, fast
dar ar jag mera tveksam. Xyen pa en del andra omraden finns det troligen
skal som talar for att stimulerande atgarder vidtas, aven om de inte blir av
direkt lokaliseringsframjande art. Jag skall aterkomma till den saken senare.
Nar det galler skogsbruket maste vi rakna med att utgangspunkterna pa
Iangre sikt inte kommer att vara desanuna 80m de ar i dag. Vi vet inte var
lonsamhetsgransen gar for vart skogsbruk. Skogsodliugsgransen kan i framtiden komma att ga lagre an den nu gor, t. ex. om det kommer fram goda
ersiittningsmaterial o. s. v. Dar vill jag erinra om att vi maste Be £ramat,
oeh sjalv tyeker jag iute det ar nagon fantastisk tanke att man om tjugo ar
skall kunna £rakta skogsarbetarna moo helikopter fran eentrala samhallen
till arhetsplatserna langt ute i markerna. Det ar bara ett exempel.
Jag kan som sagt inte aceep.ter,a alIa motiven i betankandet, men aet finns
hI. a. i avsnittet om maJ.sattningen manga kloka synpunkter, som jag helt vill
skriva under. Tankarna dar overensstammer i langa stycken med vad vi fo.r
ett par ar sedan framholl i vart betankande Samordnad naringspolitik.
Men nar det galler den praktiska utformningen av ae lokaliseringspolitiska
forslagen har jag fatt en kansla av att ·man i utredningen tillampat den
gamIa kristna maximen att inte lata den vanstra handen veta vad den hogra
gor. Den delen verkar i hogsta grad att vara skriven moo vanster hand oeh
utan vetskap om vad den hogra skrivit tidigare. Det ar over huvud taget mycket
svart a!tt finna nagot samband menan a ena sidan teoriema i det myeket
korta men koncisa oeh karnfulla malsattningsavsnittet oeh det ekonomiska
kapitlet samt a andra sidan de tankar som senare utveeklas i avsnittet om
lokaliseringspolitiken. Kriterierna verkar att vara slumpmassigt valda, oeh jag
har inte kunnat hitta nagra herakningsmassiga grunder' for de siJffror som
anvants. Vartor har ,man t. ex. sasom norm ·for samhallen varda att stOdja
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valt just sadana 50m har 1 000 invanare, oavsett om de ligger vid Inlandshanan, Norrlahds kustland eller pa smaHindska hoglandet? Fo,ruts1attningama
kan ju vara myeket vaxlande heroende av laget i ovrigt.
Oeh varfor just 25 procent som grans nar det galler de inom industri
sysselsatta? Professor Kristensson har redan framhallit att detta ar ett
otillforlitligt matt. Varfor inte lika garna 20 eller 30 procent? Och varfor
just 1,2 procents arhetsloshet i utvecklin.gsomradena? Jag har forgaves Ietat
efter nagra som heIst grunder for normerna i dessa fall.
Men vad 80m framfor allt slar lasaren ar hristen pa kalkyler rorande ko&tnaderna for samhallsservice av olika slag vid olika storlek pa befolkningsunderlaget och olika hehyggelsetathet. I en hilaga till hetankandet har man redovisat vissa herakningar darvidlag, men de ar mycket tillfalliga oeh tyeks inte
aIls ha paverkat utredningens slutsatser.
Slutligen saknas ocksa alIa iIegativa kriterier pa vilka omraden man inte
skall gora nagonting at. Det finner jag ·mycket vasentligt. Var Hinar det sig
inte att gora nagonting? Vilka kriterier har man dar ,for att forutsatta att
man inte kan utratta nagonting av hestaende varde? Den saken tyeker jag
borde vara en mycket viktig hornsten i hela resonemanget.
Vad jag nu sagt kanske uppfattas som negativ kritik. Men det a,r myeket
svart att lagga ,fram nagot alternativ, eftersom det inte finns nagra berakningstekniska grundvalar att ·hygga pa. Jag viII mnellertid saga - och dar
ar jag pa samma linje som generaldirektor Bertil Olsson - -att vi hade
onskat att hela programmet for utvecklingsomradena hade varit mera .clifferentierat.
