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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 13 januari 1965

Ordforande: Fil. lic. Jonas Nordenson

ARETS STATSVERKSPROPOSITION
Ordforanden: Mina darner och herrar! I dag har vi ater nojet och

privilegiet att halsa finansministern valkommen till vara traditionella
overlaggningar om arets statsverksproposition.

Det kanske finns anledning att understryka ordet traditionella, efter
80m vi nu efter en liten utvikning forra aret har atergatt till den
gamla ordningen, som innebar att debattell halles infor ett mera
slutet auditorium bestaende av foreningens egna medlemmar.

Kanske ar ocksa ett annat papekande pa sin plats, namligen att
vi haIler detta sammantrade mycket nara inpa den dag da statsverks
propositionen avlamnades. Det ar for oss en stor gladje att dessa
Qverlaggningar har kunnat komma till stand sa kort efter presenta
tionen av statsverkspropositionen, eftersom detta ger var debatt en
alldeles sarskild fraschor. Men mahanda har arrangemanget haft den
nackdelen, att de av foreningens medlemmar som onskar delta ide
batten har mast tillbringa den gangna natten med att lasa in propo
sitionen.

Att overlaggningarna har kommer att fa en extra fraschor beror
nog ocksa pa att arets finansplan och budget har givits en utformning
och omfattning, som onekligen i hog grad aktualiserar vasentliga eko
nomiska problem och dar£or kommer att ge god naring at en debatt
om den offentliga hushallningens och naringspolitikens principer.

Med dessa ord ber jag att fa overlamna ordet till finansminister
Strang.

Statsradet Gunnar Strang:

Arade forsamling! Med en okning av nationalprodukten om ca 6
procent, en expansion i utrikeshandeln om 10 procent och en forstark
ning av valutareserven pa 800 miljoner visar det gangna aret att vart
land har havdat sig val i den internationella konkurrensen. Om jag
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dartill lagger en kollektiv inkomststegring hos svenska folket om 9
procent och en okning av den privata konsumtionen pa 4,5 procent,
sa var aret ocksa fran konsumentsynpunkt ett bra ar.

Slutligen kan vi ocksa pa investeringssidan inrakna en stegring
av bostadsbyggandet pa ca 10 procent, en kommunal investerings
expansion om 11 procent och en uppgang for naringslivets investe
ringar pa 4 a 5 procent. En redovisning av de mera negativa inslagen
blir en prisstegring pa 3,5 procent och en stagnation i industriinveste
ringarna, visserligen pa 1961 ars hoga niva men i alIa fall en stag
nation. Minusposterna fortar emellertid inte intrycket av det allmant
positiva omdomet om det gangna aret.

For 1965 raknar vi med en mera normal produktionsokning, ca
4 procent, vilket ar en naturlig foljd av att vi nu i den intensiva hog
konjunkturen borjar na gransen for var fysiska kapacitet och egent
ligen bara har produktivitetsforbattringen att lita till. Vi tillater oss
rakna med en fortsatt uppgang i utrikeshandeln med 6 a 7 procent.
Aven med reservation for Englands svarigheter ser efterfragan pa
vara produkter ut att vara tillrackligt stor for en fortsatt progressiv
utrikeshandel.

Den kommunala investeringsviljan ar oforanderligt lika hog, vilket
betyder en uppgang med 10 a12 procent. Den kommunala aktiviteten
betingas av vart hoga bostadsbyggande, den fortgaende urbanise
ringen, motorismens expansion, skolreformen och utvecklingssamhal
lets alltmer patrangande ansprak pa det allmannas service och tjanster.

Industrill visar under 1965 tecken pa en ytterst valkommen och
lovande investerings-come-back. Efter en oforandrad investeringsvo
lym fran 1961 ger vara enkater till foretagen under den gangna hos
ten anledning rakna med att industrin under 1965 okar sin investering
pa saval byggnads- som maskin- och inventariesidan med 6 a7 procent.

Jag namnde att vi borjar nalkas kapacitetsgransen, och under for
utsattning av en oforandrad fordelning av nationalprodukten mellan
konsumtion och sparande - dar sker inga storre forandringar ar fran
ar - maste en trolig investeringsexpansion for kommunerna och in
dustrin balanseras inom den totala investeringsramen. Den grund
laggande stegringen av nationalprodukten beraknar vi som sagt till
4 procent under 1965, under vilket ar ju halva budgetaret faller. Det
ar alltsa en inflationsfri inkomstokning. Kanske ka'n jag ocksa saga
att det ligger en viss undervardering i min bedomning av inkomstut
vecklingen. Men a andra sidan har vi for det halvaret inte raknat med
en enda procents stegring av lonerna for de over 300 000 statsan-
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stallda, dar varje procent kostar 75 miljoner kronor. Dar foreligger
en klar felredovisning.

Om jag forsoker kombinera ihop detta, sa kan jag val i arlighetens
namn saga, att med samma takt i konjunkturen som under 1964/65
har vi en trygghetsreserv pa 200 miljoner, knappast mera. Men jag
papekar samtidigt att det inte finns nag.ra pengar anvisade for de
tillaggsstater som alltid och med en naturkrafts obonhorlighet pressar
sig frame De kostar ocksa mycket pengar.

Slutsumman blir salunda att det vanliga argumentet att finans
ministern raknar sa fOTsiktigt att han alltid far storre inkomster an
vantat skall man inte ta for givet denna gang. Enligt min mening hal"
vi nu mer an nagon gang tidigare haft ambitionen att rakna upp sta
tens inkomster.

Nationalprodukten beraknar vi alltsa kommer att stiga med 4 pro
cent. Balanseringen sker genom att statens investeringsokning far stan
na vid 3,5 procent och att bostadsbyggandets expansion inskranker
sig till mellan loch 2 procent. Har bor da understrykas att bostads
hyggandet i dag, hade nationellt och internationellt, ligger pa en ah
solut toppniva. Var investeringsaktivitet, som under hela efterkrigs
tiden har varit palitligt stark och expansiv, har hojt var investerings
kvot (exklusive lager) fran forkrigstidens 25 procent till 32,8 procent
av brlittonationalprodukten. Den steg t. o. m. under 1964 med nagra
tiondelar. Denna relativa utveckling och forskjutning till investering
arnas favor ar gladjande och nodvandig, och en fortsattning av denna
trend bor vara den naturliga arbetshypotesen i vara stravanden att pa
verka den samhallsekonomiska utvecklingen.

Inkomstokningen 1965 uppskattar vi till ca 9 procent, alltsa samma
okningstakt som under det gangna aret. Priserna blir sjalvfallet inte
opaverkade av denna fortsatta hoga efterfragan hade fran investerings
och konsumtionssidan. De beraknas pa normala premisser stiga med
drygt 3 procent. Pa g.rund av vissa atgarder pa skattelagstiftningens
omrade, som jag strax aterkommer till, tilIkommer ytterligare upp
skattningsvis en prisstegring om 2 procent. Rent allmant vagar jag
val saga att det ekonomiska monstret for 1965 inte namnvart bor
skilja sig fran 1964. Det betyder full anvandning av alIa vara resur·
ser och med bestaende knapphetsfenomen bade pa arbetskraft- och
kapitalsidan och en politik som maste satta de aterhallande snarare
an de stimulerande ingreppen i forgrunden.

Finanspolitikens funktion i detta klimat skall sjalvfallet vara stram
och statsutgifterna sa langt mojligt sjalvfinansierande. Hur har denna
malsattning realiserats i arets budgetarbete?
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Ja, lat mig inledningsvis saga nagra ord om den inbyggda automa
tiken i statens utgiftssida. Utan reservationer har vi alIa godtagit att
folkpensionerna skall forbattras. Riksdagsbeslutet om en standard
hojning vartannat ar fram till 1968 innebar att foIkpensionen skall
folja de aktiva aldrarnas standardutveekling. Det beslutet maste sjalv
fallet effektueras. Riksdagsbeslutet om vartannatarsjusteringar har i
den politiska hanteringen under senare tid kanaliserats till en upp
fattning om att justeringarna bor portioneras ut varje are Konse
kvenserna av detta numera allmant omfattade onskemal tar vi i arets
budgetforslag. Indexreglerade kompensationer for stegrade levnads
kostnader ar sedan 15 ar tillbaka ett obligatorium for folkpensiona
rerna. Vi far varje ar ett okat antal folkpensionarer pa grund av be
folkningsutveeklingen. En dryg halv miIjard i okade folkpensionskost
nader ar den budgetmassiga konsekvensen av dessa omstandigheter.

Den fyraariga forsvarsuppgorelsens kompensationsregler for pris
oeh kostnadsokningar samt finansieringen med hansyn till den tek
niska utveeklingen .kraver for nasta budgetar ytterligare 315 miljoner.
Var utbildningsexpansion - jag ar frestad att saga explosion 
grundskolan, gymnasiet oeh faekskoloma-, yrkesutbildning, vuxenut
bildning, utbyggnaden av universitet oeh hogskolor samt det utbyggda
studiestodet betraktar vi alIa som riktigt oeh nodvandigt. Detsamma
galler forstarkningen av vara forskarresurser. Rakningen harfor stiger
for nasta budgetar med 820 miljoner.

Familjepolitikens kostnader okar med 350 miljoner pa grund av
hojda barnbidrag. Kostnaderna for utbyggnaden av vagar oeh kom
munikationer okar med 340 miljoner oeh halso- oeh sjukvardell med
en kvarts miljard. I samband med budgetforslaget om ett omfattande
skatteforslag redovisas oeksa ett forslag till skattereform avseende en
effektiv oeh rationell kommunal skatteutjamning. Den innebar ett
okat statsstod till saval primar- som landstingskommuner med stodet
avvagt med hansyn till kommunernas skattekraft oeh utdebiteringens
hojd. I det sammanhanget sker oeksa en omfordelning av folkpen
sionskostnaderna mellan stat oeh kommun till kommunernas fordel.
Den totala merkostnaden for statsverket for denna radikala skatte
utjamningsreform gar till 400 miljoner.

Med detta har jag velat exemplifiera en del av den kostnadsauto
matik som ofrankomligen bryter sig fram oeh som kommer att fort
satta - mojligen nagot modifierad - sa lange enighet foreligger om
expansion oeh forbattring pa de vasentliga avsnitt av den statliga
verksamheten som jag har berort.

Med utgangspunkt fran den givna utgiftsstegringen i arets budget-
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forslag, uppgaende till nara 4 miljarder eller drygt 15 procent, hade
vi att berakna den troliga inkomstokningen for statsverket under bud
getaret 1965/66. Vi hal" beraknat den senare utifran forutsattningen
att vi far en fortsatt hogkonjunktur med ett antagande om en inkomst
okning pa 9 procent under 1965. Trots denna optimistiska inkomst
prognos pekade det statliga upplaningsbehovet pa en summa melIan
1 700 och 1 800 miljoner. Det ar en upplaning som inte ar forenlig
med budgetens roll i nuvarande hogkonjunktur och inte heller for
enlig med begreppet sunda statsfinanser. Malsattningen blev darfor
att nedbringa upplaningen under miljarden, vilket lyckades genom att
ganska radikalt angripa den nuvarande skattepolitiken.

Forslaget till skattereform, som redovisas samtidigt med budgetfor
slaget, innebar en skattepolitisk atstramning av konsumtionen med
11ettoresultatet en inkomstindragning av ca 750 miljoner for nastkom
mande budgetar. Denna anmarkningsvart hoga budgetvinst ar ernel
lertid en engangsforeteelse, forklarad av olika starttider for de skat
tepolitiska operationernas iseensattning. Fran och med den 1 januari
1966 begransas inkomstforstarkningen till 250 miljoner per are Emel
lertid nedbringas den statliga upplaningen for nasta budgetar till 960
miljoner, och jag ar medveten om att man kan fora en lang oeh in
tensiv debatt om huruvida en upplaning av denna omfattning ar for
enlig med begreppet stark oeh sund finanspolitik i dagens ekonomiska
situation. For egen del betraktar jag den angivna upplaningen som
maximal men. anda tolerabel, bl. a. mot bakgrunden av en garallterad
okad kapitalbildning over AP-fondema, och att vid en bedomning av
statsupplaningen en viss hansyn bor tas till att vi direkt over budgeten
finansierar kapitalbildningen i ett okat bostadsbyggande. Naturligtvis
kan man dar aven anfora - aven om jag inte lagger sa stor vikt vid
det - att den reguljara kapitalbildningen o'ver bostadsbyggandet upp
gar till nagonting mellan 800 oeh 900 miljoner over statsbudgeten.
Men jag viII inte fomeka allvaret i att vi redovisar en forsvagning i
budgetpoIitiken i forhallande till innevarande ar med mellan 400 och
500 miljoner. Jag hal" emelIertid oeksa att ta hansyn till att den fram
lagda budgeten skall ha en rimlig chans att foras igenom i riksdagen.

Jag skall darefter overga till det skattepolitiska inslaget i arets stats
verksproposition. Det ingar som en integrerande del i den framlagda
budgeten. Grundtankarna i skattekommittens betankande kan beskrivas
80m en omlaggning av beskattningen fran direkt till indirekt skatt.
Lattnader i den progressiva stat8skatten borde efterstravas. Inkomst
bortfallet foreslas kompenserat genom en omlaggning av den nuva
rande omsattningsskatten till en 13-proeentig mervardeskatt lagd pa
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konsumtionen och med radikal skattebefrielse for naringslivets in
vesterings- och produktionsvaror. Den harav foljande prisstegringen
borde medfora kompensation till folkpensionarer och barnfamiljer ge
nom hojda folkpensioner respektive barnbidrag.

Lontagargrupperna forutskickades fa sin kompensation genom att
arbetsgivarna kollektivt overtog kostnaderlla for nu utgaende folkpen
sionsavgifter oeh avgifter till sjukforsakringens grundformaner. Pa den
senare punkten har skattekommitten emellertid inte talat klarsprak.
Man har samtidigt utgatt ifran att foretagens merkostnad for social
avgiften skulle beaktas inom utrymmet for eventuella lonehojningar
oeh konkllrrera nled dessa, varfor man val kan stalla under diskussion
om det har egentligen var fraga om nagon skatteavlastning for de an
stallda.

I remissbehandlingen har huvudtankarna om skatteomlaggningen
vunnit bifall, aven om delade meningar ·framforts betraffande for
men harfor. Huvudprineipen har oeksa godtagits i regeringsforslaget.

Det skattefarslag som nu framlagges innebar en reduktion av den
direkta statsskatten med nara 1 200 miljoner. Den ar utformad som
en reduktion av den progressiva statsskatten, en atgard som ger skatte
sankning for alIa familjer med arsinkomster over 22 000 kronor oeh
far ensamstaende halften sa myeket. Men eftersom mer an 50 procent
av alIa familjeinkomster understiger 22 000 kronor, maste komplet
terande atgarder sattas in for att na en skattesankning for dessa. Rege
ringen har valt att foresla en omlaggning av folkpensionsavgifterna,
som nu utgar med 4 procent av den taxerade inkomsten med ett tak
satt vid 15 000 kronor, till att utga med 4 procent pa beskattningsbar
inkomst med taket satt vid 30 000 kronor. Denna omlaggning ger plus
minus noll till statskassan och far betraktas som en omfordelning mel
Ian skattebetalarna till forman for de lagre inkomsttagarna. Upp till
en arsinkomst for gifta om 22 000 kronor betyder omlaggningen skatte
sankningar; over denna arsinkomst skattehajningar.

Den andra atgard sam foreslas ar ett inforande av ett minimiavdrag
far kommunalskatteutskylder. Farslaget innebar att en fjardedel av
den sammanraknade nettoinkomsten, som den upptages pa deklara
tionsformularets sista sida, far dras av, dock hogst 4 500 kronor. Ar
kommunalskatten hogre, har detta avdrag ingen aktualitet. Forslaget
innebar en skattelattnad for familjeinkomster upp till drygt 30 000
kronor. Slutresultatet av dessa operationer blir en reduktion av stats
skatten pa mellan 400 oeh 500 kronor for gifta i inkomstlagen mellan
10 000 oeh 30 000 kronor. For ogifta ligger skattesankningen i in-
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komstlagena 6 000-16 000 kronor mellan 200 och 300 kronor. For
de allra hogsta inkomsttagarna blir skattesankningen 700 kronor.

Dessa skattesankningar far inkomstmassigt kompenseras genom hojd
indirekt skatt. Regeringen har vaIt vagen att foresla en 3-procentig
okning av den nuvarande omsattningsskatten. Den stiger saledes fran
6 till 9 procent. Undantag fran hojningen foreslas for maskiner och
andra doda inventarier med en beraknad varaktighetstid av mer an
tre ar och som har stadigvarande anvandning i jordbruk, skogsbruk,
rorelse eller annan yrkesmassig verksamhet. Tekniskt ordnas undan
taget sa att s,katteunderlaget for dessa investeringsvaror fixeras till 60
procent av investeringskostnaden, vilket i sjalva verket betyder en
mindre skattereduktion i forhallande till det 6-procentiga nulaget. Ge
nom denna relativa favorisering av foretagen bortfaller enligt rege
ringens mening motivet for det speciella 10-procentiga skatteavdraget,
som har gallt for maskininvesteringama under 1964.

En 3-procentig hojning av omsattningsskatten' betyder med nuva
rande skatteunderlag i runt tal en 2-procentig prisstegring. Detta ak
tualiserar kompensationsfragan for i forsta hand folkpensionarer och
bamfamiljer. For folkpensionarernas del galler en automatisk index
reglering som foljer levnadskostnaderna, och darutover kommer till
innevarande ar en hojning med 150 kronor for ensamstaende och 230
kronor for akta makar.

Barnbidragen foreslas hojda fran 700 till 900 kronor per barn och
ar, vilket ocksa innebar en reell standard£orbattring.

For att uppna ett erforderligt inkomsttillskott foreslas hiirutover en
hojning av bensinskatten med 5 ore per liter och en hojning av tobaks
skatten med 2 ore per cigarrett. Energiskatten forblir oforandrad, och
i den rika floran av punktskatter sker en allman sanering. Vardags
varorna socker, sirap, munvatten, tandkram och grammofonskivor be
frias fran specialbeskattning, sa aven spelkort, to be exact. (Nu hor
jag att det gar ett sus genom forsamlingen.) De mera lyxbetonade
artiklarna pals- och guldsmedsvaror samt akta mattor far enligt for
slaget bibehalla sin nuvarande beskattning. Choklad, kosmetika och
parfymer, som i dag helastas med varierande skattesatser, far dessa
samordnade till en enhetlig skattesats om 50 procent. For den domine
rande varan choklad hetyder det en reduktion med 15 procent.

Dar har vi kommit in pa en mycket intressant fraga. Skattekom
mitten foreslog att alIa punktskatter skulle slopas helt, och det forslaget
halsades med oblandad entusiasm av alIa branscher och naringar, 80m

ar berorda. Man stallde dar ut mycket hestamda garantier och sade,
att om vi bara blir av med de punktskatterna, sa skall vi se till att det
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blir motsvarande prissankningar pa varorna. Detta lofte Val" kanske
litet lattsinnigt, men garantin ar nu stalld, oeh hal" finns det ett tillfalle
att ge prov pa arligheten i den garantin. Nu kommer vi att fa se bevis
pa hur mycket allvar det ligger bakom dessa utfastelser, och i viss man
blir det naturligtvis avgorande for avvecklingen av de kvarvarande
punktskatterna.

Detta ar inneborden i den foreslagna skattereformen, och den gel"
son1 sagt for nastkommande budgetar en inkomstforstarkning pa 750
miljoner. Genom den indirekta skattehojningens ikrafttradande redan
den 1 juli 1965 och den direkta skattesankningens start vid arsskiftet
den 1 januari 1966 hety.der forslaget en konsumtions'atstramning sista
halvaret 1965, som bara delvis uppvages av samtidigt insatta hojningar
av folkpensioner och barnbidrag. Det nya budgetaret inledes sa.lunda
med en viss kopkraftsindragning, som val i viss man kan balansera
effekten av den nagot hoga statsupplaningen.

Upplaningens effekt under 1966 ar det mahanda for tidigt att spa
om pa grund av manga okanda faktorer. Dels far vi rakna med ett
nytt i dag okant loneavtal, dels kan naturligtvis den allmanna ekono
miska situatiol1en forandras. Prognosen om hogkonjunkturen viII de
ekonomiskt sakkunniga av forsiktighetsskal garna begransa till kalen
deraret 1965.

Nu ar vi inte sa lasta i vara positioner, utan vissa regleringsinstru
ment - kanske i forsta hand pa det penningpolitiska omradet - kan
anvandas, om situationen sa kraver under senare delen av budgetaret.
I vart fall tror jag mig kunna saga att skatteforslagets konstruktion,
som det hal" foreslas, kommer att under 1965 stodja finanspolitiken
och medverka till balansen i samhallsekonomin. Regeringen hal" valt
formen for inkomstforstarkningen sa att omsattningsskatten med vissa
modifikationer och kompletteringar medverkar hartill.

Skatteutredningens forslag om en mervardeskatt pa 13 procent, ex
klusivt lagd pa konsumtionen oeh som ersattare for den nuvarande gene
rella varuskatten, hal" inte i sin nuvarande form fatt regeringens gil
lande. Ayen under remissbehandlingen hal" synpunkter framkommit pa
denna form for indirekt beskattning, vilka kraver beaktande. Hittills
ar det bara ett land, Frankrike, som provat den, och dar hal" det skett
med hogst vasentliga undantag. Utifran den ofta framforda synpunk
ten att en mer integrerad ekonomi ocksa kraver ett mer integrerat skat
tesystem ar det dock for dagen ingen overhangande tidsnod. Val" domi
nerande handelspartner, England, hal" under 1964 efter en omfattande
utredning direkt tagit avstand fran mervardeskatten som form for indi-
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rekt beskattning. Tyskland har diskuterat systemet ullder nagra ar men
tills vidare skjutit denna kalk ifran sig, i fOTsta hand till 1967.

Vad som gjort den svenska regeringen betanksam ar den valdiga
ansvallningen av redovisningsskyldiga oeh en daremot svarande an
svallning av den administrativa skattekontrollen. Bryr sig regeringen
sa myeket om det? fragar nu kanske en oeh annan. Ja, det gor vi. Vi
har 170 000 foretag som inlevererar omsattningsskatt, men vi skulle
fa 440 000 skattskyldiga foretag vid ett genomforande avmervarde
skatten, daribland ett par hundra tusen personer med kand fysisk ovilja
mot alIt vad fakturaskrivning oeh regelmassig bokforing heter. Jag
laste exempelvis med stort intresse remissvaret fran Lantbrukets skatte
delegation. Dar aeeepterade man visserligen mervardeskatten, som de
ras representant hade sagt ja till, men hangde pa en rad reservationer
bland vilka jag tyeker att den sista bor raddas at eftervarlden. Dar stod
llamligen: "Vi forutsatter att alIa jordbrukare far rattighet att fran sin
inkomstdeklaration dra av de proeesskostnader som vi forutskiekar att
mervardeskatten kommer att fora med sig."

Samtliga lansstyrelser hal" kraftigt understrukit att mervardeskatten
kraver en fordubbling av personaluppsattningen for skattekontrollen.
Vi ar helt enkelt inte rustade for det utan hal" redan med nuvarande
ordning svarigheter i personalavseende. Vi har oeksa sagt oss att man
bor prova denna fraga i sitt sammanhang med foretagsbeskattningen i
sin helhet, ett utredningsarbete som alltjamt pagar inom skattekom
mitten.

Jag ar medveten om att man fran foretagens sida ar intresserad av
mervardeskatten som beskattningsform. Forklaringen ar ganska enkel.
Den ar en exklusiv konsumtionsbeskattning med for foretagen i jam
forelse med i dag vasentliga fordelar. Ibland har man fran foretagshall
argumenterat for mervardeskatten med ltberopande av "konkurrens pa
lika villkor". Detta ar ett i oeh for sig oklart krav. Mervardeskatten ar
alltjamt en praktiskt taget okalld foreteelse i den internationella fore
tagarvarlden. Vidare ar foretagens konkurrenskraft beroende pa sa
manga faktorer av annat slag: loner, arbetsfred, kapitalkostnader oeh
avskrivningsregler m. m. Det enda kriteriet pa foretagens relativa kon
kurrenskraft ar hur de klarar sig i dell internationella handeln. Oeh det
ar med stor tillfredsstallelse vi konstaterar att de svenska foretagen
klarar sig bra. Vi har t. o. m. okat var relativa andel av varldshandeln
under den sista femarsperioden.

Detta betyder inte att mervardeskatten har skrinlagts defintivt, men
vi behover utreda oeh omprova forslaget ytterligare. Det ar mojligt att
man med forenklingar oeh sehablonlosninga~ ka"n klara den kontroll-
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administrativa belastningen. Vi har tid pa oss att gora denna oversyn,
oeh det kommer att ske under finansdepartementets ledning.

Den andra mera principiellt diskuterade fragan i det framlagda skat
teforslaget 1'01' familjebeskattningen eller sambeskattning contra sar
beskattning. Remissvaren och den offentliga debatten under de senaste
manaderna har emellertid givit klart besked om hur meningarna har
delar sig. Ingen gor val ansprak pa att en overgang till sarbeskattning
kan genonlforas inom ramen for ett oforandrat skatteuttag. En sadan
operation abrupt genomford skulle innebara kraftiga skattehojningar
for 1 miljon familjer, manga i sma inkomstlagen dar hustrun aven om
hon sa onskar ej kan erhaJla fortjanstarbete. Jag forestaller mig att en
sadan overgang maste ske successivt i och med att framtida utrymme
for skattesankningar den vagen konsumeras.

A andra sidan finns det starka skal for att soka vagal' for undvi
kande av del bade praktiska och psykologiska hinder som i det nuva
rande skattesystemet motel' kvinl1an, da hon overgar fran att skota
hemmet till att ta anstallning. Sarbeskattningens anhangare ar overty
gade om att det nuvarande systemet ar ett hogst reellt hinder for kvin
nornas benagenhet att ga ut pa arbetsmarknaden. AI' denna uppfatt
ning riktig, hal' problemet med hansyn till Val' arbetskraftsituation fram
over stor vikt. De gifta kvinnorna ar ju i stort sett den enda kvarva
rande arbetskraftreserven.

Jag ar medveten om att vi hal' moter ett av vara svara skatteavvag
ningsproblem. Tre olika parlamentariska utredningar hal' under efter
krigstiden sokt losa problemet men inte lyckats sa patagligt att diskus
sionen lugnats ned. Vi gor l1U ett nytt forsok att overarbeta skattefor
slaget i det hal' avsnittet under finansdepartementets ledning.

En partiell reform vagal' vi oss dock pa redan nu. Riksdagen hal' att
emotse ett forslag i val' om ratt till frivillig sarbeskattning, dar bada
makarna hal' forvarvsarbete.

Naturligtvis ar detta forslag inte nagon slutlig och definitiv losning
pa skatteproblemet. Jag tillatermig ocksa ha den uppfattningen att den
som drommer om en sadan genial oeh slutlig losning av den pa poli
tiska intressekonflikter sa enormt infekterade skattefragan ar antingen
otillstandigt blaogd eller for god for denna varlden. Utredningens for
slag om en kalendariskt bestamd och i etapper genomford skattereform
fram till 1971 skulle i den politiska hanteringen endast fa betydelse
som ett minimiforslag med inbjudan till overbud. En sadan teoretisk
produkt hal' inte chansen att overleva ens den forsta av de tre valra
relser som infaller under perioden.

De forslag som nu lagges fram har i nedsattande mening kommente-
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rats sasom ett lappverk. Jag tror mig kunna garantera att dessa kritiker
hal" sma mojligheter att tillhandahalla den valsittande oeh skraddar
sydda kostymen. Det ar dessutom en orimlighet att begara det. Skatte
politiken hal" nanlligen sin dubbla funktion. Den forsta ar att finansiera
ett reformarbete, dar framtiden staller krav som ingen avlaser i for
vag, oeh den andra uppgiften ar att med hansyn till det aktuella sam
hallsekonomiska laget fungera som en balansfaktor i utveeklingen. I
intet av dessa avseenden gar utvecklingen i forutbestamda banor. In
flations- respektive deflationstendenserna avloser varandra i ett for
framtidell okant monster och paverkar den skattepolitiska bedom
nlngen.

Jag hal" salunda haft ett behov att mala mig tIl" det kalendariska pro
grammet och kort och gott deklarera att de skattepolitiska lattnaderna
far vagas mot alIa de krav som staller ansprak pa statsinkomsten, att
denna avvagning far ske i varje sarskilt tidslage och att slutsatsen av
naturliga och ofrankomliga skal blir en produkt av politiska bedom
ningar och viljeinriktningar. Sa hal" politiken utformats i aI", och sa
kommer varje regel"ing att utfol"ma den.

En jamforelse mellan regeringens forslag och skattekommittt~ns for
slag gel" hI. a. vid handen att den barnbidragshojning som nu foreslas
trada i kraft den 1 juli 1965 enligt skattekommittt~n forst skulle uppnas
oeh overskridas 1968 samt att en 9-proeentig omsattningsskatt pa kon
sumtionsvarorna knappast torde skapa samma revanschkanslor pa lon
tagarsidan som en 13-procentig mervardeskatt enligt utredningen och
iscensatt den 1 januari 1966.

Samtidigt betyder tekniken med ett schablonavdrag vid kommunal
beskattningen den fordelen jamfort med hojda ortsavdrag, att man
med regeringens forslag inte konsumerar nagot skatteunderlag for de
skattetyngda komnlunema och inte heller i samma utstrackning fore
griper den utredning om sambeskattning contra sarbeskattning 80m vi
nn skall ta itu med.

Jag hal" velat anfora detta darfor att i den kritik som givit sig till
kanna de senaste dagarna hal" man dels argumenterat sa att budgeten
ar klart inflationistisk, dels uttalat sitt beklagande over att konsum
tionsindragningen blir for hard under forsta halvan av budgetaret.
Man hal" aven uttalat sin ovilja over att bostadsbyggandet inte far ex
pandera i sedvanlig takt, samtidigt som man lagt pannan i djupa veck
over att industrins investeringsbehov inte hlivit tillrackligt beaktat. Man
hal" t. o. m. i ett och samma andedrag talat om finansministems spo
liering av skatteberedningens fol"slag oeh under. eftertryek som sabo
tage mot sarbeskattning kritiserat regeringens forslag om tudelnings-
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-gransens okning fran 25 000 till 35 000 kroll0rs arsinkomst, med helt
bortseende fran att kommitten ville satta tudelningsgransen vid en in
komst pa 55 000 kronor.

Men jag ar den forste att understryka, att skatteforslaget ar en svar
materia, och jag ar darfor heredd till alIt det overseende som erfordras
gentemot den opposition som rimligtvis annu inte hunnit lasa in fakta
i malet.

Jag viII sluta med att understryka att riktpunkten for en statsverks
.budget alltid maste vara att reformtakten bade pa de gamla traditio
nella omradena oeh pa skattepolitikens omrade standigt maste anpassas
efter samhallsekonomins krav. Att vi kan vara ense om detta oeh anda
ha olika uppfattningar ar val bara det naturliga uttryeket for att vi
tack och loy inte alIa ar stopta i samma form.

Ordforanden: Det ar inte latt for en ordforande att variera det arliga
tacket till finansministern, sedan han nu som sa manga ganger tidigare
har presenterat arets statsverksproposition.

Strax innan overlaggningarna tog sin borjan i kvall fragade statsra
det Strang, nar han sag den starka publiktillstromningen, om. vi hade
vidtagit nagra alldeles speciella s. k. PR-atgarder. Jag forsakrade, att
sa iute var fallet. Finansministern ar i mycket hog grad publikdra
gande. Det beror inte bara pa det intressanta budskap han har att
lamna sa har ars utan oeksa pa den skicklighet, varmed finansminis
tern presenterar sin budget.

Personligen maste jag tillsta, att jag blir smatt trollbunden av den
suveranitet, med vilken statsradet Strang ror sig i den svenska ekono
mins landskap, dar han rojer i floran av punktskatter, registrerar ut
bildningsexplosioner oeh med stoiskt lugn iakttar statsutgifternas obo'n~

horliga automatik. Vi beundrar oeksa den klarhet och konturskarpa,
med vilken finansministern redovisar de tankegangar som ligger bakom
arets statsverksproposition oeh den ekonomiska politik, som han viII
fora under det kommande aret.

Vi faf nu under debatten se, om alIa har i salen delar finansminis
terns syn och slutsatser.

Darmed forklarar jag ordet fritt .

. Bankdirektor Lars-Erik Thunholm: Herr ordforande! Herr finansminister!
Mina darner och herrar! Jag hade tankt uppeh!lla mig vid endast en del av de
ekonomisk~politiska£.ragestallningar som ar av stor vikt i detta sammanhang.
Finansministern har i sitt foroorag tackt ett mycket stort falt, och' vi hoar iute
haft .tillrackligt med tid· for att .riktigt satta oss in i det .bakomliggaride mate
rialet. 'Men vad giiller den ekonomisk-politiska uppHiggningen har under de
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senaste aren en del fragor varit uppe till debatt, oeh de kommer nu igen. IO·m
dem finns utan tvivel en del att tSaga.

Jag skallhorja med att peka pa vad vi kan vara overens om. Det 'ar i ooh
for sig en hel del. Vi kan sa1unda vara ense om att utrymmet for en produk
tionsokning under innevarand.e ar blir vasentligt mindre an i fj 01. Vi vet ocksa
att anspraken pa 'manga hall ar mycket stora. D'arfor kan vi Jorvanta oss en
fortsatt snabb stegring av efterfragan inom olika sektorer av samhallsekonomin.

Vi vet ocksaatt den ekonomiska politikens Uppgiift rent allmant kommer att
bli densamma som i fj 01, namligen att halla tillbaka efterfragan oeh att verka
konj unkturdampande.

Avensa vet vi att det kommer att hli vasentligt svarare ,att losa problemen i
ar, .darfor att hela situationen nu ar mera komplicerad an forra aret. Detta beror
helt enkelt pa att vi inte kan rakna med att an en gang fa de 'myeket gynnsam·ma
konstellationer Isom vi hade under 1964.

Fj olaret betecknas i arets nationalbudget som "ett behagligt mellanspel". Det
var ett ar da utrymmet for en okning av konsumtionen, de offentliga investe
ringarna oeh bostadsbyggandet kom ·att gynnsamt paverkas av enmyeket snab'b
produktivitetsokning inom naringslivet. Samtidigt var 'situartionen den att inves..
teringsanspraken f.ran den industriella sektorn inte var lika stora 80m tidigare.
Det var dar nar-mast en fortsat,t stagnation. Detta gjorde att det gangna aret
inte hehovde helastas - 'Om jag uttrycker saken sa - medden investeringsok
ning inom industrin, som vi skulle haf.t om investeringarna hade '£ortgatt i nor
mal takt.

Vi vet nu alla att forhallandena i ar inte kommer att stalla sig lika gynnsam
rna. Vi kan inte Ifasamma produktivitetso'kning 80m vi hade under fj olaret, helt
enkelt dar.for att sa manga industrier nn fullt utnyttjat sin kapaeitet. En for.tsatt
ekonomisk utveekling blir da beroende av om vi kan avdela resuliSer rror investe
ringsokning inom indnstrin. Under sad-ana forhallanden 'Vore det aventyrligt at!
fora samma politik som under rfjoHi.ret, da hela anpassningsbordan i den restrik
tiva politiken lades ,pa naringslivets kreditforsorjning.

AlIt detta ar vi ganska eniga om, oeh ett ledmotiv i finansplanens ekonomisk
politiska resonemang 'ar, at! det ar nodvandigt att skapa okat utrymme for den
industriella investeringsverksamheten. I den debatt 80m forts har oeksa arets
budget betecknats 80m en investeringsvanlig budget. Jag ha,r sj alV'fallet fran
mina utgangspunkter ingen anledning att polemisera emot den upplaggningen
av den ekonomiska politiken.

Daremot viII j!ag polemisera emot den tolkning 80m finansmini,stern gor i
finansplanen ,rorande Jjolaret.s politik. Han sager dar ·att under 1964 har det
utrymme 80m uppstatt genom stagnationen i industriinvesteringarna kunnat ut
nyttj as for en kraftig okning av :bostadsbyggandet. Det tyeker jag ·ar att stalla
handelsefoTloppet .litet pa huvudet. Det 80m skedde i fjol var inte att man fyUde
ut ett tomrum i sysselsattningen genom att oka bostadsbyggandet. I stanet var
den kraftiga okningen av bostadsinvesteringarna ett primart onskema1. Den
linjen drevs oeksa sa hart att den forryckte balansen pa arbetsmarknaden -Deh
drev upp kostnadsHiget inte ha~a for hyggnadsbranschen utan for hela den sven
ska industrin, oeh den framtving,ade en myeket hard atstramning pa kreditmark
naden. Som alla vet drabbade den atstra,mningen 'framst naringslivets kreditfor
sorjning. Svarigheterna att finansiera nya investeringar inom industrin var en



14 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 13 JANUARI 1965

faktor, som verkade starkt d-ampande oeh rforstarkte tendenserna till stagnation
i investeringsverksamheten.

Detta ar en beskrivning som jag inte har hittat pa s}alv. Den star mycket
klart redovisad i a,rets nat'ionalbudget. Jag kan oeksa fran mina egna erfaren
heter pa kreditmarxnaden vitsorda ·att den orsaksbeskrivningen stammer .myeket
val med de faktiiska forhallandena. Moo ett friare kreditflode till industrin hade
vi med all sakerhet fatt en langt mera aktiv investeringsverksamhet under fjol
aret.

Men for all del, vi kan lata de ;doda ibegrava sina doda oeh noj,a oss med att
uttryeka ¥ar tiUfredsstallelse over att ett okat utrymme nu skall skapas for in
dustriella,investeringar. Det realekonomiska utrymmet har-for skall astadkommas
dels genom att man i ar inte later bostadsbyggandet stiga sa kraftigt som i fjol,
dels genom en kraftig okning av den indirekta heskattningen, som skall haHa
tillbaka oeh dampa den privata konsumtionen. Jag har inga invandningar att
gOl~ mot en andrad inriktning av den restriktiva ekonomiska :politiken f.ran
penningpolitik till ;mera utpraglad finanspolitik - om jag uttrycker 'Baken sa.
Under Ij olaret lick penningpolitiken utan tvivel dra ett allrtfor tungt lass i den
ekonomiska politiken.

Vad jag daremot tyeker att man har ett starkt hehov av 'att understryka ar
nodvandigheten av en effektiv samordning mellan den aHmanna ekonomiska
politiken i stort oeh penningpolitiken. Det ef.terstravade okade reella utrymmet
for industriella investeringar maste oeksa 'motsvaras av ett okat jinansiellt ut
Irymme. Det ar inte 'ba,r,a .den aUmanna ekonomiska politiken som maste vara
investeringsvanlig, utan det maste oeksa penningpolitiken vara.

Detta kanske kan tyekas vara sa sjaIvklart, att jag inte skulle hehova papeka
det. Men :mot hakgrllnden av vad 180m hande i fjol tror jag detiir nadviindigt
att gora det papekandet. Vi har alla i farskt minne att det uppstod krarftigt gnis
sellforra aret nar det gallde bostadsfinansieringen, pa g.rund av atl det inte fanns
nagon effektiv sa,mordning mellan bostadspolitiken oeh pen'llingpolitiken. Man
satte da igang Ibostadsbyggandet i ett omfang 80m man ansag at! det ianns reella
resllrser faT, men penningpolitiken bedrevs med sa stor restriktivitet att det inte
fanns tillraekIigt kreditutrymme for att finansieraall hyggnadsverksamhet. Vi
hamnade darfor i nagot som nastan kan betecknas som ett krislage pa kredit
marknaden.

Mot slutet av varen oeh borja'll av sommaren, da hankerna helt enkelt inte
hade tillraekligt moo pengarfor -att ·finan,siera de !byggnadskreditiv som behov
des for att halla bostadsbyggandet i gang, fick man tillgripa en del trollknep,
med vilkas hjalp man klarade situationen. De innehar att hankerna sjalva fick
Higga sig till med ihypoteksobligationer i sina por.tfaljer oeh pa den vagen lyfta
'av gamla hyggnadskreditiv ,for att ge plats -[or nya.

Detar darfor kanske inte sa underligt om man ar lite orolig for hur det ska
ga moo finansieringen 'av de okade industriinvesteringa,rna. ·Nagra trollknep av
det slag som klarade bostadsfinansieringen under 1964 kommer inte att sta till
forfogande nar det galler industrifinansieringen. Om vi verkligen skall fa i gang
en okad industriell investeringsverksa-mhet - oeh det vet vi alla att vi maste,
om vi skall kunna na en fortsatt produktionsokning oeh hevara var internatio
nella konkurrenskr,a£t - maste vi dar£or stalla d·et bestamda kravet -att pen
ningpolitiken lagges upp sa att det blir .mojlig1t att investera. Annars ar det :fara
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va'rt att det i efterhand visar sig 'att de industriella investeringa,rna stagnerat
aven under 1965.

Det ar da speeiellt tva aspekter pa finansiering'sproblemet som jag viII peka
piL Den ena galler kreditgivningskapaeiteten i bankerna. Hogkonjunkturen 
med stigande produktion, omsattning oeh utrikeshandel - fordrar i oeh for
sig sueeessivt okat ,rorelsekapital i naringslivet, oeh det maste bankerna finan
siera. Det ar framfor allt behov av detta slag som ligger !bakom den okade
bankutlaningen under senare are

Detta behov av okat rorelsekapital kom'mer med en fortisatt produktionssteg
.ring att foreligga aven under 1965. Men skaII vi dessutom medverka till finan
sieringen av myeket ,betydande anlaggningsverksamhet i industrin, ·maste ban
kerna ,fa ,forutsattnin.g.ar att ge krediter till industrin i vasentligt storre utstraek
ning 'an vad .fallet var under 1964; detta sa ,myeket 'mer som foretagslikviditeten
pa rnanga hall ar ganska pressad. Samma ar :I. o. forhaJlandet ,med banksyste
mets likviditet.

Den andra aspekten galler den langa kapitalmarknaden. Dar ar konsekvensen
av de nya signalerna att industrin pa ett helt annat satt an under d.e bada gangna
aTen 1963 oeh 1964 maste fa tillgang till obligationsmarknaden. Vi kan inte
hedriva en emissionsransonering av ,den hardhet som vi haft under de gangna
aren.

Det ar svart att sa har pa Jorhand spa hur det kommer att ga med losningen
av finansieringsproblemen, ·men jag h,ar velat patala den saken nu. Det kanske
ar desto storre anledning att gora det, eftersom lkreditmarknadskalkylen i natio
nalbudgeten for 1965 inte tyder pa nagon sal1Skilt vasentlig okning av det kre
ditutrymme som kommer att sta till naringslivets rforfogande. Jag ;kan erinra
om att okningen ar en kvarts miljoard, fran 3 miljarder 1964 till 3 % miljarder
1965, vilket .forefaller helt otillraekligt infor de an,sprak som kan vantas uppsta.

Det hade givetvis va,rit en lattare vag att garantera ett finansiellt oeh reellt
utrymme genom en mera ,radikal anpassning ,av efterfragan pa andra hall inom
samhaUsekonomin. Jag- tanker da rframfor allt pa bostadshyggandet. Jag kan
emellertid helt oeh ,fullt forsta de politis~a svarigheterna for en politik, som
skulle innebara en ,mera radikal nedskarning ,av :bostadsbyggandet, ,men det ar
inte hara ,politiska utan oeksa ekonomiska ,reaHteter ,man ,malste 18 hansyn till.

Utan tvivel ar det oeksa pa det sattet att' den egentliga inflationsharden i var
ekonomi - om vi nu klan tala om en sad·an - under de senaste aren har legat
och aven under 1965 kommer att ligga inom bostadssektorn. Det ar inom den
sektorn som vi har tenderat att overanstranga vara ,resurser oeh d,riva upp en
alltfor stor efterfragan pa arbetskraft. Darigenom har vi fatt en kostnadsupp
pressning, 80m inte hara ar allvarlig fran budgetpolitisk synpunkt utan 8o.m
ocksa har skapat stora bekymmer for regeringen oeh den svenska industrin.

Over huyud taget ihar jag, oeh sakerligen manga med ,mig, vid lasningen av
arets 'finansplan ,fatt det intrycket att hela inflationsproblemet dar agnas ganska
liten uppmarksamhet. M'an far en kansla av att Iregeringen star 80m en i stora
styeken passiv askadare till vad som h,ander. Man noterar tendenser och trender
oeh .£orsoker att ingripa med korrigeI\ande atgarder avena eller andra slaget,
men man kanner inte det primara ansvaret for de inflationstendenser vi mar
ker av i var ekonomi.

Vadan denna hlygsamhet? Xr det inte regeringen som 'bestiimmer hur ,stort
bostadsbyggandet skall vara, hur stora of,fentliga investeringar vi skall ha, hur
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konsumtionen ,skall paverkas genom olika socialpolitiska och ,andra inkomst
transfererande atgarder?

Jag kan utan vidare deklarera, -att vi inom svenskt naringsliv skulle kanna oss
betydligt Iugnare, om .regeringen var litet mera orqad ,av dessa inflationspro
,blem, 80m anda ar ,mycket allvarliga inslag aven i den internationella bilden. Vi
kan vara gl,ada over att vi ha,r klarat var internationella konkurrenskraft under
dessa ar, men vi vet ocksa att vi har forsummat tillfallet att under de goda ti
derna bygga upp, rationaliser-a, expandera och se om vart hus pa litet Hingre
sikt.

Vad 180m gor oss speciellt oroade ar, att ,finanspolitiken har forlorat en stor
del av sin gamla ka,raktar av motkonjunktur. Vi Jar nn uppleva att i tider 'av
extrem hogkonjunktur med inflationsbekymmer och starkt inflationstryck fran
manga hall anvander ,man inte den offentliga hushallningen 80m ett medel att
motverka allt detta, utan vi fa'! tvartom en in:flationspaspadande effekt darifran.
Nar vi nu talar om behovet av att halla igen efterfragan och dampa konjunktu
rerna, ·far vi upplev,a en steg,ring av statsutgifterna for nasta hudgetar ,med inte
mindre an 14 procent.