Klart ar ocksa att avfolkningen av vissa omraden maste aeeepteras och
underUittas med generosa rorlighetsstimulerande medel. Fo.r en del mindre
orter inom .clessa avfolkningsomraden hor man kanske ocksa under en overgangstid subventionera den service som ar nodvandig i samhallet. Men vi
skall inte dra pa 05S ytterligare forluster genom 'att dit lokalisera industrier,
som inte blir livsdugliga i framtiden.
Skall man da, som generaldirektor Olsson talade for, ta fasta pa de expansiva A-orterna och stodja dem i lokaliseringspolitiken? ·Det ar jn. orter,
som m·an kan rakna med skall sta .gig i framtiden. Nja, eftersom kalkyler
saknas tycker jag nog att den standpunkten ar ungefar lika g.odtycklig 80m
de kriterier utredningen stallt upp. Men rent fornuftsmassigt Iforefaller det
atminstone rimlig.are att gora det. Samhallsekonomiskt samt i hog grad oeksa
,fran sociala synpunkter sett blir, det pa lang sikt hetydligt billigare att underlata att stodja vi-ssa marginalorter, som ,med visst stod kanske skulle', kunna
klara sig, an att stodja orter som trots den forsta hjalpen inte kanklara sig
utan behover subventioneras aven i rframtiden. Ty da kastar man bara gada
pengar efter de daliga, som tidigare givits av misstag. Man maste moo andra
ord haden nodvandiga felmarginalen pa ratt sida.
Jag tror namligen, och jag skall sluta med det, att manniskorna hellre vill
bo i orter, som kan ge dem den service och .den miljo de viII ha, .allt-sa en
milja som atminstone liknar de expansiva industriorterna har i landet; an
i orter med omkring 1 000 invanare; dar de endast moo moda kan behalla
sitt arbete och sin standard.
Riksdagsman Torsten Andersson ~ H'err ordforande!· Det finns i vart· sam-
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halle en del irrationella faktorer, som' man mera sallan raknar med. Dit hor
politikerna, 80m jag i nagon man representerar.
Det som sagts har har i och ·for sig varit aV.stort intresse,.'·men·· en sto·r
del av det anforda har tyvarr mycket litet med .livets realiteter ,att gora. Alldeles for manga saker har tagits for givna. Licentiat Odhner' sade ,t. ex. att
'manniskorna sakerligen i framtiden kommer' att vilja bo i storre tatorter.
Men j,ag tro.r - och dar har jag antagligen ett lika stadigt utgangslage for
min tro - att manniskorna i stallet kommer att, soka sig fran tatorterna.
Jag menar att vi nog snart kommer dithan att de fIesta manniskor hor pa
tva stallen, dels i narheten av sitt arbete och dels pa nagot stalle utan:for
tatorten, dar de har sitt sommar- och rekreationsstalle. Sa h·ar ·manga manniskor redan nu ordnat det for sig. Vern skall da ta emot storstadernas befolk~
ning? Vad hander om det blir nodvandigt att evakuera tatorterna ?Skall
manniskorna da leva Robinson Cruse-liv, eller hur skall det ordna-s?
Nej, jag tror att man maste se litet langre pa dessa problem an ~~n i all' "
manhet gore
Professor K-ristensson havdade att sma kommuner ar dY'rare i drift an de
stora. Ja, det ar uppenbart att om manga manniskor bidrar till att bestrida
gemensamma kostnader, hlir det vasentligt billigare, speciellt som hela inkomstUiget i kommunen samtidigt blir hogre. Det yore :mig fjar,ran att i denna
lardomens hogborg komma med nagra protester mot .den tesen.· Men for
mitt samvetes skullmaste jag anda saga, att om man over huvud taget
accepterar manniskor pa landsbygden - och vi maste val anda ha arhetskraft dar for att sakra var livsmedelsforsorjning - ,far vi ocksa acceptera
tanken att de skall ha ratt till en viss omvardnad fran samhallets sida. De
skall i det fallet ha sa1mma -ratt som ovrig·a skattebetalare. For att denna
service skall kunna utga, maste befolkningsunderlaget vara av en viss storleksordning. Man kan inte bygga upp en samhallelig serviceapparat, som ar sa
smatt dimensionerad att den bara tjanar ett fatal -manniskor. Aven om det
i och for sig ar riktigt att en ,storre serviceapparat ar billigare i drift per
capita raknat, far vi alltsa acceptera tanken att vi maste satsa Dagot pa de
manniskor som bor ute pa landsbygden.