Finansministern ,har sjalv flera ganger talat om nodvandigheten av en stark
och sund finanspolitik. Jag tycker inte att en finanspolitik som innebar en sa
stark utgiftsstegring - 80m sa vasentligt bidrar till inflationstryckets forstark
ning under loppet av en ho.gkonjunktur - kan b~tecknas 80m sunde

Professor Erik Dahmen: Herr ordforanden sade, att arets ~budget hade en viss
£raschor, men pa i varje fall en punkt arden inte sarskilt :frasch. Jag syftar pa
att vi ar efter ar i finansplanen har mott talet om att man varit bunden av tidi
garefattade politiska beslut, vilka har intecknat den framtida nationalinkomsten.
Det framgar oeksa av arets f.inansplan, att statlsmakterna inte hara inteeknat
Dqtionalinkomsten utan ock,sa gatt ett steg langre loch hundit .gig for nar inteek
ningarna skall forfalla - om jag far anvanda en nagot inadekvat terminologi.
Man sager, att inom ramen for en relativt kort tidsperiod skall den och den ut
giftsokningen ske oeh den oeh den skattesankningen eller skattehojningen tra1da
i ~raft osv.

Det VOre nu inte sa markligt, om vi stott pa ett '~adant resonemang ett eller
tva ar. Det kan ju handa overraskande ting t. ex. i konjunkturen. Men n,ar man
moter samma talesatt ar efter ar, maste nagonting vara galet.

Nu vill jag emelleltid genast saga, att det inte ligger nag.ot galet i att rak
ningen f.ran tidigare besiut presenteras i formav skattehojningar. Ja.g tycker ~
inom parentes sagt - det ar ina, nar man fran oppositionens sida, hade i pres
sen oeh den politiska oppositionen sa ofta inte bara verkar overnaskande utan
ocksa ,for,fasar sig over att det foreslas skattehojningar. Det vore mera passande,
om man forfasade sig over de utgiftsokande besiut ,man sjalv varit med om att
fatta el1er driva frame For en utomstaende ekonom 80m betraktar de ,olika kost·
nadskravande oeh inflatoriska reformer Vii beslutat ar det svart att upptacka
nagra mera iogonenfallande skillnader mellan de olika partierna. Diir.for ar det
inte presentationen av rakningen man har anledning att forarga sig over i och
for sig. Men n·ar man ,fattar heslut, hor man mer-a tanka igenom vad besluten
innebar och agna mera tankar ocksa at den rakning som sedan kommer att pre
senteras. Man bor, ,menlar jag, forsoka att i forvag rakna ut litet 'hattre hur
rakningen koromer att se ut.
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Vidare tycker jag, att ·manskallbygga in en viss flexibilitet i besluten i va,d
avser tiden for deras ikrafttradande respektive nar skatter skall hoj as eller san
kas. Sa sker i alltfor ringa utstrackning nu. Som hankdirektor Thunholm fra-m
holl, .forlorar finanspolitiken i ,flexi'bilitet, om ,man ar starkt bunden i de han
seenden jag har namnt.

Det ·foresvavar mig att man horde kunna ha ett system, som ger regeringen
nagot storre frihet att manovrera utgifter och inkomster - eller de pa1rametrar
sO-m bestanuner utgifter och inkomster - inom en viss m·In. Det skulle ha den
fordelen att vi fick en ,mera flexibel finanspolitik, vilket ar sa mycket mera ange
laget nu, nar vi inte har sa stora konjuukturvaxlinga!r uta'll !maste anpassa oss
efter relativt sma variationer i konjunkturen och grader av inflati0nstryck. Det
galler da att vara sa .mycket mera smidi.g och anpassningsbar i tidshanseende.
Dar tycker jag, ·att en viss frihet skulle kunna ges inom en pa ,forhand uppdra
gen ram. Jag ar medveten Qm att manga svara och stora tekniska och 'andra
problem ,moter dar, men som det nu har varit ar efter ar tranger sig de proble
men mer och mer pa och pockar pa en losning.

Om vi fick storre flexi'bilitet, skulle vi som hiprodukt ocksa ,fa den rrordelen
att det blev en tydlig'are ansvarsfordelning mellan regering och riksdag. Som
det nu ar har ,man det intrycket att finansministern nfta och garna lagger over
atskilligt ansvar pa oppositionen och riksdagen. Om vi hade en ram, skulle vi
hattre kunna se om regeringen inom den ramen - t. ex. genom insattande av
skattehojningar och skattesankningar - lyokades lika ,daligt som nu att halla
halansen. Da hleve ansvaret pa den punkten regeringens pa ett annat satt an nu,
och da skulle det inte .ga sa latt att skylla pa riksdagen cller pa Dagot annat.

Nu tror jag inte aIls, att en sadan .metod skulle kunna losa penningvardesta
hilitetens problem. Or,saken' till penningvardeforsamringen ligger givetvis dju
pare 'an sa. Men j.ag tror, att man skulle ge etl litet !bidrag till en minskning lav
takten i f01rsamringen. Och varje sadant bidrag bor vara tacknamligt.

Sedan ar det en annan sak, som jag ocksa vill herora litet, namligen den over
anstrangda samh·allsekonomin. I flera ar har det sagts, ,att samhiiUsekonomin i
stort sett har varit i halans, och i arets finansplan sages ooksa,att for nasta ar
kan nojaktig balans uppnas, under forutsattning att man far gora sa ,och sa. Den
terminologin aterkommer ar efter are Men anda har vi under den senaste ,fem
sex-arsperioden - om vi raknar med innevarande ar - ,fatt en prisstegring pa
ungefar 25 procent, trots talet om at! ekonomin varit i balans. Det tycker jag
ar mycket :markligt.

Nu vet jag mycket val, att man i ekonomisk teori kan rora sig moo en termi
nologi och en begreppS'bildning, ,som gor det logiskt att tala om balans trots en
samtidig prisstegring. Men for den stora 'allmanheten 80m inte har tillracklig
kannedom om den mycket speciella ekonomiska terminologin iir det vilseledande
att tala Oln balans i .det sammanhanget. Det ger ett intryck av att det inte ar
fraga om en overanstrangning av samhallsekonomin, nar man iar sadana pris
stegringar - men det menar jag alldeles bestamt att det ar!

Om vi ser pa hur processen gar till,ar det ju pa det sattet att vad vi kalla-r fo'!
kostnadsinflation uppstar nar priserna pressas upp och kostnadsfordyring'arna
h.lir hestaende. Men for att prishojningarna skall kunna bli !bestaende fordras
att efterfragan hela tiden stiger mer an produktionsvolymen. Annars kan inte
prisnivan fortsatta att ,stiga. Om prisnivan faktiskt stiger, ar ~et val forenligt
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med vanligt sprakbruk att saga, ·att vi har anstrangt vara -resurser alltfor myc
ket, dvs. vi har overanstrangt var ekonomi. Varfor inte da saga det? Jag efter
lyser pa den punkten mera kla1rtext i finansplanen.

Men }ag tror inte, att en mera pedagogisk skrivning skulle eliminera penning
vardeforsiimringen oeh ta bort den overbudspolitik 80m driver iram den. Men
en haure pedagogik kanske skulle kunna betyda ett litet bidrag nar det galler
att skapa forutsattninga1r 'att minska inflationen.

Om man vill vara annu mer pedagogisk kan man ocksa saga, att om vi .bor
Jar processen genom att hoja priserna och inte later efterfragan stiga sna·hbare
an produktionen, sa kan priserna inte hallas kvar pa den hojda nivan. Om efter
fragan inte stiger lika snabbt, faT man med andra ord deflatoriskt ett tryok. ·Och
det trycket ar kanske inte forenligt ·med .full sysselsattning. Ser vi saken sa, far
vi .pro'blemet stallt pa sin spets. Jag kommer alltsa till den slutsatsen, att av mye
ket att doma behovs det en viss tendens till overanstrangning av samhal1seko
nomin, i den .mening jag nyas redogjort for, for att vi skall ha full sYlsselsattning
- nar penningvardeforsamringen borjar genom att priserna pressas upp fran
kostnadssidan.

Jag efterlyser ocksa hiittre pedagogik i ett annat avsnitt i finansplanen.Det
talas om att :finanspolitiken under 1964 har verkat i astramande riktning. Det
tycker jag ·ocksa ar ett vilseledande uttryckssatt. Motiveringen for det uttalandet
ar, att totalibudgetens underskott har minskat fran 800 till 250 milj.oner kronor.
Om vi ett ogonblick accepterar skrivsattet att just hudgetutfallet ar ett uttryck
for att budgeten har verkat atstramande, ar redan det uttalandet tvivelaktigt,
efterso.m det i hada fallen ar fraga om underskott i totalbudgeten. Det ar ka-rak
teristiskt, att man i nationalbudgeten anvander terminologin .att statsbudgeten
har verkat mindre expansivt under 1964 an 1963. Men i finansplanen sags det
som sagt, att den har verkJat i atstramande riktning. Det tycker jag ar att ·for
villa hegreppen.

Om vi ar 'forstandig'a nog att inte hara se pa ,budgetsaldot, nar vi skall he
doma verkningarna pa samhallsekonomin, .f.ramstar det som annu imera tvivel
aktigt, om finansplanen k!an sagas ha verkat atstramande. aim vi studerar dfek
ten av de atganler som delvis aterspeglas i de olika utgifts- och inkomstposterna
och summerar nettoerfekten pa samh·allsekonomin - vilket forvisso 'ar svart 
och inte bryr oss sa ,mycketom saldot pa hudgeten, 'ar det ganska uppenha.rt,
att !hudgeten har verkat expansiv:t.

Nar Jinansministern pa sa manga andra punkter i oversikten over konjunk
turlaget ar sa heundransvart pedagogisk, forstar j-ag inte varfor han inte kan
vara ·mera pedagogisk ocksa pa den har punkten.

Till sist viII jag s'ag,a nagra ord om de skattehojningsforslag som nu presen
teras. Jag tycker det finns en sak som har kommit bort i debatten om skattehe
redningens forslag liksom ocksa i dehatten kring finansplanen. Nar man talar
om en overgang fran direkt till indirekt heskattning, anfores manga goda skill
.for overgangen, men ·man glommer, att den prisstegring som hojningen av om
silttningsskatten innebar har en omfordelningseffekt pa formogenheternas real
yarde, som borde vara yard en ViS5 uppmarksamhet. For all-a dem 80m har till
gangar pa :bank, obligationer eller liknande, iblir det ingen hetydelsefull skill
nad, om prisnivan stiger och penningvardet alltsa sjunker genom att omsatt·
ningsskatten hojes eller om priserna stiger av andra orsaker. Med tanke pa
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fordringarnas reella kapkraft 'ar det totalt likgiltigt. Men jag undrar om inte
denna omfordelningseffekt drabbar de kategorier som har bara sma !armagen
heter. Jag talar alltsa inte nu om effekten pa olika inkomsttagarekategorier
utan om det satt, pa viIket en Jarmagenhet traffas. Jag ·ar inte saker pa, att den
formogenhetse£.fekt 'Som overgangen till indirekt beskattning medfor kan ·be
traktats som demokratisk - om man nu kan anvandadet .ardet i detta samman
hang - och om den egentligen averensstam'mer med den politik som rolan an
nars ar ganska ense om att fora.

Vad punktbeskattningen angar maste jag saga, att ,man hajer skatten pa cigar
retter alldeles pa tok .far litet. Priset pa cigarretter har stigit med ungefar 10
procent under den senaste ·femarsperioden, samtidigt som den allmanna pris
nivan har gatt upp med 20 procent. Antag att man faretog en ·mera drastisk
hojning dar. Antingen skulle manniskorna da -roka mindre och halsotillstandet
stiga - enligt vad den .medicinska sakkunskapen pastar - och nationalproduk
tens okning stimuleras. Eller ·ocksa skulle det rokas ungefar lika .mycket, oeh
da kom det in mera pengar till staten, d,vs. vi skulle fa en antiinflatorisk effekt
- enligt vad som ratt allmant antas. Hur det an gar blir det salunda en god
affar och en lamplig verkan pa samhallsekonomin. Och ,det ar val ett utmarkt
ekonomisk-poltiskt Medel som ger onskvarda verkningar under alIa forhallan
den - pa det ena eHer andra sattet! Det ar inte ·manga medel som har den ef
fekten.

Jag skulle gissa, att detsamma kan sagas om spritskatten, men .dar a,r jag ltills
vidare litet tveksam moo hansyn till bristen pa utredningar.

Slutligen tycker jag det finns anledning att lagga pa 'hetydligt mera skatt pa
hilismen an vad finansmininstern har vagat sig pa. Det ligger har till pa ungefar
samma satt. O.m takten i hilexpansionen nagot bro.misas, sa far vi hade direkt
oeh indirekt fri-stallda produktionsresurser for nyttig ·anvandning pa and~a om
raden. Vi slipper da ·bI. a. att ·riva ned staderna i den takt som vi nu ar tvungna
att gora ·for att forsoka bereda plats for alIa bilarna - vilket aldrig kommer att
lyokas bra. O·m darem.ot expansionen trots okad skatt fortsatter ioforandrad
takt, sa blir det oe~sa har en kopkraftsindragning -Deh hattre chanser till sam
hallsekonomisk balans!

Fil. kand. Tord Ekstrom: ferr ordforande: Under .budgetdebatten har i for
eningen ,farra aret patalade jag .den tendens till underskattning av den ekono
miska aktiviteten, som vi regelmassigt hrukar kunna konstatera ide prognoser
som fortlopande gores i nationalbudgeten oeh i konjunkturrapporterna. Samma
tendens farefanns ocksa under 1964.

Den stovsta underskattningen har nu som sa ofta tidigare forekommit pa ut
rikeshandelns omrade, dar utfrallet volymmassigt har blivit .mycket battre an vad
man .forutsade. Jag skall emellertid inte aterge 'Dag-ra uppgifter darom. I stanet
skall jag namna nagra siffror som ~ramfor allt ror utvecklingen pa investerings
omradet, eftersom det spelar en sa hetydande roll i samband med de nya skatte
fODslagen.

Forst viII jag emellertid erinra om att hela nationalprodukten for ett ar sedan
forutsags oka under 1964 med 4 ~ procent. I verkligheten hlev okningen minst
5 :lh procent. ,Och den Itotala fasta hruttoinvesteringsvolymen Iorutsags i progno
serna far ett ar sedan komma att oka med 3 ~ procent, medan den verkliga
okningen enligt den senaste uppskattningen 'blev 6 V2 procent.
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F().r de privata investeringarna forutsags en okning pa 1 procent. De har i
verkligheten o~at .med 5 lh procent. Investeringarna inom ·den egentliga iudu
strin heraknades i fj olarets nationalbudget komma att ;minska ,med 3 ~ procent.
Nu sags det att .resultatet pa det omradet har blivit battre, aven om man fort
farande raknar med nagon nedgang dar. Den stannar tydligen vid Ilh procent.
Foregen del aT jag dock beredd att sla vad am att vi i efterhand kOlmner att
finna att aven industriinvesterin.garna har okat under 1964. Men ocksa am den
senaste prognosen slar in, blir utfallet pa det omradet i all·a fall 'battre an vad
so-m forutsags for ett ar sedan.

Nar nya prognossiffror nu lagges fram .for investeringarna innevarande ar,
har man raknat med en stigande takt jamfort med foregaende nationalbudget,
och ,totalt raknar man i ar ·med 5 procent okning av investeringsvolymen. De pri
vata investeringarna forutses aka ·med 4 lh procent, ·och som statsradet Strang
namnde beraknas de industriella investeringarna i ar stiga .med sapass mycket
80m 6 ~ procent jiimfort med 1964. Nar alIt kommer omkring blir kanske ok
ningen annu Istorre, en utveckling 80m vi !bor,de ha vant oss vide

For investeringarna over huvud taget aI det hetydelsefullt att ,den ekonomiska
politiken ·baseras pa realistiska prognoser och !bedomningar, men jag ifragas.at
ter om sa ar faIlet nu. Finansministern viII, enligt v,ad han nyss sag,t, undanta
foretagens maskininvesteringar fran den foreslagna om·s-hojningen genom att
beskatta dessa investeringar med viss forsiktighet, namligen bara till 60 procent
av inkopsvardet. Det skulle hetyda en rabatt for naringslivet pa oa 300 miljoner
kronor per ar fr. o. m. den 1 juli 1965. Den atgarden vidtas aIltsa i ett lage, da
okningarna pa investeringsomradet, hade inom industrin och inom na.ringslivet
i ,dess heIhet, .red·an har kommit igang. Den saken vill val ingen nu .forneka.

Jag fragar da: Kommer inte den ekonomiska politiken att leda till att vi i ar
far en annu kraftigare' okning av industriinvesteringarna an vad 80m annars
skulle ha blivit 'fallet, och kraftigare an vad 80m forutsattes i .den senaste na
tionalbudgetprognosen? For mig framsta-r detta tillvagagangssatt Isom en onodig
eftergift at de privata investeringarna och naringslivet. Jag ser iute nagot reeUt
skal.for att i nuvavande lage handla pa det !Sattet.

Detta innebar emellertid inte aIls att jag ar likgiltig for investeringarnas ut·
veckling, eller att jag saknar forstaelse for vad investeringarna bety.derfor vart
n'aringsliv, men det ar fraga om nar olika atgarder skall sallas in. Fran mina
synpunkter framstar det 'Som vasentligt battre att vi sa att saga ger ett handtag
at naringslivet, sa snart den ekonomiska aktiviteten ser ut att horja ·m.attas aVe
Men det ar ingen 'Som vantar sig att den skall gora det under .detta are

Finansministern har i arets finansplan talat helt allmant om nodvandigheten
av att konjunkturvariera investeringsbeskattningen. Det tycker jag armycket
bra. Nar finansministernHingre fram har overtygat sig om att investeringarna
inte bara i naringslivet som helhet utan 'aven inom den egentliga industrin har
okat och aIltjamt okar ordentligt, hoppas jag da att han kommer att beskatta
investeringarna, inte hara till 60 procent av vardet som nu foreslas utan till
kanske 120 procent eller nagot sadant.

Jag upprepar att jag ingalunda ar komplett likgiltig for naringslivet och for
investeringarnas utveckling. Vad jag vill/ar att ·man gor mera allvar av foresat
serna att konjunkturvariera investerings:beskattningen. Det innebar, att sa fort
vi framdeles ser tecken pa avmattning inom naringslivet - och en sadan avmatt
ning kommer naturligtvis en dag - sa skall investeringarna inte beskattas aIls
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under en period -framover. Vi maste med andra ord ha en hattre planering i
tiden, en battre forlaggning i tiden av de ekonomisk-politiska atg-ardetna pa
detta omrade likaval som pa Imanga andra omraden.

Vidare vill jag saga nagra ord ocksa om allmanna skatteberedningens forslag
om mervardeskatt, 80m finansministern synes ha lagt pa hyllan - atminstone
tills vidare. Fran de synpunkter jag har anfort tror j1ag det ar bra att hail gor
det. Savitt jag kunnat se har det inte :funnits och finns inte nagra skal att frita
investeringarn,a :fran indirekt heskattning, vilket ju var en av huvudpoangerna
moo heredningens forslag till mervardeskatt. Jag har ett intryck av att hedom
ningen i finansplanen i det ,avseendet i stort !sett samrmanfaller meddet ,resone
mang som jag anfort i'min reservation i skatteberedningen.

I det sammanhanget vill jag hanvisa till utvecklingen av investeringarna hat
i laudet, sett pa langre sikt och med avseende pa hur investeringsky,oten - alltsa
de inhemska fasta investeringarnas andel av hela nationalprodukten - har ut
veoklats. Jag har da ordnat materialet i glidande femarsmedeltal, som gO! att
man far god oversikt over tendensen i utvecklingen. a,m jag inkluderar inneva
rande ar, skulle de prognosticerade siffrorna over investeringskvoten for 1961--..;."
1965 uppga till 19 procent for de privata, inhemska hruttoinvesteringarna. Det
talet har inte varit sa hogt Jfor nagon annan femarsperiod efter kriget, och det
ar ock,sa hogre Ian -for 1938 och 1939. Vi har haft en stigande total kvot for
privata investeringar, samtidigt som vi har haft en kontinuerligt sjunkande pri
vat konsumtionskvot.

Mot den hakgrunden tycker jag att det finns mycket starka skal for att over
arbeta allmanna skatteheredningens forrslagom mervardeskatten. En viktig syn
punkt hor da vara: Hur skall vi hast konjunkturva.riera investeringsheskattning
en har i landet? Inom parentes vill jag ocksa som sa IDanga ganger forr gora
den reflexionen, att om man vill beskatta invtesteringtarna liar det behovs, faller
hela aHmanna skatteberedningens resonemang om vikten av neutralitet i beskatt
ningen platt till marken, savitt jag forstar.

Vad finansminister Strangs skatteforslag i ovrigt angar vill jag som ende
principielle reservant i 'beredningen uttrycka en allman tiHfredsstallelse. Men jag
vill anda .framfora :tva synpunkter i sam.manhanget. Den forsta galler den over
gang fran direkt till indirekt skatt som finansministern samanga ganger -aven
har i kvall- har talat for. Herr Strang vill beskatta utgifterna merbch inkoms
terna mindre an tidigate. O:m man ser pa effekten ·av defolislag 80m nu lagts
fram, har atminstone inte ja.g av siffrorna i finansplanen kunnat utHisa nagot
annat Ian tatt effekten i det avseendet maste bli mycket hegransad.

I finansplanen finns det en oversikt over inkomsterna pa driftbudgeten under
de senaste aren, med hI. a. en post 80m heter skatt a inkomst och Iformogenhet
m. m. och en annan som heter tunar och acciser. Under 1963/64 gavde bada
posterna ungefar lika mycket, eller ca 8 % milj-arder kronor vardera. For bud
getaret 1964/65 tar intakterna av inkomstskatt av kanda skal ett stort sprang
uppat, medan de indirekta skatteinkomsterna i stort sett stagnerar. Nu vill herr
Strang reglera detta genom att justera upp de indirekta skatterna. Efter det ...;..-.
har han raknat ut - ,skall de indirekta ,skatterna under budgetaret 1965/66 ge
staten 10,9 miljarder, medan inkomstskatten m. m. ger nagot mindre eller 10,8
miljarder.

Men som finansministern .redan tidigare i dag framhallit kanman s~kert

rakna med att inkomsterna kommer att stiga mer an ·heraknat. Foljaktligen kom-



22 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 13 JANUARI 1965

mer inkomstskatten oeksa att ge mera. Da skulle man val strangt taget for bud
getaret 1965/66 kunna rakna med samma ·relationer som tva ar tidigare. Det
skulle i sa fall innebara att inkarnst- oehformogenhetsskatten ger drygt 11
miljarder oeh tullar oeh aceiser ungefar lika ·mycket. Savitt jag .£orstar blir det
salunda pa litet sikt ingen pataglig forskjrutning 'mellan inkomsterna av direkta
oeh indirekta skatter.

Om herr Strang viII fortsatta att minska inkotmstskatten oeh oka skatten pa
utgifterna, kan atminstone ett gott rad vara 'atJt han ser over foretagsbeskatt
ningen. Vi har oeksa en heskattning av foretagens inkomster. Men om han syf
tar till att minska aven denna inkomstbeskattning, lar han knappast heller i det
avseendet kunna folja allm!anna skatteberedningens redan framlagda eller van
tade ,forslag.

En annan sak 80m jag ocksa tvill,berora har ar utformningen av heskattningen
av aktier oeh andra realvarden. Dar har iinansministern som bekant inte fore
slagit nagra sarskilda atgarder i budgeten. Det finns en sarskild kommitte som
arbetar med hithorande problem, aktievinstutredningen, oeh den beraknas kunna
framlagga sina forslag senare i are Jag har .det intryeket att finansministern ve
lat ge foretagen en forman i samband ,med ·omsattningsskatten, darfor att han
inte ansett sig ge de hogre inkomsttagarna nagra sarskilda skatteformaner. Oav
sett hur darmedforhaller sig fa·r anda, savitt jag rforstar, ,manga hogre inkomst
tagare har i landet aven detta ar behalla en gammal forman, som for varje ar
blir alltmera orimlig, namligen den att vardeokningen pa aktier, fastigheter oeh
andra realvarden i alIt vtasentligt inte inkomstbeskattas.

Manforeslar som hekant ofta oeh garna sadana skattehojning!ar 80m inte
kommer att drah'baforslagsstallaren sj alv. J.ag :misstanker att sa var fallet aven
med professor Dahmen, nar han rforordade hojd skatt pa cigarretter. Sjalv ar
jag aktieagare - visserligen i myeket liten utstraekning -men jag kan inte
hegripa varfo,r de inkomster jag itillfors genom vardestegringen pa de aktierna
inte heskattas, Dar vartenda ore som jag annarsmodosamt fortjanar ihop imitt
arhete masie tas upp till heskattning. Om vi far en andring i aktievinstbeskatt
ningen av antytt slag .£orutsatter jag ·bI. a. att man far .ratt att gona ,motsvarande
forlustavdrag.

Fran aktievinstutredningen kan man val inte vanta nagot sa Iangtgaende for
slag. Det skulle inte sVa'mma med Jinansministerns direktiv till den utredningen
- om jag minns ratt. Men en inkomstbeskattning avaIl vardestegring pa aktier
oeh fastigheter skulle kunna ge ett kraJtigt okat skatteunderlag, vilket i sin tur
kunde mojliggora sankta skattesatser i inkomstbeskattningen. Det finns med
andra ord inget ont, som inte har nagot gott med sig.

Vidare vill jag fra:mhal1a att hedomningen av fragan om beskattning av real
varden naturligtvis sammanhanger med de problem som jag inledningsvis be
rorde, alltsa med var syn pa framtiden oeh vad vi vagar tro <>m den. Vid en per
manent hogkonjunktur med full sysselsattning skulle realvardeokningen bli mer
eller ·mindre hestaende, genomsnittligt sette Det kommer sa att saga nya vagor
med varje konjunktureykel, oeh det illustrerar oeksa vad jag sade tidigare, nam
ligen att den underskattning av aktiviteten somman ofta gor i prognoserna spe
lar en stor roll for den ekonomi8ka politi-kens utformning.

Jag harmanga ganger tidigare framhallit att det ar utomordentligt viktigt
att vi blir pa det klara med att overkonjunktur oeh inflationsrisker ar det stora
ekonomisk-politiska problem, som vi har framfor oss. Ofta har man emellertid
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den installningen till framtiden att de goda tidema kan ta slut nar 80m heIst,
och att vi mycket snart kan ,fa lagkonjunkturer. Med en sa,dan installning maste
det .rimligtvis vara mycket 'Svarare att :fa bukt med overkonjunkturen oeh infla
tionsrisken. Men vi har inte fatt nagot hardare konkurrensklhnat, .vilket man
fran sa rnanga hall sa ofta har pastatt. Vaid vi har fatt ar i ,stallet en mer eller
mindre stark inflation.

Den prisstegring vi haft har i landet har varit oeh ar utan tvekan stor. Jag
menade for ett ar sedan att vi skulle vidta skattehojningar, oeh enligt min me
ning borde de hojningar 80m nu foreslas ha kommit i fjol. Som det framhallits
i budgeten hanger visserligen prisstegringarna hlar ,samman med prisutveeklingen
i andra Hinder. Men det kan iinda inte vara lampligt oeh lyckligt att fora en
finanspolitik 150m den vi 10rt under senare tid, da det ,statliga lanebehovet under
loppet av en lang hogkonjunktur har okat stadigt. Ty sadan har jn den faktiska
utvecklingen varit.

Men jag tror inte heller att vi skulle ha kunnat sta sa sarskilt langt bara med
en sta~kare finanspolitik. For att komma langre behovs mer an en god Iinans
politik oeh en bra penning- oeh kreditmarknadspolitik. Vad jag har syftar pa ar
narmast arbetsmarknadspolitiken. Dar ar det lyekligtvis sa, attdet i den nya
budgeten ·foreslas betydligt okade anslag for hedrivande av en mera effektiv
oeh omfattande arbetsmarknadspolitik, 'Sam kan oka arbetskraftens rorlighet.

Men nar alIt kommer omkring 'behovs det ann'll mera, om vi skall kunna 108a
den JulIa sysselsattningens problem vid stabila priser. Enligt min mening racker
det inte ·med avtalsforhandlingar av .det slag som vi nu har, oeh att vi hedriver
den ekonomiska politiken alldeles separat vid sidan om dem. Sjalvfallet ar det en
myeket stor oeh viktig fraga hur vi skall kunna bevara avtalsfriheten har i lan
det. Men jag tror att vi alIa skulle vara 'betjfanta :av att herrar Geijer oeh Ku
gelberg oeh andra inblandade potentater samtidigt som de forhandlade tvingades
stalla fragan: Vilket naringsliv skall vi ha, oeh var nagonstans skall vi ha var
arbetskraft sysselsatt?

Det ar mitt bestamda intryek att arbetsgivarna ar ,mera negativa, nar det gal
ler att ta upp en strukturdiskussion - om jag sa far kalla det - ·om vaIt na
ringsliv, ,an vadman arpa :den fackliga sidan. Det ar inte sa lange sedan 
jag ltror det var i fjol hostas - LO:s ordforande i ett tal ifragasatte nodvandig
heten avatt ha vissa laglOneforetag oeh kanske t. o. m. laglonenaringar har i
landet.

Jag vill i det sammanhanget oeksa hanvisa till LO-skri;ften Samordnad 00
ringspolitik, i vilken problemet om atbetsmarknadens rorlighet oeh Iforanderlig
heten i vart naringsliv for nagra ar .sedan togs upp till behandling.

Nu skall jag inte hlar uppta tiden med att utveekla nagra tankar om hur en
sadan sammankoppling av avtalsforhandlingar och overlaggningar om den ek.o
nomiska politiken skulle kunna ga till..Men jag tror att det yore en angelagen
uppgift for finansministern att forsoka medverka till att sadana diskussioner
kommer till stand i vidgad utstraekning.

am herr Strang lyekas med det, tror jag att vi ,alla skulle vara att gratulera.

Bruksdisponent Bengt Lagercrantz: .Herr ordforande! Jag skall uppehalla
mig vid tva av finanspolitikens huvuduppgifter, ·dels ·dess medverkan till en opti
mal resursanvandning, ,dels dess uppgift att tiUsalnmans med penningpolitiken
astadkolnma balans i var ekonomi.
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De ekono·miska framstegen bestammes saviiI av vad jag viII kalla Ide direkt
produktiva faktorerna, representerade av produktionsappara1ten inom industri
och andra naringsgrenar, som de indirekt produktiva faktorerna ,representerade
av forskning, utbildning, administration, bostader och sa'mhallsbildning samt en
mangd hjalpfunktioner som aterfinnes saval inom den enskilda 'Som den offent
liga sek,torn.

Jag tror .man kan saga att vi ar eniga om att fordelningen av investeringarna
mellan dessa omraden skall goras med tanke pa optimal rframstegstakt, ·och vad
vidiskuterar ar aels hur mycket av vara nyskapade resurser 'som skall ·anvan
das for investering respektive konsumtionsokning, dels hur investeringarna skall
fordelas for ·maximallonsamhet.

Det ar svaTt nog att losa detta problem inom det enskildaforetaget och givet
vis 'annu '8varare att av.gora fordelningen ,meHan den enskilda och offentliga
sektorn, i all synnerhet som vi i sa liten utst~ackning Ihar nagra direkta mark
nadsmassiga kriterier pa efifekten av insatserna i den senare.

Foretagarna heskylles i allmanhet for obefogad pessimism i sina hedom
ningar av framtidsutsikterna ·med hansyn till konsumtionsokning, dvs. lone
hojningar, eller tiHdelning av resurser till den indirekt produktiva sektorn. Som
hevis pekar man pa den gynnsa.mma utveoklingen trots ·alla oka,de kostnader.
Pesshnismen sammanhanger emellertid medforetagarnas kannedom om hur
mycket lattare det gar att oka an att minska sina kostnader (det kanske ocksa
finansministern kanner till), och hur evart det ar att komma ur en ·olonsam
situation.

I framgang ar sjalvfinansiering mojIig, och da har man dessutom ·forutsatt
ningar att ,fa lana. Sa lange lonsamheten bestar kan .den saledes okas och ge plats
for nya loneokningar och belastningar :fran ·finansministern, och det ar dar-for
naturligt att man :med all ·makt slar vakt om lonsa'mheten, som ar nyckeln till
saval det egna foreta.gets som dess anstalldas och ,det aHmannas framsteg.

I detta langsiktiga vinstdelningssystem (aT det trots allt de ;direkt produktiva
resurserna Isom ar grundlaggande, och otn vi inte satsar tillrackligt pa aeBSa, ar
det risk for att investeringarna i de indirekt produktiva blir orantahla. Det ar
darfor allvarligt att foretagens investeringar .i sa manga ar varit oforandra.de,
samtidigt som den bffentliga sektorn expanderat oerhoTt kraftigt. Jag skulle
finna .det ganska naturligt, om finansministern i nagon man delade foretagarnas
i detta avseende nagot pessimistiska grundsyn, da {oretagens forhallanden i myc
ket paminner om landets. Sa lange man ar pa den sakra sidan har ,man an·anover
utrymme, medan man i motsatt fall ar tamligen maktlos.

Saval i foregaende ars som arets statsverkspropo.sition har .finansministern
ocksa poangterat de stagnerande investeringam,a inom naringslivet och aven
angivit att produktionshojningen 1965 inte beraknas hli lika hog som under
1964, darfor att vi n1armat oss taket for produktionskapaciteten. Han ,forutsatter
emellertid att investeringsokningen skall komma igang igen och antar en ok
ning pa 5 a 6 procent. Jag skulle garna vilja veta vad han haserar sin uppfatt
ning pa, och jag viII papeka att de goda avsattninggforhallandena iute har med
fort en ·motsvarande lonsamhetsstegring. De av budgeten astadkomna kostnads
hojningarna lar heller inte forhatlra laget i detta avseende. Foretagens investe
ringsvilja kan dock besta genom :forvantad lonsamhet pa nyinvesteringar, men
problemet blir da hur kapitalmarknaden skall klara detta.

Foretagsledarens pessimism ar ocksa heroende av ovissheten infor framtiden
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saval betraffande marknadsHiget, konkurrensformagan, finansieringsmojligheter
na oeh arbetsmarknaden som statliga oeh kommunala planer. I ·allt sto.rre ut
straekning soker vi emellertid att minska denna osakerhet genom en langsiktig
planering, dvs. pa basis av vidgade kunskaper skapa handlingsalternativ som for
beredelse for en under alla forhallanden oviss framtid. Detar myeket .tiUfreds
stallande att det statliga planeringsarbetet kommit igang pa allvar, oeh ,man ser
med forvantan {ram mot puhliceringen av de f01"'sta resultaten.

Med en suecessivt forfinad planeringsteknik oeh ett intimt samarbete mellan
enskild oeh offentlig planering 'bor det skapas batlre mojIigheter till en optimal
fordelning av resurserna inom den totalekonomiska ramen. Sy.ftet med en sadan
utokad privat och offentlig planeringsverks·amhet ar darvia inte att astadkomma
fast hundna planer utan att minska -Dvissheten om den totalekonomiska ramen
och den andra partens handlande samt att skapa en biittre handlingsberedskap.

Skall den offentliga planeringen ha nagon verklig mening, ar det emellertid
nodviindigt att fa in aven de kostnadskravande, politiskt beslutade reformerna i
langtidsprogrammet, sa att ide satts in i ett ekonomiskt sammanhang i stalIet
for atl som nu ·be.slutas val' oeh en for sig. Det ar markIigt hur valgorande en
Hlugtidsinvesteringshudget ar aven for valgrunda,de nya investeringsuppslag,
och jag un,drar om inte detta skulle kunna ge finansministern det manover
utrymme 80m h·an sa val1behover.

Jagberorde Dy-5S nackdelarna ,med att vi saknar 10nsamhetskriterier pa ef
fekten av insatserna i den .offentliga sektorn. Desto mer.a angelaget ar det dar
for att tiUampa marknadshushallning dar detta ar mojlig;t, -Doh man maste
darfor beklaga att det iute har gj orts nagot allvarligt .forsok att aterstalla en
fri hyresmarknad.

I den man marknadshushallning inte kan tiHampas aT det nodvandigt att
tinse att de 80m far del av servicen fran den offentliga sektorn verkligen be
talar for den, och jag ar inte overtygad om a,tt sa ve:pkligen sker overallt. Som
ett utmarkt exempel vill jag framhalla ·foregaende aIS hojning av tele-avgifterna
for att .finansiera utbyggnaden i snahbare takt samt arets beslnt aitt de kom
muner som har laga skatter inte i lika stor omfattning far ga ut pa lanemark
naden och darigenom ·minska kapitalutbudet.

I likhetmed professor Dahmen ifragasatter jag oeksa om bilismen betalar
de kostnader .den a!samkar samhallet. Vern betalar egentligen den oerhort ka
pitalkravande ombyggnaden av vara stader - iso-m ar ett resultat av de pa
grund av ihiltiitheten helt rforandrade kraven pa samhallsbildningen - oeh vem
betalar sjukhuskostnaderna ,for aHa trafikskador? Finansministern hrukar erinra
om hur stora bostaos- oeh samhallskostnader som blir foljden av foretagsex
pansion med personalokningar. Skulle inte detia kunna aterspeglas i krav pa
storre insatser vid nybyggda hus, sa :att anspraken pa statliga Ian ·minskades?

Slutligen vill jag i detia avsnitt berora vikten av att se till att tillgangliga
personalresurser verkligen utnyttjas. Det ar visserligen ett framsteg att vissa
av o~agenheterna med sambeskattningen borttages, men det ar beklagligt att vi
inte har fatt en rationell skattereform.

Vid tidigare ;debatter har finansministern och professor Dahmen presenterat
olika liknelser for ·att :beskriva samhandet mellan finans- oeh penningpolitiken.
For min del finner jag finansministerns liknelse med tva kommunieerande karl
for,trafflig, men da han uppenbarligen satt in en avstangningsventil mellan
karlen ar det hetydligt Hittare att anvanda professor Dahmens liknelse for att
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askadliggora .finansministerns politik, d. v. s. hans satt att hantera de .dar tva
tommarna - eller ena ,tommen rattare sagt. .

Nar konjunkturen har harft behov av stimulans, sa har finansministern oeh
riksbanksohefen pa ett utom.ordentligt samspelt satt kortmed losa tyglar. Ex
panderande oeh underbalanserad budget samt sankt ,ranta har gj ort god effekt.
FrisHippande av investeringsfonder har varit ett annat verksamt medel, som
emellertid fran saval rattvise- som effektsynpunkt borde kompletteras med fri
avskrivning pa ,byggnader som uppfores under den tid 80m fonderna far tas i
ansprak, sa att aven ,foretag som inte har haft mojlighet att i tidigare skeden
samla investeringsfonder .far en chans att konsolidera sig. Idet sammanhanget
kan jag inte underlata att Ipapeka de mindre tillfredsstiillande principer som
tillampats for frislappningenav fonderna under nuvarande hogkonjunktur. For
framtiden kan man kanske OekSa hoppas attfinansministern utokar sin arsenal
med reella skattesankningar.

I motsatt ekonomiskt liige med behov att bromsa en overkonjunktur ar eki
paget inte lika elegant..Redan 1964 borjade hasten ga ~betankligt Isnett med
med huvudet, oeh man Jragar sig om riksbanksehefen i ar skall .behova dra sa
hart i sin tom att hasten kan. se korsvennerna i ogonen.

Det ,forefaller som om finansministern resignerat i fraga om att verksamt
stoppa inrflationen med hjalp av finanspolitiken. Har det blivit med inflationen
som med vadret: aHa talar om den men ingen gor nagonting at den. Jag kan
inte finna att det vid nuvarande lage finns nagot annat verksamt satt an att
halla nere utgi£terna.

Pa detta S'varar givetvis 'finansministern att det ar fraga om automatiska
utgiftsstegringar pa grund av tidigare politiska beslnt. Detta minskar inte fi
nansministerns och regeringens ansvar. Det ar finansministems uppgi£t att
skapa utrymme for variation i statsutgi'ftema saval uppat som nedat, oeh att
dettamisslyekats visar hur nodvandig en langsiktig planering ar aven betraf
fande s. k. politiska beslut oeh <!eras ekonomiska verkningar.

Direktor BertiI ostergren: Herr ord.forande! Finansministern har i sitt in
ledningsanforande utforligt uppehallit sig vid de skattepolitiska atgarderna, oeh
jag skall hegransa mig till nagra reflexioner i anslutning till den del av fi
nansplanen 'Sorn galler skattereformen.

Skatteberedningens rfor.slag hestod av tre huvudkomponenter: mervardeskatt,
soeialforsakringsav.gifter -oeh den direkta skattereformen. Trots att jag suttit
med i skatteberedningen, oeh trots att jag inte reserverat mig pa samma satt
som Tord Ekstrom, viII jag and! inte kritisera finansministem ,for att h:an
vill gora ytterligare utredningar om ·mervardeskatten. Han har ·anfort skal for
det, oeh jag tyeker att i varjefall en del av dem ar hallbara.

I stallet for mervardeskatt 'foreslar 1inansministern tills vidare andra indi
rekta skattehojningar, Deh jag tycker inte att han kan kritiseras for att en mera
genomgripande indirekt skattereform far ansta nagot. En punkt i finansminis
terns anforande, som kan verka vilseledande, viII jag emellertid ·berora. Finans
ministern menar att ·medborgarna hellre tar en 9-procentig omsattningsskatt
an en 13-proeentig mervaJ}deskatt. Men de 'bada :skatterna kan inte utan vidare
jamforas med varandra. Det ar sakerligen en ratt allrnlan uppfattning att man
kan gora det, ·men i sjalva verket motsvarar den 13-proeentiga mervardeskatten
bara en hojning av omsattningsskatten fran 6 till 9,5 proeent.
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Daremot vill jag kritisera finansministern for att han inte tagit upp for
slaget om socialforsakringsavgi£terna. Jag ar forvanad over det, ty jag vagar
havda att forslaget om arbetsgivaravgifter i anknytning till ATP-avgiften var
den mest grundligt diskuterade och genom.arbetade delen av skatteberedningens
forslag. Det lorslaget anvisade en smidig vag for inkomstforstarkningar, sam
tidigt som det direkta skatte- och avgiftstrycket kunde minskas. Det ,borde fi
nansministern ha uppskattat. Forslaget lag dessutom i linje ·med den allmanna
utvecklingen av 'socialforsakringarna och med stravandena mot en storre sam
ordning mellan dem samt i linjemed de finansieringssystem som galler ute i
Europa.

Men systemet kraver en riatt lang overgangstid for att komma i Iull funk
tion. Jag ;menar darfor at! det hade varit sarskild anledning att utan .drojsmal
starta den fo~sta etappen i ,den reformen. Men finansministern ha.r i stallet valt
en omkonstruktion av ·folkpensionsavgiften, vilken forstarker effekten av den
forra aret horttagna avdragsratten och gor att finansieringen hlir ·mindre av
gifts- och ·mera skattebetonad.

Salvitt jag vet fick ocksa skatteberedningens for:slag om socialforsakrings
avgifterna allmarrt stod vid remissbehandlingen. Jag kan inte minnas att nagon
av de mera betydelsefulla instanserna hade nagra allvarligare invandningar :mot
forslaget. Jag kan intefinna att det pa den punkten har ifunnits anledning for
finansministern att vanta; jag efterlyser dar.for de motiv som legat till grund
har-for.

Finansministerns forslag star alldeles tveklost i strid ;med huvudlinjerna i
skatteberedningens forslag. Den starkaste kritiken maste riktas mot forslaget
om den dir:ekta statsskatten. Dar gor .finansministern tre operationer, en ,med
folkpensionsavgiften - som jag redan har 'berort - en med kommunalt skatte
av.drag (rIor en skatt som aldrig har existerat!) och en med skatteskalorna.
Alla dessa operationer verkar pa samma satt: de gor stigningen i skatteskalorna
brantare och forstarker progressiviteten i vissa avsnitt.

Skatteheredningen foreslog en reell marginalskattesankning i praktiskt taget
hela skatteskalan. ·Lontagarorganisationernas representanter i beredningen och
en Jorvanansvart hred remissopinion - tjanstemannens, arhetsgivarnas, na
ringslivets och jordbrukets organisationer samt manga Hinsstyrelser - ville i
det avseendet ga annu langre an .heredningen..Denna opinion ansag att de hoga
marginalskatterna skulle ,fa olyckliga verkningar fran samhallets synpunkt.

Men finansministern gar i rakt motsatt riktning. Hans marginalskattesank
ningar motsvarar totalt ungefar halften av skatteberedningens forsta etapp.
Dessutom galler de hara vissa hegransade skikt i skatteskalan och motverkas
av den omkonstruerade folkpensionsavgiften. Totalresultatet blir foljaktligen en
progressionsskarpning.

Det positiva draget i den direkta heskattningsreformen ar att vi far en Iri
villig sarbeskattnin.g. Arhetskraftforsorjningen ·ar en strategisk punkt i hela var
ekonomiska politik, och :for att klara den hlir vi i 'allt hogre grad beroende
av de gi'fta kvinnomas ar'hetsinsatser - ja, i avgorande g,rad heroende av dem.
Man far verkligen h,oppas att den praktiska utformningen av den Ifrivilliga
sarbeskattningen - 80m viannu inte vet nagonting om - hlir sadan att denna
moj.lighet att stimulera gifta kvinnors forv,arvsarbete inte forfuskas samt att
det skall ga sa snabht att utarbeta ett forslag till ,fullstandig siirbeskattning, att
vi kommer thort fran den nuvarande situationen. Det ligger sjalviallet inte i
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linje med den onskvarda utvecklingen pa :arbetsmarknaden att utforma skatterna
sa att kvinnorna for.edrar att stanna hemma.

Finansministern sade i sitt inledningsanforande att det finns 1 milj on rfa
miljer, dar hllstrun inte kan fa -forvarvsarbete. Herr Strang menade val att
det ,finns 1 miljon familjer har i landet, dar hustrun inte Jorvarvsarbetar. I
manga fall kan hustrun fa forvarvsarbete, och pa manga omraden Iormligen
ropar man e£ter arbetskraft. Det ar bara en del av <lenna miljon gifta kvinnor,
som inte kan fa forvarvsarbete. Forsta gangen jag horde finansministern an
vanda det uttrycket var Ii radio. Da trodde jag att det var en ren felsagning.
Men sedan horde jag samma sak i TV i gar. "Felsagning igen" , tankte jag.
Men nu har jag hortdet upprepas for tredje gangen har i kvtall, och darfor
vill jag nu be finansministern 'att ratta den felaktigheten i sitt mauUiskript till
det .fjarde anforandet.