Vidare beskriver vara storstader i dag inte en utveckling som.kan tjana
80m monster. Jag tanker har exempelvis .pa sjukvarden i Stockholm, som ar
otillrackligt dimensionerad i Iflera avseenden.
Beredskapsfragorna har ocksa namnts. Dar ville licentiat Odhner. inte utan
vidare satsa vilka belopp som heIst pa generalerna, och det kan jag forsta.
De vill sjalva inte avsta Dagot av de pengar satmhiillet anslAr for'militiir verksamhet. Men redan nu ar det sa att man vid· norrlandsregementena bite kart
rekrytera tillrackligt ·med' folk fran de egna omraderia utanmaste ta personal
aven f,ran Mellansverige och Stockholm. Detta ar givetvis inte na·got fel i oeh
for sig, sa Hinge' vi har fredliga forhallanden. rvartom ar det bara bra att
folk langre so,derut i landet far se hur man,niskor lever langst upp i notre
Men vad hander nar det stora larmet gar?' DA skall dessa regementen, 80m
befinner sig i ett utsatt lage frati flera hall, transportera sitt folk' upp' 'till
tjanstgoringsplatserna. Det tar tva dagar. Den forsta mobiliseringsdagen gar
dA tillspillo, och man kan intepa ratt satt fylla sin {ortsvarsuppgiJft.
Jag vill ocksa tilla:gga att alIt tal om att man kan evakuera manniskorna
fran en stor -stad inom rimlig tid och darigenom forskona demfran krigets
fasor iir felaktigt-.·:Def 'arinte mojligt 'att gora det. Fran militara'synpunkter
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kan det darfor aldrig vara fo.rsva1rligt att koncentrera en stor mangd manniskar'till en plats.
Nar generaldirektor BertH Olsson 'borjade sitt anforande, trodde jag att
jag i honom hade en sjalsfrande. Da talade han na·mligen ,om manniskorna.
Men sedan kom de alldeles bort. Han ville t. o. m. sanda ivag dem fran glesbygderna och i£ragasatte att man skulle forbjuda kommunerna att subventionera foretagsamheten ochdarmed paverka lokaliseringen. Sa kom,mer dock
aldrig att ske, den saken ar klar. Vi har namligen kommunal sjalvstyrelse har
i landet, och den ar nagonting nara nog heligt, aven om den i dag ar ganska
kringskuren. Ett sadant subventioneringsforbud skulle vara dodsstoten at den
kommunala sjalvstyrelsen, och det tror jag inte medborgarna har i landet
vill vara med om.
lNej, .jag viII har lagga ett ord for alIa de manniskor som nu hor i glesbygderna. Vem skall t. ex. ta hand om vara ravarutillganga:r? Xyen om vi
i dag diskuterar j ordbrukets vara eUer inte vara, viII vi val anda ha nagot
slags forsorjningsreserv har i landet. De manniskor som skall skota den
saken kanman inte skicka till Stockholm. ,Man kan inte ploja upp Gustav
Adolfs torg.
En annan kategori manniskor, som vi ar minst lika beroende av, ar de som
arbetar i skogen. Skogens produkter spelar en alIdeles avgorande roll for
landets ekonomi, och darfor ar det uppenbart att vi maste ordna forhallandena
sa att de som arbetar i skogsindustrin kan bygga och bo i skogsbygderna. Man
kan inte packa ihop dem i stora centralorter. De forsok som hittills gj orts
i den riktningen har inte slagit val ut. De manniskor som har 'arbete i och
utkomst av skogen maste bo i narheten av arbetsplatserna.
,Professor Kristenssons kritik rna vara aldrig sa riktig, men vi maste anda
gora nagonting for speciella grupper av absolut nodvandiga yrkesarbetare.
Darfor tycker jag att vi horde kunna enas om utredningens malsattning, att
driva en aktiv lokaliseringspolitik.
I det sam'manhanget viII jag ocksa uttrycka min gladje over att licentiat
Odhner anda har kommit i'fran sin tidigare negativa standpunkt och i dag
staller sig ganska positive Det ar lika overraskande 180m gladjande. Det ar
tydligt att m'an pa LO-sidan har gjort en retratt i dessa fragor, som ar sa
avgorande for framtiden, och att man dar har fatt en ny syn pa problemen.
Det ligger kanske ocksa nagot i vad lieentiat Odhner sade om att utredningen har blandat ihop langsiktiga och kortsiktiga problem. En forklaring
hartiII kan v,ara att vi iaUmanhet i likhet med herr Odhner har trott for
mycket. Ty faktum ar att vi vet ganska litet om den framtida utvecklingen.
Men det maste vara riktigt att vi skall [orsoka handla efter sadana lin j er
80m smidigt kan 'anpassa sig efter de korrigeringar som maste goras framover. Enligt min mening 'fylIer lokaliseringsutredningens skisser och propaer
det kravet.
Att utredningen ar enig om siffror, utgangspunkter och premisser rorande
utvecklingsomradena betyder inte aIls att dessa riktlinjer kommer att kvarsta
oforandrade, sedan verksamheten en gang startats. Tvartom fa,r vart handlande da ratta sig cfter de premisser som foreligger. Licentiat Odhner kritiserade ocksa utredningen foratt den inte har sagt nagonting om de omraden
som vi inte skall gora nagonting at. Men detfaIIer val av sig sjalv som en
gammal gardsgard, att om vi har kriterier pa vilka ,forutsattningar 80m skall
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fo,religga i utvecklingsomradena, sa ar det underforstatt att vi inte skall satsa
pa de orter som inte har dessa forutsattningar.
Det sags vida-re i utredningens betankande att uppmarksamhet skall agnas
at regioner som influeras av andra regioner med stark expansion. Detta visar
klart alt utredningen har varit inforstadd moo dessa problems existens. Det
har daflfor inte .gj orts nagra forsok att kringgarda vissa orter pa nagot satt.
Slutligen viII jag saga, herr ordforande, att ett betydande antal manniskor
har i landet med stora forvantningar ser fram emot att lokaliseringsverksamheten kommer i gang. Det a;r uppenbart att den kritik soon riktats mot
utredningens slutsatser och forslag kan vara berattigade. ,Det ar ocksa i sin
ordning att den kritiken far komma till talis, sa aM vi far en saklig debatt om
dessa fragor. Ty har galler detatt verkligen skapa nagot hestaende, som
avarar mot medborga1rnas behov pa olika platser samt att i det syftet vaga
olika atgarder mot varandra. Till syvende og sidst ar det medborgarnas val
det har galler. ,Det ar med det syftet for ogonen vi skall handla.
Kan vi vinna enighet om framkomstvagarna dar, samtidigt som vi i mojligaste man tillgodoser de krav man i olika samhallen maste stalla for att
kunna trivas och for att samhallet skall hesta och utvecklas, har vi kommit
en god bit pa vag i debatten om dessa fragor.
'Civiljagmastare Claes af Ugglas: Herr ordforande! Jag har varken stora
eller sma papper med mig att Hisa ifran, vilket kanske kan bidra till att gora
mitt inlagg litet kortare.
Jag hade faktiskt vantat att Clas-Erik Odhner i sitt alliforande skulle komrna in pa }ordbruket, dar han ar expert. Men nar sa inte skedde, fruktade
jag att ingen i denna diskutSsion skulle namnaordet jordbruk. Det far nu inte
ske.
Inom j ordbruket har vi val de aUra mest brannande lokaliseringsproblemen
·av ana, och det ar markligt atl den saken inte har berorts. Trots allt det som
skrivits om jordbruket har i landet ar forhallandena inom den naringen i
detta hanseende inte sarskilt val kanda. Detta beror pa att vi i jordbrukets
foreningsrorelse har ett distributionssystem, som dels aHdeles patagligt hindrar
en lamplig lokalisering av j ordbruket, dels i manga decennier sa att saga i
smyg genomfort en hakvand "lokaliseringspolitik".
Fragan sammanhanger med att distributions- ooh ,forsaljningssystemet tor
jordbrukets produkter har tmonopoliserats genom des'Sa foreningar, varvid man
sett till att alIa producenter oavsett lage far ut samma priser for sina varor.
Det finns ocksa andra faktorer som i detta sammanhang gynnar de mindre och
samre belagna j ordhruksforetagen.
Detta har efter hand lett till de svara problem som vi i dag har att brotta'S
med inom jordbruket, och 80m vi inte kan vanta mycket lang;re med att fa
losta. Nar vi loser dem, ar det of.rankomligt att det sker under mycket storre
vanda an om vi hade handlat ekonomiskt valbetankt och riktigt fran borjan.