Utover storre och mera ja'mnt fordelade marginalskattesankningarforeslog
skatteberedningen 'ocksa horttagande 'av folkpension5avgifterna samt hojning av
forvarvs- och ortsavdragen. Man far en uppfattning om skillnaden mellan skatte
heredningens och ,finansmini1sterns fo,:r:slag, nar man konstaterar att ·heredningen
har :beraknat inkomstskattetiteln till 6,5 miljarderfor ar 1966, medan finans
ministern -for nasta ,budgetar raknar med 10,8 miljarder. Kven om skillnader i
b.erakningsgrunderna gor den faktiska skillnaden nagot mindre, visar siffrorna
andit att finans-ministern.s forsIag iute stammer ;med huvudlinjern:a i skattebe
redningens forslag. Jag vill ocksa i likhet med Tord Ekstro·m understryka att
finansministerns ,forslag inte innebar nagon egentlig forskjutning Iran direkt
till indirekt beskattning.

Men nar det galler avvikeIserna ,fran skaitteberedningens forslag betra.ffande
den direkta skatten har finanSlninistem i varje fall enmotivering, namlig.en
inkomstutj amningen ()ch onskemalet att skattebordorna skall fordeIas cIter !bar
kraft - eUer hur man nu vill uttrycka det.

Jag tror vi ar ganska manga 'som vill ge finansministem det erkannandet
att den ekonomiska politik, 80m han star som malsman for, i ,manga avseenden
har varit framgangsrik. Men liksom allting annat har ,den ()cksa sina svag·a
pun~ter. Jag viII har berora tva Isadana.

En svag punkt ar overtron pa de extremt hoga marginalskatternas :betydelse
fran fordelningspolitisk isynpunkt, dvs. som medel att forbattra de Iagre in
komsttaga.rnas situation. Jag skall har i korthet forsoka ange va~for j.ag menar
attdet ar en overtro.

1) De mycket hoga marginalskatterna har sa ringa statsfinansiell -betydeIse,
att de inte ttillfor de Iagre inkomsttagarna nagra fordelar. Lat oss anta att
man bygger ut finansministerns marginalskattesankningar sa, att det t. ex.
blev en 4-procentig sankning i inkomstskikten mellan 30 000 ·och 100 000
kronor. Det skulle inte kosta mer an ca 70 miljoner, d. v. s. 0,3 procent av
statsinkomsterna. Om man gor det hetydligt djarvare experimentet att be
gransa den hogsta statIiga marginalskatten till 40 procent, sa skulle det
kosta ungefar 200 miIjoner kronor, d. v. s. 0,7 procent av statsinkomsterna.

Med de hoga marginalskatterna topphugger ,man medelhoga och hogre in
komster men ,tiUfor inte de lagre inkomsttagama nagra namn-varda ekono
,miska ,fordelar.

2) Progressiviteten gor sig gallande paden dekIarerade inkomsten, men denna
ger inte nagot rattvist uttryck ,for den ekonomiska barkraften. Vi vet genom
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statistiska undersokningar att vissa nominelIt Uigr.e inkomsttagare, t. ex.
jordbruka-re, har konsumtioll's- och skatteutgifter som hogst avsevart over
stiger den deklarerade inkomsten.

Manga faktorer, t. ex. utnyttjande av avdragsgilla utgifter, inkomsternas
fordelning i tiden, skatteflykt och Inycket annat - vilket alIt ar mycket ut
bredda foreteelser - gor att arsinkomtsten ar en dalig ,matare av skattefor
magan. Darfor drabhar progressiviteten i viss utstrackning 'blint och slump
massigt. De fordelningsmassiga effekterna blir darfor delvis andra an de
avsedda.

Den amerikanske ekonomen Henry Symons :skrev pa 1930-talet att politi
kerna Tostar igenom hoga progressiva skattesatt,ser, som de stolt .forevisar for de
stora valjargrupperna, och i tysthet paminner de sedan sina imera va1situerade
gynnare om kryphalen. J\tlen hur gar det for dem som inte har nagra :kryphal?

3) Betraftfande den omdiskuterade fragan om pr;ogressivitetens inverkan pa
arbetsvilja och sparande viII jag av tidsskal bara erinra om att t. ex. lands
hovding Per Eckerher.g i sitt remissyttrande anfort en sadan inverkan 80m
skal for :att reduceramarginalskatterna mer an vad skatteber.edningen fore
slagit.

4) Prog-ressiviteten har i vissa fall en tendens att overvaltras via lone- och
prisbildningen. Det forrycker progressivitetens erfekt ytterligareoch verkar
i vis'S utstrackning kostnadsuppdrivande.

5) Den ,starka progressiviteten forsvarar en losning av familjebeskattningsfra
gorna, v.erkar likaledes forsvarande vid forsoken att losa fragan om defi
nitiv kallskatt och har ogynn,samma psykologiska verkningar. Den upp
fattas na;mligen ofta som orattfar.dig, nar den eliminerar mer an halften av
en inkomlstokning som uppnatts genom okade arhetsinsatser.

6) For att forbattra de lagre inkomsttagarnas :situation :behovs inga extrema
·marginalskatter utan i stallet strukturpolitiska atgarder inom social-, ut
hildnings-, arbetsmarknads-, narings- och lonepolitiken.

For att inga missforstand skall uppsta, vill jag understryka att jag aIls inte
fornekar ,progressivitetens ,fordelningspolitiska hetydelse i stor.sta allmanhet. Men
jag havdar att det finns en tendens att over-skatta den Iordelningseffekt 80m
~pnas genom extrem marginalskatt. M·an far latt det intrycket att de hoga
marginalskatterna sna-rast uppehalles som en politisk symhol for inkomstutjam
ning. Jag havdar ocksa att det ,finns manga andra faktorer, .som vi maste ta
han'syn till, an hara den mycket 'hegransade fordelningseffekten hos extrema
marginalskatter.

Detar pa tiden att ·man fran fackekonomiskt hall har i landet horjar roja
upp i vidskepelsen kring de extrema marginalskatternas fordelningspolitiska
effekt. Det ar anmarkningsvart att ekonomema i Sverige har diskuterat dessa
fragor sa mycket mindre an sina kolleger i andra lander. Jag tror t. ex. att
man mycket 'salIan diskuterar de fragorna har i Nationalekonomiska foreningen
--:- om det nu kan vara for att det inte anses riktigt fint att gora det, eller
vad det kan :hero pa.

Den andra svaga punkt i den ekonomiska politiken som Jag har vill berora
ar motviljan mot langtidsplanering. Det brukar saga:satt .det ligger i politiker-.
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nas natur att skygga for en langsiktig malsattning, och ifinansministem ar 1

det avseendet en typisk representant for politikerna. I finansplanen .sager han
att en bindning till ett langtidsprogram - 80m skatteberedningen foreslagit 
"knappast ar forenlig med principerna for en aktiv och e£ter konjunkturut
veeklingen anpassad -finanspolitik".

Jag har for min del iute uppfattat skatteberedningens program pa det sattet.
For det iforsta lforeslog ,beredningen att huvuddelen av aJtgarderna skulle in
sattas ·redan forsta aret. Det var bara vissa atgarder 80m skulle verka pa
Uingre sikt. For det andraar det sj alvklart att budgetbalansen lika val som
speciella 'atgarder, exempelvis pa foretag·sbeskattningens o.mrade,maste kunna
variera.s.Men det utesluter ju inte att man kan .fora en rampolitik pa skatte
omradet och att man har en langsiktig malsattning ·for de onskvavda skatte
re£ormerna, en malsattning som man arbetar mot inom den variationsram som
en aktiv konjunkturpolitik kraver. Jag har 'Svart att forsta att man over huvud
taget kan 'bedriva en ekonomisk langtidsplanering utan en Hingtidsplan ocksa
pa skatteomradet.

Men finansministern ar en overraskningarnas och improvisationernas man.
Arets hudget berattigar honam tyvarr inte till titem improvisationernas ·mastare.

Professor Leif Muten: 11err ordforande! Vid de juridiska fakultetema har
vi nagot som kallals for praktikerundervisning. Kvallens foredrag har styrkt
min uppfattning att en serie i finanspolitik av herr StIiang .skulle vara en
verklig "panggrunka". Det ·ar av flera skal synd, att statsradet knappast har
tid att ge ,den.

Av tidsskal skall jag inskranka mig till att tala om sadana saker i budgeten,
som jag tycker illa -om. Vad jag da sager ar rent personligt. Jag foretrader
iute Dagon organisation eller annan intressegrupp.

Det iforefaller mig som om marginalskaotteproblemet, sarskilt den s. k. puc
keln, iute har fatt nagon sarskilt lyeklig behandling i Iorslaget. Det ar :gott oeh
val att sjalva skatteskalan andra,s i utjiimnande riktning. Men sankningen av
marginalskattesatserna i puckelomradet forefaller att i de flesta fall - jag
undantar omradet mellan 16 000 och 24 000 kronor i heskattningshar inkomst
for gifta - :mer an kompenseras av den marginalskattehojning som det and
rade utskyldsavdraget oeh de andrade folkpensionsavgiftema for med sig.

Betraffande folkpensionsavgifterna innebar de nya reglema att de kommer
in i marginalskatteberakningen aven ovanfor det proportionella skiktet. Skatt
skyldiga ·med en ve~klig inkomst fran ca 17 000 till ungefar 40 000 kronor far
darmed 4 procent hogre marginalskatt, e£tersom folkpensionsavgiften inte heller
ar avdragsgill. Utskyl.dsavdragets forandring innebar for de skattskyldiga 80m
har mer an 18 000 kronor i sammanraknad nettoinkomst och - heroende pa
den kommunala utdebiteringens hojd - mindre an nagonoting mellan 23 000
och 42 000 kronor i sammanraknad nettoinkoID,st, att kommunalskatten kom
mer !inmed sin f.ulla hojd i deras marginalskatteberakning i staIlet for att bli
reducerad med 'vardet av utskyldsavdraget.

Det ,finns ocksa en :del annat att saga om dessa andringsforslag. Om man
viII gora om folkpensi0 nsav.giften pa foreslaget satt, forefaller det mig finnas
kvar sa sma skillnader mellan avgiften och den vanliga statsskatten, att det
borde vara mera ·.ration.ellt att haka in den. Eller finns det verkligen rationeUa
skal att hefria personer runder 18 och over 66 ar samt Mir ej mantalsskrivna
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personer, aven om de arbetar har, och har ·mantalsskrivna utlanningar fran
stater ·med vilka vi inte har traf.fat avtal om social trygghet? Finns det Dagot
skal att r.estituera Iolkpensionsavgifter just till italienare, ,som flYittar hem? Det
gor vi nu enligt sar,skHt ·avtal.

Egentligen ar det bara en vasentlig skillnad kvar :mellan folkpen'sionsavgiften
oeh statsskatten, oeh fragan 'ar om den ar sarskilt valmotiverad, namligen det
gemensamma avgiftsmaximum for gifta och ·ogifta. Fran synpunkten av den
s. k. troskeleffekten mot hustrns arbete kan den regeln visserligen vara hra i
en del inkomstgrupper, men i gengald innebar .den att man i vissa inkomst
skikt i narheten ·av .den nya tudelningsgransen ger ett i och for sig knappast
motiverat, siirskilt privilegium som gar langre an tudelnin.gen.

Om vi senare viII genomfora allmanna skatteheredningens forslag till grund
skyddets finansierin.g, innebar inforandet av ratt till ortsavdrag tfran avgifts
underlaget for folkpensionsavgiften ett betydande hin'der. Antar man att ar
betsgivaravgiftema ytterst far baras av de anstallda, kommer namligen en
sadan reform att kunna ·framstallas som en myeket 'betydande skat'tehojning for
de lagsta inkomsttagarna.

Men om meningen ar att avvisa skatteberedningens forslag i denna del, fO're
faller det mig 'hetydligt mera ra·tionellt att haka in folkpensionsavgiften i den
statliga inkomstskatten.

Den nya formen for berakning av utskyldsavdraget forefaller tekniskt h.e
svarlig. Om vi i prineip ·bibehaller nuvarande hlankettuppstallning - och den
ar av atskilliga skal svar att komma ifran - ·maste man tfylla i ·blanketten till
en bit in pa sidan 3, sedan ga over till fjarde sidan oeh gora den halv.fardig,
darpa slutfora tredje sidan och till sist ga fram till slutsumman pa sidan 4.
Man undrar vad deklarationsbyraerna skall ha for det hesvaret.

Fran fordelningssynpun~t ar reformen inte heller sa lyckad. Den ger mye
ket till skanebonderna oeh ganska litet eller ingenting aUs till de sma inkomst
tagarna i N-orr.lallds hogskattekommuner. Som norrlliinning ogillar jag detta.

Betraf£ande den indirekta ~beskattningen har jag svart a,tt forst! meningen
med att i normallaget ha en skatt pa foretagens inv.esteringar. Nar i England
Riehardson-kommitten pa 5vaga grunder avvisade mervardeskatten, .gjorde man
detta i en situation, dar nagon beskattning av foretagens investeringar inte
aIls var aktueU. .Danskarnas insta1lning ar i stort sett positiv, fast den heskatt
ning av investeringsvaror man dar har bara dra1hbar en ·myoket liten del av
foretag.ens investeringar. Argumenten ·mot mervardeskatten i Danmark har
hittills snarast varit vissa :gruppers radsla for att den skall hli ,for givande for
finansministern. Ty.skarna har haft vissa svarigheter att fa igenom sin reform,
men de argument som dar varit aktuella kan knappast ha samma slagkraft
har i landet .med vara ,forutsattningar.

Skatteberedning.ens utomordentligt genomtankta mervardeskattforslag ar dess
hattre inte heller stiliserat pa franska. Det ar oriktigt att av den speciella oeh
onodigt komplicerade gestaltning ,sommervardeskatten fatt i ·Frankrike dra
nagra hestam:da slutsatser i fraga om hur skatten skulle komma att se ut hos 05S.

Det sags nu att det inte ar meningen att helasta 10retagens inv.esteringar sa
hart, oeh att man dar,for skall lata omsattnin.gsskatten pa kapitalva.ror sta kvar
vid den gamla nivan. Men detta ar inte nagon riktig beskrivning av laget.
Genom att det lO-procentiga avdrag.et fOT investeringar tas hort far vi i sjalva
verket en nagot storre skattehojning for de investeringar 80m berorts av 10-
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procentsavdraget an den ungefar 3,S-procentiga lskattehojning som bliraktuell
for konsumtionsvarorna.

Rent tekniskt forefaller det ocksa som om :den nya .regeln om att investerings
varor enda'St med 60 proc.ent av forsa.ljningsvardet skall inga i saljarens skatte
pliktiga omsattning, skulle erbjuda atskilliga komplikationer. Vi far en blan
kett, som med oforandra,de regler i ovrigt innehaller roouktioner dels for var
det av fore tidigar.e omshojningar kontraherade leveranser, dels for leveranser
av trahus, f. n. till 70 procent, dels for restaurang- och serveringstjanster med
tva olika procenttal och slutligen nu ocksa for kapitalvaror.

Det forefaller ocksa besvarligt for en saljare att avgora vilka av de varor
han ·salj.er 80m har karakrtaren av trearsinventarier for koparen och vilka iute.
Detta ar sarskilt olyckligt eftersom ett rymligt samvete hos en saljare kan
starka hans stallning gentemot mera skattenoggranna konkurrenter. Slutligen
forefaller 60-procentregeln inte att tillata nagon sadan korrektion i koparens
redovisning som vi for narvarande har som utvag, nar en ;foretagare ·forvarvat
omsbelagda va,ror eller fornodenheter for omsattning eller forhrukning i ro
relsen.

Vern vet om inte aven dessa regler kommer att i lika hog grad som mer
vardeskatten krava den personalforstarkning so-m lansstyrelsema av helt natur
liga 'skal pa.ssat pa att yrka i samband med mervardeskatteremissen.

Om vi sa smaningom i alla JaIl skall fa en mervardeskaitt, forefaller oms
hojning.en att forsvara den omlaggningen. Det blir nlamligen ett hekymmermed
behandlingen av de investeringar 80m gOTes i skarven, om avdrag for ingaende
skatt inte medges ocklsa for sadan allman varuskatt 80m helastat investeringar
gj olida fore ,mervardeska,ttens inforande. Skulle vi infora mervardeskatten i
samma ogonblick som vi slopar lO..,procentsavdraget, bleve det problemet inte
aIls lika svart.

Till den indirekta heskattningen hOT ocksa energiskatten. D.et ar forvanande
att denna bibehalles ar efter ar. Kan det verkligen vara vetrtigt att !beskatta de
sv.enska kraftkonsumenterna, ;samtidigt 80m vi dumpar elstrom till kontinenten?
Ocksa ·skatten pa fasta och ,flytande branslen ar en underl,ig helastning av pro
duktionen i detta land, vars lokalisering och klimat verkligen inte innebar
nagra relativa fordelar nar aet galler energikravande produktion.

Nu sags det i ,finansplanen att varken om·sen pa kapitalvaror eller energi
skatten visat ;gig odesdiger for var internationella konkurrensformaga. Den prog
nosticerade utvecklingen av hytesbalansen :forefaller inte precis hygga under
den optimismen. Vi 'maste oeksa tanka pa att den exportutveckling vi haft inte
mill'st kan tillskrivas sadana industrier so.m varvsindustrin, ,betraffande vilken
det ,framstar 80m ettrent han att tala om vart gynnsamma konkurrensHige.

Eftersom det tyeks hora till god ton i ,kviill a;tt foresla skattehojningar for
sin egen del, skall jag ga in pa .ett sadant omrade, namligen egnahemisbeskatt
ningen. Trots att min inkomst 'ar Tatt hygglig, atnjuter jag som ,radhuSliigare
en faktisk skattesubvention pa ungefar 5 000 kronor om aret, en subvention
som j,ag ,inte tycker att jag har gjort mig sarskilt fortj ant av. Sehablontalet
ar redan nu orimligt lagt ,med sina 2% procent. Och i samband med att {as
tighetstaxeringsvardena nu hojs en smula ar finansmini,stern redo att tores}! en
ytterligare sankning till 2 procent. Ar det rimligt?

I dag kostar banklanen omkring 8 procent, och med nagon omtanke har
man 180m sparare inga svarigheter att placera ·sma pengar till atminstone 6--7
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procent'S effektiv ranta. Varfor skall man da anta att de pengar en egnahems
agare satt in i sitt hus ger en nettoforrantning i form av bostadsvarde - om
kostnaderna avdragna - pa hara 2% eHer 2 procent av ett taxeringsviirde,
som varken hittills eHer efter arets hojning kommer att ·motsvara vad han g.ett
for eller skulle kunna fa for huset?

Naturligtvis igar .det inte att stalla dessa ·forhallauden tillratta pa en gang.
Manga manniskor har ju kopt fastigheter, som de inte skulle ha rad att ho i,
om .det inte vore for :moj1igheterna att fa ett skattemassigt underskott. Men
det horde atminstone inte bli tal om att siinka schablonprocenten, nrar rantan
hojes. En rimlig politik horde vara att gora tvartom.

Ocksa pa konsumtionsheskattningsomradet har vi ett privilegium pa :hostads
siaan, darigenom att det ar byggnadsinvesteringarna och inte bostadsnyttj an
dets vaTde som ,beskattas. Den som har tur att ha ett hus som byggts utan oms
eller med lagre oms an den nu foreslagna far gladje av att hans gamla fastighet
i princip gar upp i yarde motsvarande den fordyring av nya tastigheter som
omsattningsskatten ger.

For att motverka hyressplittringen kunde det vara rattvist att frita hygg
nadsinvesteringarna Imen i nagon .form beskatta nyttjandet av ba,de nya och
gamla hus. Det ar ocksa tankbart att en sadan reform skulle kunna gora sin
nytta inom ramen for en storre o·mlaggning av var bostadspolitik.

I varje .fallforefaller .mig skonsamheten mot egnahemsagarna forvanande,
nar man tanker pa att de i ar praktiskt taget bOT gratis. Den 8-procentiga
rantan ko'Star ju i realiteten redan med en sa lag marginalskatt som 40 pro
cent ;bara 4,8 procent i nominella termer. Med 5 procent prisstegring - och
pa .fastigheter .Iar den vial snarast hli stoTre - Kommer ,man fram till en
negativ kostnad pa 0,2 procent. En skattebetalare i den situationen forefaller
knappast vara i 'behov av ytterligare privilegier.

Ekon. dr Lars Nabseth: Herr ordforande! Det har hlivit litetsent, och
vi sitter val alla och vantar pa finansministerns svar pa de inlagg som gjorts
Dch de synpunkter som framforts. Darfor skall jag fatta .mig kort och endast
berora ett par problem. Jag atervander da till den diskussion Vii hade i horjan
av kvallen om den samhallsekonomi,ska balausen.

Finansministern har valt attbegransa den totala efterfragan dels genom
att dampa okningstakten i bostadsbyggandet, :dels genom att begransa den
privata konsumtionen. Vad bostadsbyggandet betriiffar, vet vi emellertid att
finansministern ocksa forra aret vid den har tidpunkten sade aU hostadshyg
gandet endast skulIe oka ett par procent under det kommande aret. Men den
faktiska utvecklingen !blev i stallet att vi fick en uppgang ·mOO inte mindre an
10 procent. Det fordras uppenbarligen 'mycket stor ,fasthet av finansministem
fO'r att han skall kunna sta emot trycket att ytterligare oka bostadsbyggandet
aven i ar och darigenom oka efterfragan.

O·m vi sedan sel' pa den privata konsumtionen, hal' ·finansministerns skatte
atgal'der enligt kalkylerna medforten b.eg.ransning fran en ·beIlaknad okning av
drygt 3 procent till ca 2% procent. Det kan sagas vara en mattlig hegransning
och finansministern skulle da kanske ocksa kunna sagas ha gjort en realistisk
kalkyl hal'. Men samtidigt visar ett studium av d.en privata konsumtionens ut~

veckling under .de senaste 15 aren att det bara al' under tvA a·r som vi har
haft en Higre okning an vad -Born heraknats for 1965. Det val' aren 1957 och
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1960. Sistnamnda ar infordes omsattningsskatten ·fran 1 januaci. 'Nu ar det i
stalIet fraga om en nojning i mitten av aret. Jag tror darfo,r det finns stor
risk for att den privata konsumtionen stiger mer an som beraknats.

Sa gar jag i sta1let over till den sektor, dar jag tyeker att finansministem
i alltfor liten grad har fors.okt att haHa tillhaka utgi£tsokningarna, n1amligen
den offentliga sektorn. Nu sager finansministem visserligen i finansplanen
att hudgeten ar ett resultat av en hardhant granskning av utgifterna, men det
maste han ju aUtid saga. Ser vi pa den faktiska utveeklingen av den offentliga
sekltom i ar, finner vi dar en fortsatt myeket snahb stegring.

Det har sagts ·att vi :skal1 ha en konjunkturvariation av utgiftsexpansionen
inom den offentliga sektorn, men det tyeks inte hlimyeket av den saken under
den hiir konjunkturuppgangen. Aren 1963--1965 kan enligt ·min mening pa
manga satt jiimforas ,med utveeklingen under aren 1959-1961..Den gangen
hade vi en verklig konjunkturvariering av hade de of.fentliga jnvesteringarna
oeh den offentliga konsumtionen. Under 1959 hade vi fortfarande en outnyttjad
kapaeitet; da steg den offentliga verksamheten myeket snabbt. Men under
1960, da vi nadde det ,fuUa kapaeitetsutnyttjandet, sjonk faktiskt de offentliga
investeringarna, oeh den offentliga konsumtionen okade endast langsamt.

Under 1961 okade" visserHgen bade de offentliga investeringarna oeh den
offentliga konsumtionen, men uppgangen var klart lagre an nationalproduk
tens stegring. I ar har vi i stallet en okning av den of.fentliga konsumtionen,
som tyeks bli den storsta vi haft under 1960-talet.

Aven de offentliga investeringama fortsiitter att stiga myeket sna-bbt. Det
ar dar inte· sa ,myoket fraga om de statliga utan fas-tmer om de kommunala
investe~ingarna. ,Den uppgang i den kommunala sektoms investeringar som vi
haft under de senaste aren, irunda tallO-IS proeent per ar, kommer att
fortsatta aven under 1965. Enligt min mening har finansministem varit ,for
slapphant mot kommunerna. Givet ar alt det dar linns en stor mangd nod
vandiga oeh myeket angelagna investeringar, men jag har litet svart att se
varfor exempelvis inv.esteringar i kommunala fr.itidsanlaggningar skall ·betraktas
som mera nodvandiga - oeh darfor prioriteras - an sadan konsumtion som
innebar att medborgarna koper skidor o. d. for att idka friluftsliv ute i na
turen. Jag tyeker att ,finansministem borde ta upp det rforslag som redan sta
hiliseringsutredningen framforde, oeh som nu ater framforts under hOsten,
om a.tt konjunkturvariera staten.s bidrag till kommunerna.

Sedan 'ar det annan fraga, som jag oeksa vin herora, namligen den andrade
beskattningen pa investeringar. Professor Muten har redan namnt att skatte
forandringarna i realiteten innebar en hojning av beskattningen jamfort med
1964 .for saval naringslivets hyggnads- som maskintinvesteringar. Enligt min
mening .rimmar detta ,myeket ilIa moo finansministerns tal om att man skall
stimulera investeringsverksamheten inom industrin.

Jag viII ocksa saga till Tord Ekstrom att det ar min uppfattning att det i
normalHigen inte skall vara nagon beskattning av investering8ve~ksamheten.

D.et ar 'bara under externa hogkonjunkturer vi behover en dylik beskattning,
medan man vid lagkonjunkturer far stimulera investeringsverksamheten genom
att frislappa investeringsfonder o. d. Jag forstar inte varfor man skall ha en
heskattning 80m vi vet v.erkar snedvridande pa produktionsinriktningen.

.Omsattning,sskatten pa investerings- oeh tforbrukningsvaror innebar att man
diskriminerar kapitalintensiva foretag j am,fort med arbetskra,ftintensiva, sam-
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tidigt som :man sager att vi maste forsoka investera sa att vi sparar arhetskraft.
Skatten i fraga ,innebar oeksa att man uppmuntrar foretagen att gora saker
sjalva i stallet ,for att kopa utifran - samtidigt 80m man i andra sammanhang
sager aU det galler att fa sa mycket speeialisering som mojligt.

Det ar min uppfattning att vi har maste ·fa en andring till stand, om vi
skall fora en rationell och utvecklingsframjande ekonomisk politik.

Fil. lic. Gunnar Lindgren: Herr ordforande! Vi langtar sakertalla efter
att fa hora .finansministern kommentera det som anforts i de ·debattinUigg som
gjorts. N,ar han gor .det, skulle jag mycket garna vilja ha svar pa en fraga.

Enligt allas var mening tanker finansministem ovanligt klart i samhans~

ekonomiska fragor, ,men jag vill garna veta mera hestamt va,d han menar,
nar han i budgeten sager: "Det ar ett samhallsekonomis~t riktigt budgetforslag
med ,rimlig chan.s att ga igenom i den svenska riksdagen."

Jag lutar at den uppfattningen att det sagda ·ar riktigt, men jag viII som
sagt anda veta ·mera precis vad finansministern menar. Han har sagtt ungefar
detsamma har i kvall, aven om formulerin.gen varit litet annorlunda. Vilka
krav pa riktigh.et ligger :hakom de ekonomiska analy.serna, nar finan'sministern
sager att det ar ett samhaIlsekonomiskt riktigt budgetforslag?

Hur ar det t. ex. med bedomningarna av invesreringsutveoklingen inom in
dustrin? Finansministern hetraktar den utveeklingen som ett sjukdomssymptom
i var ekonomi, och .det gor det aktuellt for honom att ,foreta ingripanden av
visst slag. ,Dar vill jag 'Stalla den mycket vasentliga Iragan: Vad bygger Iinans
ministern sin diagnos pa, oeh vad ar det for symptom han iakttagit?

Savitt jag forstar bygger herr Strang sin upp.fattning forst ·oeh ,fram,st pa
investeringsstatistiken, alltsa pa den aviserade summan av industriinvestering
arna. Kurvan for dessa investeringar tenderar altt planas nt, kanske ocksa att
ga ned. Men vad sager lstatistiken om det som har skulle vara ett sjukdoms
symptom, alltsa om industrins utbyggnad kvantitativt ,mot fortsaJtt produktions
okning? Pekar si£frorna .da pa sjukdom?

Det ar hogst tviv.elaktigt, sa litet som sta,tistiken sager. Uppeuhar.t ar ·att
industrierna inboIides ar mycket olika med avseende pa det som vi hrukar
kalla "capital output ratio". Vi har mycket kapitalinrensiva industrier som
livsmedels- och kvarnindustrierna, och vi har svagt kapitalintensiva, t. ex. bryg
geriindustrin. Det behovs hara en liten forskj utning i inflationi'stisk riktning
for att expansionsproeenten i olika industrier skall ge helt olika utslag i .de
investering·shelopp 80m atgar for att klara expansionen.

Vidare ar det alldeles uppenbart att det som verkligen sager nagonting om
kapacitetsutvecklingen ar vad som ar ;brutto- och vad 80m ar nettoinvesteringar.
Den del som ar reinvesteringar ger inte nagon kapacitetseffekt, endast nyin
vesteringar betyder att produktionskapaciteten vaxer. Och hur det forhaller sig
vet vi inte, da statistiken ingenting sager om det. Darfor borde den andras,
sa att den kan ge svar pa vilken tolkning som ar riktig. Det svaret skulle man
ganska latt kunna fa ,fram genom att gruppera om analy,serna i anslutning till
investeringsundersokningarna, vilket inte skett.

D.etta ar andra gangen som investeringsstatistiken kan forvilla - jag pastar
inte att den gor dm. Jag trodde det var en tillfallighet, nar ·finansministem
1961 anvande precis samma statistiska siffror vid konjunkturhedomningarna.
Har har ·man alldeles forhisett att vad den statistiken visar med avseen,de pa
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konjunkturerna sammanhanger med att konjunkturef,fekten kommer fran tva
hall. Den ena effekten kommer darav att en del av kapaciteten absorrheras av
annat an varor som kan :mota efterfragan. Den andra konjunktureffekten
ligger dari, att nar investeringarna ar gjorda, paverkar de kapaciteJI:en med
utbud. Vi far alltsa a ena sidan en efterlrageeffekt och a andra sidan en
deflationseffekt. Den statistik vi har sager ingenting om detta. Den kan inte
anva,ndas for den konjunkturanalys och hedomning som finansministem gjort.

Varken 1961 eller nu har jag kunnat marka att man inom finansdeparte..
mentet gjort nagon rej,al insats for att skapa ett analysinstrument, 80m talar om
vad ,finansministem i dessa stycken viII veta. Jag fragar diirfor: Pa vilken
kvalitetsniva va-d galler analysemas riktighet ar det som ,finansministem grun..
dar sina pastaenden?

For en vetenskapsman ar det mycket intressant att konstatera, att finans
ministern har resur'ser 80m ingen annan har i landet, men anda ar han for
vanansvart ointresserad av mojlighetema att gora nagot av dem. AlIa forskare
pa detJta omrade som viII ha svar pa nagon :fraga kan av finansministern .fa
det onskade svaret, om herr Strang hara vill igangsatta det arhete 80m he
hovs harfor. Han har redan r.esurserna. Andra forskare maste yanda sig at
flera olika hall for att skrapa ihop det material, som alltid sta.r till finans..
ministerns forfogande.

Jag upprepar alltsa: Pa vilken tillforlitlighetsniva ligger de uppgifter som
finansministern grundar sin uppfattning pa, nar han sager att det ar ett sam
hallsekonomiskt riktigt hudgetforslag han Jagger fram? Menar finansministern
med uttrycket "ett samhallsekonomiskt riktigt hudgetforslag" att forslaget ar
riktigt med avseende pa ,stahiliseringspolitiken?

Nu ar det mitt hestamda intryck att finansministem verkligen ,for-soker gora
vad 80m ar politiskJI: mojligt och har en rimlig chans att ga igenom i riksdagen.
Vi vet hur hopplost det ar rent politiskt att Ibedriva en politik Isom gar ut pa
att halla utgiftema nere och att ,finansiera utgifterna med skatter. Finansminis
tern. ar en trolIkarl i ,det avseendet. Han lyckas ,med det mesta. Men attdriva
en expansiv politik ar sa latt, att han ,jute behover DagOn sarskild komplimang
for det. Hans skicklighet ligger just i ,denna formaga ·att presentera forslag
med rimlig chans att ga igenom i riksdagen. Fran den synpunkten ar han
utan tvekan ocksa en god stabiliseringspolitiker.

Men ar budgetforslaget sarnhallsekonomisktt ,riktigt ooksa med hansyn till
tillvaxteffekten? Det ar sa mycket mer an bara stabilisering vi hoppas pa
av en riktig hudgetpolitik. Manga ,talare i kvall har framhallit att det med all
siikerhet 'finns en hel rad alter.nativa hudgetforslag, som g.er samma ,stabilise
ringspolitiska effekt och som sa'mtidigt ger en v,asentligt hattre tillvaxteffekt.
De har sokt finna alternativ hI. a. i den skattepolirtiska upplaggning.en, men
de kan {)cksa sokas pa manga andra hall.

Jag tror inte att man om den nu framlagda ,budgeten kan saga att den ar
samhallsekonomiskt riktig aven med avseende pa tillvaxteffekten. Bakgrunden
till min skepsis pa den punkten ar att det finns sa litet analyser ,av budgetens
tillvaxteffekt, knappast inga aIls. Man har tagit hansyn till clenna tillvaxteffekt
endast sa att saga i forbifarten. Konjunktureffekten har man daremot hela
tiden varit vaken for.

Hur mycket kallt stal tal egentligen riksdagen i fraga om tillvaxteffekten?
Inneborden i finansministerns uttryck "en rimlig chans att ga igenom i den
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svenska riksdagen" ar, att riksdagen tal 750 miljoner kronor i skatteokningar.
Men jag undrar om illlte riksdagen tin mycket mer, om man lkor hardare i till
vaxtpolitikens spar. Gor man det, tror jag att finansministem kan fa ut va
sentligt mer av svenska foIket.

En effektivare tillvaxtpolitik maste sannolikt ga over en okande hudget vad
galler sadana sek,torer som ~orskning oeh utbildning vilka ligger myeket een
traIt i tillvaxten. Dlar ar budgetforslaget myeket magert, trots att .finansminis
tern sager att en hel del har gjorts. Det ar magert, menar jag, i j a·mforelse
med tillvaxteffekten. En insats dar har den behagliga egenskapen att 'ge skatte
utdelning oeh finansiera sig sjalv.

Stabiliseringspolitiken ar tnlkig, ty den maste ,man krava medhorgarna pa
pengar for attfinansiera; tillvaxtpolitiken betalar sig sjalv, dar,for kan finans
ministern satsa myeket hardare Ipa den.

Her,r ordforande! Vad jag uppehallit mig vid ar detalj:fragor, men de hanger
nara samman med den tidigare debartten oeh med rege:r-ingens politik i dess
helhet.

Finansminister Gunnar Strang: Herr ordforande! Det har varit en alldeles
osedvanli.gt intensiv oeh langdehatt i kvall, oeh dador ar det ofrankomligt att
publikens intresse 'Slvalnat nagot. Vi ar inte lika manga nu som nar jag stod
i denna rtalarstol fOT nagra timmar sedan. Jag skall emelletid forsoka se till
att jag inte ar alldeles ensam i salen, nar ordforanden slar kluhban i bordet
oeh forklarar overlaggningama avslutade. Danor startar jag nu i snahb takt
- dock inte med samma marsch-fart som professor .Muten presterade. Det
har jag inga yare sig fysiska eller intellektuella mojligheter till.

Bankdirektor Thunholm borjade med aU saga, att situationen for vara
kreditinstitutioner har varit besvarlig under 1964. Det har vatrit svart att
finansiera industriinvesteringarna, sade han, oeh del: berodde ,pa att hosta.ds..
byggandet har varit for kra,ftigt. Vad bygger finansministern egentligen sina
prognoser pa? Skulle han inte ha skapat storre reservationer for industriinves
teringarna, sade herr Thunholm - om jag far anvanda den formuleringen 
oeh hallit igen pa bostadsbyggandet? Na, det dar sista sade han inte nt, men
det ar ju en logisk konsekvens av det forsta.

Pa det vill jag svara, att vara enkater under hosten 1963 oeh varen 1964
visade att vi skulle fa en klar nedgang i industriinvesteringarna. Sa kortsiktigt
planerande ar vi nn inte, att vi inte forsokte gora upp planema efter vad vi
trodde skulle komma att galla for ett ar framat. Del: visade sig emellertid att
industrin "kom tillbaka" sna,bbare an vi tankt 088. Men ,dB. var vi i viss man
redan lasta.

Vi maste ha harmoni mellan finaus- oeh penningpolitiken, sade herr Thun
holm - med ratta. Jag :forlsoker 'Bjalv predika det vid alIa mojliga tillfallen.
Hans ,slutsats var unge_ar: Lat oss nu se till att vi i ar verkligen far de
pengar som behovs for industriinvesteringarna, sa att vi darmed far ,moj
ligheter att expandera pa det sa'tt som vi ana anser vara nodrvandigt.

Ja, jag har tillAtit mig saga - jag vet inte om det var i finansplanen eller
i radio- oeh TV-anforandena - att vi nu har en ehans, oeh att vi tskall ta vara
pa den. Jag skall inte skylla pa kreditinstitutens huvudman att vi rakar i he
svarande situationer. Men .del: ar mojligt att det kan vara en battre a'ffiir att
finansiera hi!- oeh konsumtionskreditereller att starta .institut for finansiering
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av sommarstugebebyggelse an att allvarligt 18 itu med industrifinansieringens
problem. Om vi kunde fA de kreditansvariga att gora en avvagning och se
efter var pengarna gor mest nytta - alltsa inte. bara va'r de hetalar 8ig bast
- behOver inte agerandet frlm riksbankens sida vid varje tillfiille hli sa hard
hant oeh onyanserat 80m bankdirektor Thunholm tydligen tyeker att det are

Prohlemen ar 8Vara. Men, mina vanner, gor ett forsok, sa skall jag ocksA
forsoka hjalpa till pa min kant!

Sedan sade bankdirektor Thunholm oeksA att regeringen inte kanner det
primiira ansvaret for den inflationistiska .utvecklingen under senare are Det
var ett hArt hetyg! Och jag vill saga: Jovisst kiinner vi ansvar. Om jag har
skall ge mig in pa en liten analY8 av inflatiooen, sa hegriinsar sig andA pris
stegringama till 3 a 3 % procent, ooh det ar en internationell foreteelse, oavsett
vilka 80m sitter i regeringsstiillning oeh oavsett vad de har for politisk farge En
sAdan inflation ·menar jag ar ett bevis pa och ett uttryckfor att det ar krafter
i gorningen, 80m ar utomordentligt svarhemiistrade.

Jag har tidigare fran denna talarstol fra·mhAllit, att Ii valet mellan a ena sidan
en 3-procentig inflation oeh full sysselsattning - med den aktivitet 80m den
drar moo sig i samhiillsa1'lhetet - och it andra sidan en plus-minus-noll-niva
soon hAIler sig exakt inom vad man i efterhand riiknar fram 80m produktions
okning oeh medavdra.g for de kostnader och andra nackdelar 80m en hetydande
arhetsloshet drar .mOO sig, ar det inte sa alldeles tviirsakert att -den icke-infla
tionistiska linjen ar att foredra. Jag ar for min del i varje fall inte utan vidare
heredd att saga, att den sistnamnda vagen sna'hhare ger oss okade r~urser.

Sedan kan man naturligtvis saga - och det har man ocksA gjort i den-na for
samling - att det racker om man i statshudgeten har en rimlig balans och en
relativt rnattlig upplAning Baimt att den omstandigheten att statsbudgeten expan
derar ar ett av de elemeIlJl: 80m ingAr i inflationsproblematiken. Statshudgeten
expandera.r snahhare an nationalprodukten oeh andra ekonomiska data pa det
icke statliga omritdet okar, sager man. Men om vi ser pa investeringssidan, har
de statliga investeringarna vare sig fo:r.ra aret eller det ar 80m vi nu staller prog
noser for vant en progressiv Iaktor. Snarare tvartom. Det ar andra 8IVsnitt 80m
okat sna'bbare.

Om jag gar till perioden 1957-1961, sa var det utan tvekan de privata indu
striinvesteringama 80m var den starkaste expansiva faktom i var ekonomi dA.
Men i de summor vi har resonerar om ligger det mycket annat, och den om
stiindigheten att de aktiva grupperna s1apper till sina pengar till pensionarer och
barnfamiljer oeh for bekostnad av sina egna pensioner har i och for sig ingen
inflationsdrivande effekt. Sadant bor diirfor exkluderas i diskussionen om dessa
tinge

Sedan sade professor Dahmen att man bor tinka efter vad ett beslut 80m

fattas kommer att fA for konsekvenser fra·mdeles. la, det ar sa riktigt som det
ar sagt. Det borde skrivas in i altartavlornas stenskrift ,for alIa det vederbor.
Men Over hela linjen vet vi vad vi beslrutar om. Nar vi 1958 beslOt att folk
pensionarem·a skulle fA sin standard 8uccessivt hojd fram till 1968, sa forestal
ler jag mig att varendariksdagsman visste vad det skulIe komma att innebira,
och au han tog konsekvenserna av det beslutetfor framtiden.

Nir vi ,for ett par Ar sedan triffade en forsvarsuppgorelse for fyra ar, viMte
alia vad den innebar. Varenda riksdagsman tog dA konsekvenserna av det be
slutet. Nir vi rustar upp vAI'a skolor -inte bara pA det fortjiinstf·ulla s8tt 80m
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skett har pa Handelshogskolan utan aven pa alIa andra hogskolestadier - vet vi
alla att det kostar mycket pengar. Vi tar konsekvensema av alla dessa stora ·och
tunga utgifter. lOch vi gor det inte alldeles i favitsko! Inte heller ar vi over
raskade, n'ar .rakningen kommer. Men jag .ar helt overens nled professor Dah
men om att det vore mycket trevligare, om inte en del :manniskor tredskades
sa forskrackligt, nar rakningen skall betalas.

Sj alvfallet skulle det vara intressant att fora en lang dis~ussion om vad som
ar prisstegringarnas yttersta orsak och grund, ·men jag 'Skall inte trOtta med
det nu, nar klookan ar over elva. Men om vi plockar sonder problemen i sina
element och konstaterar att vi i!bland har stigande ravarupriser - som fallet
var under 1964, vilket vi nu kan overblicka - sa ar det :mycket som talar for
att vi Jar elt inslag av det ocksa under 1965. Vi har t. ex. en jorclbruksuppgo
reIse, som .sa att saga ar sammankopplad med pris- och loneutvecklingen i ovrigt
i samhallet. Det ar pa precis samma sa·tt .med folkpensionerna. ,Det dar har vi
med oppna ogon tagit konsekvenserna avo Sa lange de uppgorelserna galler ,ar
vi beredda att folja demo

Vidare har vi lonerna. Dar har vi satt en 'ara i att inte lamna de grupper vind
for vag som arbetar pa omraden ·dar rationaliseringseffekten inte kan eliminera
lonestegringarna. Vi accepterar salunda lonesteg.ringar for busschauf.forerna,
trots att de inte kan 'frakta sina passagerare snabhare mellan hallplatsema eller
ta fler passagerare i ;bussen an forut. Xven inom livsmedelsindustrie~na ar det
ofta ,sa, att vi har ;gtatt infor valet att antingen lamna yrkesutovarna at sitt ode
eller lata dem £olj a me<! i utveoklingen, trots att vi inte kunnat avlasa nagra
direkta hojningar i arbetsprestationerna. Vi har vah detsenare, ooh vi Itar pris-
konsekvenserna av det. .

Eller se pa skriy,maskinsflickorna pa vara kontor! De skriver lika flitigt fore
som ef,ter en lonehojning. Men vi har accepterat hojningama som en ,sjalv,klar
sake Flickorna skall ,folja med, nar alla andra omraden har fatt det battre. Vi
far salunda med hela ,solidarittetsresonemanget i diskussionen om inflation-en
och prissteg,ringarna.

Sedan efterlyste professor 'Dahmen en battre pedagogik i ,finansplanen och en
klarare nationalekonomisk stringens - om jag fattade ratt. Han pavisade ocksa
vissa motsattningar mellan nationalrakenskaperna och finansplanen. Men de
beror pa att nationalrakenskaperna ar ett mera vetenskapligt sarnathetat mate
rial; 'finansplanen iir i hogre grad ett politiskt dokument. Dar ligger forklaringen
till skil1na,derna i skrivsatt.

Vidare fragade professor Dahmen varfor .finansministelm ar ,sa relativt he
skedlig n'ar det galler heskattningen av tobak. Betraffande spriten var han ;mera
tveksam. "Varfor gar man inte hardare fram med ·bili-smen?" undrade herr
Dahmen. Pa det vill jag :svara, att om jag skulle ratta mig efter de kommen
tarer som gj orts ,fran politiskt hall - och det spelar anda en viss roll .for mig
- ar det nog .mina forsok att attackera bilismen som blir en av de svara ,fra
gorna att driva igenom. Dar :far jag vara beredd pa en verklig skarseld.

Tord Ekstrom borjade sedan sitt anforande ·med att tala .om hur klok han
var for ett ar sedan - och jag ger honom en komplimang for att han var det.
Han spadde ·battre an ,mina medarbetare och jag sjalv. I ar kommer han med
spadomar, som ar avsevart mera optimistiskt lj'usbla an :de planer vi har lagt
frame Na, som alIa vet :fran manga intressanta debatter i Nationalekonomiska
foreningen ar Tord Ekstrom en man som inte skif.tar fot, vad som an hander



40 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRXDE DEN 13 JANUARI 1965

holl jag pa att saga, och darfor ar jag inte sarskilt overraskad over Q.essa hans
reflexioner. (Eftersom vi ar gamla vanner, kan vi vara Htet hardhanfl:a mot var·
andra.) Man kan saga att han ar som monsunen, 'Som aUtid blaser at samma
hall och med salmma kraft over oceanen. Och han har fatt ratt manga ganger.
Mycket talarfor att han kan fa ratt ocksaframover. :Men jag vagar ,faktisktinte
aUdeles forbehaUslost garantera och tro, att det ·ko.mmer att blasa fran samma
hallalltid, oeh att Ekstrom varje gang kommer att fa ratt. Har ar det fraga om
graderingar - oeh det kan givetvis ocksa /Vara en grader-ing mellan Tord Ek..
strom och mig i vara attityder till industrin. Han sade ocksa: "Jag skall hekiinna
att jag inte ar komplett likgiltig ..." For min del ar jag nagot mera nyanserad.