I en skrift sO'm utkom for ett halvar sedan har jag tagit upp dessa fragor och
berort mojligheterna att astadkomma en foretagsekonomiskt och nationalekonomiskt riktigare lokalisering av jordbruken. Sadana atgarder skulle da ga i
ungefar samma riktning som vi har hort foresprakas fran flera hall, alltsa
genom okad koncentration till stora och 'barkraftiga jordbruksforetag - for
att inte saga jordbruksindustrier - i narheten av de slora tatorterna, i den
man de naturliga ,forutsattningarna foreligger harfor. Och sadana forutsatt-
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ningar finns i bety-dan-de omfattning ·framst nar det galler animalieprodukti.onen, som inte ar tillnarmelsevis lika bunden av j ordens bordigh.et oeh arron4e.ring som vaxtocilingen.. ·
.
Om vi lade om jordbruksnaringen pa <let sattet, skulle vi inom lampliga
zoner runt om vara stora befolk~ingseentra fa mer ·eller mindre hogt utveeklade fabriker for framstallning av fHisk, ~gg:oeh mjolk. I den utredning som
nu pagar om jordbruket har den driftsekonomiska sidan tagits upp av professor Hjelm.. Han diskuterar dar jordbrukets· rationalisering oeh utveekling, som han finner myeket viktig. Men an<:la, - alltsa trots att det inte finns
nagra verkligt barande skal som talar mot dessa stora j ordbru~sforetag .-::tror han inte pa demo pet ar ganska egendomligt. Ty man kan genom att
oka omsattninge:n bringa ned· de allmanna kostnaderna nar det galler bygg~
nader oeh maskiner hogst betydligt, raknat per foradlingskrona. Jordbruks,foretag uppemot euer over en-miljongransen uppvisar - ratt skotta - hogst
betydande skillnader i lonsamhet jamforda med mindre foretag.
Varfor inte se detta faktum i ogonen oeh handla darefter?
Det ar verkligen myeket angelaget ·att jordbrukarna far dessa saker klara
for sig, ty annars kommer j ordbruket i detta land alltid att ligga inte en utan
manga hastlangder efter utveeklingen inom andra naringar.
Docent Staffan Burenstam Linder: Herr ordforande! Det ar ratt sallan
som en talare med belatenhet i rosten forklarar att han ar irrationell. Men
riksdagsman Torsten Andersson hade i det fallet goda skal att vara belaten~
ty hans inlagg var verkligen klargorande - klargorande i den bemarkelsen
att det demonstrerade hur myeket ur ekonomisk synvinkel irrationellt tankande som ligger till grund for det utredning5hetankande vi i kvall behandlar.
Det behovs t. ex. inte aIls nagra speeifieeringar av kriterierna pa de proeentsatser som finns i betankandet oeh som lieentiat Odhner fast uppmarksamheten
pa. Ty forslagen ar till sin natur en fraga om soeialpolitik, ingenting annat
oeh i varje fall inte ekonomisk-politiska bedomningar. Det har med andra
ord enbart gallt att pa lampligt satt fordela olika formaner sa som man vill
ha fordelningen gj ord till olika orter oeh regioner. Men varfor da hela tiden
kora fram i skydd av de ekonomiska argumenten? Foredragshallaren for sin
del anvande or-det "samhallsekonomi" fler ganger an jag under :tio ar hort
ordet uttalas i denna sal.
Nej, har ar det som sagt fraga om soeialpolitik, oeh det star nastan pa
gransen till intellektuell ohederlighet att inte klart saga ifran den saken! Men
kallar man lokaliseringen vid sitt ratta namn, kan vi sedan vid bedomningen
av denna soeialpolitiska reform avvaga, huruvida vi viII spendera alIa miljonerna pa ,det vis soon ar foreslaget eHer pa nagot 'annat satt. Det ar alltsa
fragan om att gora samma sorts bedomning som lieentiat Odhner sade att
vi borde gora av de kostnader, som i utredningen far en forsvaflSpolitisk motivering. Kostnaderna skall i de olika fallen redovisas under ratt huvudtitel.
Om fragorna presenteras oeh preeiseras pa det sattet, ar det oeksa min
forvissning att de riksdagsman som skaH rosta igenom .forslagen far betydligt
svarare att vinna gehor tor sin mening.