Sedan framholl T,ord Ekstrom ·att det sker inga egentliga forskjutningar fran
den direkta till den indirekta beskattningen. For att bevisa det aheropa:de han
nagra uppgifter ur nationalrakenskaperna. Men under det ·kommande budget..
aret foreslas anda en hojning av omsattningsskatten, vilket ger enmerinkom.st
pa 2275 miljoner kronor, samtidigt som den direkta skatten :minskar med noga
ralmat 1150 mUjoner. Man Jar nog ha ganska avancerade Iorvantningar nar det
glaller prognoserna for framtiden, om man inte vill erkanna att dettaar en ratt
pataglig forskj utning!

Jag spetsade oeksa oronen, nar Tor,d Ekstrom talade om vilka erfarenheter
han hade gjort i sin egenskap av ak,tieagare. Han staUde dar ,fragan: Varfor
beskattas inte inkomsterna av aktier? AlIa andra inkomster blir ju heskattade.

Jag vill svara, att det skulle '£orvana mig mycket om det foreligger ett sadant .
glapp i skatttekontrollen att Tord Ekstrom inte far hetala skatt pa de inkomster
han ha,r av sina aktier. ·Nar han saljer dem far han betala realisationsvinstskatt,
om forsaljningen sker ino.rn fern ar fran inkopsdagen, oeh han far skatta for
den arliga utdelningen. Men den omstandigheten att papperen stiger i varde
innebar inte nagon direkt vinst, sa lange ide inte realiseras, dvs. omsattes i reda
pengar. Sa lange ar det i varje fall ingen inkornst i vanlig mening.

Det kan for all del vara en kansla av valbefinnande .for en aktieagare oeh till..
tala hans ekonomiska sinne, Oln han kan ga omkring oeh kanna att han har
hlivit sa oeh sa mycket rikare, men sa Hinge han inte fatt ut en enda krona tar
det val for tidigt att tala om nagra rikedomar. Da .far han val anda forst loy
att realisera papperen - oeh dB. satter skatten in.

Nu vet Tord Ekstro'm mycket val att vi har en utredning 80m arhetarmed
dessa ,fragor. Den har hara vant verksam ett ar, vilket araUdeles ·for kort! tid
for att man i sa vikJtiga ting skall kunna redovisa sina resultat. Men jag tror jag
vagar forsakra att ·man i den utredningen arbetar med all den frenesi man kan
begara. Tord Ekstrom kommer darfor att inom rimlig tid kunna lasa om ,resul..
tatet av den utredningens arbete.

Det ar val ocksa litet onyan-serat att saga att vi inte har fau kannas vid en
hardare konkurrens, utan ·att vi bara har fAtt en hardare inflation. Jag ar over
tygad om alit var och en som foljer utvecklingen - oeh det vet jag att Tord
Ekstrom gor; han har hara en henagenhet att uttrycka sig onyanserat - kan
konstatera at1: konkurrensen hardnat pa alia omraden, t. ex. betraffande maIm,
papper, skeppsby.ggeri, jam, stAI och bilar. I nagra omraden .ar konkurrensen
t. o. rn. sa hard att den svenska industrin ·for narvarande brottas med mycket
stora svarigheter. Sa lange vi arbetar med den pa frihandel installda tullpoHtik
vi nu har kan vi intebara utan vidare hortse frAn konkurrenselementet.

Jag gjorde ocksa en del anteekningar under hruksdisponent Lagercrantz' an-
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forande. Han staUde ·hI. a. den ,direkta fragan till mig, vad jag baserar ,min upp
fa,ttning pa nar jag vagar spa okade industriinvesteringar. Jag viII svara att
jag baserar den pa tre ting:

1) Det ar ett faktum att vinstkonjunkturen nu ar !battre.an den var for ett ar
sedan.

2) Det hlir givetvis ett ofrankomlig!t hehov att komma tillbaka med en investe
rings-drive efter den ,stagnation - praktiskt taget - som ratt under fyra
.ar. Industriinvesteringarna gar sa att saga i vagor. Etter aktiviteten 1957
1961 och den darpa foljande 'stagnationen skulle det inte aIls vara o~er

raskande, om ,man nu satte igang igen.

3) Vi har .genom ganska omfattande forfragningar i enkater och intervjuer in
hamtat toretagarnas egna bedomningar.

Sedan sade herr Lagercramz nagonting som later 'bra och som ar i stort sett
ri~tigt, na,mligen att en Iangtidshudget ar valgorande just for disciplinens skull,
ty da har man lattare att halla sig inom resursernas ram. Ja, vi forsoker gora
langtidshudgeter. Sedan .fern ar tillhaka far varje riksdagsma.n en trearig lang
tidsprognos over ·de statlig·a inkomsterna ooh utgiftema. Den foljer med som bi
hang till den kompletteringsproposition som l,agges pa riksdagens hord vid ma
nadsskiftet april-maj varje are Det 'ar mojligt att den gor en del nytta. Men
jag har ingen direkt overtro pa att den prognosen, hur intressant den an ar,
har satt en hroms for de amhitioner som .finns pa alIa hall att demonstrera sitt
vallov.Iiga samhallsforhattrarnit genom att ,foreslil olika kostnadskravande at
garder.

Men det ar klart att -man kunde onska en smidigare kommunikation mellan
finans- oeh penningpolitiken. Bruksdisponent Lagercrantz aheropade dar den
gamia jiimforelsen med de kommunicerande karien. Men i praktiken ar det sa
att penningpolitiken ar ,mera rorlig. Budgeten redovisas en gang om aret. Den
troskas igenom i riksdagen, och sedan lattar vi besiut. Darefter star den Born
den ar ett ar framat i tiden. Pa det penningpolitiskaomradet har vi daremot 
och gudskelov! - storre flexibilitet. Vi kan andra rantan och gora kreditat
stramnin.gar m. m., och forhandlingarna mellan hankdirektorema och riksbanks
chefen lar ju linte sarskilt hart tidshundna. De kan 18s upp na,r sa befinnes nod
vandigt.

Raretter skall jag ocksa hemota direktor Ostergren pa ett par punkter.
Det ar kanske litet djarvt att saga att den 13-procentiga mervardeskatten

egentligen hara ar en 9-procentig oms. Ty i botten pa mervardeskatten ligger
ju anda ett ganska vasentligt utbyggt skatteunderiag. Det ii,r {raga om en ,be
skattning pa alla resor och en heskattning 80m sHir hardare pa tjanster och
investerin.gar an den nuvarande omsattningsskatten. Dessutom 'forutskickas fran
aem 80m ar beroraa av punktskatterna att de lojalt skall sanka sina priser precis
sa ,mycket 80m svarar mot skattereduktionen. Jag fJilliit mig saga att rvi dar far ett
bra blodprov, ett ,satt att mata avlosningseffekten av punktskatterna, men jag
skulle bli glatt overraskad om jag fick samma resultat som direktor Ostergren
raknade med som n.aturligt och riktigt.

Vidare viII jag ocksa forklara varfor social£orsakringsavgifterna skjutes at
sidan. Jag betraktar na'mligen dem 80m andra sidan pi! mervardeskatten. Om
man darfor skjuter pa mervardeskatten, sa horman ,ocksa skjuta pa socialfor-
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sakringsavgiften. Sag att Vii fram till 1970 har ett konsumtionsutrymme, som
med nOdvandighet ar hegransat och dar vi maste rakna med att en halv procent
varje ar ko~.sumeras av stigande ATP.avgifter. Om vi dessulom all~a~!igt di~ku
terar aU skara ned arbetstiden fran 45 till 40 timmar i veckan, sa ar det mte
realistiskt att saga, att det dar skaU vi klara under 1970-talet. (Det skaU ske i
h~rjan av 1970-talet, .om det skaU vara nagon mening med att diskutera sake~.)
VI kan rent matematIskt riikna ut aU det kommer att kosta Ilh procent per ar.
~~ .vi diirpa last~r pa. arhetsgivarna avgiftema for folkpen~!on o.?~. sjukfor:
sakrmg, ·bhr det sa fa bondelar kvar till loneokningar aU ,det ar omoJhgt att fa
i~tresseorgani~tionernaatt hAUa sig in{)m den ramen. net gar inter DA ar.det
hka bra att skJuta hela saken lano-re ham i tiden, da vi inte far samma kulmma
tion av andra sociala atgarder so~ absorbemr hela utrymmet .for loneokningar.

Direktor Ostergren hade sedan till sin stora forskrackelse hort mig tre ganger
lasa fel i mitt manuskript, sade han. Darfor skaU jag nu kontroUasa det en sista
gAng. Nu laser jag aUtsa Iangsamt och ordagrant:

Ingen gor viiI ansprak pa att en overaang till sarbeskattning kan gen~m.
foras inom ramen for ett oforandrat ,~katteunder1ag. En sadan oper~t~on
abr~~t gen~mfor? skuUe innebara kraftiga skattehojningar for ~ ~I1Jon
fiamIIJer, manga I sma inkomstlagen, dar hustJ1un aven ,om hon sa onskar
ej kan erhalla fortj-anstatbete.

J.ag laste i .varje fall ratt i radio, tydar vagade jag inte tala ib~edv~? man~.
skn~tet. O~h Jag ,tror .au jag gjorde det oiiven tidigare i biill. Jag f?rest~lle.~mIg
ocksa ~tt mte ~.Ua.. m~.na. ahorare uppfattade det sagda sa som duektor ?ster
gren gJorde. Darfor ar Jag inte heredd att utan vidare lova honom au. and~a
ra den tumering~. Noar jag nu aterigen har last upp denna passus, k~n duektor
Ostergren kanske anda ge mig rau i att det jag sade kan to11ms som Jag menade
att det skulle tolkas.

Direktor Ostergren tog ocksa upp effekten av marginalskatten, och jag.. a~
fullt pa det klara med vad den skatten betyder for en del inkomstgrupper har I
landet. Men i den allmanna diskussionen har den saken fatt for .stort utry~e.
Givetvis ar det i .Qch for sig intressant att se vad jag betalar i skatt pa den slSta
hundralappen, men av annu storre intresse ar att veta vad jag betalar i skatt
:pa de.inko~s~:r)~g ~ar, alltsa inte bara pa den dar sista hundralappe~. I den
Juster~~1? VI f?or I ~r f:m~s det Uppgjord en grafisk skala ov.er hu~ marglI~alskat
tens forandnng slar. Dar har vi tagit med andringama I penslOnsavgIfterna,
kommunalskatten och alIt det som hor dit. Den heldragna linjen iden skalan
ar den gamla margintalskatten; den streckade ar effekten av den nya. Jag ,ar
inte b~redd aU saga om det innebar en skarpning eller en lindring. Det kan
vara hlPP 80m happ.

Vidare ar det kamke ,inte heller sa enkelt att klara detta problem genom
att bara satsa 70 miljoner kronor. Jag fattade herr Ostergren sa, att for !in
komsttagama mellan 30 000 och 100 000 kronor skulle en iindring med 4 pro
cent klam av d~t he~? l?et skul1e bli 70 miljoner kronor. ~yradirektor Edlunds
ta?:ller, som ?Irektor .~stergren aberopar, sager att var~~ proce~t. kostar 65
~IlJone~, ~lltsa 26~ mIIJoner for 4 procent - i stalletJor 70 mIIJ.oner.. Som
fmansmmlSter har Jag nu efter 60 ar blivit sa narig att Jag ser en VISS skIllnad
mellan 70 oeh 260 ·tniljoner k:r,onor.

Om jag har~fter gar ?ver till att replikera professor Muten? v~~s inlagg ja~
uppflattade spndda avsmlt av, -sa vill jag forst tacka for den valvilp han lade I



ARETS STATSVERKSPROPOSITION 43

dagen i introduktionen, dar han sade att en foreliisningsserie av mig for studen
terna skulle bli nagot slags "praktisk panggrunka". Det slog mig da ogonhliek
ligen, att om professor Muten oeh jag gick tillsammans och arbetade sa att saga
i holag, sa skulle vi kunna hli en kombinerad praktisk-lteoretisk "panggrunka".

Men sedan hlev jag litet skakad av professor Mutens mycket dramatiska he
skrivning av svarigheterna !Vid deklarationen. ·Den saken kan givetvis goras till
foremaI,for en intressant teori, men Jag kan val ooksa gom den enkla refleXlionen
att om man :flyttar over en ruta fran sidan 4 till sidan 3, sa slipper man all be
svarande :bladdring fram oeh tillbaka. Men detta kanske lar alltfor praktiskt for
att professor Muten skall kunna acceptera det. Hur 'som heIst sa har vi ltalat om
den saken; vi har stu-derat deklarationsmaterialet, vi har funderat oeh undersokt
vilka mojligheter 80m .foreligger att forenkla deklarationsfor.farandet. Jag tror
inte att svarigheterna dar ar helt ooverstiglti.ga.

Vidare ar det sa, att narman kommer in pa avdragen forma,skininvesteringar
och skall bestamma livslangden de dar tre aren, sa ar saljaren inte alldeles ·ut
lamnad. Vi har en institution 80m heter riksskattenamnden, oeh ,dar ger man ut
vagledande anv1sningar som sedan ·hlir prejudicerande. Och eftersom namnden
har arbetat atsk1illiga ar, har vi nu en prejudikatsamling 'Bom ar bade lAng och
fullstandig.

Sedan kan man givetvis saga att vi skattefavoriserar professor Muten i hans
egenskap lav viIla1agare. Men den foreslagna sankningen av repartitJionstalet .fran
2 % till 2 procent har jag foreslagit .med Dortseende fran att herr Mluten ar villa
agare. Jag har narmast tankt pa smastugeagare, vilka jag tycker 'hefinner sig i en
prohlematisk -situation vid berakningen 'ay taxeringsvardena. Det ar namligen
inole nagon liten upprakning darvidl'ag, herr Muten, och det yore onekligen ires
tande att efterlysa den vetenskapliga stringensen, nar professor Muten l}ubricerar
en upptaxering av fastighetsvardena med meHan 60 och 80 procent 80m "en Hten
smula upprakning". Det ar ifaktiskt en ganska kra·ftig upprakning det dar ar
fraga om!

Men jag s~aIl lova professor Muten att nu ga hem och ta mig en allvarlig
funderare pa om man mojiHgen skulle kunna gora en gransdragning mellan .de
samre stallda smastugeagarna och .de intet hehovande professorerna i de stora
villorna. Om jag kan hena upp det till nasta ar, sa ,sbll jag garna hefria profes
sor Muten fran hans samvetsnod. Det vorefaktis~t vart 'besvaret!

Slutligen vill jag saga till dr Lindgren, att ett hemotande av hans inIaggfor
modligen maste goras pa ett sa vetenskapligt plan aU jug iute gar i land med
det. Men dr Lindgren har alldeIes ratt i att den statistik vi arbetar ·med i viss
utstraekning ar ofullstandig. Vi gor omfattande enkater, och pa grundval av det
materiaIet gor vi upp den statistik pa vilken vi gor vara bedomningar. Vi for
soker ocksa - i den man vi har mojligheter diirtill - att ar :fran ar fullstan
diga den statistiken och gora den mera tillforJitIig. Men det ar uppenhart att
kvalitetsnivan inte tillfredsstaller dr Lindgren i hans egenskap av vetenskaps
man - och jag gor naturligtvis honnor for vetenskapen!

Men om jag skulle lagga mig till med dr Lindgrens a'mhitioner och krav pA
vetenskaplig exak,thet i alIa de olik'a avsnitt 80m ligger under de statistiska he
rakningarna, sa skulle svenska foIket oeh riksdagen aldrig fa nagon av mig
signerad statsverksproposition, vilket val ocksa skulle vara en kalamitet.

Herr ordforande! Jag h'ar forsolrt att inte hAlla pa langre an en halv timme
for att bemota vad som har sa.gts, och jag vill sluta med att saga att debatten
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i ar har varit osedvanligt intressant 'Och mangsidig. ·Men jag konstaterar ocksA
att en del talare framhallit att vi ·maste forstora effekten av budgeten, medan
andra sagt att vi maste krympa den. D.et ar nu en gammal god regel, att om
man i en sadan har dehatt far med sig de fIesta missnojda, sa ar det resultatet
ett uttryck for en ganska god forlikningsmannainsats.

Ordforanden: Da aterstar for mig endast att a foreningens vagnar
tacka alIa dem som bidragit till att gora denna kvall sa innehallsrik.

Inledningsvis uttryekte jag farhagor for att debattorerna kanske inte
hade hunnit tillgodogora sig det material, som overlaggningarna skulle
bygga pa, men dessa farhagor har visat sig helt obefogade. De inlagg,
som har gjorts, har tydligt visat att debattorerna inte bara tillgodo
gjort sig materialet utan aven hunnit smalta det och omsatta det i
IDanga synpunktsrika inlagg.

Finansministem uttryekte belatenhet med kvallens ovningar, oeh det
gliider oss. Han ar ju var gast. Jag hoppas, att hans belatenhet oeksa
galler de uttryck for samhallsanda oeh den avsaknad av intressebun
denhet, som karakteriserat flertalet diskussionsinlagg, ur vilka finans
ministern vid en tidpunkt da han redovisar en starkt svallande budget
har fatt ett flertal uppslag till ytterligare budgetforstarkning.

Jag forklarar harmed sammankomsten avslutad.
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Ordforande: Fil. lie. Jonas Nordenson

VART LONEBILDNINGSSYSTEM

Ordforanden: Mina darner oeh herrar! Den svel1ska arbetsmark
naden oeh vart lonebildningssystem har under senare ar blivit forema.!
for en smiekrande uppma1"ksamhet i andra lander, dar man bland
annat har fast sig vid att vi pa ett utomordentligt satt har lyekats sakra
a1"betsfreden i landet. Detta a1" oeksa ett av de framsta inslagen i var
lonebildning oeh i vart avtalssystem. Fortjansten harav tillkommer i
stor utstraekning de stora arbetsmarknadsorganisationerna. De hal"
byggt upp ett avtalssystem, en forhandlingsmekanism oeh forhand
lingsatmosfar, som kanske ar battre an pa nagot annat hall i hela varl
den.

Men vi som lever i detta land oeh konfronteras med de ekonomiska
fragorna hal" inte kunnat undg,a att marka, att det alltjamt finns pro
blem pa Val" al"betsmarknad oeh att vart avtalssystem hal" sina bl"istel".
En olagenhet ar exempelvis att hela forhandlingsforfarandet tenderar
att bli sa tekniskt komplicerat oeh terminologiskt svarforstaeligt 
ibland t. o. m. direkt ogenomtrangligt for en utomstaende - att aven
de 80m foretrader arbetstagare oeh arbetsgiva1"e ibland hal" svart att
forklara vad som hander.

Tyvarr kan vi oeksa konstatera att lone- oeh inkomstutvecklingen i
vart land under en foljd av a1" hal" overstigit det samhalls.ekonomiska
utrymme, som skapas av produktivitetstillvaxten, oeh att det darfor
fran lonesidan hal" uppstatt ett hot mot var ekonomiska stabilitet. Det
ta gor att vi inte alltid kanner oss overtygade om att vart forhandlings
system verkligen Iedel" till stabilitet och en optimal anvandning av vara
resurser.

Det kan synas egendomligt, att fragan om lonebildningen i sa ringa
utstraekning blir forema.! for allman debatt. Diskussionerna hal" som
regel avhallits inom ol"ganisationernas ram. Ett sa centralt samhalls-
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ekonomiskt problem har vi i Nationalekonomiska foreningen ansett
fortjant att bli belyst i ett vidare sammanhang. For att fa ett sa sak
ligt och lidelsefritt meningsutbye som mojligt har vi valt att forlagga
diskussionen till en tidpunkt, da inga allmanna avtalsforhandlingar
pagar eller ar omedelbart forestaende.

Jag viII starkt understryka, att diskussionen i kval1 skall rora sig
kvenser detta system for med sig. Daremot ar det inte var avsikt att
stalla arbetsmarknadens parter mot varandra eller att diskutera det
rimliga eller rattvisa i aktuella lonerelationer.

Som inledare till kvallens overlaggningar har direktoT Curt-Steffan
Giesecke, SAF, stallt sig till forfogande. Hans anforande kommer att
foljas av tva forberedda inlagg av forbundsordforande .Yngve Persson
och professor Ingvar Svennilson. Jag halsar dem alIa valkomna och
ber att fa overlamna ordet till direktor Giesecke.

Direktor Curt-Steffan Giesecke:

For den som agnar en stor del av sin tid at att pa det praktiska
planet forsoka losa uppkommande forhandlingsfragor ar en diskus
sion om Ionebildningsproblemen i detta kvalificerade forum ytterst
valkommen. Det ar min fo.rhoppning att diskussionen efter detta fore
drag - som bygger pa praktisk erfarenhet mera an pa teoretiska
overvaganden - skall vara agnad att belysa de principiella fragorna
och verkliga drivkrafterna.. Manga av dem som sysslar med lonefragor
i sin dagliga g'arning har utan tvivel ett behov av att ha en klar teo~i

for de ekonomiska sammanhangen. Denna onskan kanns mera patag
lig nar arbetsmarknaden tenderar att kittas ihop. Vi har ju allmant
ett intryck av att de handlingar vi for tacker storre omraden och far en
starkare prejudikatsbildande verkan bade inom det egna omradet och
for andra delar av arbetsmarknad och inkomstbildning.

Makt korrumperar, sa en gang William Pitt. Utan att jiimfora makt
utovning med forhandlingsarbete, kanske man kan havda att den typen
om vart lonebildningssystem, den teknikvi tillampar och de konse
storre eller mindre konflikt, frestas man till en installning som gar ut
av verksamhet kan fa en liknande effekt. Nar man sysslat ett antal ar
med diskussioner med fackliga motparter och da och da upplevt en
pa att man skall forso,ka losa den forhandenvarande fragan sa prak
tiskt so·m mojligt utan alltfor manga blickar at sidorna eller mot fram
tiden. Under senare ar har en vaxande grllpp havdat att en verksamhet
som tenderar att"paverkas av denna installning forr eller senare maste
leda till akuta svarigheter. for de bero.rda foretagen och for. var eko
nomi i dess helhet, antingen det galler den interna.tionella konkurrens.;
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kraft.en eller .mojligheten att uppratthaJIa den sysselsattningsniva VI

efterstravar. .

. Problemet

Det primara problem for var ekonomi som det nuvarande lonebild
ningssystemet staller oss infor ar latt att urskilja och definiera. Under
en lang foljd av ar har lonerna oeh den sammanlagda lonesumman
stigit vasentligt snabbare an produktiviteten. Den reala tillvaxttakten
i ekonomin kan inte uppvisa samma vaekra kurva som den nominella
loneutveeklingen. For kvlillens diskussioner tror jag det racker om
man anger detta som det fundamentala problemet pa lonemarkna
den. Vi kan i detta sammanhang bortse fran de impulser som kan
uppsta genom en omfordelning mellan konsumtion oeh sparande oeh
mellan den offentliga oeh den privata sektorn.

Det kan vara skal att belysa den har inledande oversikten med tva
diagram. Det forsta som jag viII visa pa redovisar loneutveeklingen
for industriarbetare, man oeh kvinnor sammanvagda, satt i relation till
produktivitetsstegring oeh prisutveekling under senare are Diagrammet
talar i allra hogsta grad for sig sjalv mell det kan val linda vara av
yarde att erinra om hur siffrorna i realiteten ter sig. I grova drag
maste var malsattning betraffande lonebildningen i stort vara att fa
kurvan over produktivitetsutveeklingen oeh kurvan over loneutveek
lingen att sammanfaila.

Det ar pa en gang truistis.kt oeh overraskande att konstatera att
ekvationen hittills gatt ihop. Att sa har kunnat ske utan ailifor stora
besvarligheter i vara intemationella ekonomiska relationer samman
hanger uppenbarligen med att den del av loneokningen, som inte hal"
taekts av den stegrade produktiviteten, har Inotsvarats av inhemska
prisstegringar aven i andra lander. Prisnivan i varldshandeln daremot
har varit urtgefar konstant. Andra lander har alltsa haft samma pro
blem som vi: att mota en konstant prisniva for exporten, trots att kost
naderna per produeerad enhet stigit inom landet. Detta har mojIiggjort
att utveeklingen hal" kunnat paga sasom faktiskt skett, utan att Val" yttre
balans rubbats. Vi har annu inte rakat ut for nagon betalningskris.

I alIa andra lander i Europa har forhallandena inte varit riktigt
lika: lyekosamma. Vi kan se hur situationen har gestaltat sig for dem
oeh dra vissa lardomar av vad som kan vanta oss, om vi inte i fort
sattningen lyekas bibehalla var nuvarande yttre balans. I flera lander
i Europa har man vid olika tillfallen upplevat att en intern inflation
har .framtvingat en devalvering eller andra rigorosa ekonomiska at..
gar~er i den inhemska ekonomin for att astadkomma ett battre balans-
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tillstand. Ett eklatant och belysande exempel fran den sista tiden utgor
Italien.

Karakteristika for den svenska Ionebildningen

Det ar tva faktorer i den svenska lonebildningen som framstar som
relativt specifika om man jamfor med forhallandena i andra lander.
Den forsta faktom avser den starka formella bindning som vi har
mellan inkomster av olika slag. Som vi vet foreligger en direkt sam
mankoppling mellan industriarbetarnas loner, inkomsterna for de
offentliganstallda och inkomsterna for jordhrllkarna. Aven de privat
anstallda tjanstemannen betraktar loneutvecklingen for arbetarna som
en mycket viktig faktor i sin lonepolitik.

Det andra mycket karakteristiska draget ar att vi har vissa grupper
med fasta loner under en given period och andra grupper vilkas loner
ar patagligt lattrorliga. Oavsett om manadslonerna ar fixerade genom
lonereglementen eller kollektivavtal eller genom enskilda arhetsavtal ar
det markant att denna loneform tenderar att innebara en stabil lone
niva for den enskilde och darmed for det kollektiv som han tillhor
under en given period. De grupper daremot som arbetar pa minimi
loneavtal eller pa ackord har en rorlighet i lonema som har blivit pa
tagligt markerad och observerad under efterkrigstiden. Med en forenk
lad hild kan man saga att de manadsavlonade gar i en trappa medan
de ackordsavlonade ror sig uppat sam om de fardades med en skidlift.
Takten kan vara densamma men kurvornas utseenden ar olika.

Detta ar ett av de forhallanden som vallar friktionen nar de olika
gruppema diskuterar sina formaner inbordes. Det ar ocksa agnat att
komplicera vart praktiska forhandlingsarbete.

Varpa beror var nuvarande lonestruktur?

De struktuella forhallandena p·a var lonemarknad observeras fort
lopande. Olika problem star i centrum for intresset vid olika tillfallen.
For dagen har man speciellt observerat lagloneproblematiken. Spars
malet har t.o.m. foranlett politiska initiativ, nagot som hittills varit
relativt ovanligt. Allmant uttryckt har man viiI en kansla av att de som
aktualiserat fragan den politiska vagen har storre kansla far dess so
ciala aspekter och politiska mojligheter an for lonebildningens funda
mentala element. - Inom arbetarkollektivet kan vi ocksa notera att
sporsmalet om den lampliga avvagningen mellan de tidavlonade och
de ackordsavlonade spelar stor roll. Detta ar en fragestallning som
har stor aktualitet vid avtalstillampningen och som framfor alIt kom
mer upp pa det enskilda avtalsomradet.En annan fraga som likaledes
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ar akut oeh som aterkommer ofta i debatten ar forhallandena mellan
arbetare oeh tjansteman i vad avser den generella lonenivan.

Det ar enligt styrelsens uttryckliga deklaration inte avsikten att
kvallens diskussion skall galla fragan om den nuvarande avvagningen
mellan formanerna till olika grupper ar socialt rattvis eller inte. Av
sikten ar att vi har i kvall skall diskutera lonebildningen som sadan
oeh de primara drivkrafterna bakom den. Detta innebar da oeksa att vi
bor avsta fran att fordjupa oss i sporsmalet om den utformning som
anstallningsvillkoren fatt for olika grupper ar berattigad eller rattvis i
jamforelse med anstallningsforhallandena for andra grupper. Ger vi
oss in pa deras sporsmal finns det stora mojligheter att slappa andarna
eller kanske t.o.m. lidelserna losa. Det finns utrymlne for hogst varie
rande bedo,mningar pa denna punkt beroende pa vilken grupp man
tillhor oeh hur man ser pa det relativa vardet av den ena eller den
andra fraktionens arbete. Dessa problem finns ju mojlighet att ta upp
i andra sammanhang bade vid forhandlingsbordet oeh i talarstolarna.

En fraga sam hor till de problem sam vi kommer att behandla
i kvall ar emellertid om var nuvarande struktur betraffande lonerna
kan forklaras av de formella reglerna betraffande lonebildningen eller
am det finns en annan oeh djupare liggande forklaringsgrund. For
egen del ar jag benagen att ansluta mig till den senare uppfattningen.
Jag tror att detta klarast kommer fram am vi jamfor olika arbetargrup
per med varandra. Det ar pafallande att fortjansterna i olika faek pa
olika avtalsomraden tenderar att uppvisa samma relativa lage fran ar
till are De forandringar sam sker genomfores endast langsamt. Det ar
oeksa p·afallande att vi har har att gora med en internationell fore
teelse. Undersokningar sam vi har gjort nyligen, visar att olika in
dustribranseher i skilda lander befinner sig ungefar pa samma plats
pa skalan relativt sette Det ar likaledes pafallande att forsoken att
andra skalan genom avtalsmassiga uppgorelser inte har varit sarskilt
framgangsrika.

Nagot liknande galler de olika grupperna pa ett avtalsomrade,
exempelvis ofta man oeh kvinnor. Under en avtalsperiod pa ett eller
tva ar sker en tillbakavridning till utgangslaget. Den bakomliggande
forklaringsgrunden maste i stor utstraekning vara att differenserna ar
nagot sorts uttryek for marknadens bedomning av olika arbetsupp
gifter. Allmant kan man val uttryeka saken sa att utbud oeh efter
fragan dominerar som de mest styrande krafterna pa olika delmark
nader. Dessa krafter anvisar ett relativt smalt skikt inom vilket orga-.
nisationema kan rora sig oeh dar de kan utova en mera aktiv pa
verkan pa den faktiska loneutvecklingen. De aktiva kraftema nar det
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galler lonebildningen kommer darfor att medfora att hela faltet rAkar
i rorelse och i stort sett gor en parallellforflyttning med hibehAllna in
hordes relationer.

Industriarbetarna
I fortsattningen ar det min avsikt att framfor alIt berora lonebild

ningen for industriarbetarna. Deras strategiska roll i forloppet har
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redan understrukits. - I det andra diagram 80m jag har tankte' be
gagna mig av redovisas lo,neutvecklingens bestandsdelar under en
foljd av ar. Det sker med staplar som utvisar vilken lonestegring som
har agt rum fran ett ar till eli annat. En viss del av stapeln kanne
teeknar den avtalsmassiga okningen oeh den andra delen loneglid
ningen. Vad vi kan notera ar att loneglidningsdelen svarat for drygt
halften av den totala loneutveeklingen under denna period.

Loneglidningsbegreppet

Vi har inte nagon enhetlig definition av vad som menas med lone
glidning. I sjalva verket finns det inte nagon lamplig definition som
passar for alIa de olika diskussioner som vi for p,a det har omradet.
Vad man skulle onska yore att man vid varje tillfalle gjorde klart for
sig vilket loneglidningsbegrepp man utgar ifran.

Lat mig ta ett praktiskt exempel. Om vi i efterhand konstaterar att
den totala loneutvecklingen for industriarbetargrupperna under en
given period har varit av en viss storlel\:sordning, ar detta det tal 80m

. ar av betydelse nar det galler att jamfora loneutveckling med exempel
vis pris- eller produktivitetsutveekling. Pa vilket satt loneutveeklingen
har kommit till stand oeh av vilka bestandsdelar loneglidningen ar
sammansatt ar inte av betydelse. Nar vi gor denna jamforelse bor vi
aven beakta de moment i loneglidningen som man finner det riktigast
att bortse fran da man diskuterar loneutvecklingstakten for olika
,grupper.

Det ar uppenhart att en del av den successiva loneutvecklingen i
samhallet kommer till stand genom strukturella forandringar. Sadana
forandringar uppkommer nar arbetare flyttar fran ett lagavlonat till
ett hogavlonat omrade, fran en lagre till en hogre dyrort, fran en
mindre kvalificerad till en mera kvalifieerad yrkesgrupp o.s.v. Till
viss del kan sadana forandringars paverkan pa loneutvecklingen be
raknas oeh Oln man sa viII elimineras genom olika standardraknings
forfaranden. Helt kommer man dock inte tillratta med denna faktor.
Vi har inte en sa finfordelad statistik att vi kan i detalj studera vad
det betyder att arbetargruppen genomsnittligt sett fortlopande blir
mera kvalificerad. Aven om vi hade en mycket mera detaljerad och
genomgaende yrkesklassificering an den vi for narvarande forfogar
over - de nuvarande systemen tacker bara enstaka branscher 
skulle vi inte kunna fanga den totala verkligheten pa detta omrade.
Det skulle erfordra en sa forfinad arbetsmatning att man annu inte
kanner instrumenten. Sannolikt skulle ocksa undersokningama ta sa

"lang tid att de skulle bli akterseglade av utvecklingen sjalv.
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Men skall vi bedoma den totala loneutvecklingen och hur mycket
80m Va! ekonomi tal, maste vi uppenbarligen ocksa beakta ·den lone
stegring som kommer till stand till foljd av dessa strukturella for
andringar.

Uppgorelsens resuItat

En annan, mera praktisk svarighet nar det galler att klargo-ra den
totala loneglidningens storlek ligger i att det ar svart att fa ett exakt
hesked vad en uppgorelse for ett givet fack kan ha betytt. Den offi
ciella redovisningen av uppgorelser for olika grupper har en genom
gaende benagenhet att underskatta kostnadsokningen till foJjd av det
nya avtalet. Denna underskattning torde i vissa fall vara betydande.

Vad ar da anledningen till att en sadan underskattning av forhand
lingsresultaten uppkommer? Ett skal ar givetvis att partema pa det
aktuella omradet har ett gemensamt intresse att ange en lagre siffra
for uppgorelsen an den som faktiskt kan raknas frame Pa det sattet
undviker arbetarparten att uppgorelsen aberopas av andra grupper.
Man kan da hoppas pa att man astadkommer en forbattring relativt
sett av sitt lonelage. Arbetsgivarparten asin sida kan genom en for lag
redovisning gora gallande att man har foljt det allmanna monster i av
talsrorelsen som har utkristalliserat sig. Man undviker anklagelser att
i ett skede dar det ar ont om arbetskraft ha stravat efter en relativ
forbattring som skulle underlatta den egna rekryt~ringen.

En bidragande faktor till denna tendens ar ocksa att det kan vara
svart att de facto rakna ut vad en avtalsuppgorelse kommer att inne
bara. Vi bedomer kostnadema under den kommande avtalsperioden
mot bakgrund av de olika kostnadselementens relativa betydelse i det
forflutna. Sker en forandring betraffande arbetets utforande kan man
fa ett avvikande faktiskt utfall. Om jag far ta ett praktiskt exempel
viII jag papeka hur en forandrad overtidsvolym kan komma att verka.
Om partema i en avtalsrorelse enas om en hojning av overtidstillaggen
80m overstiger den allmanna hojningen och antalet overtidstimmar
sedan vaxer relativt sett, blir den faktiska lonestegringen storre an vad
man raknat med. En motsvarande effekt astadkommes om skiftarbetet
okar.

Ett speciellt berakningsbekymmer pa det har omradet utgor juste
ringen av avtalens lonesatser i minimiloneavtalen. De arbetare, vilkas
faktiska tidloner ligger over de belopp som anges i avtalen; far inte
nagon direkt pa avtalet grundad ratt att begara en up,prakning; om
lonesatsema justeras. Samtidigt kan de emellertid' anse sig ha ratt att
begara att deras ugaende fortjanster skall ligga lika mycket over de
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nya minimilonema som de lag over de gamla. Man uppnar' pa det
sattet en press pa arbetsgivaren att genomfora en lat oss saga sekundar
justering av dessa arbetares utgaende loner. Detta kan ske successivt
under avtalsperioden och ses som en foljd av avtalsuppgorelsen utan
att direkt vara relaterat till vad overenskommelsen foreskriver om en
omedelbar justering av utgaende loner oeh minimiloner.

Liknande effekter kan astadkommas ifraga om aekordsarbetet. Ge
nom uppgorelsen kan man hoja ackordsriktpunktema mera an for
tjansterna pa de utgaende aekorden. Aven i detta fall kan arbetama
ha ett intresse av att bibehalla den tidigare skillnaden. - Sarskilt tyd
ligt kan det vara fallet nar man har som praxis att bedoma ackords
fortjiinsterna i relation till en normaltimlon. Inom byggnads- oeh an
laggningsindustrierna talar man ofta om ett ackordsoverskott som an
ges som vissa procent, exempelvis 80 eller 100 procent, over normal
timlonen. Enas partema i en avtalsrorelse om att utnyttja den pott som
star till forfogande till att andra timlonema, kan den omstandigheten
Ieda till att arbetama stravar efter en stegring av ackordsfortjansterna
som leder till att den tidigare procentuella differensen clnyo uppnas.
Ett praktiskt exempel kan askadliggora vad det kan innebara.

Om vi tanker oss att i ett sadant faek timlonema svarar for en
tredjedel av den totala lonesumman oeh den uppgorelse man traffat
innebar en hojning av lonema med 3 %, kan den pott som star till
parternas forfogande laggas uteslutande pa timlonema som da kan
okas med 9 %. ViII arbetama sedan behalla spannvidden mellan tim
loner oeh ackord maste man uppenbarligen arbeta upp aekorden sa att
aven pa dessa en lonesegring om 9 70 kommer till stand. Man maste
alltsa oka aekordsfortjansterna med 9 %. - Hur kan detta astad
kommas? Flera olika tillvagagangssatt ar tankbara. Ett rna namnas
hare I en bransch eller ett foretag med stor nysattning av ackord okar
arbetama sina prestationer och tar framfor alIt ut mera pa de losast
satta ackorden. Genomsnittsfortjansten vid aekordsarbetet stiger. Nar
nya ackord skall sattas beaktar' man av naturliga skal det fadande
fortjanstlaget. Detta paverkar de nya ackorden. Utgangspunkten fOf
dessa ar samtidigt normal aekordstakt som kan vara lagre an den takt
arbetama tillampat under upparbetningsperioden. Vad som fran borjan
var avsett som ett tillrattalaggande mellan fortjanstema pa tidlon och
pa ackord har alltsa lett till en total lonestegring om.9 %. Detta kan
sagas vara en relativt omedelbar foljd av den tillampning av en upp
gorelse som partema har valt.

Exemplet har praktiskt intresse oeksa ur den synpunkten att det i
realiteten tyeks vara mycket svart att utan mera genomgripande for-



VART LONEBILDNINGSSYSTEM 55

andringar av avtalsuppbyggnaden successivt lagga okande differenser
mellan tidloner oeh ackord tillratta. Den okade' spannvidden mellan
fortjanstema pa de bada lonefonnema tyeks vara resultatet av en ut
veckling som kanske. inte ar irreversibel men i varje fall har drag som
paminner om processer av detta slag.

Jag har anfort dessa exempel for att klargora att sambandet mellan
avtalsmassiga justeringar och loneglidning pa sitt satt ar mera kompli
cerat oeh mera intimt an vad man till aventyrs ar bojd att tro. En for
handlare bor ocksa aga sa pass mycket sjalvbesinning atl han gor
klart for sig att han aldrig riktigt exakt kan mata vad resultatet blir
av en uppgorelse. En mera generell slutsats kan ocksa dras av detta
resonemang. Det ar ingalunda givet att laga uppgorelser leder till stor
loneglidning. Uppgorelsen kan mycket val konstrueras sa att effekten
tenderar att bli den motsatta.

Loneformerna leder till fortjiinststegring under avtalsperioden

Men vid sidan av detta samband ar det uppenbart att de loneformer
vi valt leder till en fortgaende fortjanststegring under avtalsperioder
na. Denna fortjanststegring blir speciellt markerad om vi har en full
eller overfull sysselsattning. Det finns, ett klart belagt samband mellan
sysselsattningsgrad oeh loneglidning. Vi kan under sadana forhallan
den utga fran tva huvudsakliga skal till att fortjansterna tenderar att
stiga under avtalsperioderna. Det ena skalet ar den rikliga forekomsten
av arbete pa ackord sett i samband med den fortgaende tekniska ut
veeklingen. Det andra ar just sysselsattningsgraden. I praktiken kan
dessa bada huvudfaktorer inte klart atskiljas.

Samtliga kollektivavtal som innehaller regler betraffande aekords
arbetet, foreskriver att ackordet skall justeras om det intraffar tekniska
forandringar som paverkar fortjanstmojlighetema. I avtalen finns
ocksa regler pa vilket satt man skall fixera ackord for en viss given
arbetsuppgift. Den faktiska produktivitetsokningen ute i arbetslivet
forsiggar emellertid ofta utan mera dramatiska forandringar. Byter
man en maskin 80m en arbetare ar sysselsatt vid, kan detta vara en an
ledning att studera om hans aekord och ge honom ett nytt pris pa de
produkter han framsta1ler. Sker -emellertid inte nagot maskinbyte utan
endast en forbattring betraffande materialtillforsel, hjalpmaterial
eller annat, kan man inte ange pa vilken punkt en omrakning av
aekordet skulle vara motiverad. Foljden blir dlirfor ocksa oita att om·
rakningen uteblir. Speciellt litet benagen att vidta en sadan omrak·
ning ar givetvis arbetsgivaren, om han kan rakna med att arbetaren
skulle reagera negativt pa forandringen i sa hog grad att han even-
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tuellt viII lamna arbesplatsen. Kansligheten for en sadan reaktion
varierar med sysselsattningsgraden. - Liknande overvaganden gor sig
givetvis gallande, nar man lokalt diskuterar ett ackord for en ny
arbetsuppgift. Ju hogre sysselsattning, ju angelagnare ar det att gora
arbetaren till freds. Det forekommer i olika branscher, dar ackords
sattningen i och .for sig ar klar, att man i en situation av mycket akut
brist inte ens kan noja sig med det pris som avtalet foreskriver att man
skall betala.

En annan mojlighet, ~om inte minst mindre foretag inte sallan ar
hanvisade till, ar att ma~ 'tillampar ackordssystemet men i den formen
att sjalva ackordspriset fixeras i efterhand. Vi brukar har tala om s.k.
efterhandsackord. Vad man utgar ifran ar givetvis da en viss onskvard
fortjanst per timme och sedan raknar man om den faktiska presta
tionen sa att det i efterhand faststallda priset kommer att ge denna for
tjanst. Denna metod gor hela ackordstillampningen skenbar. Arbetaren
har i realiteten en tidlon som bestams av den aktuella marknads
situationen.

Varfor inte avskaffa ackordslonesystemet?

Dessa problem i samband med ackordsarbetet hal" lett till att manga
fragat sig, om man inte bor strava efter att avskaffa det nuvarande
ackordslonesystemet oeh i stallet overga till ett arbete pa tidlon berak
nad per timme, per vecka eller annan tidsperiod. Darigenom skulle
man, menar manga, fa en stabilitet i sjalva lonebildningen over hela
arbetsmarknaden. Man sl{ulle vidare undga de spanningar som upp
kommer darigenom att vissa grupper hal" loner som gar i trappan for
att anvanda den tidigare bilden och andra hal" loner som aker i skid
liften.

Vi maste emellertid gora klart for oss att en overgang till tidloner
ar en utomordentligt genomgripande process. En sadan overgang for
utsatter ratt vasentliga omorganisationer inom olika typer av foretag.
Den kraver ocksa en psykologisk omstallning som det kommer att ta
tid att astadkomma. Den kanske vasentligaste invandningen mot en
sadan overgang ar emellertid att vi sannolikt skulle fa en langsam
mare takt i foretagens rationaliseringsstravanden och danned en lang
sammare produktivitetsutveekling an den vi kunnat notera under senare
ar och som vi betraktar som i hog grad onskvard.

Jag fonnenar salunda att en vasentlig fordel med ackordsarbetet ar
att man nar det tillampas mycket snart stalls infor fragan pa vilket
satt verksamheten pa en arbetsplats skall handlaggas pa det mest ratio
nella sattel. Detta ar en erfarenhet som vi gor nar arbetsstudiefolk
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kommer ut i foretagen for att undersoka nlojlighetema till att overga
till ackord i okad omfattning. Nar en person som hal" rationalisering
som sin arbetsuppgift kommer till en sudan arbetsplats ser han mycket
snart att vasentliga vinningar kan astadkommas genom en annan orga
nisation av arbetet, ett annat produktionsflode o.s.v. Det blir darfor
nodvandigt for denne rationaliseringsman att foresla sadana omlagg
ningar innan man gar in pa de fragor som hal" karaktaren av finsnic
keri, d.v.s att faststalla de rimliga fortjansterna vid olika arbetsuppgif
tel" pa ackord. Erfarenheten utvisar att en dylik andring ofta medfor en
ho·gst vasentlig reduktion av den arbetsstyrka som finns pa en sarskild
arbetsplats. Aven pa senare tid kan lllan notera att en minskning av
arbetsstyrkan med 40 eller 50 % ingalunda ar ovanlig och ar latt att
astadkomma. Detta sammanhanger givetvis ocksa med att man raknar
med att ackordet skall stimulera till en ho,gre arbetstakt an den man
kunde notera nar arbetet bedrevs mot tidlon. - Vi har alltsa sasom
en andra faktor en skillnad i installningen till arbetet om man arbetar
pa ackord jamfort med om man arbetar pa tidlon.

I anslutning hartill ar det ocksa att observera att hela arbetsled
ningsprocessen skulle forandras vid en overgang till tidIon i storre ut
strackning. Ackordsarbetaren maste se till att han fortlopande hal"
sysselsattning, sa att han nar den fortjanst han anser rimlig per timme.
Om det parti han arbetar pa tenderar att ta slut, papekar han detta
for sin forman, sa att denne omgaende kan skaffa fram nya arbets
uppgifter at honom. En arbetstagare pa tidlo·n ar kanske inte lika
omedelbart intresserad aven forsorjning med nya order.