Landshovding Manfred Naslund: Herr ordforande! Tiden ar lang! framskriden, oeh jag hinner dar-for inte ta upp alla fragor som framkommit under
diskussionen. Det ar manga tankar som det skulle vara myeket roligt att fa
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ga litet ,dj upare in pit Framfor alIt skulle det vara valgorande att fa reda
ut manga missforstand. Jag ar verkligen overraskad av ,att det har kunnat
llppsta sa manga missforstand oeh misstolkningar rorande vart betankande.
_' Som jag understrok i mitt inledningsanforande har vi kommit i ett'lage,
dar det kravs snabba 'atgarder. Jag forsokte visa detta moo siffror over den
oroande arbetslosheten langst uppe i norr oeh den likaledes oroande avfolkningen i vissa landsdelar samt den myeket kannbara arbetskrafts- oeh bostadg,.;
brist, som rader i de expansiva omradena trots myeket fortj anstfulla insatser
av arbetsmarknadsstyrelsen oeh 'andra organ. Vi har inte lyekats bemastra
situationen, det ar tydligt.
Da har vi, fragat 08S, om vi inte till alIa andra rforsok som gj orts oeksa
kan lagga ett annat h j alpmedel, anvant pa ett vettigt satt, namligen lokaliseringen. Det ar den tanken jag har skall forsoka utveekla litet mera.
Laget i dag ar som sagt aIls inte tiIlfredsstallande. Bara i mitt eget Ian
har vi 5200 personer, som inte ar utnyttjade av naringslivet, d. v. s. 2000
anmalda arbetslosa, 2 200 i beredskapsarbete oeh 1 000 som haIler pa att
omskolas. Vi satsar myeket pengar pa att komma till ratta med svarigheterna.
Ett faktum ar att det inte gar att flytta alIa dessa manniskor, sarskilt inte
de gamla. Darfor behover vi industrilokalisering. En del manniskor maste
finnas kvar ute i bygdema for att tillvarata naturtillgangarna. Vi behover
vidare andrum for att kunna planera i de expansiva orterna.
I de expansiva ormradena rader brist pa planering oeh bostader. Jag har
nara nog till leda understrukit planeringens stora betydelse i mitt foredrag.
Jag slutade det med attframhaIla, att det behovs en organisatorisk upprustning i syfte att forstarka oeh effektivisera den verksamhet som nu bedrives
samt att radgivnings- oeh upplysningsverksamheten maste forbattras oeh utvidgas.
Jag viII har skarpt vanda mig mot pastaendet att vi kommer med missledande
uppgifter. Tvartom poangterar vi att de insatser som gores skall vara foretagsekonomiskt lonsamma, sa langt detta kan bedomas. Oeh ·stodet skall ges
under en overgangstid for att vederborande foretag skall kunna overvinna
svarigheterna i starten, omskola arbetskraften, finna nya marknader oeh
ko~ma igang ordentligt med verksamheten etc. Men sedan skall foretaget
klara sig sjalvt.
Vi gor inte upp nagra planer pa viss plaeering 'av foretag. Det far 'foretagama gora sjalva. Vi erbjuder bara via ·samhallet viss hjalp i starten.
Sedan beror det pa foretagarna oeh kommunerna vad som skall goras. Men
forutsattningen for att stod skall utga ar, att foretaget blir lonsamt i ;fortsattningen. Forutsattningen for en industrilokalisering ar saledes ett lonsamt
projekt i eentralort elIer annan ort med goda servieeanordningar.
Man har oeksa patalat vara kriterier, oeh dar-om viII jag saga att vi i .beskrivande syfte har stannat for vissa kriterier, sedan vi delat upp landet i
regioner oeh sett efter vad man inom de olika omradena har for svarigheter
att brottas med fran olika synpunkter: stor arbetsloshet i norr, kraftig avfolkning i 'andra delar exempelvis Jamtland, start kvinnooveJiskott som inte
kan sysselsattas, ensidigt naringsliv som inte kan differentieras o. s. v. Sedan
har vi avvagt kriterierna sa, att de enligt var uppfattning gay uttryek for
missforhaIIanden, sam maste bema~tras.
Licentiat Odhner efterlyste i det sammanhanget utforlig,a berakningsgrunder
for Jaststallandet av ·siffrorna 1,2, 15 oeh 25 %, men det har jag evart att
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forsta ar mojligt. Har har det varit fraga om en kartlaggning av regioner,
dar vi studerat fran vilka synpunkter forhallandena inte ar tillfredsstallande.
Olika niva pa siffrorna ger ocksa olika niva pa atgarderna. Sa enkelt ar det.
Det ar sedan KungI. Maj :t· som ·faststaller indelningen i utvecklingsomraden,
varvid hI. ·a. administrativa synpunkter tillkommer.
Var avsikt har varit att 1orsoka locka industrier till sadana orter, dar ·man
kan fa en omfattande och god samhallelig service, men det ar inte vi som
avgor om en industri forlagges till en ort eller iute. Det gor foretagaren
sjalv. Han hestammer om han viII ta emot den hjalp vid starten, som samhallet erhjuder. Foretagaren har en god chans att ·fa hjalp, ·men hjalpen
ar hunden till storre orter med god service. Det vill jag an en gang kraftigt understryka, och de orterna ar inte manga. Men vi behover sadana, aven
i ovre och inre Norrland.
Har ar det alltsa fraga om att tin lampliga orter forHigg,a industrier, som
hedolmes hli lonsamma. ,Men jag poangter·ar an en gang att dessa orter ar
fa, och att stora delar av gleshygden kommer att av,folkas ytterligare. Vi vill
hjalpa till att koncentrera manni-skorna och foretagsamheten till vissa lampliga orter. Darfor forstar Jag heller iute vad generaldirektor Berti! Ols50n har
emot kriterierna. De ar ju en heskrivning som vi gjort pa omraden, dar
forhallandena ar uppenhart otillfredsstallande, och som hehover utvecklas,
s. k. utvecklingsomraden. Vi har forsokt definiera ,sadana omraden, och sedan
har vi sagt oss att dessa bor stimuleras, om man kan finna .foretagare som
vill forlagga en industri pa en lamplig ort inom eller i narheten av dessa.
Vad ·missforstanden hetraffar viII jag saga till professor Kristensson, att
vi iute ar nagra storstadsfiender. Tvartom har vi mycket tydligt talat om
storstadens fortj anster i vissa avseenden. Och vi behover en del storre stader
ytterligare, sarskilt i Norrland. Men del kan inte vara nuvarande storstader
fa hli alltfor stora. F olkmangden racker inte till. Denna [raga har vi inte
haft tid att narmare utreda. Vi har mast koncentrera oss pa andra uppgifter.
Vi har i manga avseenden hlivit "aktersegIade" av utvecklingen. Jag tanker
har pa riksdagens hesiut om anvandning av investeringsfondema i lokaliseringssyfte, A·MS' hidrag till industrihyggnader, rorlighetsstimulerande atgarder
etc. Utvecklingen har tvingat fram atgarder, som vi har sok1t satta in i ett
system oeh hyfsa ekvationen.
Jag understrok ocksa i mitt inledningsanforande, att vi maste gora nagonting for att komma igang med en Iokaliseringsverksamhet och ,fa erfarenheter.
Under tiden kan vi ocksa utreda och torska mera, utveekla ·metodiken o. s. v.
Vi vet i dag for litet om hur samhallena skall se ut, hur stora de skall vara
etc. Men vi vet tillrackligt for att vaga satlsa pa en del storre orter inom
omraden dar man nu brottas med stora svarigheter. Darvidlag har ju arbetsmarknadsstyreI1sen visat friska tag genom forsoksverksamhet med hidrag
tilll industrihyggnader, hI. a. i mitt Ian. Den verksamheten har vi all anIedning att hoppas myoket aVe Aven pa hI. a. Gotland oeh i :Blekinge har gjorts
stora insattser med gott resultat.
Lokaliseringspolitiska synpunkter gor sig gallande pa nastan alIa samhallslivets omraden. 'Det har darfor varit nOdvandigt att hegransa kommittens uppgift ifor att kunna slutfora uppdraget inom rimlig tid. Vi har sokt utforma
en allman malsattning for .lokaliseringsverksamheten och dra upp vissa riktlinjer for densamma. For att forverkliga den lokaliseringspolitiska malsattningen har foreslagits vissa allmanna hjaipmedel och en organisation pa riks-

AKTIV LOKALISERINGSPOLITIK

121

oeh Hinsplanet. De stodatgarder, som kommitten foreslar for att framja naringslivets utveekling, betraktas 80m en forsoksverksamhet under fem are Erfarenheterna :fran detta forsok blir sedan vagledande for det fortsattaarbetet.