Det omrade dar en overgang till tidlon i okad omfattning framstar
som mest naturlig ar inom den s.k. processindustrin. Jag tanker dB. pa
kemisk industri, skogsindustrier av viss typ o.s.v. Pi! detta omrade
har man ocksa i storre utstrackning tidloner och blandackord. En for
del med en fortjanst 80m ar knuten till processens avkastning ar dock
att de arbetare som ar delaktiga i ackordet blir direkt intresserade av
att maskineriet halles i gang. Man soker undvika driftsstopp eller ser
till att de som uppkommer blir sa korta som mojligt. Tar man aven
med reparationspersonal i ackordet far man en samfalld anstrangning
att halla sin utrustning i trim och sakra ett jamnt produl(tionsflode.

Fordelama med ackordet hal" hittills bedomts som sa stora, att ten
densen alltjamt gar mot en okad anvandning av prestationsloner. Det
ta galler bl.a. vissa delar av industrin och inom servicenaringarna.
En ytterligare bidragande orsak hartill ar givetvis att mojligheten till
ackordsarbete erbjuder. en lockelse vid rekryteringen av arbetskraft.
Fortjansterna raknas bli hogre och den allmanna foljsamheten till lone-
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utvecklingen battre. Aven foretagen har ett intresse av att for den per
sonal som det har ar fragan om, kunna uppvisa att man har en lonebild
ning som inte i vasentlig grad avviker fran det alimanna monstret.

Parterna kan k1ara arbetsmatningen

De problem som sammanhanger med loneformerna och arbetsmat
ningen kan parterna sjalva ta hand om. Trots vara aktueIIa svarigheter
kan vi val saga, att metoderna pa detta omrade successivt har forbatl
rats. Vi kan med moderna ackordssattningssystem bedoma arbetspres
tationerna sa exakt att nagon fortiopande fortjanststegring inte kan
astadkommas av den enskiide arbetare. Vid foretag dar man tillampar
sadana system, jag tanker da exempelvis pa MTM-metoden, utgor en
kraftig fortjanststegring for den anstallde arbetaren ett tecken pa att
han har andrat sin metod. Redovisar han sin forandring, belonas han
sasom for ett forslag till forbattrad produktionsmetod, samtidigt som
man justerar ned hans ackord. Underlater han att redovisa metodfor
andringen blir nedjusteringen det enda resultatet. Det ar relativt latt
att gora sa, darfor att man anda vet vilken normalprestation man kan
krava av honom. - Aven andra fragor som sammanhanger med lone
formerna maste det vara parternas sak att ta sig an.

LOneglidningen och sysselsattningen

De problem som sammanhanger med konjunkturen och den allman
na sysselsattningen kan partema daremot inte klara. Det maste vara
en standig stravan att astadkomma en balans pa arbetsmarknaden mel
Ian utbud och efterfragan, inte bara generellt over hela landet utan
ocksa i varje region och i varje yrke for sig. I sjalva verket torde det
forhalla sig sa att redan forandringar for en enstaka arbetare som
intar en nyckelposition i ett foretag kan leda till en relativt omfat
tande loneglidning. Vi tanker oss att vi har ett foretag med en arbe
tare som ar specialist pa sin sarskilda uppgift. Den situationen ar
tillfinnandes i manga av vara foretag. Vi kan utga ifran att foretaget
kommer i svarigheter om denne arbetare lamnar sin tjanst eller tyeks
vilja go,ra det. Lamnar han arbetet, kan foretaget tvingas att nyanstalla
en person med motsvarande yrkeskunskaper till en hogre Ion. Gfta ar
de yrkeskategorier det har galler sa sma att foretagen inom en viss
bransch har en ganska saker overblick over vilka arbetare som kan
komma i fraga. Sker en sadan nyrekrytering kan man rakna med en
tendens till lonestegring for alia som tillhor denna kategori. I varje
fall far vi den omedelbara effekten vid det foretag som tvingas att
nyrekrytera oeh det foretag 80m tvingas att slappa en sadan person
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ifran sig. - I dessa foretag far man sedan som en foljd av den per
sonella forandringen en rubbning av den tidigare lonestrukturen. Den
na rubbning blir man tvungen att ratta till antingen omedelbart eller
vid ett senare oversynstillfalle. Harigenom uppkommer sekundara
verkningar for andra storre eller mindre yrkeskategorier som pamin
ner om den forsta. - Det ar val kant att situationen kan vara likartad
pa tjanstemannaomradet. Ett foretag som har ett antal befattnings
havare av en viss kategori kan for att fa ett tillrackligt antal personer
i en sadan grupp tvingas att f()reta nyrekrytering till hogre Ion an den
som galler for de redan anstiillda. En sadan situation leder mycket
snart till en uppjustering for hela gruppen.

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken kan pa detta omrade astad
komma relativt mycket. Framfor alIt kan man i samarbete med de be
rorda parterna soka tillse att man har en utbildningsaktivitet som ar
tillfredsstallande. Det finns exempel pa att omskolning av ett fatal per
soner har varit tillrackligt for att avhjalpa en akut brist pa en viss
typ av arbetstagare och darigenom lett till en neddampning av en sar
skild loneutveckling for en sadan grupp.

Vi har haft talrika tendenser till overhettning av sysselsattningen
generellt eller for vissa grupper oeh i vissa regioner under senare tid.
Sadana tendenser maste man bland annat forsoka komma tillratta med
genom en annu mera akitv arbetsmarknadspolitik an hittills. Vi maste
ocksa strava efter att sa att saga psykologiskt badda for den rorlighet
som med nodvandighet maste vara den fulla sysselsattningens kom
plement. Utan att ga ytterligare in i denna fraga som manga ganger
har debatterats, maste det darjamte understrykas att en sadan arbets
marknadspolitik aldrig kan bli fullt effektiv innan vi har fatt balans
pa bostadsmarknaden oeh sa pass stora bostadsreserver pa olika orter
att en overflyttning kan ske utan de speciella friktioner 80m den nu
varande bristen automatiskt framkallar.

Bor staten ingripa i lonebildningen?

Debatten kring de har lonebildningsproblemen har gatt i vagor un
der hela efterk;rigstiden. Ibland -har man holt roster som har talat for
ett starkare ingripande fran statsmakternas sida i lonebildningen. Man
skulle med andra ord flytta over vasentliga delar av lonebildnings
processen fran organisationema till statsmakterna oeh darigenom sak
ra en tillfredstallande ordning pa arbetsmarknaden.

For mig personligen har dessa forslag aldrig framstatt som speciellt
val genomtankta. Vad' man har diskuterar at inte uteslutande och
kanske inte ens i framsta rummet samspelet mellan arbetsmarknadens
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organisationer. Det galler ocksa forhalIandet mellan den enskilde ar
betstagaren och hans arbetsgivare. Vi har pa detta omrade bibehallit
en hog grad av avtalsfrihet bade i den meningen att anstallningsforhal
landet kan avbrytas och i den Ineningen att det star dessa lokala parter
fritt att genom avtal klara ut hur de viII ha anstallningsvillkoren ut
formade. Att reglera organisationernas verksamhet racker salunda inte,
om man viII komma at lo,nebildningsproblematiken fran statens sida.
Man maste stracka sig langre ner och ange regler for vad tva personer
i ett anstallningsforhallande far overenskomma om. Vad detta skall
betyda ifraga om praktiska komplikationer vet vi dels genom parallel
leI" med val" egen priskontrolltid, dels fran utvecklingen i andra lan
der, exempelvis i Nederlanderna. Vi maste ocksa infora sanktioner for
dem som traffar avtal pa andra villkor an dem som offentligt kan
accepteras.. For de fIesta av oss skulle val en sadan situation te sig som
mera besvarande an den nuvarande ordningen ochdet nuvarande sys
temet med alIa dess bristfalligheter.

Ordforanden: Jag her att fa framfora de narvarandes tack till di
rektor Giesecke for detta inledningsanforande, i vilket han hal" lamnat
oss en klar oversikt over problemen och med analytisk skarpa rett ut
manga svara fragestallningar. Han hal" ocksa med praktiska exempel
visat hur svartolkade avtalsuppgorelserna kan vara och hur invecklad
lonemekanismen are Under foredragets gang lade inledaren ocksa fram
konturskarpa argument for sin personliga uppfattning i flera av de
viktigaste fragorna. Vi tackar for det.

Jag overlamnar harefter ordet till forbundsordforande Yngve Pers
son.

Forbundsordforande Yngve Persson: Herr ordforande! Mina darner och
herrar! Den knappt tillmatta tiden gor det inte mojligt att ens tillnarmelsevis
berora hela det problemkomplex som ryms i dagens debattamne. Jag far darfor
noja mig med att i korthet berora de fragestallningar och synpunkter 80m jag
finner mest angelagna.

Emellertid kan jag indirekt saga en hel del genom att konstatera att jag i
atskilligt kan ansIuta mig till den analys som direktor Giesecke har lamnat. Han
har inte uttomt amnet, men i flertalet av de stycken han berort forefaller vi
aU ligga ratt nara varandra i varderingarna.

Amnet for denna debatt ar Vart lonebildningssystem. Som ordforanden
namnde star daremot inte den egentliga lonepolitiken under debatt. Jag anser
dock att en debatt om lonebildningssystemet utan ett samtidigt beaktande av
vissa lonepolitiska realiteter, 80m maste paverka sjalva systemet for lonebild·
ningens ordnande, vore bade abstrakt oeh meningslos. Darfor skall jag till att
horja med peka pa nagra forhallanden, som i hog grad kommer att paverka
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LO:s handlande inom den narmaste framtiden. Darefter skall jag ta upp den
mera tekniska sidan av lonepolitiken.

Gynnsam utveckling under efterkrigstiden

Efterkrigstiden - sarskilt de 10-15 sista aren - uppvisar en mycket gynn
sam ekonomisk och social utveckling i vart land. Den materiella standarden
har fortlopande undergatt patagliga forbattringar, och den soeiala tryggheten
har utbyggts kraftigt. Full sysselsattning, okad fritid, farkortad arbetstid, okad
frihet far arbetskraften att vulj a utbildning och arbetsuppgifter samt Hingre
semester ar andra goda framsteg. Aven foretagsamheten har haft vind i seglen.
Vi kan alltsa konstatera att utvecklingen generellt sett har varit god oeh dyna
misk, och den utveeklingen pagar alltjamt.

Men trots den i Ianga stycken mycket gynnsamma utveeklingen ar Higet nu
langt ifran problemfritt oeh utan skavanker. Vi har i dag foreteelser paarbets
marknaden, som inger aven den mera optimistiska faekforeningsmannen bekym
mer oeh oro. Jag skall har berara ett par av de vasentligaste.

Vi har sedan gammalt ett starkt missnoje med den omfattande Ianespridningen
pa arbetsmarknaden, vilken uppfattas som i hlnga styeken orattfardig och me
ningslos. Detta missnoje gar sig naturIigtvis gallande oekffi i dag. Det som
emellertid ar sarskilt aktuellt for narvarande ar ett mycket starkt missnaj e over
de samst lottades situation. Dagens verklighet ar den aU vi har manniskor som
vid fuUt arsarbete far noja sig med en inkomst pa knappt 10000 kronor. Andra
ligger pa 10000-12000 kronor. Och det aT en betydande del av lontagarna
som far naja sig med sadana inkomster, samtidigt 80m andra naraliggande
grupper har inkomster pa 30, 40, 50 eller 75 procent daraver. Aterigen andra
grupper tjanar dubbelt eller mangdubbelt sa myeket. Det ar alldeles klart att
de samst avlonade inte kan fa rad med myeket mera an det nadvandigaste,
samtidigt som de kan konstatera att flertalet andra anstallda p'a elt helt annat
saU kan farse sig av samhaUets overflad av varor oeh tjanster. Detta maste helt
naturligt utlasa starka reaktioner.

Nu ar emellertid de patalade forhallandena ingenting nytt, och Inan kan
da fraga sig vad 80m hant, eftersom missnoj et har skarpts sa starkt. Ja, orsa
kerna ar sakert manga, men den vasentligaste anledningen torde vara att den
relativa fattigdomen - ty det ar den det aT fraga om - kanns hardare oeh
exponeras klarare i averflodssamhallet an i det gamla samhallet med en allmant
sett mera spartansk livsforing.

En annan sak som vallar oro i akande grad ar det fenomenet att vi anuu
i nadens ar 1965 vidmakthaller - oeh pa sina hall f.a. odlar - eU kastvasen
pa arbetsmarknaden, enligt vilket grupperna arbetare och tjansteman farmans
massigt behandlas radikalt olika; en ordning dar kontorsdarren ager mycket
starre reIevans for formansavvagningen an siidana kvaliteter som arbetets art
oeh arbetsprestationen. Det torde framfor alIt vara den okade insikten om att
denna kIassordning inte har nagot sakligt berattigande som skarper reaktionerna.

Nar det alltsa galler laglanerna oeh denna gransdragning mellan arbetare och
tj ansteman ar reaktionen sadan, att jag betraktar det 80m helt visst att nagot
patagligt maste ske inom kort (detta galler sarskilt laglonerna), om vi inte skall
aventyra var fredliga, stabila arbetsmarknad och de varden i ovrigt 80m denna
innesluter. For att undvika missforstand viII jag betona att det har inte ar fraga
om ett hot utan om en information om hur en som tror sig vara ganska initierad
upplever dagens situation.
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EgentIigen hor denna utveekling inte forvana nagon. Under den hardnande
reaktionen inom LO:s led ligger naturligtvis det forhallandet att samhallet for
andras snahht och att manniskornas okade kunnande och insikter sager dem att
det inte hara ar oriktigt utan ocksa onodigt att vidmakthalla forenamnda grava
svagheter.

Medlemskritiken nwt LO och forbunden

Det ar val naturIigt att de patalade forhallandena utloser kritik mot den egna
organisationen - LO - som manniskor i allmanhet tror har mycket storre
makt an den har och anda inte kan 10sa problemen. Hartill kommer en alItmer
uttalad missbelatenhet med de lonemassiga uttagen vid forhandlingsbordet.
Och dar spokar den starka loneglidningen. Man konstaterar helt enkelt att man
pa egen hand ofta tar ut storre lonehojning an vad uppgorelsen ger och menar
da att det maste vara nagot fel med lonepolitiken, nar man inte nar hattre resuI
tat vid forhandlingsbordet, trots att foretagarna hade viII betala.och har resurser
att betala mera. Enligt min hestamda uppfattning - och den tycks direktor
Giesecke dela - ar avtalens och avtalspartemas roll inte alls sa blygsam som
man tror. Men det har medlemmarna i allmanhet svart att inse, och vardering
arna blir darefter.

Det ar alltsa helt klart att vissa realiteter i fraga om formanerna pa arbets
marknaden samt medlemsopinionen gor det ofrankomligt for LO att hardare
an hittills driva kraven pa en haure ordning. Dessa problem kan forefalla vara
LO:s och ingen annans angelagenhet. Men for mig star det klart att det ar en
fraga 80m gaIler alIa arbetsmarknadsparter och hela samhallet, och att darfor
alIa berorda bor mobilisera Iyhordhet och aktivitet for att komma till ratta med
svarigheterna.

Varpd beror var lonestruktur?

Nu har dock arbetsmarknadens parter och hela samhallet ett mera langtgaende
intresse an att hanka sig forbi vissa akuta lagen med en och annan improvi
sation. Fraga blir da vilken nyordning som bor till i lonepolitiken for att kunna
astadkomma ett mera friktionsfritt oeh stabilare Hige, aIltsa en mognare ordning.
Innan jag gar in pa det problemet finns det emellertid anledning fraga sig 
liksom direktor Giesecke gjorde - varpa dennuvarande lonestrukturen beror.

Jag ar osaker om vad direktor Gieseckes slutsats egentligen ar. For egen del
har jag en kansla av att avvagningarna mindre ar uttryck for foretagens och
naringarnas sakliga forutsattningar och situation an for traditioner och for
damar. Det ar visserligen sant att det finns en viss tendens till att branscher
med lag rantabilitet uppvisar Higre loner an mera vinstgivande. Men a andra
sidan ar det lika klart att loneskillnaderna mellan de lukrativa och de mindre
lukrativa foretagen och branseherna ingalunda star i ett direkt forhallande till
foretagens och branschernas resultat och mojligheter. Vi har ocksa manga
exempel pa att enskilda foretag med knappa marginaler betaIar hogre loner an
foretag med goda vinster. Det ar uppenbarligen ett mycket komplicerat orsaks
monster 80m gor sig gallande i lonebildningen.

Intressant ar ocksa att konstatera, att tjanstemannens formaner ingalunda
tyeks uppvisa ens den foljsamhet till branschens ekonomiska mojligheter som
arbetarnas anda visar. Men oavsett vilka de faktorer ar som paverkar lonebild
ningen, tror jag att vi under vi~sa villkor kan i langt hogre grad an nu avgora
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lone- och formansmonstret via avtalsuppgorelserna. Jag kan darfor inte ansluta
mig till den odestro, 80m sager att vi inte kan gora nagot vasentligt at det
nuvarande Higet. Som jag ser det ar det inte sa myeket fraga om att kunna som
att vilja.

Hur strra Jormdnsbildningen biittre?

Hur skall vi nu kunna styra form'ansbiIdningen pa ett tillfredsstallande satt?
Ja, deeentralisering av lonepolitiken ar inte nagon losning - men viiI ytterligare
samordning! Alla betydande arbetsgivare- och lontagarparter borde sla sig ned
vid ett oeh samm.a bord och diskutera bI.a. hur de soeiala formanerna oeh 10
nerna bor avvagas, med hansyn till de sakliga krav man viII uppstaIla samt hur
det salunda framkomna programmet skall forverkligas. Sedan har man bara att
satta igang med den verkliga samordningen. Ingen borde skygga for att prova
den vagen.

Jag ar fullt pa det klara med att en slidan samordning inte skulle bli nagon
latt uppgiftatt avagabringa, men sett pa litet Jangre sikt bor den inte vara
omojligare att astadkomma an den ganska avancerade samordning som nu fore
kommer. Den organisatoriska splittringen ugor naturligtvis en besvarande faktor
i sammanhanget, men det gemensamma intresse vi bor ha av ett rationellt
naringsliv, arbetsfred oeh en fornuftig formansavvagning borde mojliggora ett
effektivt och konstruktivt samarbete. En onskan att befria samhallet fran in
blandning ar ett annat skal.

Om vi i framtiden skulle vilja samordna lonepolitiken eventuellt efter mera
avaneerade former an under senare ar, ar det uppenbart att de starka loneglid
ningarna kommer att utgora ett av de allvarligaste hindren. Som direktor
Giesecke framholI, har loneglidningarna under en lang foljd av ar givit mer an
de loneokningar vi tagit ut 'vid forhandlingsbordet. Det ar hogst sannolikt att
forhandlingarna i realiteten givit mer an loneglidningarna, men med den redo
visningsmetod vi har, ar forenamnda konstaterande riktigt. Det ar klart, att
det skulle vara vasentligt lattare att losa de lonepolitiska uppgifterna, om vi
i allt vasentligt kunde ta ut lonehojningarna vid forhandlingsbordet, alItsa i en
ordning, dar loneglidningarna var blygsamma och heIst mera enhetliga an de
for narvarande are

Det sager sig sjalvt, att det maste bli betydande svarigheter, nar Ioneglid
ningarna ligger meHan 0 och kanske 10 % per ar oeh grupper oeh individer,
sarskilt 80m vi har tvaa.riga avtal, under vars giltighetstid den lonebildning, 80m
skett genom den sista uppgorelsen, vasentligt rubbas. Det ar klart, att nar vi
da skall tala med direktorerna Schwartz och Giesecke om en ny uppgorelse,
sa viII vi fylla ut de svackor, 80m har uppstatt pa lonemarknaden genom de
skiftande loneglidningarna, och dessutom erhalla generella loneokningar och
ibland vissa sociala reformer. Tillsammans ror det sig da om betydande belopp
och da sager direktor Schwartz oeh hans kolleger, att kraven ar orimliga. For
oss ar emeHertid kraven i och for sig hogst rimliga, aven om vi ar medvetna
om att det totala uttaget gar en bra bit over vad produktionsutveeklingen till
later. Vi har aldrig lyckats med detta program. Kanske har vi framfor alIIt
misslyekats med utjamningarna, och da blir det missnoje i vara led, aven om
den totala inkomststegringen i oeh for sig ar relativt god. Framfor alIt de
medlemmar, 80m har starka loneglidningar och far forhallandevis litet vid
forhandlingsbordet, havdar att uppgorelserna ar daliga. Man forbiser garna
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loneglidningarna, 80m man oIta uppfattar mera 80m ett resultat av hajd pro..
duktivitet oeh egna farhandlingar an som ett resultat av den fackliga verk
samheten.

De starka laneglidningarna ar salunda ett myeket allvarligt hinder far en
konstruktiv lanepolitik. I(onsekvenserna darav ar sa allvarliga, att aven om alla
parter visar den aUra basta viIja, sa fareligger anda betydande praktiska oeh
psykologiska svarigheter att losa problemen. Detta tar sig bI. a. uttryek i vissa
svarigheter aven bland LO..forbunden inbardes liksom inom forbunden aU
bemastra de olika situationerna.

Ayen om loneglidningen inte ar den primara orsaken till var inflation, sa
bidrar den anda, med de problem den for med sig, till att forstarka inflations
tryeket. I SAF ar man uppenbarligen oeksa ganska orolig over utveeklingen,
oeh det tyeker jag ar ett gott teeken. Att soya gott varj e natt ar detsamma 80m
att inte forsta vad som pagar. Jag tolkar ocksa direktor Gieseekes anforande
sa att loneglidningen maste tonas nero Ett steg i den riktningen ar att man nu
tyeks. borj a tanka om nar det galler aekordsfrekvensvolymen inom industrin.

Jag skall inte uppehalla mig langre vid den saken utan viII bara saga, att
arbetsgivareforeningen enligt min mening ar inne pa riktiga vagar. Inte heller
far fackforeningarna ar det i oeh far sig nagot primart anskemal att arbeta. pa
ackord. Men a andra sidan ar jag pa det klara med att man fran produktivitets
synpunkt har all anledning att genomfora en eventueII overgang till mera tidlon
med stor forsiktighet oeh omsorg. Som jag ser det, hor vi namligen i avtalen
involvera element, som ersatter aekorden och salunda stimulerar de anstallda
till goda prestationer.

Aven om jag tror att man via sjalva loneinstrumentet kan komma langt pa
vag mot en fornuftig avvagning, sarskilt om vi kan komma ifran de starka lone
glidningarna, ar jag anda fuIIt pa det klara med aU det ar en stor fordel, om
vissa obj ektiva forutsattningar skapas, som underHittar lonebildningspolitiken.
Dar ar sj alvfallet en i basta mening effektiv oeh rationell arbetsmarknadspolitik
ett vasentligt instrument. Men den ar inte nagot instrument som ensamt kan losa
alla fragor, vilket manga manniskor forestaller sig. Det skulle emellertid fora
for langt att utveekla detta ytterligare.

Herr ordforande! Det kunde vara mycket mera att tilUigga, men jag skall for
tillfallet noja mig med vad jag nu har anfort.

Professor Ingvar Svennilson: Herr ordforande! Det ar med en viss tvekan
som en nationalekonom staller upp i denna diskussion, i vilken vi ror oss pa ett
omrade som ar i hog grad okant oeh outforskat. Av de tidigare talarnas anfo
randen framgar att a.rbetsmarknaden ar ett faIt dar det vimlar av data, samband,
politiska metoder oeh strategier 80m man maste kanna till for att kunna diskutera
mojliga vagar att ga for att andra marknadens satt aU fungera.

For narvarande ar det bara ett antal fackliga ombudsman oeh experter 80m
ar val fortrogna med a.rbetsmarknadens mekanismer. For oss andra som star
utanfor tillhar dessa ting i hog grad en okand varld. Det finns emellertid ett
intresse far att Hi arbetsmarknadsfragorna bearbetade aven av den· samhalls
vetenskapliga forskningen. Det har hI. a. vackts forslag darom till arets riksdag
oeh Teo:s styrelse har uttalat sig i samma riktning. Vid Stoekholms universitet
har man velat knyta an till detta intresse for forskning pa omradet. Jag tror
att arbetsmarknadens parter och samhallsvetenskapen har har ett gemensamt
intresse.
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I det {alj ande kommer jag att se lanebildningsfragorna fran inflationssyn
punkt. Give,tvis finns det ocksa andra synpunkter pa problemen, t. ex. de 80m
farbundsordfarande Yngve Persson uppehall sig vid, men jag tror att sambandet
meHan lanebildning oeh inflationsrisker borde kunna vara en gemensam nam
nare for var diskussion.

Det forhaller sig ju sa, att vi har i landet har barj at resignera infor den fort
skridande inflationen - lat vara en ganska mattlig sadan. Vi har vant oss vid
en hajning av prisnivan med cirka 4 procent per are En prisstegring av den
storleksordningen borjar faktiskt nu att betraktas som "stabilt penningvarde".
Professor Lindahl brukade - jag tror ocksa i denna forening - varna for en
sadan fortgaende inflation. Han ansag att det fanns risk far att den en dag
urartar oeh exploderar. Det ar majligt att hans farhagor darvidlag var over
drivna. Men det ar uppenbart att vi pa arbetsmarknaden har en mekanism 80m
gar, att om man riiknar med en sadan fortskridande inflation, liven om den
ar mattlig, sa kommer den att permanentas oeh troligen att farstarkas. Om
man raknar med att priserna stiger med cirka 4 procent per ar, kommer detta
att forsvaga arbetsgivarnas motstand mot lonehojningar. Vi far darigenom en
loneutveekling som ger en sadan inflation och troligen en storre. Darfor tror jag
det ar en av de viktigaste fragorna i var ekonomiska politik att farsQka bryta
inflationstendenserna genom reformer pa arbetsmarknaden.

Vi har har i landet fart en lang diskussion om vad som ar orsaken till infla
tionen. Vi har hI. a. debatterat fragan huruvida prisstegringen utgar fran efter
fragesidan eller fran kostnadssidan. Det fanns en tid, dil arbetsmarknadens par
ter var benagna att skylla ifran sig pa statsmakterna som inte skatte sin del av
politiken utan tillat en averhettning av konjunkturen, nagonting som arbetsmark
nadens parter inte kunde gara nagonting at. Men nu har vi val kommit fram till
en mera balanserad uppfattning. Nu raknar vi med ett bade/och, d.v.s. att im
pulser till prisstegringar utgar bade fran efterfrage- och lanesidan.

Det har visat sig alt det finns ett samband meHan sysselsattningsgrad och
loneglidning. Nar vi far en efterfragehetingad overhettning av konjunkturerna,
far vi oeksa en kraftig loneglidning. Men undersokningar har ocksa visat, att
liven om statsmakterna lyekas farebygga en averhettning, far vi anda en bety
dande loneglidning. Det ar endast om man skapar en storre arbetsloshet an vi
viII tolerera som man kan rakna med att halla kostnadsinflationen i schack.

Nu har vi hoga malsattningar nar det galler sysselsattningen, och dessa har
allmant aecepterats. Jag kan som exempel citera dr Schwartz, som i sin skrift
Loneglidning bI. a. skriver att "vi anser ratten till arbete for alIa medborgare
som en omistlig tillgang". Det kravet ar alltsa nagontingsom ingen viII rucka pa.
Xyen om staten i sin ekonomiska politik skater sig bra och forebygger overhett
ning av konjunkturen men haIler arbetslasheten vid ett minimum, kvarstar alltsA
risken for lonestegringar, som kan leda till inflation. Det torde darfor vara
klart att ansvaret for penningvardet i hog grad faller pa arbetsmarknadens
parter.

Staten lyckas inte aHtid i sin balanseringspolitik, men vi far val erkanna att
den ekonomiska balanstekniken har forbattrats. I samma man maste vi kon
centrera vara anstrangningar pa lonebildningsprocessen. Pa detta omrade har vi,
som jag ser det, rent tekniskt for narvarande en efterslapning inom den ekono
miska politiken.

Innan jag gar in pa lonebildningsproblematiken, viII jag emellertid herora ett
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par andra fragor inom den ekonomiska politiken sam ar av betydelse for lone~

utvecklingen.
Aven om vi har full sysselsattning av arbetskraften, ar det inte sakert att

kapitalutrustningen ar fullt sysselsatt. Det kan visa sig att manga fabriker,
sjukhus m. m. star underbemannade. Det uppstar cIA en intensiv konkurrens mel..
Ian foretag och institutioner om att fa ta hand om den tillgangliga arhetskraften.
Med vaxande kapitalutrustning per individ - och vi gar snabbt i den riktningen
- hlir det ett alIt starkare intresse for foretagen att halla kapaciteten fullt
utnyttjad, och detta resulterar Hitt i overbud i {raga om arbetsloner.

Om en sadan mera aUman tendens till overkapacitet hos kapitalutrustningen
foreligger, maste det innebara att vi konstruerat vdra anliiggningar allt/or
arbetskriivande. Vi har inte gatt tillrackligt langt i fraga ommekanisering och
automation. Jag tror att vi har en sadan tendens till efterslapning i produktionens
tekniska uppHiggning. Den heror delvis pa att vi endast med hetydande troghet
gor oss av med gamla arhetskravande anlaggningar. Jag tror ocksa att man vid
konstruktionen av nya anHiggningar ofta utgar fran dagens loneHige, Dar man
i stallet borde rakna med lonerna sadana de kommer att hli om fern till femton
are Gjorde man det, skulle man valja mera kapitalintensiva konstruktioner.

Slutligen har nog denna tendens ocksa att gora med vart internationellt sett
hoga ranteUige. Kapital ar dyrhart har i landet, och darfor tenderar man att
valja en alltfor arhetskravande teknik. En forskjutning av var ekonomiska poli
tik fran rikshankspolitik till finanspolitik med Higre rantor och hogre skatter
skulle fran har anlagda synpunkter vara fordelaktig. Pa denna punkt bor vara
langtidsutredningar ha en uppgift att klargora forutsattningarna i syfte att
paverka var ekonomiska politik och investeringarnas kapitalintensitet.

En annan orsak till de lonestegringar som uppstar - aven om konjunkturen
inte ar overhettad - ar att konjunkturen i regel ar ojamn. Det uppstar omraden
med brist pa arhetskraft, samtidigt 80m man pa andra hall har god tillgang
eller t. o. m. overskott. En sAdan ojamnhet ar mindre farlig, om hristen pa arbets
kraft uppstar i de export- och importkonkurrerande industrierna. Konkurrensen
med utlandet blir d-ft en regulator pa lonehojningarna. Men det 80m vi upplever
nu ar en overhettning inom hemmamarknadsindustrin, framst inom byggnads
verksamheten. Dar finns nu tendenser till langtgaende lonestegringar, 80m kan
sprida sig till de export- och importkonkurrerande industrierna och resultera i
att vi far en bristande balans i betalningarna gentemot utlandet.

Var nya arbetsmarknadspolitik syftar till att genom utbildning och flyttning
av arhetskraft utjamna sAdana ojamnheter pa arbetsmarknaden. Pa detta omrade
har noterats stora framgangar. Men jag undrar om vi inte bor ga ett steg
langre. Nu ar politiken inriktad pa att overfora arbetslosa till omraden dar det
rader brist pa arhetskraft. Men vid "full sysselsiittning" ar reserverna av arbets
losa sma, och fragan ar dador om inte politiken for att fa full effekt hor
utstrackas till att galla aven overflyttning av arbetskraft meUan olika sysselsiitt
ningar. Givetvis kan en sAdan politik latt urarta. Om vern 80m heist kan anmala
sig till arbetsformedlingen for att fa gratis utbildning till valfritt yrke med Ion
under utbildningstiden och hjaIp till £lyttning till annan ort, kan det sjalvfallet
utmynna i en overrorlighet 80m inte ar onskvard. Jag anser dock att man borde
kunna diskutera formerna for och begransningarna av en sadan politik. Nar det
galler investeringsfonderna har vi ett system, dar man anger vissa omraden inom
vilka man far anvanda investeringsfondmedlen. Jag fragar mig, om man inte
ocksA hor kunna utpeka vissa omraden med stark brist pa arbetskraft och andra
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dar tillgangen ar battre, och att man pa dem 80m ar anstallda inom de senare
kunde tillampa samma politik for overflyttning av arbetskraft 80m nu tilliimpas
pa de arbetslosa. Ieke-bristomraden skulle eventuellt kunna definieras sa, att
lonen dar med ett visst procenttal understiger ett riksmedeltal for lonelaget.
Arbetsloshet skulle salunda kompletteras med laga loner 80m ett kriterium for
att komma i atnjutande av hjalp till omflyttning.

Jag har hittills herort den av staten bestamda ramen for lonebildningen. Jag
anser att den hor till kviillens diskussion, dador att vi behover ringa in de
problem 80m det aterstar for arbetsmarknadens parter att losa. Oeh att det 
oavsett vad staten gor - finns behov av reformer av lonebildningsmekanismerna
synes mig alldeles uppenbart. Den centrala fragan ar dar loneglidningen. Gallde
det bara de centrala kollektivuppgorelserna, skulle lonebildningsproblemet bli
enklare. D'a yore det framst en fraga om parternas formaga oeh vilja att h'alla
lonestegringen inom sadana granser att loneutvecklingen .inte blir inflations
drivande.

Aven i det fall dB. parterna i en central avtalsforhandling bestiimmer lone
utvecklingen, uppsmr emellertid den svarigheten att avtalen avser en period pa
ett a tva ar fram-at i tiden. Parterna svavar da i stor ovisshet om, vilken kon
junkturutveekling man kommer att fA samt hurudan vinst- och produktivitets.
utvecklingen kommer att bli. Det forefaller mig naturligt alt man i en sAdan
situation kommer overens om att i avtalen infoga en korrigering av lonefor"
handlingarnas resultat, om utvecklingen skulle avvika fran den bedomning av
den framtida utvecklingen som galler vid avtalstillfaIlet.

Jag forestaller mig att en sAdan ex post-korrigering av lonerna med hiinsyn
till den faktiska utvecklingen kan sagas ligga implicit i avtalsarbetet redan nUt
Man tar val, nar ett nytt avtal slutes, hansyn till bade hur utvecklingen har
avvikit fran vad den vantades bli nar man gjorde upp avtalet for den gangna
perioden och vad man vantar sig av den kommande Perioden. Min fraga ar
emellertid, om inte denna procedur med fordel skulle kunna goras explicit, sa
att man i det nya avtal 80m ingas kommer overens om en ex post-korrigering,
som skall aga rum enligt vissa regier vid avtaIsperiodens slut.

Genom ett sadant tillvagagangssiitt tror jag att avtalsforhandlingarna skulle
kunna bli mindre hasardartade. Tendensen till overbud skulle forsvagas om man
visste att, om utvecklingen avviker fran den vantade, kommer en. korrigering
att ske i efterhand; man kunde dA noja sig med att begara en mera mattlig
hojning. PA lang sikt horde resultatet av en sAdan uppgorelse hli gynnsamt.

Ett faktum ar emellertid att parterna nu genom sina centrala uppgorelser
endast delvis har kontroll over den loneutveckling 80m kommer att aga rum.
Enligt de siffror som anges i dr Schwartz' bok Loneglidning skulle mindre an
halften av loneokningarna under de gangna aren ha herott pa centrala avtals
uppgorelser. Resten har varit loneglidning.

Hur man skall angripa detta problem, ~ror pA vad man tror om mojligheterna
att reducera eller helt eliminera loneglidningen. Pa denna punkt tyckte jag'att
direktor Giesecke kom med en ganska sensationell uppgift, namligen den, att
det nu finns arhetsstudiemetoder som gor det mojIigt att eliminera loneglidningen
vid aekordsarbete. Jag har ocW hort att det finns foretag, dar man har lyckats
med den saken. Men for att ett sadant system skall fa full effekt maste det till
lampas allmant. I annat fall 'kommer de foretag 80m i detta avseende ar mera
effektiva att bli efter i 10neutvecklingen, medan andra foretag med mindre ut
veeklade arbetsstudier fAr en loneglidning. Oeh dA kommer val kompensations-
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tendenserna tillbaka vid de foretag som har mera effektiva arbetsstudier; dar
kan man i sa fall anda inte halla aina loner tillbaka.

Fragan blir darfor, om de metoder for mera preeisa arbetsstudier som nu
tilHimpas i vissa foretag kan spridas mera allmant, oeh om vi har tillracklig
kapacitet inom vart arbetsstudievasende for att inom rimlig tid mera allmant
genomfora ett sadant mera effektivt system. Oavsett vilket svar man ger pa den
fragan, ar det val tydligt att en sadan utveckling kommer att ta tid. Dessuton1
finns det val orsaker tillloneglidning, 80m man inte kan komma at med en mera
utvecklad arbetsstudieteknik. Darfor tror jag vi skall utga ifran att vi maste
leva med loneglidningen ganska lange.

Da uppstar, 80m jag ser det, fragan hur man skall kunna bygga in loneglid
ningen i kollektivavtalsuppgorelserna. Ty kan vi inte det, har vi kvar den olyck
Iiga cirkelgangen: lonerna hoj s forst kollektivt, sedan far vi-ssa grupper en extra
utdelning genom loneglidning, oeh till sist begar ovriga anstallda kompensation.
Man far en tendens till dubhel utdelning av produktivitetsokningen - bade inom
ra'men for kollektivavtalet och i samhand med loneglidningen - om man inte
vid avtalsuppgorelsen pa forhand tar hansyn till den kommande loneglidningen.
Ett faktum ar att vi haft en lonestegring pa omkring 7 procent per ar, vilket ar
ungefar dubbelt sa myeket som produktivitetsokningen.

Vi borjar nu fa ratt stor erfarenhet av loneglidningsprocessen och bor darfor
kunna rakna ut vad 80m skall betraktas 80m normal loneglidning. Jag forestaller
mig darfor att vi nu bor ha kommit i det laget att vi kan staHa en prognos,
som anger hur stor loneglidningen under normala konjunkturforhallanden kan
vantas bli inom olika grupper.

Man skulle kanske da kunna tanka sig att den pott som uppnas vid avtalsfor
handlingarna fordelades sa att den sannolika faktiska lonehojningen - kollektiv
hojning plus normalloneglidning - blir ungefar lika for olika grupper, oavsett
vilken loneglidning de hare am en sadan prognos slog ratt, skulle man vid nasta
avtalsforhandling inte fa nagot kompensationsprohlem olika grupper emellan.
Man skuUe da ha brutit kompensationseirkeln.

Haremot kan invandas att loneglidningen ar ett uttryek for att arbetarna
okar sin produktivitet, oeh om vi klipper bort den oeh delar ut avtalsenliga lone
hojningar pa forhand i omvant farhallande till denna loneglidning, skulle vi
darmed skara av en stimulans till okad produktivitet. Detta ar en invecklad
fraga, som bara den kunnige arbetsmarknadsteknikern kan svara pa. Men jag
forestaller mig, att om denna hansyn till loneglidningen vid upprattande av
kollektivavtalen begransas till grupper inom ett foretag eUer en industri, sa
skulle man ha kvar den enskilde arhetarens majIigheter att inom g.ruppen uppna
en storre fortjanst an andra. Jag tror med andra ord att det kan finnas en teknik
att bevara stimulansen till arbetsintensitet, aven om man vid avtalstillfallet gor
avdrag for den loneglidning 80m kan beraknas komma att ske.

Givetvis ar loneglidningsprognosen far en enskild grupp osaker - liksom
prognosen for produktivitetsutveeklingen. Denna osakerhet skulle man kunna ta
hansyn till genom att - pa satt som jag nu berart - i avtalet ta in en be
stammelse, som sager att om prognosen slar fel, sa skall en korrigering aga rum
i efterhand.

Jag ber att fa hanvisa till diagrammet pa nasta Isida, rvilket i DagOn (man but
AskAdliggora innebordoo av mitt forslag.

Jag har antagit att den procentuella loneokningen (Iii) for olika grupper a·l
anstallda under ett ar enligt det kollektivavtal 80m traffats varierar sa som den
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undre 8treckade linjen visar. Den heldragna linjen ovanfor markerar den totala
proeentuella laneokning de fatt, inklusive laneglidning (gli). Vi vin nu komma
ifran detta system, i vilket vi far krav pa kompensation i efterhand, till ett
system som inom ramen far det kollektiva avtalet ger kompensation for hera}(
nade olikheter i laneglidning. Vid nasta lane£orhandling konstateras da att en
stor del av de anstallda har fatt en mindre loneokning an som svarar mot den
genomsnittliga produktivitetsakningen; denna markeras av linjen 77"1. De an
stallda. som fatt en mindre loneokn'ing an n1 anta'S i Idet nya ,avta~et ;£8. en ko,m
pensation i e/terhand, sv:arande mot diff.erenlsen 'h-((hi+gli). Till skIillnad
mot tidigare £ordelar man samtidigt vad jag kallar den i avtalet £aststallda ex
ante-hojningen (hi) sa att den hlir mindre far dem 80m beraknas £a stor lane
glidning oeh starre far clem som heraknas fa mindre loneglidning.

Om prognosen far laneglidningen varit riktig, kommer atminstone starre clelen
av de anstallda att vid slutet av det nya avtalsaret ha fatt samma procentuella
loneokning sedan borjan av det forsta avtalsaret; denria okning overensstammer
enliigt mitt ,antJagande :med den pl1oduktivitebsokning (;r[l + n2) man ttoruisatl,
nar avtalet gjordes upp. Detta ar alltsa vad man vantar sig nar man tra£far
avtalet i· borjan av andra avtaIsperioden.
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Sedan kan givetvis prognosen for loneglidningen sla feI; den kan for olika
grupper av anstallda bli storre eller mindre an enligt prognos. Man kan em~ller

tid i kollektivavtalet ta in en ldausul, 80m sager att om det intriiffar loneglid..
ningar som avviker fran prognosen, sa skall kompensation utga i efterhand pa
samma satt som skett for ar ett.

Om ett system av denna typ gar att forverkliga, tror jag att man efter ett
a tva ar skulIe na ett jamnare resultat i loneutvecklingen, nar man i efterhand
ser vad 80m agt rum. Och har man en gang kommit fram till ett jamnare
resultat, minskar stravandena efter kompensation, och man kan inrikta sig pa
att halla loneutvecklingen pa en jamn niva.

Nu ar jag radd for att mina vanner pa arbetsmarknaden ler at detta forslag
fran en nationalekonom - och jag vet att problemen ar mera inveckladean
vad jag har har framstallt dem. Med det anforda har jag bara velat antyda en
principskiss. Jag ar medveten om att de fragor jag berort maste bli foremal for
en mycket ingaende teknisk behandling, vid vilken hansyn tages till arbetsmark
nadens alla komplikationer.

Direktor Curt-Steffan Giesecke: Herr ordforande! Jag viII bara saga nagra
ord i anledning av vad professor Svennilson sade i slutet av sitt anforande.

Det ar inte latt att pa ett diagram la'sa ut de tankegangar 80m professor
Svennilson ar inne pa, men det verkar 80m om han byggde sitt resonemang pa
antagandet att man inom samtliga arbetargrupper pa marknaden vill bli lika
behandlad. SA ar det nu inte alltid. I sjalva verket har man ocksa en stark
ambition att bli behandlad olika.

Man vill forsOka forbattra sin relativa staIlning i jamforelse med andra
grupper. Jag missforstod kanske professor Svennilson, men jag fick det intrycket
att han utgick fran att man accepterar de lonerelationer som finns, men att det
galler att hitta pa ett system 80m mojIiggor parallella loneokningar inom produk.
tivitetens ram. Om detta ar ratt uppfattat, sa tror jag att det innebar en forenk·
ling av problemenoch ett negligerande av den psykologiska realitet vi i dag
moter pa arbetsmarknaden.

Till forbundsordforande Yngve Persson vill jag saga nagot liknande. Han
framholl att det hade skett en forandring pa arbetsmarknaden och fragade hur
vi pa arbetsgivarsidan ser pa den saken. la, 80m jag namnde i mitt inlednings..
anforande ar det var erfarenhet att nar man genom olika arrangemang forsOker
andra pa lonebildningen, vrider sig allting vid avtalsperiodens slut tillbaka till
utgangslaget. Man gor inom de fIesta lager nagot slags allman arbetsvardering,
en uppskattning av olika arbetsuppgifters relativa yarde. Harigenom far man
fram lonefiilt, inom vilka parterna ar tvungna att rora sig inom mycket snava
ramar.

Detta hindrar inte att strukturforhallandena kan andras pa lang sikt. Men det
relativa laget i loneskalan ar ungefar detsamma i alla industrilander. Porslins·
industrin ligger exempelvis pa ungefar samma niva i denna relativa skala,
oavsett vilket land vi valj er 80m studieobjekt. Samma ar forhallandet med sko·
industrin.

Om vi tar de utpraglade lagloneyrkena pa den svenska arbetsmarknaden 
en relativt stor grupp, 80m vi har att gora med vid varje avtalsuppgorelse - sa
ligger lonerna dar pa omkring 78 procent av genomsnittet. Den gruppen ligger
vid siffran 78-79 aven vid avtalsperiodens slut, praktiskt taget oavsett vilken
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justering 80m gores nar nytt avtal upprattas. Samtidigt ar det fraga om ett av
de patagligt Hittrekryterade yrkena, och det forblir Hittrekryterat liven vid etl
bibehallet lagt relativt lonelage.

Jag menar aIltsa att alIt tyder pi! att det finns krafter pa -arbetsmarknaden,
som gor att alIa forandringar i det inbordes lonelaget forskjutes mycket lang
samt, vilket torde bero pii manniskors vardering av de olika arbetsuppgifterna.

Professor Ingvar Svennilson: Herr ordforande! Far jag for undvikande av
missforstand svara mycket enkelt pa detta sista. Det ar i och for sig ingen teknisk
svarighet att i min skiss till avtalsteknik infora en kompensationspolitik, 80m

lyfter de lagst betalda upp till andra grupper. Det betyder bara att den linje
som man siktar mot som ett resultat av loneutvecklingen inte ligger horisontellt
utan varierar mellan olika grupper av anstallda enligt en viss fordelningspolitisk
malsattning. Den invandningen tror jag salunda inte traffar det vasentliga i mitt
farslag.