Jag tror inte att det i grund och botten ar ,sa stora olikheter mellan generaldirektor Olssons, professor Kristenssons och min uppfattning i dessa tinge
Vi anser alla tre att det ar vettigt att satsa pa vissa orter. Det skall oa vara
valrustade orter oeh projekt, som bedomes bli lonsamma. Det ar inte mojligt
att i dag precisera hur stora de skall vara.- Det kan f. o. variera. Det far
erfarenheten ge anvisning om.
Jag tror inte heller att det i grunden ar sa myclret tSom skiljer licentiaf
Odhner oeh mig at. Men jag tar avstand fran tanken pa sarskilda berakningsgrunder for kriterierna. Det ar iute mojligt att rakna fram sadana tinge
Det vasentliga har ar att de betraktas som en beskrivande f.aktor vid avgransningen -av utvecklingsregioner.
Betraffande de dar 60 miljonerna i hostader 80m inte utnyttjas vid viss
avfolkningsgrad, sa har vi namnt detta for att visa vilka kapita1foIstoringar
det kan bli fraga om. Ett sadant helopp ar storre i ett Ian med ungt -bostadsbestand an dar bostaderna ar aldre. Bostader kan i viss utstrackning utny.ttj as
genom stigande standard. Skolorna daremot bor ju vara dimensionerade
efter visst elevunderlag. De har sakerna skulle emeUertidhehova belysas
mera utforligt.
Betraffande talet om 1 till 2 procent fordyrade fraktkostn·aoer har vi refererat vad docent Tornqvist kommit till, namligen att det ror sig om en fordyring pa 1-2 procent for en stor del av industrin. Men vi har inte sagt
att det ar betydelselost. Vi har mojliggjort ;for foretagama att .genom docent
Tornqvists fornamliga avhandling bilda sig en sakrare uppfattning om
forhallandena. Vi hoppas att ocksa lokaliseringsmyndigheterna skall ha gHidje
av den avhandlingen.
Vad rorligheten sedan angar har vi sagt,att vi anser att utveeklingen
hittilIs -givit vid handen att det inte gar att flytta alla manniskor, aven om
vi satsar mera pengar pa rorlighetsstimulerande atgarder. Dar anser j-ag att
vi maste tillgripa alla medel for att fa en mera nyanserad utveckling an -den
80m nu pagar och samtidigt ge andrum for planering at expansiva omraden.
Det ar i de omradena, lieentiat Odhner, som vi framfor alIt maste ha en
battre planering. Dar foreligger nu en kraftig efterslapning. Det ar ett stort
hekymmer, som vi maste klara upp genom att satsa mera pa planeringssidan.
Soderut i landet koar industrier oeh bostadssokande, norrut far man leta
·forgaves efter koande industrier. Dar ar det i stallet arbetskraften som koar.
Det ar sadant vi viII forsoka j amna ute
Vad angar for·svarssynpunkterna ar det ett mycket svarbehandlat omrade,
men de ar en realitet.
Till civiljag-mastare af Ugglas viII jag saga, att vi inte har ansett oss kunna
gil in pa jordbruksfragorna darfor 'att vi har en sarskild utredning som
sysslar med demo Aven jag tillmater dessa problem en mycket stor bety-delse.
Om vi alla som talat om dessa ting varit samlade kring ett bord och haft
tid att diskutera igenom alla de fragor 80m berorts, ar det min uppfattning
att vi skulle ha blivit ganska overens om framgangslinjerna. Men vid sadana
har debatter uppstar alltid missforstand. Kanske skall det vara pa det sattet,
ty annars blev det inte sa mycket att di,skutera om. Men vid sidan om misstolkningarna har det framkommit synpunkter, 80m det har varit vardefullt
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att fa diskutera. Jag tackar for att jag fatt komma hit och lagga fram mina
asikter i dessa Jragor.

Ordforanden: Da ingen ytterligare talare ar anmald, satter jag
harmed punkt for kvallens diskussion. Samtidigt upprepar jag vart
varma tack till landshovding Naslund for hans inledningsanforande
och for detta avslutande inlagg.
Jag tackar ocksa ovriga deltagare i denna ovanligt livliga diskussion.
Darmed forklarar jag sammantradet avslutat.