Vad jag varit ute efter ar att det kravs mera raffinerade avtalsformer an de
relativt primitiva som arbetsmarknadens parter nu anvander.

Forbundsdirektor Gote Johansson: Herr ordforande! Arade motesdeltagare!
Eftersom jag i mitt dagliga arbete sysslar med de praktiska forhandlingsfragor
som har diskuteras, har jag sjalvfallet varit utomordentligt intresserad av vad
de tre inledarn,a anfort. For att inte ta for lang tid i an~prak skall jag i huvud
sak begransa mig till vad direktor Giesecke inledningsvis anforde.

Lat mig forst som sist saga, att jag inte har nagra allvarIiga invandningar mot
det resonemang 80m direktor Giesecke forde. Nar jag anda har tagit till orda,
ar det narmast for att som representant for industrins tj anstemannasida Himna
nagra kompletterande upplysningar. Det ar mojIigt att problemen darigenom
kan fa en nagot annorlunda nyans.

Som exempel kan jag knyta an till vad direktor Giesecke sade om att arbets
marknaden tenderar att kittas ihop genom att andra grupper i sina lonekrav
aberopar inkomstforhi!llandena for industriarbetarna. Man kunde Hitt fa den
uppfattningen att direktor Giesecke menade att de dar andra grupperna startat
hela kompensationsresonemanget, nar det i sj alva verket ar sa att LO och SAF
redan 1956 enades om att verka for att den uppgorelse som traffades mellan
parterna ocksll s~une tillampas pa andra omraden. Det ar en passus 80m sedan
har aterkommit ar efter ar i uppgorelserna mellan LO och SAF.

Jag yin inte pasta att direktor Giesecke sade att det ar de andra grupperna
80m har satt igang detta kompensationstankande, men man fick mojIigen det
intrycket. Dador har jag ansett vara angeUiget att erinra om hur det i verklig
heten har forhiillit sig.

Direktar Giesecke sade ocksii att vara forhandlare mer och mer inriktar sig
pa att na praktiska losningar pa de fragor 80m ar for handen, utan att alltfor
mycket blicka at sidorna eller framat. Han forklarade att en allt storre grupp
under senare ar har hiivdat att denna inriktning m-aste leda till akuta svarigheter
for de berorda foretagen och for hela var ekonomi. Jag fonnodar att direktor
Giesecke menade att denna vaxande gru,pp var att finna pa arbetsgivarsidan,
och jag vill bara saga att en sadan vaxande grupp finns ocksa pa de anstiilldas
sida. Den kritik 80m fran det hallet riktas mot de forhandlingsuppgorelser som
framst syftar till praktiska losningar- och bibehallen arbetsfred knyter an till
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de konsekven:ser pa arbetsmarknaden 80m faljer i sparen av ett alltfor starkt
asidosattande av vissa gruppers krav pa· att· deras aktuella marknadsvarde skall
tillgodoses.

Dessa praktiska 'uppgoreIser har en tendens att bli enhetliga over hela linjen
oeh tar ingen namnvard hansyn till att vissa grupper befinner sig i ett speeiellt
gynnat arbetsmarknadsUige. Farbundsordforande Yngve Persson framfarde lik
nande synpunkter utifran sina erfarenheter.

Aven om man saIunda fran skilda hall har .erinringar att gora mot den in
riktning som forhandlingsverksamheten alltmer har fatt, namligen att astad
komma losningar som ger arbetsro en tid framover, anser jag personligen att
parterna nog bor tanka sig for innan de averger den konstruktionen. Ty gor man
det, anser jag att det finns stora risker for att vi efter arbetskonflikter hamnar
i situationer som for ooverskadlig tid kan betyda forsamrade avsattningsmojlig
heter pa vara internationella marknader, vilket kan bli utomordentligt svart att
reparera.

Fran dessa mera allmanna synpunkter skall jag sedan ga over till vad som
i huvudsak galler .for industritj anstemannaomradet i lonebildningshanseende.
Malet for lonebildningen for grupperna dar ar att sa langt som mojIigt fa till
stand en riktig avvagning med hansyn till arbetets art oeh varj e enskild tj anste
mans duglighet oeh prestationer. Det malet har vi enligt min mening gemensamt
med var motpart, arbetsgivarna. Dessutom - och det ar inte minst viktigt 
efterstravar vi att for oIika befattningshavare uppnadda lonenivaer skall hojas
suecessivt med en~ rimlig del avden okning av nationalinkomsten som dessa
grupper har 'medverkat till, darigenom att de i stor utstraekning ar ansvariga
for forskning, konstruktion, utveckling av kommersiell oeh kameral teknik o.s.v.

Ackord kan Som bekant endast i mycket liten utstrackning komma till anvand
ning som avloningssystem for tjansteman inom industrin. De har i stallet fasta
loner, i regel manadslon, som faststalles en gang om aret. Justering BV dessa
loner under lopande avtalsperiod forekommer myeket saIlan, oeh nar det fore
kommer ar det oftast i samband med byte av anstallning·- 80m direktor Gie
secke namnde - d.v.s. dB. en tjansteman gar over fran ett arbete till ett annat
eller far en befordran inom foretaget av sadan art att den kraver omedelbar
justering av lonen. Lonebildningen far tj anste-mannen foreter darfar inte de
drag som ar karakteristiska for lonebildningen for arbetarna oeh inrymmer inte
sa myeket av den problematik som direktor Giesecke redogj orde far nar det
galler arbetarlonerna.

Savitt jag farstar finns i dag ingen objektiv metod for att faststalla storleken
av tjanstemannens samlade bidrag till. akningen av nationalinkomsten. Vad vi
vet ar emellertid att tj anstemannen med sitt arbete i hog grad skapar farutsatt
ningar far denna akning. Vi vet ocksa att ett ars totala loneuttag inte bor vara
storre an den reala nationalinkomstokningen. Men da storleken av den reala ak
ningen ar svar att faststalla, oeh da alla parter inte handlar i den ekonomiska
vishetens heliga tecken,' har vi pa tj anstemannasidan i stort sett inga andra
mojIigheter att losa vara problem an att se till att vi far en sadan akning av
vara laner att vart relativa loneHige inte forsamras. Jag tillater mig oeksa hysa
den uppfattningen att principerna oeh formerna far lanebildningen for indu
strins tjansteman i huvudsak kan anses tillfredsstiillande.

Men om det ar sa 80m direktor Giesecke antydde, oeh 80m ja.g helt haIler
med honom om, att ekvationen har gatt ihop men med far hoga tal - professor
Svennilson tryckte ocksa pa det oeh framholl att darar· nAgonting 80m pa lAng
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sikt kan v-ara olydkligt - maste vi sjiilvfallet fraga {)SS Vlad :vi hOT gom at den
saken. All erfarenhet sager oss namligen att en sadan hestamning av lonerna
myeket snabbt kan leda till myeket otillfredsstallande forh~Ulanden.

Vad jag i det avseendet viII rekommendera ar att vi f.ar vasentligt battre
informationer om den aktuella problematiken. Vi har i kvall hort att den invol
verar manga i siffror okanda begrepp oeh att man inte kan mata vad som ar
laneglidning faranledd av direkta, akade arbetsinsatser oeh vad som ar lone
glidning fororsakad av andra omstandigheter. Sadana fragor bar darfar redas
ut ordentligt.

Vidare bor vi orientera oss hattre om de konsekvenser av olika slag som upp~

star, nar ers81tning far utfart arbete skall uttagas i den ena eller andra formen.
Arbetsersattningen utgar ju inte bara i form av kontantlon. Pa senare tid har
vi fatt atskilliga andra former, t. ex. avkortning av arbetstiden, akade soeiala
formaner osv.

Det kanske aUra viktigaste maste vara att alia berarda parter, inte minst
staten - 80m jag anser alltj'amt bor bara huvudansvaret for utveeklingen pa
detta omrade - arligt diskuterar sig fram till atgarder for astadkommande av
battre balans pa arhetsmarknaden. O,m man vill utstracka den diskussionen till
att aven omfatta en battre balans mellan priser oeh loner, ar det sa myeket battre.

Da bar vi enligt min mening i forsta hand satsa pa att fa fram en mera
mening-sfull statistisk information om loneutveeklingen oeh lonestrukturen, fram
forallt vad galler industriarbetarnas loner. De spelar ju en mycket stor strategisk
roll for Ionebildningen pa andra omraden. En sadan mera nyanserad information
om vad som verkligen ager rum skulle sakerligen vara av stor nyttta i de s. k.
inkomstbindningssammanhangen. For industritjanstem'annen finns det redan en
i hog grad nyanserad information av detta slag.

Jag viII oeksa som ett litet bidrag till anstrangningama att forbattra balansen
mellan tillgang oeh efterfragan pa arbetskraft peka pa mojIigheterna att i hogre
grad an vad nu ar faIlet skapa forutsiittningar for att fa ut kvinnorna i arhets
livet. Jag skall inte har rakna upp aHa de atgarder 80m kan vidtagas utan nam
ner bara de skattemassiga samt atgarder som ar agnade att underlatta for kvin
norna att dela sig mellan familjen och farvarvslivet. Det finns myeket att gora
pa det omradet.

Avensa hor vi uppratthAlla en kontinuerlig vidareutbildning av arhetskraft.
Utveeklingen gar sa snabbt, att om arbetskraften skall kunna vara effektiv, maste
den ha mojligheter att fa vidareutbildning, sa att de anstallda beharskar de olika
arbetsmomenten pa ett satt som ar fuUt up to date.

SiutIigen viII jag framhalla nadvandigheten av att vi gor allt vad som goras
kan for att oka arbetstillfredsstallelsen i foretagen. Darmed kan vi frigora stora
arbetskraftresurser, 80m ligger latenta hos den personal som redan finns samt
astadkomma dampning av den overrorlighet pa arbetsmarknaden 80m professor
Svennilson namnde om. Jag menar namligen att vi hos den redan befintliga
arbetskraften har resurser, 80m de anstaIlda kanske inte sjalva ar medvetna om,
men som genom en battre arbetstillfredsstallelse kan Iosgora stor kapaeitet. Detta
kan da bidra till hattre balans meHan tillgang och efterfragan pa arbetskraft.

Generaldirektor Bertil Olsson: Herr ord£orande! Eftersom jag ar helt overen8
med direktor Giesecke nar det gaNer situationen pa arbetsmarknaden, hade jag
egentligen inte for avsikt att delta i denna debatt. Men hur det var sade jag
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till mig sjalv att jag val alltid kan stalla en fraga. Nu har jag rakat ut for den
maloren att hli forekommen av professor Svennilson, men eftersom direktor
Giesecke inte svarade pa hans fraga i sitt andra inUigg, far jag kanske upprepa
den och gora Dagra sma kommentarer.

Forst viII jag emeIlertid fasta uppmarksamheten pa en annan sak, namligen
den att bade direktor Giesecke och professor Svennilson har har talat om sam
handet meHan loneglidning och sysselsattningsgrad och da menade - om jag
fattade ratt - att loneglidningen ar storre nar sysselsattningsgraden ar hogre.
Det ar formodligen riktigt. Om vi pa det visade diagrammet hade haft nagra
staplar 80m askadliggjorde sysselsattningsgraden, skulle de troligen visat att sa
ar fallet. Men jag skulle vilja ta upp fragan fran en annan utgangspunkt och
i staIlet for sysselsattningsgraden satta in orden efterfragan pa arbetskraft. Ty
det ar ju den arhetskraft 80m saknas till den efterfragan som rader, 80m ar den
verkliga orsaken till det loneglidningsframjande eller inflationsdrivande mo
mentet. Man brukar ocksa kalla det for overhettning pa arbetsmarknaden. Det
ar den del av arbetskraftbehovet 80m inte kan tillgodoses 80m skapar overhett
ningen.

Jag drar fram den Baken av rent pedagogiska skal, eftersom det ar sa viktigt
att man har klart for sig att det ar efterfragesidan man skaIl angripa. Om den
ar for stor i forhAliande till utgAngen pA arbetskraft, kan det problemet savitt
jag forstar angripas pa tva satt. Antingen kan man forsOka minska efterfragan,
eIler ocksa kan man forsoka tillgodose efterfragan sa fort som mojligt. Det basta
ar "kanske att komhinera dessa tva vagar.

For att dampa efterfragan anvandes allmanna ekonomisk-politiska medel. Efter
vad jag forstar ar det "den enda vagen dar. Vi kan val konstatera att den forda
politiken fran den synpunkten inte har vant sa sarskilt Iycklig under de senaste
aren". Vi har inte fatt" den dampning vi hade behovt ha. Jag skall emellertid
inte ga narmare in pa den sidan av problemet. Den har diskuterats tidigare
manga ganger i denna forening.

I stanet skall jag saga nagra ord om den andra sidan, alItsa om att tillgodose
efterfragan. Den "hamar sig framst till de arbetsmarknadspolitiska medlen. Dar
delar jag helt professor Svennilsons uppfattning att vi nu ar mogna att ta ett
steg mot en annu mera aktiv "arbetsmarknadspolitik. Vi tycker kanske att vi
fran t~a hall i dag moter litet motstand dar, namligen fran regeringen och fran
Svenska Arbetsgivareforeningen. Arbetstagarorganisationerna daremot ar
mycket progressiva, nar det galler att ta detta ytterligare steg mot en mera aktiv
arbetsmarknadspolitik..

Det ar sarskilt tre omrAden, dar jag tror att vi kan gora mera. Det forsta ar
den geografiska rorligheten. Dar maste vi finna former for att koordinera bo
stadspolitiken och arhetsmarknadspolitiken. Jag vet att direktor Giesecke har
samma uppfattning 80m jag. Det har vi hort har i kvall. Vi maste finna former
for att snabbt skaffa fram bostiider at den flyttande arhetskraften. Det har nastan
hlivit nagot av en helig rattvisa aU sm i hostadsko ett viest antal ar. Men det
ar sakert inte sa rattvist. Det fattas nog inte forslag pa det omradet, men vi har
inte fatt dem annu.

Det andra omrAdet - jag kan f. o. ta det tredje pa samma gang - ar den
yrkesmassiga" rorligheten samt utbildning och omskolning. Dari innefattar jag
dA ianspraktagandet "av de reserver och resurser som finns pa arhetsmarknaden.
Den. kvinnliga. arbetskraften ar redan namnd. Jag tilHigger ocksa de handikap~
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pade. Till dessa kategorier raknar jag da ocksa de stora overflyttningsvinster
80m jag tror att vi alltjamt kan gara pa arbetsmarknaden.

Det ar dar jag kommer in pa professor Svennil80ns fraga.Vi har i dag inte
tiUatelse att driva en kraftigare yrkesmassig overflyttningspolitik, darfor att vi
nar det galler utbildningen oeh omskolningen ar bundna av arbetsloshetsbegrep
pet. Dar foreligger det ett motstand fran arbetsgivarhall, som jag i oeh for sig
kan val forsta. Men jag upprepar professor Svennilsons fraga: Vore det sa
farligt att i dag experimentera litet pa detta omrade? Jag ar overtygad om att
vi da skulle kunna fa en storre rorlighet bade yrkesmassigt och geografiskt, som
kan hjalpa oss att tillgodose den efterfragan som rader.

Darmed skuUe vi kanske fa de streokade staplarna pa diagrammet litet hogre,
oeh vi skulle mahanda kunna bekampa loneglidningen litet Ibattre.

Alltsa, direktor Giesecke, kan vi nu gora ett experiment och darvid inga en
allians med Svenska Arbetsgivareforeningen?

Ombudsman John ostlund: Herr ordforande! Tiden ar langt framskriden,
oeh detta skall val inte vara en diskussion utan grans. Men jag har anteeknat
ett par fragor, 80m jag garna vill ta upp.

Jag noterade vad direktor Giesecke sade i borj an av sitt anforande, namligen
att makt korrumperar. Aven forbundsdirektor Gote Johansson tog upp den
saken, oeh jag tyekte da att jag mellan andhamtningarna kunde spara en
reaktion mot att vi forhandlar 80m vi gor pa den svenska arbetsmarknaden.
Jag trodde annars att det var just i sjalva kompromissandet som vi hade det
fina inslaget i var forhandlingsverksamhet oeh att det var just den saken som
man i SAF:s oeh LO:8 ledningar gjort reklam for, nar man ute i varlden talat
om forhallandena pa svensk arbetsmarknad.

Pa lontagarsidan upplever vi att man talar om ombudsmannavalde oeh gor
gallande att vi gor oss skyldiga till maktmissbruk nar vi tar ansvaret for de
uppgorelser vi traffar. Det far vi val forsoka orka med pa bada sidor. Jag vet
i varje fall ingen battre metod an den vi nu har kommit fram till. Oeh nagon
onskan att satta klaekarna i backen for att undvika akuta svarigheter har vi
val inte pa nagondera sidan, nar alIt kommer omkring.

Sedan tog direktor Giesecke upp fragan om den formella bindningen mellan
olika grupper: industriarbetare, of£entliganstallda, jordbrukare oeh privatan..
stallda tjansteman. Jordbrukarbindningen ar val numera forsvunnen, men om
vi tar hela lontagarUigret, kan man nog tala om ett ganska starkt samband. Jag
skall har saga nagonting om situationen inom den offentliga sektorn, speeiellt
mot bakgrunden av vad direktor Giesecke sade betraffande fragan om huruvida
staten skalliagga sig i lonerorelserna eller inte.

Vi anser sakert aHa att det skall rada avtalsfrihet, oeh det ar det som helt
avgor statens roll i forhandlingsarbetet. Staten skall inte Higga sig i lonerorel..
serna, den skall inte ens vara forst att tra££a uppgorelser. Staten skall komma
i efterhand.

Den tanken har dock framforts att staten skulle vara forst pa plan for att
paverka lonerorelserna oeh att det 80m staten traffar uppgorelse om skulle vara
norm for alia andra, i stallet for att exem.pelvis metallindustriarbetareforbundet
traffar den forsta uppgorelsen oeh de andra LO-forbunden foljer efter. Man har
tankt sig att om statens tj ansteman gjorde upp forst, skulle man fa ratsida pi.
lonerorelserna.
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Nu .kommer vi 80m bekant sist med vara uppgorelser, oeh da ger vi givetvis
akt pa vad som hant tidigare. Havdar man nu att vi for allt i varlden inte skall
ha en socialiserad lonepolitik, ar <let ju alldeles riktigt att staten kommer sist
och later uppgorelserna inom den statliga sektorn paverkas av vad 80m hant
pa andra faIt. Det ar ocksa helt ogorligt att ha en helt fristaende behandling av
lonesattningen pa det statliga omradet. Det finns sj alvfallet ett samband mellan
de krafter som styr arbetsmarknaden och som gor att lonerna pa den statliga
sektorn maste sm i viss relation tilllonerna pa det privata faltet, om staten skall
kunna fa den arbetskraft den behover.

Ett annat problem ar ju att vi pa tj anstemannasidan har ett annat lonesystem
an ute pa den allmanna marknaden. Vi har inga ackordsloner och en starkt
differentierad lonepolitik. Detta gor att var forhandlingsverksamhet blir sarprag
lad. Den bindning 80m finns ar bara en allman stravan att uppratthalla balans
i samhallet och arbetslivet.

Det var en myeket intressant oeh myeket ambitios inventering som direktor
Giesecke gjorde, nar han talade om hur det gar till att hoja lonerna pa arbets
marknaden. Jag anteeknade tio punkter som utgj orde inslag i forandringarna
i arbetarlonerna, oeh gudarna skall veta att det for tj anstemannaforhandlarna
ofta ar mycket svart att hanga med, nar loneutveeklingen har sa manga olika
komponenter. Man skall ta hansyn till inte bara vad 80m sker vid forhandling
arna utan ocksa till vad som anses komma att ske, strukturforandringar i narings
livet, forandringar genom kompletteringar vid lokala forhandlingar oeh rena
konsekvenser av den sysselsattningssituation man har - som i sin tur skapar
overbetalning och andra konkurrensforeteelser o. s. v.

AlIt detta gor att det aIls inte ar nagon latt sak att driva en tillraekligt hard
lonepolitik for tj anstemannen. Att uppratthalla god balans pa arbetsmarknaden
ar mot denna bakgrund en arbetskravande uppgift for dem 80m pa tjanste
mannasidan star for de rena forhandlingsinsatserna. Det 80m hander pa den
privata sidan sammanhanger med en mangd olika mekanismer pa bI. a. aekords
loneomradet, men vi pa tj anstemannasidan ar tvungna att i allt vasentligt for
handla oss till resultaten. Loneglidningen inom den statliga sektorn ar bara
ungefar 0,5 procent, d. v. s. omkring en tiondel av hela loneglidningsutfallet.

Vi maste satta oss ned med var arbetsgivarpart och gora upp om vad 80m
skall ske i forhandlingsarbetet, oeh det skapar en situation som gor att vi alltid
far vara pa alerten. Till saken hor oeksa att vi har langa avtalsperioder. De ar
numera typiska for den svenska arbetsmarknaden. Vi far avvikelser i loneut
veeklingen meHan ackordsomradet oeh tidloneomradet, som oundvikligen skapar
stora svarigheter.

Forbund8Ordforande Yngve Persson borjade sitt resonemang med att under
stryka sitt missnoje med lonespridningen pa den svenska arbetsmarknaden. Jag
tror att den ar alldeles nodvandig, om vi skall kunna skapa balans i arbetskraft
forsorjningen inom olika yrken oeh naringar, dar just den vertikala lonesprid
ning 80m vi pa tj anstemannasidan slar vakt om ar ett medel att na balans i
arbetskraftforsorjningen inom olika yrkesomraden. En sadan balans tror jag ar
omojIig att uppratthalla utan' att man anvander sig av lonespridningen som
hjalpmedel. Den omstandigheten att vi har sa stora lonedistanser mellan anstallda
inom La- oeh TCO-omradena ar ett uttryck for att det finns ett lonespridnings..
behov som inte kan negligeras.
. .Sedan, herr ordforande, skall vi forstas inte tala om de mera brannande och
speeiella fragorna inom lonepolitiken och lonerelationerna, men jag kan andA
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inte underlata att har ta uppett uttryck som forbundsordforande Yngve Persson
nillde. Han talade om "kastvasende". Jag skall emellertid inte starta nagot gral
med honom om det uttrycket utan hara kommentera det litet. Da vill jag saga,
att om nagonting har varit karakteristiskt for utvecklingen inom vart svenska
samhalle under efterkrigstiden, ar det val att de skiljaktigheter som tidigare
funnits i £raga om 80ciala £ormaner - om vi kallar dem sa - har forsvunnit
mer och mer. Vi har nu £att allman tillaggspension, obligatorisk sjukforsakring
och en semesterstandard 80m tvars over samhaIlet ser helt annorlunda ut nu
an tidigare. Arbetstidsforhallandena har andrats, gruppIivforsakring tacker hela
faJtet o. s. v. Vi har ocksa mer och mer eliminerat de skiljaktigheter i levnads·
standard som tidigare forekom.

Jag har darfoT svart att forsta varfor nagon i dagens lage anslar de djupaste
brosttonerna, nar vi talar om Iaget pa den svenska arbetsmarknaden. Man far
ibland nastan en kansla av att vi befinner oss i nagot slags krisHige i vara
arbetsmarknadsrelationer, nu nar vi har kommit langre i utvecklingen an nagon
sin tidigare. Jag tror visst, Yngve Persson, att det finns myeket kvar annu att
gora. Utvecklingen skall val inte stanna 1965. Den skall fortsatta. Vi skall gora
nya loneinsatser, oeh vi skall gora flera oeh kraftigare anstrangningar pa olika
punkter. Men det skall inte behovas nagon revolution for att komma tillratta
med kvarvarande problem. De skall losas som ett led i utvecklingen fram mot
de alIt biittre villkor LO har satt upp i sitt program..

Seda vande Du Dig oeksli alldeles speeiellt mot nollstallningstekniken. Det
ar ett problem, som Du har ett alldeles speeiellt intresse for oeh finner sarskilt
stotande i relationsresonemangen. Men nollstallningen ar en del av den proble
matik som uppstar, nar vi diskuterar lonebildningssystemen och deras verk
ningar. Vi ser har pa direktor Gieseckes diagramstaplar hur effekterna ibland
blir av lonesystemet. Vi konstaterar att avvikelserna i Ioneutvecklingen hlir
till valdiga klyftor, om man jamfor ett faIt med ett annat. Du sade sjalv, Yngve
Persson, att vi har oerhorda problem med att fyIla ut de svaekor som uppstar
pa grund av tvaarsavtalen. Det ar precis samma bekymmer vi har att kampa
mot aven pa vara omraden, da vi kraver nollstallning.

Jag vin med andra ord understryka, att nar vi pa tj anstemannafaltet talar
om lonebildning, upplever vi ojamnheten i loneutvecklingen mellan aekords
omradet oeh tj anstemannaomrfldet som en allvarlig svflrighet. Den skapar lone
kIyftor, arbetskraftproblem oeh balansstorningar mellan oss och ackordssektorn
oeh ger kanske ocksa upphov till en del irritation i relationerna pa arbets
marknaden. Professor Svennil80n namnde i sammanhanget att vi nog har an·
ledning overvaga, om vi inte skulle kunna komma fram till metoder som eHmi
nerar en del av dessa spanningsproblem.

Professor Svennilson borjade sitt anforande med att namna om det intresse
man fran Teo:s sida visat for att i samverkan med arbetsmarknadens parter
oeh de samhallsvetenskapliga institutionerna har i landet studera dessa fragor.
Nar TeO :s .styrelse for ett par ar sedan foretog en resa till Amerika, kunde vi
konstatera att man vid de amerikanska universiteten har rorsokt forankra sin
samhallsvetenskapliga undervisning i kontakter med arbetsmarknadens parter
och foretagen. Darigenom har man kunnat tillfora den akademiska undervis
ningen ett levande innehall, som har berikat undervisningen. Vi fiek det in
trycket - det var ett av de starkaste fran var resa - att nagot sadant skulle
vi behova har i landet oeksa for att starka realismen i den akademiska under
visningens innehflll pa detta omrade. Vi ar glada over att man vid Stockholms
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universitet har agnat den saken uppmarksamhet och forsoksvis etablerat kontakt
med arbetsmarknadens parter pa omradet.

Det ar av storsta hetydelse att arhetsmarknadsprohlemen bIir vetenskapligt
behandlade, oeh det ar ocksa av myeket stort varde att man vid universitet och
hogskolor forankrar sin undervisning i de realiteter som vi arhetar med ute
pa arhetsmarknaden.

Forhundsordforande Yngve Persson: Herr ordforande! Jag noterade med
stor tillfredsstallelse vad forbundsdirektor Gote Johansson sade om att vi skall
offentliggora ett sa gott oeh allsidigt statistikmaterial som mojIigt, oeh jag ger
dll uttryek at den forhoppningen att vi pa LO-sidan sa snart 80m mojligt matte
fa ta del av statistiken for tjanstemannen i vart land. Vi refererar sjalva helt
oppet alit vart statistiska material, men egendomligt nog far vi inte motsvarande
statistik fran tj anstemannavarlden.

Vidare sade direktor Johansson att vi behover gora avvagningar med hansyn
till arbetets art och- de insatser lontagarna gor i produktionen. Ja, det var precis
vad jag menade, nar jag sade att vi skall satta 088 ned vid samma bord oeh
bedoma lonefragorna mot den bakgrunden. Det skulle ge oss nya oeh battre
mojIigheter att samsas om tagen oeh att diskutera igenom hur vi skall ha lone
systemet i framtiden.

Sa vill jag saga till ombudsman ostlund att jag inte tyeker att det spelar
nagon roll vern som kommer forst eller sist med buden i lonepolitiken. Vad som
ar vasentligt ar, hur man skoter den politiken, vilka varderingar man gor oeh
vilka ambitioner man mobiliserar.

Ombudsman ostlund tyektes oeW tro att det starka missnojet med lonesprid
ningen var mitt speeiella rnissnoje - oeh visst ar jag missnojd med den. Men vad
jag viII framhalla ar, att det bland vara medlemmar finns ett missnoje som ar
av den arten att vi inte kan heharska det lika bra nu som tidigare under aren.

"Det ar nodvandigt med lonespridning", sager ombudsman ostlund - oeh
det ar val alldeles klart. Om vi inte hade differentierade loner - oeh varfor
inte oeksa differentierad arbetstid, semester oeh annat? - sa vore det heller
inget tal om rattvisa. Vi skall kanske t. o. m. ha en betydande lonespridning.
Men vad jag reagerar emot ar att sAdana faktorer 80m inte har ett skvatt att
gora med arbetsvardering, malsattning eller hoga ideal utan ar helt irrelevanta,
i verkligheten ar i hogsta grad avgorande. Jag skall strax aterkomma till den
saken.

Sedan sade ombudsman Ostlund oeksa att det karakteristiska for efterkrigs
tiden ar att det mellan tjansteman oeh arbetare har skett en utjamning pa den
soeiala sidan oeh pa loneomradet. Det ar val oeksa riktigt. Men klyftorna ar
anda bade manga oeh stora. Varj e reflekterande manniska maste undra varfor
det ar sa i vart moderna samhiille. En av orsakerna till att det ar sa - de ar
sjalvfallet manga - ar att en del yrkesgrupper har satts oeh sattes i strykklass.
Sadant framkallar sj alvfallet missnoj e. Vi borde kunna fordra storre enhetlighet
oeh battre ordning i det fallet.

Jag har alltsA velat gora klart att de missnojesanledningar 80m finns skapar
oro pa var sida, oeh om man inte beaktar sAdana allvarliga teeken, ar det
meningslost att forsoka fora nagot finslipat resonemang om hur lonepolitiken
skall drivas. For att kunna gora det maste vi forst oeh framst sta pa en realis
tisk grund. Under hela efterkrigstiden har det gatt att fora etl klart och logiskt
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resonemang om dessa ting oeh att halla diskussionen relativt sansad, oeh det
ar inte nagot nytt lage som nu intratt far tj anstemannens del. Jag menar ocksa,
att om man gar upp i en debatt sadan som denna, ar det inte far att latsas som
om problemen inte finns, ty darigenom bidrar man bara till att skapa en falsk
farestallning av att svarigheterna aT latta att komma tillratta med.

Ett faktum ar, att om vi inte kan 'astadkomma en utjamning, fram'St till farln:an
far de samst stallda, har vi trots alla vara stravanden byggt in en farlig sprang
laddning mot ett konstruktivt oeh systematiskt arbete. Det var bara den saken
jag ville gora klar.

Tank om missnajet utveeklar sig sa, att vi inte langre har nagot grepp om
medlemmarna! Da hjalper det oss myeket litet att det rader lugn i tj anstemanna
varlden. Ty alla ma'Ste vi vara med oml att dra lassel. Darfor· tyeker jag att vi
skall gara klart far oss att det finnsmyeket allvarliga problem 80m maste losas.
Da ar jag overtygad om att det skulle betyda oerhort myeket att ha en uppgjord
plan att utga ifran, nar vi farhandlar.

Sedan skall jag inte har farsoka ga sarskilt djupt in i professor Svennilsons
tankegangar, men jag tyekte mig i alla fall utan vidare finna en gemensam
namnare i hans funderingar oeh mina. Professor Svennilson tror som jag att
det i dag finns lonekrav, 80m beror pa missnoje, spanningar oeh relationsfat
hallanden, vilka utloser krav oeh motkrav samt medfor en upptrissning av
lanerna. Jag tror det ar riktigt.

Men som ett speeiellt element ligger dari oeksa involverat osakerheten om
framtiden, risken med oeh farhagorna for att komma pa efterkalken. Somliga
grupper havdar bestamt att de halkar efter, andra tanker "vi vet inte hur det
ser ut om tolv manader" - oeh sa satsar alIa pa att gora sin uppgorelse sa Iet
som mojligt. Aven jag, som anda under manga ar har predikat att vi m'aste for
soka oss pa nagot mera konstruktivt, maste nar en farhandling ar klar genast
barja arbeta med nasta. ~y arbetsmarknadens parter har inte funnit. nagot
effektivt instrument for att hjalpa de trogrorliga grupperna till den loneglidning
som Cote Johansson och John ostlund ordnar sa Iatt for sina medlemmar. Jag
exempelvis kan inte fa en Ioneglidning for mina grupper, som ar lika brant
som tj anstemannens.

Vi far he vara duktiga experter och tekniker hjalpa oss med forsknil1g om
dessa ting, hj alpa oss att finna vagar. Dar tror jag professor Svennilson har
alldeles ratt. Men gudarna skall veta att det ar svara fragor!

Slutligen, herr ordforande, ber jag om ursakt for att jag har har kommit
farligt nara gransen far det som inte skulle fa diskuteras i kvall. Men eftersom
inga farhandlingar med SAF star for dorren, tyeker jag det har varit vardefullt
aU fa tala ut om dessa hogst vasentliga problem.

Direktor Curt-Steffan Giesecke·: Her!' o]}dforantde! Jag skall rfatta mig mycket
kort som avslutning.

Nagon fragade om man inte skulle kunna Iia en battre arbetsvardering, om
vi hade ackordsmatningsmetoder sa att saga over hela. faltet. Dar ar jag for ·min
del ganska pessimistisk. Det finns varken personal eller utrustning tillrackligt
for det oeh inte heller ekonomiska forutsattningar for att ordna med en om
fattande e~rtorganisation med uppgift att gora exakta sadana matningar. Men
vi arbetar med dessa fragor och forsoker Iinna praktiska genvagar for att
kunna gora bra aekordsmatningar.
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Vidare viII jag understryka en sak, som kanske inte kom fram tillraekligt tyd
ligt i mitt inledningsforedrag. Dr Schwartz skriver i sin bok .Loneglidning att
det ingalunda ar givet att den &Om arbetar pa ackord alltid skall tjana mer
an den 80m arbetar mot tidlan. Nar vi har aceepterat den tanken, och nar den
har fatt lov att inverka pa lonefaktorerna, har vi kommit ett gott styeke pa vag.
Och da har vi oeksa fatt en mera dynamisk utveekling. I dr Schwartz' bok finns
ett diagram, 80m visar variationerna i laneglidningen olika ar oeh samhandet
mellan hag sysselsattningsgrad, efterfragan och laneglidning. Det finns som synes
ett klart samband. Det framgar darigenom tydligt att just arbetsmarknadspoli
tiken oeh arbetskraftefterfragan spelar en mycket vasentlig roll for laneglidning
en under en vise period.

Fragan har stallts om man inte kan aktivera arbetsmarknadspolitiken ytterli
gare, ·ants! inte bara koneentrera anstrangningarna pa dem som ar under
sysselsatta elier arbetslasa utan oeksA flytta dem 80m ar anstallda till expande
rande regioner och naringsgrenar.

Det ar en myeket besvarlig fraga att svara pa, och vi kan sj iHvfallet inte ga
narmare in pa det sparsmalet i kvall. Det ar majligt att vi dB. skulle skapa nya
problem oeh oka loneglidningsineitamentet. Fran borjan var arbetsmarknads
politiken till far att uppratthalla en god sysselsattning oeh far att minska de
sociala skadeverkningar som £a}j er med arbetslashet. Nu har vi gatt ett steg
langre genom stimulans till rorlighet och till omskolning. Vi har dock alltjamt
koneentrerat 088 pa dem som ar arbetslasa eller undersysselsatta~ Jag far min
del tror att det fordrar en ratt grundlig eftertanke, innan vi tar ett nytt av
garande stege

Ordforanden: Nagon talare ansag, att de nuvarande metoderna pa
var arbetsmarknad ar primitiva oeh maste ersattas med betydligt fi
nare instrument. For dem som i likhet med mig icke ar sakkunnig pa
detta omrade, har i alIa fall menings.utbytet i kvall gett ett starkt in
tryck att problemen angrips med saklighet oeh uppslagsrikedom. Det
har val dessutom for manga av oss varit en intressant upplevelse att
oeksa fa kanna litet av den krutrok, som helt naturligt utveeklar sig,
da lonepolitikens man drabbar samman.

Darmed forklarar jag kvallens sammantrade vara avslutat.
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Ordforande: Professor Ragnar Bentzel

PRISSYSTEMETS PLATS
I LANGTIDSPLANERINGEN

Professor Assar Lindbeck:

Herr ordforande! Mina damer oeh herrar! Langtidsplaneringen i
Sverige har huvudsakligen rort sig kring prognoser oeh planer be
traffande forhallanden som produktionsvolym, tillgang pa produktions
faktorer oeh efterfragad varumangd pa olika omraden. Intresset har
alltsa koncentrerats till kvantiteter av varor oeh produktionsfaktorer.
Daremot har fragor rorande prissystemet oeh de olika marknadernas
funktionssatt intagit en mycket undanskymd plats i langtidsplaneringen.
Detta ar kanske nagot forvanande, eftersom det huvudsakligen ar ge
nom en prisbildningsprocess pa marknader som resursernas fordelning
bestammes i en ekonomi som den svenska. Avsikten med detta anforan
de ar att fasta uppmarksamheten pa den enligt min mening forsum
made fragan om prissystemets betydelse for langtidsplaneringen.

Marknadshushallningen

Del framsta forsvaret for· ett ekonomiskt system dar resursfordel
ningen bestams genom en marknadsproeess ar som bekant att vinst
sokande foretag, genom inbordes konkurrens, tenderar att i eget intres
se dels valja effektiva produktionsmetoder, dels anpassa produktio..
nens inriktning och produktutformningen efter konsumenternas onske
mal, sadana dessa onskemal vid existerande inkomstfordelning kommer
till uttryck i kopkraftig efterfragan.

Denna mekanism, genom vilken enskilda beslut koordineras via
marknaden, ar naturligtvis ingenting annat an Adam Smith's beromda
- oeh beryktade - "osynliga hand". Enligt en numera popular ana
logi antas marknaden fungera som en jattelik datamaskin, som emel..
lertid har den egenheten att den "loser ut" produktionsprogrammen
pa olika omraden utan att nagon forst behover mata den med informa
tioner, vare sig betraffande miljoner alternativa produktionsproeesser
eller betraffande de enskilda hushallens preferenser. Detta galler pa
bade kort och lang sikt.
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Langt innan Adam Smith's osynliga hand forvandlades till.en imagi
nal" datamaskin i de nationalekonomiska larobockerna hade emeller
tid vissa svagheter i mekanismens funktionssatt lokaliserats. De hal"
aven i betydande utstrackning botats med hjalp av ekonomisk-politiska
atgarder. Nagot schematiskt kan man k.anske saga att det framst ar pa
inkomstfordelningens, formogenhetsfordelningens, maktfordelningens,
den sociala trygghetens och den ekonomiska stabilitetens omradell som
marknadsmekanismen inte hal" klarat sig utan starka statliga ingripan
den. Det finns naturligtvis i en marknadshushallning inte llagOn meka
nism som automatiskt garanterar att en fran social synpunkt onskvard
inkomst- och formogenhetsfordelning uppkommer. lnte heller formal"
en marknadshushallning automatiskt ge full sysselsattning och stabilt
penningvarde. Pa resursallokeringens omrade maste den "fria" mark·
nadshushallningen ges ett hogre betyg, eftersom det i en marknadshus
hallning utan tvivel finns krafter, som tenderar att, via priseI' och vins
tel", automatiskt styra resurserna saval efter effektivitetskriterier som
efter konsumenternas onskemal, sadana dessa vid existerande inkomst
fordelning kommer till uttryek i kopkraftig efterfragan. Jag aterkom
mer senare till fragan om olika begransningar i marknadshushall
ningens effektivitet som instrument for resursfordelningen.

Langtidsplanering och priser

I forsoken att med statliga ingripanden bota bristerna i marknads
hushallningen hal" den arsenal av ekonomisk-politiska ingripanden som
nu existerar vaxt frame I viss man kan de okade tendenserna till eko
nomisk planering, som i olika lander hal" uppkommit under senare aI',
ses som en stravan att koordinera denna langa rad av sadana ekono
misk-politiska atgarder, som vaxt fram under arens lopp, ofta under
improviserade former. .

Fragan ar nu hur prissystemet kommer in i bilden. Prissystemets ut
formning oeh funktionssatt aktualiseras pa flera olika satt i samband
med langtidsplanering. Vad jag kommer att tala om hal" i kvall ar inte
hur ett fran langtidssynpunkt optimalt prissystem skall se ut, utan
den mera begransade fragan vilka implikationer det prissystem som
faktiskt existerar hal" i landet hal" pa langtidsplaneringen.

I den privata sektorn av naringslivet kommer ekonomins effektivitet
pa saval kort som lang sikt att i hog grad bero pa hur smidigt de olika
marknaderna fungerar oeh pa hur val konsumenterna ar orienterade
om varornas egenskaper. Det forefaller darfor vara en central upp
gift for langtidsplaneringen att soka forbattra automatiken i systemet
genom att gora marknaderna sa perfekta som mojligt, d. v. s. att soka
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underlatta produktionsfaktorernas rorlighet, bekampa konkurrensbe
gransningar, expandera konsumentupplysningen och motverka vilse
ledande reklam. Av nagon anledning hal" dessa typer av verksamhet en
dast i ringa utstrackning tagits upp i anslutning tilllangtidsutredningar
na, trots att de ar av central betydelse for den langsiktiga utvecklingen
av naringslivet. Verksamhet av detta slag har levt sitt eget Iiv vid sidan
av langtidsplaneringen.

Ett annat led i verksamheten att oka marknadshushallningens effek~

tivitet skulle vara att systematiskt soka lokalisera och i mojligaste man
eliminera marknadsimperfektioner, som ar ett resultat av myndigheter
nas egna atgarder, t. ex. restriktioner i utrikeshandeln, jordbruksregle
ringen, regleringar pa bostads- och byggnadsomradet, pa trafikomra
det, inom detaljhandeln o. s. v. Manga av dessa restriktioner tillkom
som bekant i ett helt annat samhalle an dagens och har helt enkelt bara
levat kvar. Inte heller dessa fragor brukar inta nagon central plats
i langtidsutredningar. I det foljande kommer jag inte att ga narmare
in pa dem. Jag har bara velat peka ut dem som centrala arbetsupp
gifter for langtidsplaneringen.

Vid sidan av atgarder av detta slag for att forbattra marknadens
funktionssatt - d. v. s. att gjuta olja i marknadsmekanismen i stallet
for att kasta grus i den - kan man saga att det framst ar tre typer av
statliga atgarder som kommer i blickpunken, nar man diskuterar pris
systemets betydelse for langtidsplaneringen, namligen:

1. Skatterna och subventionerna
2. De statliga prisregleringarna
3. Prissystemet i den offentliga sektorn.

Marknadsstyrning med skatter och subventioner

Nar det galler statlig intervention i prisbildningen med hjalp av
skatter och subventioner ar det framst tva motiv som brukar aberopas
i den ekonomisk-teoretiska litteraturen, forutom ingripanden av stabili
seringspolitisk nature Det ena ar forekomsten av s. k. externa effekter;
'det andra ar situationer da staten underkanner de enskilda hushallens
preferenser, sadana dessa kommer till uttryck i deras marknadsmassiga
efterfragan.

Med extema effekter avses situationer dar produktion i ett visst
foretag elIer konsumtion av ett visst hushaII paverkar produktions
forutsattningarna for andra foretag eller behovstillfredsstallelsen hos
andra hushall vid sidan av de effekter som gar via prisbildningen. Det
ar alltsa fraga om direkta effekter, exempelvis fran foretag till foretag
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eller fran foretag till konsument. Typiska exempel pa negativa externa
effekter ar huller samt vatten- oeh luftfororeningar, medan sadana
ting som yrkesuthildning samt undervisning oeh forskning hrukar be..
teeknas som positiva externa effekter, vilka forbattrar produktionsmoj
ligheterna aven i andra foretag an de som direkt bedriver ifragavaran
de verksamheter. Eftersom de offentliga organen i regel ar de enda be
slutfattare som pa ett effektivt satt kan komma tillratta med de externa
effekterna pa grund av att enskilda foretag oeh hushall i oeh for sig
inte hal" anledning att hekymra sig om vad de staller till med for andra,
ar det naturligtvis fran resursallokeringssynpunkt beklagligt att myn
digheterna hal" forsummat dessa tinge Detta illustreras myeket val av
det nuvarande tillstandet nar det exempelvis galler vatten-, natur- oeh
bulleromradena.

Om samhallet underlater att ingripa mot aktiviteter som valtrar over
kostnader eller obehag pa andra, blir det naturligtvis omojligt att upp
na en optimal resursanvandning i ekonomin. Som metoder att komma
tillratta med dessa olagenheter hal" som hekant namnts avgifter oeh
skatter pa aktiviteter som sprider negativa externa effekter oeh sub
ventioner pa verksamheter som sprider positiva externa effekter. Ett
alternativ ar givetvis att ga lagstiftningsvagen. Den kan i vissa fall vara
den effektivaste metoden att losa prohlemen. Nar man skall bestamma
storleken pa hotesbeloppen for den som bryter mot lagstiftningen ar
vi emellertid tillbaka till fragan om prissystemets utformning igen.
Botesheloppen maste namligen sattas sa hoga att det inte lonar sig att
bryta mot lagstiftningen.

Nu finns det naturligtvis oeksa andra skal an forekomsten av externa
effekter som kan motivera att staten ingriper i resursanvandningen oeh
prishildningsproeessen via skatter oeh subventioner. Om resursanvand
ningen t. ex. i alltfor stor utstraekning anses vara styrd av de hogre
inkomsttagarnas onskemal, ar val den narmast till hands liggande at
garden att soka ratta till inkomst- oeh formogenhetsfordelningen. De
nletoder som da kan anvandas ar val kanda. Pa lang sikt torde en ut
byggd utbildning pa omraden med hoga loner, okad konkurrens i
naringslivet, o·kad rorlighet av produktionsfaktorerna samt okat offent
ligt agande sannolikt vara de mest effektiva metoderna.

Pa lang sikt ar det svart att finna andra effektiva medel for inkomst
oeh formogenhetsutjamning an skatte- oeh soeialpolitik, kanske oeksa i
viss man lonepolitik.

Givetvis kan man oeksa tanka sig att staten genom punktingripanden,
sasom punktsubventioner oeh punktskatter forsoker paverka inkomst
fordelningen, oeh de medlen anvandes ju oeksa i stor utstraekning. Ett
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problem med en sadan politik ar emellertid att man darvid i viss man
forlorar mojligheten att bedoma om det ar just dessa varor 80m man
niskor vid den modifierade inkomstfardelningen i farsta hand viII att
samhallets resurser skall anvandas till. Man farlorar alltsa i viss man
avvagningen mellan den enskildes behov och de samhallsekonomiska
kostnader som atgar far att tillfredsstalla dessa behove Bostadssubven
tionerna och den far egnahemsagare gynnsamma villabeskattningen ar
typiska exempel harpa. Ett annat exempel ar de genom ett hogt grans
skydd framdrivna prishojningarna pa jordbruksprodukter.

Dessa atgarder har huvudsakligen motiverats av inkomstfardelnings
skal, men de har ocksa haft mycket stora effekter pa resursanvandning
och konsumtionssammansattning. Pa vissa omraden uppstar dylika ef
fekter av statliga ingripanden helt oavsiktligt. Inte minst pa skatteom
radet ar det latt att finna exempel dar skattesystemet skapat starka
substitutionseffekter till farman far viss verksamhet. Nagra av de mest
utpraglade exemplen finner man pa omraden dar den bristfalliga be
skattningen av llaturafarmaner driver over resurser till omraden med
gar-det-sjalv-karaktar och byteshushallnillg. Ett exempel ar dar den
substitutiollseffekt till forman ~ar hemarbete som skapas i och med att
forvarvsinkomster utanfor hemmet ar beskattade, medan naturaavkast
ningen av hemarbete ar obeskattad - ett fenomen som i den allmanna
debatten ofta blandas ihop med det fran resursanvandningssynpunkt
mindre betydelsefulla sambeskattningsproblemet.

Nu ligger det givetvis nagot annorlunda till i de fall da staten inte
accepterar individernas preferenser utan anskar paverka deras kon
sumtion i viss riktning. Aven har blir emellertid utformningen av ett
med utgangspunkt fran myndigheternas varderingar rationellt prissy
stem med hjalp av skatter och subventioner vasentlig. I regel ar dylika
manipulationer med prisbildningen med hjalp av skatter och subven
tioner mera effektiva medel att styra konsumtionen an regleringar,
exempelvis prisregleringar, som ofta gar stick i stav mot fundamentala
ekonomiska incitament.

Med skatter och subventioner kan staten i stallet utnyttja incitamen
ten far att styra ekonomin i onskad riktning genom att bringa hushal
lens och foretagens egna intressen i overensstammelse med de centrala
myndigheternas preferenser. Sprit och kultur - kanske ocksa bostader
- ar valkanda exempel pa omraden dar staten inte helt accepterar de
enskilda individernas preferenser. Om staten i sadana fall valjer att
arbeta med skatter och subventioner i stallet far med fysiska kontroller
eller prisregleringar, kommer resursallokeringen. aven i dessa fall att
fran teknisk synpunkt overlatas at "den osynliga handen", aven om
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myndigheterna da i hog grad genom skatter oeh subventioner ·styr han
dens verksamhet. Den osynliga handen kan alltsa fungera aven som
marionette

Innan jag overger problematiken om statlig intervention i pris
bildningen genom skatter oeh subventioner viII jag namna annu ett
tankbart motiv for statlig intervention. Nar det galler allokeringen av
kapitaltillskotten pa olika sektorer ar det inte i forsta hand de aktuella
prisrelationerna, utan de framtida, som ar avgorande for vad som ar
optimalt. Fragan ar da vern som har de storsta forutsattningama att
bedoma framtida priser, de statliga myndigheterna eller enskilda fore
tag. Vad saken galler ar kannedomen dels om teknologins utveekling pa
olika omraden oeh dels om hur hushallens efterfragestruktur forandras
over tiden. Men det ar oeksa fraga om utveeklingen av samhallsekono
min som helhet, sasom realinkomstens okning, fordelningen av resur
serna pa investeringar oeh konsumtion samt insatserna inom den of
fentliga sektorn.

Om man kan gora gallande att staten sitter inne med hattre informa
tion rorande de framtida prisrelationerna an de enskilda foretagen, sa
finns det naturligtvis har ett argument for en statlig intervention. Jag
sade "om". Det ar namligen inte bevisat att sa ar fallet. Daremot
bor man kunna havda att mojligheterna till rationella investeringsbe
slut okar, om det sker en langtgaende "poolning" av a ena sidan in
formation fran enskilda foretag om forhallandena pa olika varuomra
den oeh a andra sidan myndigheternas kannedom om utveeklingsten
denserna inom den offentliga sektorn oeh utveeklingen inom narings
livet i stort, av den typ som myndigheterna samlar in exempelvis genom
langtidsutredningar. Det ar val inte minst genom en sadan "poolning"
oeh information som det blir mojligt att redan pa planeringsstadiet upp
na en koordinering av investeringama vid sidan av den koordinering
som sker pa marknaden via priseffekterna. En sadan koordinering sker
naturligtvis redan nu genom diverse personliga kontakter mellall fore
tagare oeh myndigheter, men det ar troligt att langtidsutredningar har
kan bidra ytterligare till att oka informationsvolymen.

Prisregleringar

Nasta typ av statlig intervention i prisbildningen som jag har tankte
ta upp ar prisregleringarna. De ar numera i stort sett koneentrerade
till tva omraden, namligen jordbruket oeh bostaderna. Pa bostadsomra
det har priset, d. v. s. hyran, som bekant reglerats under jamviktslaget,
i avsikt huvudsakligen att inkomstmassigt gynna hyresgasterna pa fas
tighetsagarnas bekostnad. Pa jordbrukets omrade har priserna tvartom
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satts ovanfor det hypotetiska jamviktslage som skulle existera utan
gransskydd, eftersom politiken dar har gatt ut pa att inkomstmassigt
gynna producenterna pa konsumenternas bekostnad. .

Man har alltsa med hjalp av prisregleringar stimulerat efterfragan
pa den ena varan (bostaderna) och begransat efterfragan pa den andra
(livsmedlen). I forsta fallet hal" effekten blivit ett efterfrageoverskott.
Det ar naturligtvis vad som alltid sker, nar priserna regleras under jam
viktslaget. I andra fallet hal" det blivit en storre inhemsk produktions
volym an vad som kan motiveras av rent samhallsekonomiska skal, och
for flera varor pa jordbrukets omrade t. o. m. tendenser till inhemska
utbudsoverskott.

Bostadspolitiken som exempel

Tendenserna pa bostadsomradet ar val kanda och typiska for de pro
blem som uppstar vid permanent priskontroll pa en marl(nad: kobild
ning, bristande konsumtionsfrihet, svarigheter att finna lampliga krite
riel" for fordelningen av konsumtionen pa olika hushalI, svarta mark
nader, bristande intresse for kostnadsnedpressning, bristande hansyns
tagande till konsumenternas onskemal etc.

Nu ar det emellertid fran langtidsutredningssynpunkt framst verk
ningarna pa produktionssidan som ar av intresse. Dar ar val den vikti
gaste omstandigheten att regleringen genom det stora efterfrageover
skottet hal" brutit kontakten mellan efterfrage- och utbudssidan, sa att
det inte langre gar fram nagra marknadsmassiga signaler om hushal
lens onskemal fran konsllmenterna till producenterna. Det blir darfor
svart att fa information om hur stor del av resurserna som hushaJlen
viII anvanda till konsumtion av bostad i forhallande till andra varor,
hur stora lagenheter man viII ha, vilken utrustningsstandard man
onskar sig, vilka hustyper man viII ha, val" man viII bo o. s. v. I stallet
hal" utrymme lamnats for allskons tyckande och troende om hur folk
egentligen viII bo, med forkampar for smahus, hoghus, stora och sma
lagenheter o. s. v. Att inom langtidsplaneringens ram hitta kriterier for
investeringsbehoven pa bostadsomradet i en sadan sOllderbruten mark
nad ar mycket svart, och man har heller aldrig lyckats med den saken.

Ayen fraIl effektivitetssynpunkt for samhiillsekonomin 80m helhet
ar naturligtvis efterfrageoverskottet pa bostadssidan ett allvarligt pro
blenl. En langtids.planering som siktar till en kraftig strukturell om
daning av el(onomin, geografiskt och branschmassigt, blir knappast
effektiv sa lange efterfrageoverskottet pa bostader begransar arbets
l(raftens rorlighet. Ett aterstallande av en fungerande bostadsmarknad,
d. v. s. en marknad i nagorlunda jiimvikt, forefaller diirfor vara en
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central uppgift for all langtidsplanering som syftar till en snabb och
nagorlunda smartfri forandring av den ekonomiska strukturen.

Det ar ytterst svart att berakna hur stor hyreshojning som skulle
fordras fOT att fa bostadsmarknaden i jamvikt. Personligen skulle jag
uppskatta att det ror sig om ca 40 procent for landet som helhel. Man
skulle namligen behova aterstalla hyran till ungefar samma niva som
den hade 1939 i forhallande till andra varupriser. Vad jag da bygger
pa ar helt enkelt att den reala disponibla inkomsten per capita sedan
1939 har nagot mer an fordubblats, medan den reala bostadskonsum
tionen per capita har okat nagot mer. Om da inkomstelasticiteten for
bostader ar omkring 1 - som man brukar rakna med i olika lander 
skulle ungefar 1939 ars relativpris pa bostader innebara jamvikt i dag.
Nu har bostadskonsumtionen, som sagt, okat nagot mer an den reala
disponibla inkomsten, och darfor skulle kanske siffran 40 procent sna
rast vara nagot i overkant. Det ar naturligtvis framst i nagot aldre hus
som hyran skulle stiga kraftigt.

Det ar sjalvklart att det vid en sa pass stor hyreshojning skulle bli
nodvandigt med finanspolitiska atgarder for att modifiera inkomst
och formogenhetseffekterna, savida man verkligen har nagon malsatt
ning betraffande inkomst- och formogenhetsfordelning i landel. Men sa
lange man skyggar for prisbildningsproblemen pa bostadsmarknaden
och huvudsakligen begransar sig till att diskutera antalet bostader samt
bostadernas utformning kan bostadsbristens problem savitt jag forstar
inte losas. Bostadspolitikerna ser inte bostadsmarknaden for bara hus.

Jordbrukspolitiken som exempel

Prisregleringen pa jordbrukets omrade ar det andra storre exemplet
pa prisregleringar i dagens svenska ekonomi. Har har syftet som sagt
- tvartemot vad man siktat till pa bostadsomradet - framfor alIt
varit att astadkomma en inkomstomfordelning fran konsumenter till
foretagare. Nar politiken sattes in pa 1930-talet, raddade den utan tvi
vel en stor befolkningsgrupp fran proletarisering, vid den snabba och
krisartade situation som'da uppstod i arbetsloshetens samhalle. Syste
met har nu varit igang sa lange att det har fatt vidstrackta effekter
ocksa pa resursanvandningssidan. Forst och framst har naturligtvis
jordbrukssektorn blivit storre an den skulle ha blivit vid ett mindre
langtgaende jordbrukssto'd. Vidare har tiotusentals sma eller halvstora
jordbruk hangt kvar, vilket betyder att mark inte har stallts till for
fogande for dem som velat utvidga sina arealer. Harigenom har en
fran effektivitetssynpunkt onskvard strukturomvandling £ordrojts.

Resultatet av 15 ars yttre rationalisering begransar sig darfor till
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att nledelarealen for enheterna hal" okat med 2 hektar - fran 13 till
15 hektar. Vad som hant ar i stort sett att en mangd smaforetag med
daliga jordar hal' forsvunnit, men del hal' inte blivit nagon samnlan
slagning av storre omfattning. Man kan dar jamfora med exempelvis
den amerikanska utveeklingen. Dar hal" man under samma tid for
dubblat medelarealen, trots att man startat fran en myeket storre areal
niva oeh utan att det dar bedrivits nagon yttre rationaliseringsverksam
het aIls.

Det hal" oeksa hant intressanta saker med produktionsvolymen
pa enskilda varuomraden. Det mest slaende exemplet ar situationen
pa mjolksidan. Genom att lagga en stor del av stodet pa mjolken hal'
vi fatt en mjolkproduktion som a~ ungefar dubbelt sa stor som vid
nuvarande priseI' gar at till konsumtionsmjolk. Foljden hal" blivit att
vi maste gora smor av resten oeh ge den skummjolk som da blir over
till grisarna. For att bli av nled alIt detta smor maste vi subventio
nera det med 3 it 4 kronor per kilo, vilket blir mojligt genom att halla
ett hogt monopolpris pa konsumtionsmjolken. For att ekvationen se
dan skall ga ihop, maste vi belasta margarinet med en avgift pa unge
far 1 :30, oeh sedan skieka det smoroverskott som trots alIt uppstar
till utlandet, dar det saJjes ytterligare nagra kronor billigare. Dar
hal' vi alltsa ett exempel pa hur prissystemet hal" fatt ingripande be
tydelse pa resursanvandningen oeh hur man hal" lyekats motarbeta
den billiga produkten margarin genom ett stod till mjolkproduktio
nen, som tillkommit av inkomstfordelningsskal.

Ytterligare intressanta effekter av jordbrukspolitiken fran reSUTS
allokeringssynpunkt kunde naturligtivs anforas, manga roande. Hal"
skall jag bara namna en, namligen att prisstodet hal" konstruerats sa
att man hal" uppdragit at jordbrukarnas foreningsrorelse att skota
en stor del av administrationen. Da hal" man rakat i den situationen
att man inte bara hal' skyddat det svenska jordbruket fran utlandsk
konkurrens utan oeksa skyddat stora delar av den svenska foradlings
industrin mot bade utlandsk oeh inhemsk konkurrens; existerande
foretag hal" fatt nara nog monopolstallning pa vissa omraden. Sitlla
tionen pa mjolk- oeh slaktdjursomradena ar ju val kand. Dar hal" vi
en situation som myeket starkt avviker fran malsattningen i den all
manna naringsfrihetslagstiftningen. Mell det ar omojligt for narings
frihetslagstiftningen att ingripa, eftersom konkurrensbegransningarna
ar en biprodukt av den statliga jordbruksregleringen.

Prissystemet i den offentlig'a sektorn

En annan viktig aspekt pa prissystemets plats i langtidsplaneringen
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ar prissystemet i den offentliga sektorn. Liksom i den privata sektorn
ar det framst tre uppgifter prissystemet kan tjana har: att ge vagledning
for produktionsvolymens storlek pa kort och lang sikt, att underlatta
valet av effektiv produktionsteknik genom att satta realistiska priser
pa produktionsfaktorerna samt att fungera som metod att fordela
producerade varor och tjanster pa olika hushall.

Nar det galler s. k. kollektiva varor, exempelvis forsvaret, blir
prissystemets mojligheter att vagleda relativt sma, eftersom sadana
varor inte kan prissattas och saljas pa marknader. Daremot ar det
naturligtvis fran effektivitetssynpunkt av vikt att priserna pa produk
tionsfaktorerna sattes pa sadant satt att de aterspeglar prodllktions
faktorernas varde i alternativa anvandningar. Den saken framgar
klart om man tanker pa forsvaret, dar de varnpliktiga ingar med
mycket laga priser i militarutgifterna. Om man skulle asatta de vam
pliktiga ett pris som motsvarar deras alternativvarde skulle forst och
framst en mera realistisk bild fas av militarutgifternas storlek. Dess
utom skulle det skapas incitament att valja andra, mindre arbets
kraftsintensiva kombinationer av produktionsfaktorer i forsvaret. DB.
skulle man komma i konflikt med en sadan "helig ko" som den all
manna varnplikten.

Av storre vikt ar emellertid prissystemet inom den del av den offent
liga verksan1heten, dar varor och tjanster inte har karaktaren av kol
lektiva varor. Aven dar stoter man dock pa svara problem av saval
teknisk som ideologisk och social art, om man forsoker andra pris
systemet. Den offentliga sektorn ar emellertid i dag sa stor och
vaxer sa snabbt att det blivit viktigt att i alIa fall undersoka moj
ligheterna av att infora marknadsprisbildning pa en storre del av den
offentliga sektorn an for l1arvarande. I stallet for att bara fora ett
rent teoretiskt resonemang skall jag har ganska utforligt redogora
for ett praktiskt exempel, som illustrerar huvudproblematiken, nam
ligen tatortsbilismen.

Tiitortsbilismen som exempel

Om man pa en vara for vilken knapphet rader satter priset till
noll, kommer nagon avvagning mellan konsumentens behov och den
·samhalleliga kostnaden for att tillfredsstalla behovet naturligtvis aId..
rig till stand has den sam forbrukar varan i fraga. Och det ar just
vad sam for narvarande sker nar det galler tatortshilismen. I detta
fall utgor framst gatunatet den knappa varan. Kapacitetsgransen
·dar - exempelvis definierad sam den grans for hilintensiteten ut·
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over vilken trafikens effektivitet avsevart nedsattes genom stock
ningar - har for lange sedan natts i ett stort antal stader. Men trots
detta tillates bilarna i princip att utnyttja gatunatet till priset noll,
sa lange bilarna ar i rorelse, oeh foljdell har som bekant blivit trang
sel,. koer och langa transporttider med darav foljande effektivitets
nedsattningar for transportapparaten. Oeh eftersom de kostnadssteg
ringar som den enskilde bilisten harigenolTI fororsakar andra - och
darmed samhallsekonomin - inte ingar i den enskildes kalkyler, for
hindras en samhallsekonomiskt rationell resursanvandning.

Gatuutrymmet ar emellertid inte bara en knapp utan aven en ytter
ligt dyrbar vara. Den utbyggnad av gatunatet som fordras for att
efterfragan pa gatuutrymme for bilkoming skall kunna tillgodoses
till priset noll kraver namligen omfattande rivningar oeh ombyggna
der, till stora kostnader for tatortskommunerna oeh darned for skatte
betalarna. Men inte heller dessa rivnings- oeh ombyggnadskostna
der paverkar for narvarande priset for den enskilde bilisten, nar
han overvager i vilken utstraekning han skall efterfraga gatuutrym
men for bilkorning. Harigenom undgar han tvanget att vaga sitt be
hoy av bilkorning mot de kostnader han adrar samhallet nar han
kor bile Resultatet har givetvis, liksom pa alIa andra omraden dar
priset halles langt under produktionskostnaderna, blivit en anvand
ning av samhallets samlade resurser som inte star i overensstammelse
med konsumenternas preferenser.

Om man efterstravar en effektiv resursanvandning pa trafiksidan,
blir det nodvandigt att arbeta med ett prissystem som innebar att
tatortsbilisten far betala i viss proportion till anvandningen av gatu
utrymmet i centrum under tider av hogt kapaeitetsutnyttjande. En
tankbar metod kunde vara att under tider av hog trafikintensitet kra
va avgiftsbetalning vid stadernas infarter, s.k. trafiktullar. En
elegantare losning yore kanske att infora krav pa "bilkorningsbil
jetter" i centrum. Bilisten kan t. ex. kopa ett "frimarke" i Press
byrans kiosker oeh fasta det pa vindrutan, om han viII fara omkring
i centrum vissa tider. Det ar inte krangligare an att kopa ett manads
kort till tunnelbanan.

Ett mera raffinerat prissystem skulle vara att utnyttja elektronikens
landvinningar oeh foreskriva att bilarna skall vara forsedda med
plomberade rakneverk, som utsattes for impulser fran automatiska
sandare i hornen till starkt trafikerade gator. Genom att gora impul
serna starkare ju mer trafikerat ett omrade ar kan man fa bilistema
att betala i proportion till belastningen i olika -delar av staden. Man
far da en tendens hos trafiken att valja de billigare gatorna i sta-
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dens trafiknat. Systemet fungerar helt enkelt som det nuvarande be
talningssystemet for elstrom i alIa svenska hushalI.

Om dessa metoder anses alltfor komplicerade eller dyrbara, kan
man sjalvfallet i nagon man - men langt ifran hundraprocentigt
- na samma syfte genom att bygga ut systemet med betalda parke
ringsplatser, med sikte pa att dampa trafikintensiteten i centrum och
na jamvikt i trafikapparaten. Men da fordras det, savitt jag forstar,
en mycket kraftig hojning av de nuvarande parkeringsavgifterna 
och parkeringsboterna, bor man kanske tillagga. Parkeringsboter ar
val den billigaste formen av parkering i stora delar av Stockholm for
narvarande - i genomsnitt och pa lang sikt.

En annan mojlighet ar att forbjuda privatbilismen i centrum. Det
betyder att man satter priset "oandligt hogt" for privatbilar. Jag
har forstas aldrig riktigt forstatt varfor man skall begransa sig till
aiternativen nollpris och oandligt pris, naf man pa alIa andra om
raden anvander sig av priser m~llan dessa bada ytterligheter.

Vid forsiag om att priset skall hojas pa en prisreglerad vara upp
star ofta en debatt om inkomst- och formogenhetsfordelningen. Man
papekar att de valsituerade efter en prishojning har mojligheter att
konsumera mer an manniskor med mindre inkomster. Delta ar sjalv
fallet en i och for sig riktig anmarkning. Men fordelen fran inkomstfor
delningssynpunkt med att halla ett relativt lagt pris pa en knapp vara
far da vagas mot de kostnader och olagenheter i ovrigt for samhal
let som uppkomlner vid en ineffektiv anvandning av tillgangliga
resurser.

Nar det galler tatortsbilismen ar det ingen liten kostnad oeh inga
sma olagenheter det ar fraga om, pa kort sikt genom en nedsattning
av trafikapparatens effektivitet oeh pa lang sikt genom den "ned
knaekning" oeh ombyggnad av tatorternas centrala delar, till manga
miljarder kronors kostnad, som blir nodvandig for att bilarna utan
kaotiska trafikstockningar skall kunna kora omkring dar till priset
noll. Rartill komnler sedan, bade pa kort oeh lang sikt, en avsevard
forandring av stadeus miljovarden, en forandring som brukar varde
ras negativt.

Stora samhallsekonomiska besparingar tyeks ailtsa vara mojliga att
astadkomma, om man anvander andra medel for att paverka inkomst
fordelningen an nollpris pa gatulltrymme for bilkorning. Det ar for
ovrigt iute sjalvklart att 1101lpris for tatortsbilisterna ar ett effektivt
satt att bedriva inkomstfordelningspolitik.

Vidare ar det sa att inflytande avgifter vid ett har antytt prissy
stem skulle ge en viss vagledning om hur stora ombyggnader man
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skall gora av tatorterna. Ju storre belopp som inflyter vid en avgifts
niva som gel" jamvikt i gatunatet, desto hogre ar bilistemas prefe
renser for att kora bil i tatorterna. Man far en signal om hur mycket
bilisterna ar villiga att betala for ombyggnader. Man far alltsa vissa
kritiger for hur langt ombyggnaderna av staderna for bilismens skull
skall goras. Sadana kriterier saknas nu.

I viss man liknande prisproblem foreligger pa andra omraden i den
offentliga sektorn, exempelvis nar det galler forskningen, undervis
ningen, socialvarden och sjukvarden. Ett exempel fran utbildnings
sidan kanske kan illustrera vad saken galler.

Samhallets utbildningskostnader skiljer sig som bekant starkt mel
Ian olika omraden. Sarskilt hoga ar de for s. k. tunga Iaboratorie
amnen. Med nuvarande prissystem pa den hogre undervisningens
omrade behover ett foretag emellerid inte betala mer for en person,
som samhallet har lagt ned 1/2 miljon kronor i utbildningskostna
der pa, an en person val'S lltbildning bara kostat samhallet 100 000
kronor. Detta betyder att foretagen inte tvingas att overvaga om skill
naden i produktivitet mellan tva personer med olika utbildning veI'k
ligen ar storre an skillnaden i samhallsekonomiska utbildningskost
nader. Onl man av socialpsykologiska skal viII undvika en okad lane
finansiering av studierna, kan man kanske tanka sig att i stallet lag
ga avgifter pa anvandningen av utbildad arbetskraft. Foretagen skulle
med andra ord fa hjalpa till med att finansiera samhallets utbild
ningskostnader. Darigenom skulle avgiften, eller skatten, kunna go
ras hogre for arbetskraft for vilken samhallet lagt ned relativt stora
kostnader. Pa det sattet skulle en battre avvagning kunna astadkom
mas vid dimensioneringen av olika utbildningslinjer via effekterna
pa foretagens efterfragan pa olika typer av arbetskraft. Da finge vi
via efterfragesidan i naringslivet en viss vagledning vid dimensione
ringen av olika utbildningsgrenar.

Tyvarr hinner jag inte med fler exempel fran prisproblemen i den
offentliga sektorn. Jag viII bara saga att det uppenbarligen finns
starka skal att se over prissystemet dar; systemet tillkom ju delvis
under helt alldra forhallanden an dem som rader i dag. Sarskilt vik
tigt ar da att man blir mera medveten om behovet av att gora nog
granna kostnadskalkyler, dvs. att ta hansyn till produktionsfaktorer
nas alternativa anvandning mera seriost an som for narvarande ar
fallet. Men det ar ocksa uppenbart att det pa vissa begransade om
raden i den offentliga sektom borde vara mojligt, aven utanfor de
affarsdrivande verken, att anvanda sig av avgifter och prisbildning
pa de fardiga produkterna. Huvudsyftet darmed skulle vara att fa
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en battre information om hur efterfragekurvorna ser ut for. offentlig
konsumtion, och detta ar svart att fa information om sa lange tjans
terna levereras kostnadsfritt.

Dessa prisproblem for den offentliga sektorn ar av samma slag som
den prisproblematik man har i socialiserade ekonomier. Det ar bara
det att dar har man dem over hela faltet. I en socialiserad ekonomi,
dar man onskar att produktionsinriktningen skall vara styrd av de
enskilda konsumentenlas preferener, galler naturligtvis samma prin
ciper for vad som ar optimal resursallokering som i en kapitalistisk
ekonomi, savida teknologin och preferensema ar desamma. loch for
sig ar det darfor inte nagot som kraver att resursanvandningen be
stammes med andra metoder i ett statsagt an i ett privatagt narings
liv, aven om det av historiska skal rakat bli sa i betydande utstrack
ning.

Marknadsprisbildningen kan mycket val anvandas som metod att
fordela resurser aVell i en socialistisk ekonomi. Man brukar da tala
om "marknadssocialism". Man kan kanske t. o. m. havda att en an
vandning av prisbildlling i en socialistisk ekonomi ar mera problem
fri an i en kapitalistisk, eftersom man i den socialistiska ekonomin
har helt andra mojligheter att eliminera icke onskade effekter av pris
bildningen pa inkomst- och formogenhetsfordelningen.

Vi kan ocksa konstatera att tendensen i praktiskt taget alIa oststater
under senare tid har gatt mot okad anvandning av marknads-prisbild
ning. Hur langt utvecklingen dar kommer att ga kan man naturligtvis
para gissa. Men vern vet, om nagra ar kanske vi far hora fran Sovjet
att det inte var Adam Smith som hittade pa "den osynliga handen",
utan nagon rysk munk pa medeltiden. .

Implikationer for Htngtidsplanering

Om vi emellertid atervander till svenska forhallanden och till huvud
temat i detta foredrag, sa uppstar fragan: Vilken roll for langtidspla
neringen spelar det komplicerade prissystem som vi har i den svenska
ekonomin? Da kan man forst konstatera att en av svarighetema i lang
tidsplaneringen i Sverige ar att vi har sa varierande prissystem i olika
sektorer. Inom storre delen av det privata naringslivet har vi marknads
prisbildning, om an med varierande konkurrensgrad pa olika omraden.
Pa andra omraden, framst inom jordbruket och bostadssektorn, har vi
statliga prisregleringar, pa bostadsomradet med ett pris under och pa
jordbruksomradet med ett pris ovanfor det hypotetiska jamviktslaget.
I den offentliga sektorn slutligen sattes priserna efter hogst varierande
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principer. I affarsverken sattes de efter marginal- eller styck-kostnads
principer (inklusive vissa fran omrade till omrade varierande forrant
ningskrav), pa andra omraden langt under saval marginal- som styck
kostnader, medan pa ytterligare andra omraden i den offentliga
sektorn priset helt enkelt sattes till noll.

Detta gor det naturligtvis vanskligt att med utgangspunkt fran mark
padsdata - det rna galla rantabilitet eller graden av otillfredsstalld
efterfragan - dra slutsatser om vilka omraden man bor satsa pa fran
resursanvandnil1gssynpunkt. Investeringsbehoven ar med ett sadant
~ystem mycket svara att definiera. Langtidsutredningarna har ju delvis
gjort sa att de tagit ett stort efterfrageoverskott i en sektor som ett ut
tryck for att den sektorn ar speciellt eftersatt och att investerings
behoven dar ar sarskilt stora. Men om man gor det, kommer man givet
vis alltid till den slutsatsen att behoven ar speciellt stora oeh eftersatta
just pa de omraden dar vi har reglerade priser under jamviktslaget
och i den offentliga sektorn dar vi har priset noll. Meddetsattetattmata
~nvesteril1gsbehoveti olika sektorer kommer bostadssektorn oeh stora
delar av den offentliga sektorn att _alltid framsta som underforsorjda
med resurser i forhallande till alIa andra sektorer.

Detta dilemma, svarigheterna att i langtidsplaneringen tolka efter
frageoverskottens storlek som ett uttryck for investeringsbehoven,
skulle kanske inte vara sa allvarligt, om priserna pa de reglerade om
xadena helt enkelt kunde tolkas som myndigheternas vardering av
varorna pa dessa omraden. Da skulle man alltsa saga att myndigheter
na varderar bostader sa hogt som framgar av det laga priset for kon
sumenten, och da ar det rationellt att skyffla over produktionsfaktorer
till bostadssektorn som motsvarar den stimulerade efterfragan. Men om
plan ser efter hur priserna kommer till, blir den tolkningen mycket
vansklig.

Priset pa bostader i forhallande till andra varor ar helt enkelt en
sinkadus. Det ar en kombination av tva faktorer: priskontroll samt en
viss inflationstakt. Iu snabbare inflationen ar, desto lagre blir priset pa
tidigare producerade bostader i forhallande till ovriga varOf. Om
den inflationstakten varit myeket lagre, hade relativpriset pa bostader
i dag varit myeket hogre, oeh eventuellt hade nagot efterfrageover
skott over huvud taget inte forelegat.

Dessutom kan man saga, att om man i alIa fall skulle betrakta priset
pa bostad som ett uttryck for myndigheternas vardering av bostader 
rilket forefaller orimligt - sa har helt inkonsistenta varderingar legat
till grund for politiken pa efterfragesidan och· pa produktionssidan,
eftersom myndigheterna aIdrig varit beredda att avdela sa mycket
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resurser till bostadssektorn som motsvarar den stimulerade .efterfra
gan.

Inte heller koerl1a pa exempelvis skolans, socialvardens eller sjuk
vardens omraden kan utan vidare tas som uttryck for att dessa omraden
ar underforsorjda med resurser i forhallande till andra omraden. Hal"
hal" namligen kobildning medvetet valts som en metod att fordela I'e
surserna, darfor att man ansett detta vara en fran social synpunkt
lampligare metod an prisbildning. Och de fIesta ar val eniga om att pa
vissa av dessa omraden ar kobildning utan tvivel en mera lamplig me
tod utifran allmant accepterade varderingar - exempelvis pa utbild
ningssidan, dar det galler att valja ut vilka sam skall fa utbildning och
vilka som skall stallas utanfor.

l\1en am man nu anser att kobildning pa vissa av dessa omraden ar
en battre prioritetsmetod, och en battre metod attfordelakonsumtionen,
ar prisbildningen, far man betrakta kobildningen pa detta omrade inte
som nagot slags temporal" foreteelse utan som ett mer eller mindre
permanent fenomen, som det finns anledning att redan nu forsoka vanja
sig vid. Pa dessa omraden maste man i stallet gora andra overvagan
den vid bedomningen av den lampligaste insatsen av produktionsfak
toreI'. Nar det exempelvis galler att bedoma den lampligaste insatsen av
resurser for undervisning och forskning, blir den samhallsekonomiska
avkastningen av investeringar pa dessa omraden i jamforelse med av
kastningen pa andra omraden av central betydelse. Om man exempel
vis genom ett generost studiestod fatt en mycket kraftig tillstromning
till hogre studier, ar det inte sjalvklart att det ar samhallsekonomiskt
rationellt att bygga ut den hogre utbildningen sa mycket att alIa som
saker sig dit kan beredas undervisning. Man kan namligen sa smaning
om na darhan att den samhallsekonomiska avkastningen av den "siste"
akademikern ar lagre an avkastningen av alternativa investeringar i
ekonon1in.

Den dag den studiesociala politikens rekryteringsstimulerande syfte
natt framgang ligger alltsa spaI'I'arna pa lut - inte bara som till
falliga atgarder for att forhindra allvarliga effektivitetsminskningarvid
undervisningsanstalterna pa grund av overanstrangda resurser utan
som ett permanent inslag i rekryteringen till hogre utbildning. Men
om, och i sa fall nar, vi nar den situationen, ar mycket svart att yttra
SIg om.

Om man medvetet valjer kometoden som urvalsprincip i stallet for
prisbildning, sa kan man alltsa inte utan vidare ta existensen av ko,
eller kons langd, som ett uttI'yck for att det kommit for litet resurser
till det omradet i forhallande till andra omraden.
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En viktig fraga for langtidsplaneringen ar naturligtvis avvagningen
rnellan central planering och decentraliserad marknadsprisbildning.
Planeringen i Sverige har - om mall bortser fran den offentliga sek
torn och i viss man ocksa bostads- och jordbruksomradena - begran
sats till mal(roekonomisk planering, d. v. s. planering betraffande total
investeringskvot, total tillgang pa produktionsresurser och arbetskraft,
konsumtionsutrymme, betalningsbalans o. s. v. Daremot hal' plane
ringen pa sektorsniva haft mycket blygsam omfattning, och annu mera
blygsam hal' planeringen varit pa foretagsniva.

Anledningen till den hittills adagalagda blygsamheten i den
~tatliga planeringen pa sektorsniva har varit svarigheterna att hitta
andra k:riterier for de ekonomiska besluten an de som automatiskt
tendera1" att traffas av ~nskilda foretag, upptradande pa en marknad
dar man konfronteras dels med inlandska och utlandska konkurrenter,
dels med hushall som hal' mojligheter att valja vilka varor de skall
l(onsumera och val" de skall kopa clem. Med hansyn till de svarigheter
av bade principiell och praktisk natur som ar forknippade med cen
tral planering pa sektorsniva far man saga att statens forsiktiga am- .
])itioner ar motiverade.

Fragan ar emellertid om inte tiden nu kan vara inne att som en
"avstamning" av den osynliga handens i och for sig imponerande ar
bete, pa central niva forsoka experimentera med sektoranalyser med
hjalp av planeringsmodeller. Darigenom kunde man fa en viss upp
fattning om hur effektivt olika sektorer fungerar. Sektoranalysen
skulle darvid bli ett komplement snarare an ett alternativ till mark
l1adsprisbildning. Interventioner skulle da endast goras nar man genom
utford analys finner att nagot har gatt pa sned, vilket kan ha berott pa
manga olika faktorer, t. ex. konkurrensbegransningar, ineffektiv fore
tagsstruktur eller ograciosa statliga regleringsingripanden.

l\1etodnlassigt tycks man vid sadana planeringsmodeller ha kommit
langst pa energi-, forsvars-, kommunikations- och jordbruksomradet.
Det ar exempelvis uppenbart att man pa jordbrukssidan med hjalp av
planeringsmodeller kan rakna fram en betydligt mer optimal produk
tionsstruktur an den vi nu hal' - vilket i hog grad beror pa att "den
osynliga handen" pa detta omrade delvis hal' satts ur spel genom jord
hruksregleringarna och pa att man inte, sa att saga, ersatt den med en
e~fektiv statlig placering.

Just pa olnraden med statliga marknadsregleringar kan tomrummet
eiter den osynliga handen behova fyllas ut nled central sektorplane
ring med hjalp av planeringsmodeller. Ett problem i det samman
hanget ar vilka priseI' man skall mata modellerna med. Detta problem
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underlattas far Sveriges del av att import och export pa de fIesta omra
den ar realistiska alternativ till inhemsk produktion. Det besvarliga
problemet om val av prissystem vid analysen kan da lampligen lasas
genom att "mata" modellerna med utlandspriserna.

Sammanfattade slutsatser

De teser jag i detta faredrag farsakt driva hetraffande prispolitiska
atgarder i samband med langtidsplaneringen kan rnahanda nagot sche
matiskt sammanfattas pa faljande satt:

1. Om man - 80m for narvarande ar fallet har i Sverige - over
lamnar huvuddelen av allokeringsproblemen till en marknadsmeka
nism, vilket farefallet nadvandigt om man anskar en konsumentstyrd
och effektivt organiserad produktionsinriktning, torde atgarder for att
farbattra marknadsmekanismens effektivitet vara en central uppgift i
langtidsplaneringen. Genom att astadkomma starsta mojliga automa
tion och rarlighet i systemet hlir vidare bordan far det centrala plane
;ringsarhetet mindre, varigenom man dar kan koncentrera sig pa de
vasentliga uppgifter som inte kan klaras av en aldrig sa val fungerande
marknadsprisbildning. Jag har tidigare namnt flera sadana exempel.

2. Se aver punktskatterna och punktsubventionerna, vilka ofta har
vaxt fram genom improvisationer i speciella situationer. Ar det t. ex.
sjalvklar att man skall subventionera bostadskonsumtionen men halla
tillbaka konsumtionen av livsmedel genom hoga jordbrukspriser? Var
far inte i stallet gora tvartom?

Varfar har vi nojesskatt i stallet far nojessubventioner? Eller, var
for har vi inte subventioner i stallet for skatt pa skonhetsmedel? Ar det
inte bra att mallniskorna har roligt och att kvinnorna ar vackra? Det ar
overhuvudtaget en ganska puritansk livssyn som tycks ligga bak
om de svellska punktskatterna.

3. Gar det till en central uppgift i den statliga politiken att saka
upp omraden med starka externa effekter och prissatta dessa eller in
gripa pa annat satt. Har ar det i hag grad fraga om ett langtidspla
neringsproblem, eftersom den branschmassiga och geografiska fardel
ningen av kapitaltillskotten i vissa fall ganska vasentligt kan paverkas
av om hansyn tages till externa effekter eller illte vid investeringsbeslu
ten.

4. Se over prisregleringarna, sarskilt pa jordbruks- och bostadsom
radena, eftersom verkningama av dessa prissystem knappast star i
overensstammelse med grundlaggande malsattningar inom svensk poli
tik. Om myndigheterna anskar styra konsumtionsinriktningen i andra
banor an dem som manniskorna frivilligt valjer, nar de far hetala
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marknadspriser, ar det i regel mera effektivt att genom skatter och
subventioner forandra fundamentala ekonomiska incitament, sa att de
kommer i overensstammelse med myndigheternas intentioner, an att
soka reglera tvart emot dessa incitament. Eljest hamnar man namligen
i ett standigt skyttegravskrig med diverse efterfrageoverskott.

5. Inled experiment med planeringsmodeller for vissa sektorer for
att dar "stamma av" den resursallokering som tenderar att uppkomma
av sig sjalv pa olika marknader.

6. Se over prissystemet i den offentliga sektorn och overvag att in
fora avgifter for vissa tjanster som stod for resursallokeringen, i den
man detta ar mojligt utan att spoliera grundlaggande sociala malsatt
ningar for den offentliga sektorns verksamhet. Den offentliga sektorn
ar nu sa stor, och vaxer sa hastigt, att behovet att stimulera till effekti
vitet, att gora realistiska kostnadskalkyler och att erhalla kannedom
om efterfragekurvorna for offentliga tjanster ar av storsta vikt ur
samhallsekonomisk synvinkel.

7. Vi far sluta upp med att utan vidare betrakta en sektor som miss
gynnad vid resurstilldelningen i samhallet bara darfor att det pa grund
av prisregleringar inom sektorn - eventuellt nollpriser - har uppstatt
ett stort efterfrageoverskott dar.

8. Eftersom forandringar av prissystemet inom den offentliga
sektorn och pa prisreglerade omraden far l(onsekvenser for inkomst
och formogenhetsfordelningen, aktualiseras fragan om andra offent
liga atgarder i syfte att paverka inkomstfordelningen. am man over
gar fran direkt ransonering av varor till "ransonering med planboken",
och om man fortfarande onskar paverka inkomstfordelningen pa visst
satt, sa accentueras naturligtvis i stallet behovet att i desto storre ut
strackning "ransonera planbocker".

Ordforanden: Jag ber att fa tacka professor Lindbeck for detta
ytterst intressanta och stimulerande inledningsforedrag. Ordet ar fritt.

Agr. lie. elas-Erik Odner: Herr ordforande! Professor Lindbeck namnde
bl.a. forsvaret som ett omrade, dar vi horde tillampa en prissattning pa de varn
pliktigas arhetskraft och liknande tj anster. Det tycker jag ar en utmarkt ide.
Jag har sj alv - och manga med mig - forfaktat den uppfattningen lange.

Men det finns ett annat omrade, dar forhallandena ar annu mer djungelar
tade och dar man har annu samre hegrepp om vad vi i sjalva verket offrar
och vilka kostnader vi drar pa oss. Det ar den ekonomiska forsvarsberedska
pen. Som professor Lindbeck sade uppratthaller vi i dag en hog jordbruks
produktion bl.a. av beredskapsskal. Vi har dar inte skurit ner j ordbrukspro
duktionen sa hart som skulle ha varit ekonomiskt motiverat, ty mot hakgrun
den av erfarenheterna fran tva varldskrig har vi ansett °det vasentligt att ha en
sadan jordbruksberedskap.
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Vi hal' en liknande beredskap pa andra omraden, t.ex. nar det galler kom
munikationerna. Vi bygger salunda vagal' och uppratthaller vissa jarnvagslin
jer av beredskapsskal. De militare! som planerar val' beredskap staller krav pa
olika omraden med motiveringen att de ar bra att ha av beredskapsskal. Men
tyvarr sker detta ofta utan att man gor nagon uppskattning av kostnaderna for
att tillgodose kraven; inte heller vages kraven mot varandra i nagon form av
beredskapsbudget, dar man skulle kunna prioritetsgradera kraven.

Detta ar salunda en annan form for b;ristande prisbildning an de sonl pro
fessor Lindbeck namnde, men det ar fran ekonomiska sYllpunkter mycket va
sentligt att fa en avvaglling mellan mer eller mindre tungt vagande uppoff
ringar for beredskapssyftell.

Fil. lie. Gunnar Lindgren: Herr ordforande! Jag delar uppfattningen aU
dessa problem ar nagot av det vasentligaste som varit uppe i foreningen pa
manga are

Jag vill anknyta till specialproblemet om priserna i forsvaret. Jag tror nam
ligen inte att det ar ett omrade dar det ar sarskilt mycket att hamta. Val' syn
liga forsvarsbudget pa 4-5 miljarder kronor bestar till oerhort stor del av
icke-personella kostnader. Om vi tar den fasta personalen, ungefar 50 000 man,
sa hal' vi marknadspriser for dem, aven om de ar skropliga. Sedan hal' vi en
inkopssumma pa ungefar 2 miljarder. Den ar ocksa synlig i forsvarsbudgeten,
och aven dar rader marknadspriser, aven om de ocksa ar skropliga.

Hal' galler det alltsa varnpliktssektorn, och dar ar prisbildningen helt borta.
Men den gor inte sa stor summa i forsvarskostnaderna. Jag viII minnas att for
nagra ar sedan varden synliga redovisningen av ett varnpliktsar ungefar
5 000 kronor, alltsa underhallskostnaderna for de varnpliktiga. Utbildnings
kostnaderna daremot ar redovisade relativt marknadsmassigt. Jag vet inte vad
man samma ar skulle ha satt alternativintakten for en varnpliktig till. Det ar
ju mycket vaxlande, fran ganska lag till ganska hog - om vi inte raknar med
de gamla "repgubbama" utan bara med de unga som fullgor sin forsta tj anst
goring. Och de utgor ju anda den dominerande delen. Satter vi deras inkomst
forsoksvis till 10 000 kronor, bara for att ha nagot att rakna med, sa blir under
skottet 5 000 per varnpliktsar. Eftersom varnpliktsarens antal ar ungefar
50000, skulle underskottet alltsa bli 250 miljoner kronor. Det ar ingen svind
lande del av forsvarsbudgeten.

Aven om vi hojer beloppet och raknar med 15 000 kronor i alternativvarde
pa dessa produktionsfaktorer, kommer vi anda inte upp till mer an 500 miljo
ner kronor, som alltsa inte ar redovisade i forsvarsbudgeten. Det ar inte hel
leI' nagot svindlande belopp.

Om vi raknar samhallsekonomiskt, ligger det i forsvarsbudgeten ocksa
manga andra poster, som vi da i stallet maste ta bort. Forsvaret fungerar t.ex.
i ganska stor utstrackning som skola. Om vi lade ned den utbildningsverksam
het, som nu ingar i forsvarsbudgeten, skulle vi vara tvungna att oka en hel
del pa utbildningsbudgeten i stallet. Hur mycket det da skulle bli fraga om viIl
jag inte saga nagot bestamt om, men det kan kanske rora sig om 250 it 500 mil
joner.

Darfor tror jag inte att det pa forsvarets omrade begas sa stora fel darvidlag.
Nar det gaIler forsvarsbudgeten viII jag lagga till att prisplaneringsbehovet
dar mera galler hur man skall rakna vid krigsfall. Vi hal' en forsvarsplane-



PRISSYSTEMETS PLATS I LANGTIDSPLANERINGEN 101

ring som huvudsakligen innebar att man vid krigsfall skall kunna gora ett
mycket stort personalpadrag. De 50 000 fast anstallda, de 50 000 varnplikts
aren, skall da kunna utokas till storleksordningen 700 000 arbetsar per ar.
Hur man vid planeringen av denna definitiva insats skall kunna anvanda pris
system pa ett rationellt satt ar en mycket svar problematik, som val knappast
ar forberedd.

Daremot ar det riktigt vad som har sades om den osynliga, icke budget
massigt redovisade forsvarskostnaden i form av beredskap med vagar och an
nat som bygges av militara skal. Om vi ser pa den forsvarspolitiska aspekten ay
j ordbruket, ar det dar en enorm brist pa samhallsekonomiskt korrekta kost
nadsberakningar. Om vi ser pa jordbrukspolitiken som trygghetsfaktor i ett
avsparrningslage, skulle det verkligen vara intressant att se hur mycket vi nu
lagger ut per ar pa denna beredskap och hur mycket vi skulle kunna producera
alternativt pa annat satt.

Jag vet inte vad professor Lindbeck anslar det beloppet till, men sag att vi
har 1 milj ard i onodig resursinsats pa jordbruket. Den anser vi delvis vara for
svarspolitiskt motiverad - delvis, darfor att vi ju har andra motiveringar oeksa.
Da kan man leka med tanken hur mycket beredskap vi skulle kunna produ
cera pa annat satt for det beloppet. Det ar endast i ett avsparrningslage 
det ar for ovrigt en mycket underlig krigssituation oeh egentligen bara en
kopiering pa ett gammalt lage, inte nagot sarskilt sannolikt krigsfall, tycker
jag - som beredskapen att ha ett jordbruk ar vart nagot. Om man da alter
nativt tanker sig att vi har en utrustning med realkapital i beredskap, med
vars hjalp vi snabbt kan ploja upp nedlagda akrar o.s.v., sa tror jag att man
for relativt mattliga belopp kan skapa en mycket betydande produktionsok
ningsberedskap. Bufferten den forsta tiden kan man skapa i form av re
servlager.

Jag har emellertid inte sett nagon sadan ordentlig berakning pa alternativ
livsmedelsberedskap. Det ar ett verkligt starkt onskemiH att vi far en sadan.
Pa dessa typer av osynliga forsvarskostnader ar det uppenbart att vi skulle ha
behov av sadana kalkyler som professor Lindbeck efterlyste.

Men Hit oss ta ett helt annat omrade, ett civilt marknadsomrade, dar det
verkligen foreligger behov av nagonting annat. I den enorma listan av tank
bara exempel valjer jag da nagot sa enkelt SOln taxisystemet, alltsa vara hyr
bilar i staderna. Dar har vi en mycket underlig form av monopolistisk prissatt
ning fran myndigheternas sida med utomordentligt liten kansla for marknads
problematiken. Helt sakert skulle vi fa ett vasentligt effektivare system an det
vi nu har, om myndigheterna nojde sig med att bara foreskriva sakerhetsbe
stammelser. Man far naturligtvis inte driva en trafikrorelse utan att foraren
och bilen ar fullvardiga fran personsakerhetssynpunkt. Men i ovrigt tycker
jag det ar rent nonsens att over huvud taget reglera taxitrafiken. Det ar verk
ligen inte nagon skicklig foretagsamhet vi far, nar polis- och lansstyrelsemyn
digheter bestammer taxesystemet! Men i kommunikationspolitiken ar vi nu
pa vag mot friare former, sa det kanske kan handa nagonting aven pa taxi
omradet.

Docent Karl-Olof Faxen: Herr ordforande! Det ar inte nagon Iatt sak att
anHigga kritiska synpunkter pa inledningsforedraget,' eftersom jag i stort sett
delar professor Lindbecks uppfattning och sympatiserar med hans syn pa fra-
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gorna. Nar jag nu anda ger uttryck for en viss skepsis nar det galler .de prak
tiska mojligheterna att realisera de fina tulipanarosor, som professor Lind
beck skisserade i sitt utmarkta foredrag, ar det inte i avsikt att forringa tyng
den i hans argument. Snarare ar det ett forsok att peka pa faktorer, som kan
vara orsaken till att vi i dag inte har det system, som foredragshallaren skis
serade. Det ar alltsa fraga om praktisk-politiska begransningar av mojlighe
terna att snabbt realisera de framforda tankegangarna.

Professor Lindbeck sade, om jag inte uppfattade honom fel, att inkomstfor
delningen kan goras battre pa annat satt och i andra former an de, som nu
kommer till anvandning. Jag undrar vilka former, han da tanker pa? Man
kan saga att en del av inkomstfordelningsproblemen ar en foljd av undersys
selsattningen i tidigare ekonomiska utvecklingsskeden. Vi har annu inte rik
tigt vant oss vid fullsysselsattningssamhallet. Rent ideologiskt lever vi annu
kvar i den tron att arbetslosheten ar en realitet for en vasentlig del av befolk
ningen, och att olikheter i inkomst salunda till stor del heror pa sadana "ytt
re" faktorer.

En mycket stor del av den offentliga verksamheten bestar i producerande
av tj anster inom stat och kommun, som tillhandahallas utan sarskild avgift 
eller som bekostas med bilskatter o.d., som inte har nagon direkt anknyt
ning till utnyttjandekostnaderna. En vasentlig del av den inkomstutjamning,
som den offentliga verksamheten i dag astadkommer, ligger i att de offentliga
tj ansterna i sa stor utstrackning som faIlet ar tillhandahaIles utan avgift. Anser
man det vara en politisk malsattning att bevara den inkomstutj iimningseffek
ten - som val foredragshallaren gor - maste man givetvis astadkomma mot
svarande inkomstutj amning pa annat satt om dessa tj anster skuIle komma att
hetalas med avgifter i staIlet for skatter.

Da kommer vi in pa progressiviteten i den direkta beskaffningen. Den ar
kanske det viktigaste instrumentet i det sammanhanget. Menar foredragshiU
laren da att man j amsides med detta program skall skarpa progressiviteten i
den direkta beskattningen for att hevara inkomstutj amningseffekten ?

Verkan pa inkomstfordelningen av att offentliga tj anster tillhandahallas
utan avgift ar ganska store Den offentliga konsumtionen ar ungefar 15 % av
den privata enligt nationalrakenskapernas satt att mata; da har man dock inte
tagit med kapitalkostnaderna for offentliga hyggnader etc. Anvander man
de offentliga investeringarna som en approximation pa dessa kapitalkostnader
kommer man narmare 30 %. Det ar kanske inte sa viktigt om de offentliga
tj ansterna hor varderas till 15 eIler 30 % av den privata konsumtionen 
det vasentliga ar det principiella problemet.

Professor Lindbeck tog ocksa upp lonepolitiken som ett tankbart instrument
for inkomstutjamning. Dar ar det sa, att vi i vart samhalle har en del
hoglonegrupper, som ar fastare organiserade an lontagarna i gemen och
darfor rent fackligt har mycket stora forutsattningar for att driva igenom sina
krav - och som ocksa har utbildat en i vida kretsar accepterad filosofi med
nollstallning - och kompensationsresonemang. Det finns t.o.m. exempel pa
sarskilda klausuler i avtalen for sadana grupper, som tillforsakrar dem en in
komstutveckling parallell med andra gruppers. Hur skall vi da rent praktiskt
kunna driva en inkomstutjamnande lonepolitik, nar hoglonegrupperna ar sa
starkt organiserade som de ar?

Detta ser jag alltsa som ett rent praktiskt problem som finns dar oberoende
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av vilken ideologisk syn pa inkomstfordelningsproblem man foretrader.
Skall vi anvanda vald mot hoglonegrupperna? Eller skall vi bara argumentera
i fredliga former och gendriva den filosofi, som dessa grupper med sa stor
skicklighet kunnat utveckla, darfor att de onekligen bestar av personer med
en storre formaga an genomsnittet av lontagarna?

Fil. lie. GUllJllar Lindgren: Herr ordforande! Jag viII garna forsoka provocera
professor Lindbeck till att ta stallning till skattesystemet.

Ar det inte sa att den progressiva skatten for med sig mycket olyckliga re
sursallokeringseffekter? Har inte professor Lindbeck nagra synpunkter pa det?
Jag undrar om vi inte borde fa en battre resursallokering med ett skattesy
stem som uteslutande bestar av omsattningsskatt pa konsumtionen, garna en
dubbel sadan som vi hal' pa investeringsomradet. Gor den till en skatt med sa
sma forvrangningseffekter som mojligt och stryk hela den progressiva skatten!

Da star vi dar dock med en bristande inkomstfordelningseffekt. Vi skulle
fa gynnsammare resursallokeringseffekter med det skattesystemet an med det
nuvarande, men det har en ogynnsam inkomstfordelningseffekt. Men ar det da
inte tankbart att korrigera tillbaka inkomstfordelningen genom ett bidrags
system av nagot slag? Eller betyder ett sadant bidragssystem att vi far tillbaka
de olyckliga resursallokeringseffekterna?

Nar hidraget lagges pa produktionsfaktorerna, maste det pa nagot satt ske i
proportion till vederborandes inkomster - det kan ocksa ske i proportion till
harnantalet, men det ar en annan synpunkt - men om man viII korrigera de
rena nettoinkomsteffekterna av heskattningen genom bidrag till laginkomst
tagarna, hetyder inte det att vi far tillbaka de individuella olyckliga resursal
lokeringseffekterna? Omlaggningen skulle visserligen korrigera de nuvarande
olyckliga allokeringseffekterna av den direkta skatteprogressiviteten, men i stal
let skulle vi val fa motsvarande olyckliga verkningar pa produktionsfak
torallokeringssidan?

Professor Assar Lindbeck: Herr ordforande! Vad forst angar de dar 500
miljonerna i forsvaret, som licentiat Lindgren kalkylerade, sa ar jag mera im
ponerad av dem an Lindgren. Det ar kanske inte sa mycket i forhallande till
de totala forsvarsutgifterna, men det ar ratt mycket j amfort med de resurser
vi satsar pa manga andra omraden. Alternativvardet av de 500 miljonerna
ar darfor inte negligibelt.

Men det vasentIiga prohlemet vid en utbyggd marknadsprisbiIdning ar
naturligtvis inkomstfordelningen, som bade Lindgren och Faxen tog upp.
Jag pastod inte i min framstallning att det skulle vara latt att med skatte- och
socialpolitiska .. medel uppna samma inkomstfordelningseffekt som vi nu far
genom hyresregleringen och de fria offentliga tj ansterna. Det ar emellertid inte
heller nodvandigt, eller ens onskvart, eftersom verkningarna av nuvarande
system i vissa avseenden ar dubiosa. Om man synar inkomstfordelningseffek
terna av manga av de nuvarande regleringarna i sommarna, sa upptacker man
ganska egendomliga tinge Jag skall hal' ta ett par exempel.

Pa bostadssidan haIler vi nere hyrorna for att gynna konsumenterna-hyres
gasterna. Men systemet hal' ocksa en kraftig inkomstfordelningseffekt mellan
olika kategorier hyresgaster. I manga fall gynnas utan tvivel, rent inkomstmas
sigt, lagre inkomsttagare i forhallande till hogre, eftersom de lagre inkomstta-
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garna anvander en relativt stor andel av inkomsterna till bostadskonsumtion.
Men fordelningen av bostadskonsumtionen sker a andra sidan efter ganska
markliga principer.

Den dominerande principen ar som bekant att den som redan tidigare kom
mit over en bostad far behalla denna utan konkurrens fran andra. Om man
inte redan har egen bostad, hur gor man da? J0, da kan man fa en genom
vanner och bekanta elIer genom en forstaende arbetsgivare. Gjorda under
sokningar tyder pa att detta ar de i sarklass vanligaste satten att fa bostad. Dar
ar inte de lagre inkomsttagarna speciellt gynnade; de som klarar sig hast ar
de som ligger val till hos arbetsgivaren och de som har goda kontakter.

Om man inte har lampliga bekanta eller en hygglig arbetsgivare, hur gor
man da? J0, da kan man i undantagsfall fa bostad direkt genom bostads
formedlingen. Men det ar efter allt att doma ett exklusivt satt att fa bostad i
dagen samhalle. Det kanske hander i 10-20 procent av alia fall dar na
gon erhaller ny hostad.

Aterstar den svarta marknaden - dar det uppenbarligen ar manniskor
med formogenhet som ligger bast till - samt villamarknaden, dar man ocksa
maste ha formogenhet. Barnfamilj erna blir i stor utstrackning hanvisade till
den dyraste delen av bestandet, d.v.s. nyproduktionen. Sa om man synar hyres
regleringens inkomstfordelningseffekter i sommarna och inte hara tittar pa for
halIandet fastighetsagare contra hyresgaster, utan aven forhallandena inom
hyresgastgruppen, blir man ratt tveksam om de lagre inkomsttagarna verkligen
gynnas av nuvarande system. Problemet ar helt enkelt att stodet ar knutet
till objektet - lagenheten - och inte till individen. Man vill stodja laginkomst
tagarna med manga harn, d.v.s. en minoritetsgrupp i befolkningen, men man
stoder i stallet alIa som hor i hus av en viss alder, oavsett inkomst och oavsett
om de har barn eller inte. Dessutom ar det inte aIls sakert att den minori
ritet man vill stodja verkligen blir hjalpt, eftersom den har svart att havda
sig pa en reglerad marknad dar det rader permanent brist.

Betraffande jordbruket har man gjort precis tvartom, d.v.s. forsokt gynna
producenterna pa konsumentgruppens hekostnad. Aven har paverkas ernel
lertid inkomstfordelningen inom konsumentgruppen. Nar det galler livs
medel ar det annu mer karakteristiskt an for hostader att laginkomsttagarna
anvander en forhallandevis stor andel av sina samlade inkomster pa denna
typ av konsumtion. Det SO-procentiga gransskydd som dar inforts betalas
darfor till overvagande delen av manniskor med relativt sma inkomster. Det
naturliga fran inkomstfordelningssynpunkt forefaHer vara att man soker kny
ta stodet direkt till j ordbrukarna, d.v.s. ger jordbrukarna socialbidrag, trans
fereringar, eHer valjer en lagprislinje dar staten ger jordbrukarna mer betalt
an vad konsumenten betalar nar han koper jordbruksprodukter.

Pa det sattet kan man ga fran omrade till omrade och notera ganska egen
domliga tinge Det ar exempelvis mycket tveksamt om de Higre inkomsttagarna
verkligen tj anar pa subventioneringen av bilismen. Det ar ocksa tveksamt om
de tj anar pa subventioneringen av hogre utbildning, eftersom hogre inkomst
tagares barn ar sa starkt overrepresenterade dar. Men det ar klart att manga av
gratistj ansterna i den offentliga sektorn har en inkomstutj amnande effekt.
Detta galler exempelvis pa den lagre utbildningens och pa sj ukvardens omra..
den. Men det ar omraden dar det ar mycket svart att genomfora marknads..
prisbildning.
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Om man experimenterar med avgifter pa sadana delar av den offentliga
konsumtionen, hur skall man da undvika att inkomstfordelningen hlir ojam
nare? Ja, jag garanterar inte att jag har nagot patentsvar pa den fragan. Li
eentiat Lindgren sade att man kan tanka sig en konsumtionsskatt. Men sedan
sade han att den tar bort progressiviteten. Det behover den nu inte gora. En
konsumtionsskatt kan goras utomordentligt progressiv, om man konstruerar
den som en utgiftsskatt pa skillnaden mellan individens inkomst oeh sparande.

Folk far alltsa deklarera for inkomst oeh sparande. Man lagger sedan pa'
progressiv skatt pa konsumtionsdelen. Det gar i oeh for sig bra att satta den
skatten till flera hundra proeent, om man sa vill!

Men jag undrar om vi inte nu har fatt en samhallstyp, dar de stora olik
heterna i inkomster oeh levnadsstandard inte i forsta hand sammanhanger
med att inkomsterna efter skatt ar sa oerhort olika. Sammanhanger inte de stor
sta olikheterna i stor utstraekning med att levnadsstandardsstegringen i sa hog
grad mojliggores genom kapitalvinster oeh formogenhetsaekumulation, som
aldrig gar via "inkomstsidan"? Vi har exempelvis aktieagare, markagare oeh
villaagare som, delvis med politikernas hjalp, kammar hem kapitalvinster, jord
brukare som har fatt gransskyddet kapitaliserat i sina jordbruksfastigheter, oeh
som i vissa fall tj anar ytterligare pa tatortsexpansionen o.s.v. Dessutom leder
naturligtvis en hog marginalskatt till att det uppstar ineitament att ta ut sa
myeket som mojligt av inkomstokningar i form av kapitalvinst, eftersom kapi
talvinstskatten ar sa lag (utom de forsta aren efter ett forvarv).

Darfor undrar jag om inte den fran fordelningssynpunkt storsta vinsten
skulle ligga i att man satte in atgarder pa formogenhets- oeh kapitalvinstsi
dan. Ett offentligt agande kan ju oeksa ha en betydande formogenhetseffekt.

Vad man just nu diskuterar ar som bekant realisationsvinstbeskattningen oeh
dess verkningar, oeh den kan naturligtvis, om den laggs om, fa en stark for
mogenhetsutj amnande effekt. Men alIa skatter som laggs pa formogenhets
transaktioner ar tyvarr trakiga ur allokeringssynpunkt, darfor att de latt forstor
marknaderna. Av en val fungerande aktiemarknad, exempelvis, kraver vi att
om ett foretag borj ar ga daligt oeh ett annat bra, sa skall folk latt kunna flytta
over sitt aktieinnehav till det foretag som gar bra, som da kan fa kapital for
att expandera. Vi vill oeksa ha rorlighet pa bostadsmarknaden, sa att man kan
byta en fyrarumsvilla mot en femrums utan att drabbas av tiotusentals kronor
i skatt, o. s. v.

Fran den synpunkten ar realisationsvinstskatter inte sarskilt lustiga. Battre
yore naturligtvis om man kunde komma fram till en renare typ av formogen
hetsskatt, dar man lade skatt direkt pa deklarerad formogenhet eIler formo
genhetsokning oavsett om den realiseras eller inte. Tyvarr ar sadana skatter
svara att tillampa. Det kanske darfor inte finns nagon battre metod i prakti
ken att dra in formogenhetsokningen an realisationsvinstbeskattning. Man far
vaga de naekdelar en viss skatteatgard for med sig mot de naekdelar som ligger
i att inte vidta nagon atgard aIls, eller nagon alternativ atgard.

Min allmanna slutsats skulle alltsa vara att det mesta som kan hamtas hem
fran fordelningspolitisk synpunkt pa kort sikt ar pa formogenhetssidan snarare
an pa inkomstsidan. Pa lang sikt ar det naturligtvis sa att inkomst- oeh for
mogenhetsolikheter i hog grad sammanhanger med imperfektioner av olika
slag i systemet, d.v.s. att utbildningen pa en del sektorer ar "monopoliserad"
till vissa grupper, att det ar sa liten utbildningskapaeitet pa hogloneomraden,
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att konkurrensen i naringslivet ar hegransad vilket gor att vinstmarginalerna
blir storre an som hehovs for att naringslivet skall fungera effektivt, att ror
ligheten pa arbetsmarknaden oeh kreditmarknaden ar hegransad o.s.v. Jag
undrar om inte atgarder for att astadkomma en iindring harutinnan - plus en
insats pa formogenhetssidan - ar val sa viktiga som att forsoka driva progres
siviteten i inkomstbeskattningen hardare.

Faxens fraga var val just denna hur vi vid en overgang till ett system moo
mera avgifter for offentlig konsumtion skall kunna neutralisera eventuella
ogynnsamma inkomstfordelningseffekter. Da blir mitt forsta svar att jag inte
tror att effekterna pa inkomstfordelningen av okad avgiftsfinansiering blir sa
slora, darfor att just pa de omraden som fran inkomstfordelningssynpunkt
hetyder myeket ar det oerhort svart att infora marknadsprisbildning.

Daremot tror jag att hostads- oeh j ordbrukspolitiken kan leda till en enligt
gangse varderingar "hattre" inkomstfordelning, om man gar in for ett annat
system an prisregleringar, t.ex. hostadsrahatter for harnfamiljer med laga in
komster och j ordhruksstod via statshudgeten.

Darmed hoppas jag i nagon man ha hesvarat docent Faxens fragor.

Ordforanden: Da ingen ytterligare talare ar anmald, ber jag att an
en gang fa tacka professor Lindbeck for hans valvilliga medverkan
samt aven ovriga deltagare i denna diskussion.

Darmed forklarar jag sammantradet avslutat.
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TILLVXXT OeD INFLATION

I LATINAMERIKA

Professor Borje Kragh:

Herr ordforande! Mina darner oeh herrar! Utveeklingslanderna
kanneteeknas av relativt lag tillvaxttakt. Nagra av dem har ocksa infla
tionsproblem att brottas med. Detta galler alldeles sarskilt landerna i
Latinamerika. Denna kombination av dalig real tiIlvaxt eller stag
nation oeh starkt poangterad inflation ar inte ovanlig.

I Latinamerika finns en hel rad lander med olika ekonomiska for
utsattningar oeh olika ekonomisk politik. Skillnaden mellan ytterlig
hetsfallen - lat mig saga t.ex. Paraguay oeh Bolivia a ena sidan oeh
Mexiko oeh Brasilien pa den andra - skulle jag tro ar storre an
mellan de bada sistnamnda landerna oeh de utveeklade industrilan
derna.. Darfor ar det egentligen formatet av mig att har tala om alIa
pa en gang.

Jag skall emellertid har forsoka finna nagot slags minsta gemen
samma namnare i problematiken tilIvaxt oeh inflation - eIIer kanske
tillvaxt contra inflation. Samma minsta gemensamma namnare kall
egentligen oeksa innefatta en analys av industrilanderna. Da utgar
jag helt enkelt fran konflikten mellan a ena sidan de resurser som
finns inom landerna oeh a andra sidan dell ambition eller det tvang
som finns att tillvarata dessa resurser. Jag skall oeksa tala litet om
den konflikt som uppkommer vid konfrontationen meIIan ambitioner
och resurser oeh forsoka tolka de utslag den kan ge i form av valuta
kriser och inflation.

Detta ar oeksa en kOllflikt som industrilanderna har att ta stallning
till, oeh den ar kanske tydligare an annars under perioder av avsparr
ning - alltsa under krigstid, da produktionsmojligheterna starkt for
samras oeh elastieiteten i ekonomin hlir samre. Avsparrningen omoj
liggo~ ~:l da tiliforsein av de ravarur som den normala: ekonomin ar
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dimensionerad efter. Men a andra sidan stiger da ambitionerna att
utnyttja den produktionsapparat man hal", direkt eller indirekt, for
krigsandamal, oeh da hrukar man just som en foljdforeteelse fa en
inflationistisk utveekling. Man skulle kunna saga att utveeklingslan
derna mer eller mindre kroniskt befinner sig i den situationen, alltsa
av olika anledningar bristande elasticitet i ekonomin oeh en hog am
hitionsgrad att komma nagonstans.

Forst skall jag hal" diskutera dessa tva sidor av konflikten val" for
sig, dvs. "tvanget eller pressen att tillvarata resurserna respektive oeh
det utrymme som faktiskt finns. Darefter skall jag forsoka klassifi
cera oeh karakterisera landerna och skarpan i deras konflikter.

Om vi da ser pa den ekonomiska politikens ambitionsgrad ocll pa
det tvang som denna politik utsattes for nar det galler att driva en
energisk tillvaxtpolitik, ar det ettpar ganska sjalvklara faktorer
man kommer in pa. Den ena ar leynadsstandarden i utgangslaget.
Iu lagre den aI', desto storre ar i regel ambitionen att hoja den. Det
ar en sa sjalvklar sak att jag inte hal" skall narmare inga pa den.

Den andra ar ocksa en manga ganger diskuterad sak, namligen
befolkningstillvaxten. Ju hogre den aI', desto storre blir nodvandig
heten att oka den totala produktionell for att kunna fa levnadsstan
darden per capita forbattrad. I Latinamerika finns lander med mye
ket lag levnadsstandard, t. ex. Bolivia oeh Paraguay, och befolk
ningstillvaxten dar ar genomgaende hog, val i klass med den vi
motel" i Asien.

Vidare hal" vi en faktor, som kanske ar annu mera karakteristisk
for Latinamerika, namligen graden av och takten i industrialisering
och urbanisering. Manga av landerna dar befinner sig i ett kritiskt
skede, som man brukar karakterisera som "take off", vilket ar en
svardefinierad punkt i utvecklingsproeessen. Den situationen praglas
hI.a. av att man hal" en stark agglomerering. Storstaderna vaxer
snabbt och drar till sig landsbygdells befolkning, oeh da uppkommer
problemet att finna sysselsattning at de stora invandrarskarorna.
Darigenom uppstar ett tvang pa den ekonomiska politiken att komma
till ratta med svarigheterna, att paskynda industrialiseringen, for
att kunna absorbera arbetslosheten eller undersysselsattningen.

Vi kan oeksa lagga marke till en annan faktor som paverkar am
bitionsgraden, namligen den s.k. demonstrationseffekten. Vid jiimfo
reIse-I" mellan industriliinder oeh u-Iander brukar man 80m bekant sa
ga att klyftan mellan de bada grupperna vaxer, oeh att detta skapar
konfliktsituationer. Men klyftan mellan utvecklade oeh icke utveck
lade lander marks nog inte av sa manga i u-Ianderna. Det 3.1" bara ett
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fatal manniskor som reser pa konferenser o. d..- oeh en del som la
ser statistik - som marker den saken. Det iir en relativt begransad
skara som blir varse denna klyfta oeh ser llur den viixer. Det stora
flertalet i u-Ianderna ar totalt okunniga om detta.

Nej, vad som iir mera patagligt ar den skillnad som finns mellan
den ring av slum som finns kring storstaderna oeh den kama av lyx
bebyggelse som ligger kanske bara nagra hundra meter darifran. Dar
ar en myeket stark kontrast mellan a ena sidan hur man hal" det oeh
a andra sidan hur man skulle kunna ha det, oeh den skillnaden iir
myeket mera pataglig oeh drastisk an skillnadema mellan utveek
lade oeh ieke utvecklade lander. Deh jag kan tillagga att de som hal"
det bra i u-Ianderna ofta hal" de myeket battre an de som hal" det
bast i industrilanderna, oeh de som hal" det samre i u-Ianderna hal"
det oerhort myeket samre. Den klyftan ar som sagt myeket patag
lig - oeh den vaxer ideligen! Dar hal" vi en konfliktfaktor som jag
tror ar vasentligt viktigare an klyftan mellan olika lander.

Sedan tillkommer i sista hand graden oehartikuleringen av det
missnoje som uppkommer i denna slum, hos dessa fattiga delar av
befolkningen, som blivit utsatta for sadana demonstrationseffekter.
I den man det missnojet inte ar artikulerat oeh alltsa inte kommer
upp pa det politiska planet, ar det val inte effektivt nar det galler
att trycka pa den ekonomiska politiken, men forr eller senare nar
missnojet anda alltid artikuleringsniviL

Betydelsefullt i det sammanhanget iir t.ex. faekforeningarnas styr
ka - i de lander dar det finns fackforeningar - speciellt i de lander
dar de hal" verkligt politiskt inflytande. Dar hal" regeringen, hur den
an ar sammansatt, piskan pa ryggen att verkligen gora nagonting.
Faekforeningarna iir dar en kraft som driver fram en expansions
politik vars ambitioner i manga fall overskrider expansionsutrymmet.

Hiirefter kommer jag sa till den andra sidan, namligen de faktorer
som bestiimmer sjalva resursutrymmet. Dessa kan ofta diskuteras i
termer av flaskhalsproblem bade i de utvecklade landerna oeh i u
landema. Kanneteeknande for sadana flaskhalsproblem i u-Ianderna
ar att de ar myeket svara att komma till ratta med, darfor atl elasti
citeten i de landernas ekonomi ar sa mycket mindre an i industrilan
derna. Mycket viktig i det sammanhanget ar givetvis importkapaci
teten oeh dess utveekling. Genom import kan man undanroja de
fIesta fIaskhalsar, atminstone nar det galler sadana som samman
hanger med varutillgangen. Hal" man en tillraeklig importkapacitet,
kan man snabbt nog komma till ratta med den typen av flaskhalsar.

I u-Ianderna ar svarigheten just att importkapaciteten ar sa be-
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gransad oeh varuflaskhalsarna sa stora att man inte kan fa' nagon
ratsida pa svarigheterna. Detta har en oerhort stor betydelse for hela
utvecklingsproeessen. Man brukar i sadana sammanhang anval1da.
termen importelasticitet for att karakterisera ett lands beroende av
importen for sin utveekling. Man associerar da en viss produktions
okning med ett visst behov av importokning. Om man viII ha en pro
duktionsokning pa 1 procent, behovs det kanske 2 procent import
okning for att den produktions<;ikningen over huvud taget skall bli
mojligt - importelasticiteten ar da tva. Man behover importera ra.va
ror for att underhalla expansionsprocessen, man behover importera
kapitalvaror for att bygga upp den kapacitet som. i sista hand skail
mojliggora produktionsokningen o.s.v.

For Sveriges del har vi en importelasticitet pa mellan 1 1/2 oeh 2
procent. For utvecklingslandema ar den ofta betydligt storre, vilket
innebar att om man dar viII ha 1 procentsproduktionsokning, sa
Inaste man ha kanske 2 it 3 proeents importokning. Har man sedan
en befolkningsokning pa ett par procent och viII ha 3-4 procents Iev
nadsstandardokning per capita, maste man foljaktligen ha 5-6 pro
cents produktionsstegring. For att det hela skail flyta nagorlunda
jamnt hehover man kanske da den dubbla stegringen i procent i im
porten, dvs. 10-12 procents arlig importstegring. Och i sista hand ar
det givetvis en motsvarande exportokning som skail betala den im
portstegringen.

Dar. kommer vi till sjalva karnan i detta specifika flaskhalsproblem.
Utvecklingslandernas svarigheter att exportera i tillracklig omfattning
omojliggor for dem att importera i den utstrackning som behovs for
att de skail kunna uppna den produktionsokning man stravar efter.
U-Ianderna skiljer sig dock drastiskt fran varandra nar det galler
de naturliga forutsattningarna for att oka sin importkapacitet eller
att halla den vid en optimailliva.

Delvis ar det fraga om tur oeh otur, bade nar det galler resursut
rustningen och det satt pa vilket efterfragan pa de specielia export
produkterna utvecklas. I det avseendet ar man i Latinam~rika i manga
fall ganska ilIa ute. Det finns manga patagliga och dramatiska exem
pel pa forsamrillgar i importkapaeiteten for lan.der som fran bar·
jan haft en ganska gynnsam situation. Jag kan namna ett sadant
land som Chile, dar man tidigare hade sin guano. Den exporterades i
stora kvantiteter i slutet pa 1800- oeh borjan pa 1900-taIet, oeh den
exporten tillat landet starta en viss· industrialisering. Guanon gay den
behovliga importkapaciteten harfor. Men sedan trangdes guanon. som
bekant ut pa marknaden av nytillkommande konstgodselprodukter,
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och· da stod Chile dar. lnte kunde guanon heller omdirigeras till hem
lli<:tkonsumtion, ty -den gay inte darigenom nagon. namnvard hojning
av hemmakonsumtione11 per capita.

Foljaktligen fick man forsoka med nagot annat. Kopparn blev da
.den' stora inkomstkallan pa exportsidan och hasen for importkapa
citeten. Men aven den rakade ilIa ut redan i samband med den all
manna depressionen pa 1930-talet. Kopparn har sedan delvis blivit
uttrangd av andra metaller, och framfor alIt har konkurrenter, alltsa
andra kopparproducenter, upptratt bade i Asien oeh Afrika. Dett har
gjort Chiles stallning hekymmersam. Landets export har under en myc
ket kort period nedgatt med omkring 50 procent.

Ett par andra exempel ar Bolivias tenn och Brasiliens kaffe. Ned
gangen i exportvardet for kaffet har £orsamrat Brasiliens expansions
mojligheter hogst vasentligt. Jag kan ocksa nalnna kakao, socker och
homulI. AlIa har varit eller ar stagnerande exportvarar i den mening
en att det inte ar nagon starkt vaxande varldsefterfragan pa dem,
oeh dessutom har konkurrensen for de varorna suceessivt okat mellan
olika utvecklingslander. Jag kan i sammanhanget oeksa namna Ar
gentinas export av livsmedel, vilken har stoppats upp av protektio
nismen i industrilanderna. Jag aterkommer till de fragorna, nar jag
gar narmare in pa de enskilda landerna och deras karakteristika.

Men det finns andra flaskhalsar an importkapaeiteten. Jag tanker
t.ex. pa kraftforsorjningen. Den ar sjalvfallet myeket viktig i indu
strialiseringsproeessen. Dar finns manga exempel pa hur flaskhal
sarna har bromsat upp produktionsstegringen. Ett dramatiskt exem
pel pa vad den flaskhalsen kan betyda utgjorde Cuba efter avsparr
l1ingen, som holl pa att strypa hela produktionsutvecklingen. Cuba
har varken stenkol, olja eller vattenkraft.

Transportvasendet brukar ocksa vara en flaskhals i ett lands snab
ba utveeklingsskede, nar man finner' att ett omrade eller en region
dar man haIler pa att expandera saknar en riktigt dimensionerad
transportapparat. Bade energiforsorjningen och transportvasendet ar
typiska faktorer som man maste planera in langt i forvag i ett ut
vecklingsprogram, sa att· man inte sedan plotsligt star dar i ett visst
skede av utvecklingen oeh det hela stoppas upp av en specifik flask
hals som ar svar att undanroja. Da far man en myeket kannbar upp
brolnsning. Da hjalper det inte heller att man har en god importka
pacitet. Man kan ju inte importera t.ex. det behovliga antalet landsvags
mil.

En annan flaskhals ar administrationen. Den saknar ofta kapacitet
for en expansionsproeess. Det kan galla olika omraden, t.ex. skatter-
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na, tekniska fragor eller planeringsapparaten. Jag laste en g~ng en
artikel av Sune Carlsson - jag viII minnas att det var en installations
forelasning nagonstans - dar han tog Bolivia som exempel pa ad
ministrativa egendomligheter. Man inforde dar en gang importregle
ring, och i den vevan hade ett foretag kopt kablar av en viss langd
till nagra gruvor. Sa kom da foreskrifterna om att importen skulle
skaras ned med en tredjedel. Darfor kapade tullmyndigheterna helt
sonika av alIa kablar med en tredjedel - med pafoljden att ingen
av kablarna sedan nadde ned till gruvornas botten, nar de skulle
anvandas. Dar foljde alltsa vederborande anvisningarna alltfor myc
ket i detalj - annars ar det ofta tvartom.

Ytterligare en flaskhals ar utbildnillgsvasendet, dar bristen pa en
speciell typ av arbetskraft ocksa kan stoppa upp hela produktions
processen. Inte heller dar ar det sa latt att importera vad som behovs.
Jag kan ater ta ett exempel fran Bolivia, som jag tror beskrivits
av Arne Bjornberg i nagon bok. Han berattar att efter jordreformen i
Bolivia 1952 skulle man stycka upp jordegendomarna. De gamla stor
godsagarna var fordrivna, och man skulle mata ut optimala jord
egendomar, dar de forutvarande arrendatorerna skulle bli sjalvagan
de. Men da fanns det inga lantnlatare, och de nya jordagarna var inte
sakra pa - formodligen med all ratt - att de verkligen var agare
till sin jord. De ville ha en bestyrkt karta med lagfart osv., som visade
aganderatten. Innan de fatt det tyckte de inte att det var nagon me
ning med att odla pa ett battre s·att an tidigare, och framfor alIt ville
de inte gora nagra investeringar eller forbattringar av jordbruket
dessfoTinnan.

Foljden blev att produktionen snarare minskade an okade. Anled
ningarna hartill var val kanske flera, men denna brist pa lantmatare
val" en vasentlig. Det fanns da bara nagra fa lantmatare i 'hela Bolivia,
och man forsokte skaffa utlandska experter via FN. Men de Bolivian
ska hoglanderna torde hora till de mest ogastvanliga i hela varlden,
och ingen lantmatare anmalde sig. Jordarna forblev darfor ostycka
de och jordbruksproduktionen stagnerade. Detta ar ytterligare ett
exempel pa en flaskhals. Det galler att ha utbildningsmojligheter
for att fa tillgang till de specialister man behover i olika stadier av
reformprocessen.

Dessa flaskhalsar som jag hal" talat om - och naturligtvis ocksa de
naturliga forutsattningarna - satter en viss grans for tillvaxtmoj
ligheterna, atminstone pa kort och nledellang sikt. Men det utrymme
som finns kan ocksa utnyttjas mer eller mindre ambitiost och effek
tivt. Dar kommer de faktorer in sO,m jag inledningsvis namnde om,
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alltsa de som bestammer ambitionsgraden. Svarigheterna ar att finna
ett optimum, dar man verkligen forsoker utnyttja resurserna utan
att overskrida gransen sa mycket att man far foljdforeteelser i form
av inflation och valutakriser. Ty man forstor utvecklingsprocessen
genom att pressa pa efterfragesidan for hart, dvs. intill och utover
de sista resursdropparna. Om mall far mycket starka utslag i form
av prisstegringar, kan de forsvara tillvaxtprocessen mer an man vin
ner genom en sadan bottenskrapning av resurserna. Problemet ar som
bekant inte okant i Sverige heller.

Man kan fa en sadan inflationsutveckling att resursfordelningen
blir inoptimal. Den kan bli det genom t. ex. lyxbebyggeise eller Iyxim
port eller genom sadana investeringar som gynnas av en illflatorisk
utveckling och som fran rationelI planeringssynpunkt inte borde ha
prioriterats. Men just var den dar exakta gransen gar mellan fullt
resursutnyttjande och inflationsoverslag ar oerhoTt svart att saga,
och det finns manga skilda uppfattningar om var den gar och har
gatt for ett och samma land.

Pa det teoretiska planet har det bildats en skola, som ar konservativ
i den meningen att man tycker att efterfragan skall hallas tillbaka.
Man foredrar stabilitet i ekonomin framfor hog, ambitios tiIlvaxt
ocll menar att denna stabilitet i och for sig befordrar tillvaxten. Det
ar en skola som kan sagas representeras av Monetara Fonden i
Washington.

Pa andra sidan har vi ekonomema kring FN:s latinamerikanska
konlmission, som bildat en skola av mera expansivt slag. De menar
att flaskhalsproblemen ar oundvikliga och att man maste tryeka pa
dem for att de skall kunna elimineras. Tryeker man inte pa dem, sa
avlagsnas de aldrig, eller ocksa tar det orimligt lang tid. Om mal]
lrycker pa dem, far man finna sig i en viss inflatorisk utveek:ling.
Men den behover inte bli sa besvarande, om man bara ar medveten
om den risk som finns.

Till detta kan man kanske lagga att valmojligheter inte alltid fo
religger for ifragavarande land. Man har inte nagon chans att valja
mellan en stabilitetspolitik oeh en kraftig expansionspolitik, om
patryekninganla ar sa starka att regeringen star oeh faller med sina
ambitioner; man maste under alIa forhallanden utveckla en ambi
tion som gar utover resurserna. En del av dessa lander star just infor
sadana konfliktsituationer.
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EXPORTENS KOPKRAFT, REALINKOMST OCH PENNING·
VARDE I LATINAMERIKA (KUMULERADE ARSRATER)

Exportens kopkraft Realinkomst Prisstegring
1945/49--1955/61 1945/49--1955/61 1945--64

Bolivia .......... -2 1 IC'hile .......... 1 3
Brasilien ·....... 2 6 15-30
Paraguay ........

I
Argentina · ....... -4 2
Uruguay ........
Colombia · ....... 5 5

}Peru ............ 6 4 5-10
Mexiko .......... 5 6

Ecuador ........ 11 6

IVenezuela ·....... 9 8
Centralamerika .... 7 5 0-2
Kuba (B.C.), Domi-

I
nikanska republi-
ken, Haiti ...... 2 3

Kalla: CEPAL oeh FN-statistik.

Det hal" delats ut ett steneilerat blad till auditoriet, oeh jag her er se
litet narmare pa det (se tabell). Jag hal" i den uppstallningen forsokt
att klassifieera landerna i Latinamerika. Men jag viII fran borjan lag
ga in en liten brasklapp, namligen att min ambitionsgrad hal" varit
gans'ka stor nar det ga1lt att fa in landema i bestamda £81101". Vidare
viII jag gora en allman reservation for statistiken, som £OT flera av
landerna ar myeket opalitlig.

Men det hal" anda blivit en lattoverskadlig gruppering i tre karakte
ristika. Den forsta kolumnen anger importkapaeitetens utveekling.
Jag hal" kallat den for Exportens kopkraft. Det ar exportvolymen
multiplieerad med terms of trade, dvs. exportvardet dividerat med
importprisindex. Det skall alltsa ange den grad av tur - i nagon man
kanske oeksa skieklighet - som' ifragavarande land haft med ex
portutveeklingen under perioden 1945/49 - 1955/61. Jag hal" tagit
ett genomsnitt for ingangs- oeh slutperioderna for att inte bli alltfor
heroende av enstaka arsvariationer. Det gaIter i bltda de vanstra ko
lumnerna kum....llerade ltrsrater; dvs. den arliga proeentuella steg-
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ringen i respektive indikatorer, raknat over hela perioden, ranta pa
ranta sa att saga.

Realinkomstens stegring per ar ar den andra indikatorn. Den tredje
ar den arliga kumulerade prisstegringen. Jag har dar tagit hela pe
rioden 1945-1964.

Jag viII tillagga att man far nastan samma uppdelning av landerna
om man utgar fran forkrigsperioden. I den uppdelning som har
gjorts fran i forsta hand prisstegringssynpunkt ar landerna uppdelade
pa inflationslander i verklig bemarkelse, dvs. sadana som haft en
arlig genomsnittlig prisstegring mellan 15 och 30 procent per aI', en
mellangrupp med 5-10 procents prisstegring per ar och slutligen
verkligt prisstabila lander, dar man under hela 20-arsperioden inte
hal" haft nagon prisstegring aIls - eller pa sin hojd 1 eller 2 procent
arligen. Det finns faktiskt lander som hal" haft noll procents pris
stegring over hela perioden!

Vad de vanstra kolumnerna nu skall visa ar att infiationsianderna
ar de som dels har haft ogynnsamma forutsattningar betraffan.de im
portkapaciteten och dels pressat hart mot det utrymme som funnits i
importkapacitetens utveckling. Det ar som synes i forsta gruppen
ratt stor differens mellan de siffror som visar utrymmet i denna spe
ciella flaskhals och siffrorna i den andra kolumnen, realinkomststeg
ringen per ar.

Om vi sedan gar till den verkIigt stabila gruppen av lander nertill
pa sidan, hal" man dar haft goda forutsattningar - mycket goda jam
fort med den forsta gruppen - nar det galler exportens ko'pkraft,
alltsa importkapacitetens utveckling. Dar hal" man iute pressat sa oer
hart hart mot resursutrymmet, och man hal" haft en relativt hygglig
tillvaxttakt. Men om man jamfor dessa tva serier, sa ligger den se
nare anda under den forra.

Slutligen hal" vi mellangruppen, som i bada dessa avseenden befin
ner sig i ett mellanlage med relativt hygglig importkapacitet och till
vaxt men som haft en storre press mot resurserna an i den tredje sta
bilitetsgruppen. Jag viII ocksa namna att landerna inom varje grupp
ar arrangerade efter prisstegringstakten. Bolivia hal" alltsa haft den
hogsta prisstegringen av alIa, dvs. omkring 30 procent per are Para
guay har haft ungefar 15 procents arlig stegring. For Bolivia ar det
latt att finna faktorerna bade pa tvangs- och utrymmessidan, nar
man skall forklara inflationsprocessen. Man hal" dar haft en negativ
arlig okning av exportkapacitetstillvaxten, alitsa elt mycket trangt
resursutrymme.

Hartill kommer sedan att tvanget for Bolivia att expandera hal"
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varit ytterst pafallande. Just i Bolivia hal" namligen fackforeJ.:lingarna
varit starkare an i kanske nagot annat land. Inte minst av den anled
ningen att fackforeningarna - i varje fall gruvarbetarnas fackfor
eningar - i Bolivia hal" varit bevapnade. Om inte annat sa 'har det
utovat ett mycket starkt tvang pa regeringen att tillgodos.e deras am
bitioner nar det galler realinkomststegringen, for vilken nagot ut
rymme praktiskt taget inte hal" funnits.

For Chile galler nagot liknande, om ocksa inte riktigt i samma ut
strackning. Jag hal" redan hal" namnt kopparns storhet och fall. AveIl
i Chile ar fackforeningarna starka. Chile, Mexiko och Argelltina val"
de lander som forst fick fackforeningar. Det skedde i borjan pa 1900
talet. I Chile hal" man ocksa tidvis haft en regering som besuttit en
hog ambitionsgrad nar det gallt expansionsprocessen samtidigt som
daliga forutsattningar hal" forelegat att tillgodose ambitionerna. Den
konflikt som harigenom uppstatt hal" kommit till uttryck i mycket
hoga prisstegringstal, som i vissa fall hal" legat pa 50 procent och med
genomsnittet endast obetydligt under prisstegringsgenomsnittet for
Bolivia. Det hal" legat vid cirka 25 procent per ar over hela den angiv
na perioden.

For Brasiliens del hal" forutsattningarna satillvida varit battre som
man dar tidvis atminstone hal" haft en hygglig exportokning, dock
inte storre an att man for hela perioden far bara 2 procents. ge
nomsnittlig stegring. Om vi jamfor med Sverige, hal" vi hal" helt andra
okningstal for Val" importkopkraft. Vi hal" haft bade en exportstegring
pa 5-10 procent per ar eller mer och en forbattring av terms of trade.
Vi kan gora det tankeexperimentet att vi har i landet fick en utveck
ling av samma slag for vara exportvaror, alltsa med stagnation eller
t.o.m. en sankning av importkopkraften!

For Paraguay finns det ingen statistik nar det galler de tva forsta
kolulnnerna. Prisstegringen i landet har i genomsnitt varit minst 10
procent per are For ovrigt ar Paraguay vid sidan av Bolivia det fatti
gaste landet i hela gruppen.

Argentina har den samsta utveck.lingen under perioden nar det
galler exportkopkraften. Ambitionerna dar val" som bekant speciellt
hoga under president Perons tid. Under hela den tid uppstallningen
omfattar har man noterat en viss okning av realinkomsterna, men den
hal" sa att saga kopt8 pa bekostnad av en prisstegring som placerat
landet bland de definitiva inflationslanderna. I Argentinas fall kan
man ocksa saga att den ekonomiska politiken direkt paverkat im-
portkapaciteten. Den inhemska livsmedelskonsumtionen tilliits (sal"
skilt under Peron) att stiga kraftigt och inkraktade darigenoln pa ex-
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portutrymmet - ett liknande substitutionsforhallande foreligger
emellertid inte t.ex. for tenn, koppar, kaffe och frukt, da utlands
efterfragan blir avgorande.

Uruguay slutligen vet man inte sa mycket om. Landet har den
samsta statistiken i hela regionen, savitt jag vet, men landet skall
under alIa forhallanden hanforas till samma inflationsklass SOln de
tidigare namnda, och man har haft en prisstegring pa ungefar 15 pro~

cent.
Mellangruppen i tabellen uppvisar ur de har diskuterade synpunk.

terna en relativt balanserad expansion. Landerna dar har haft lik
artade forutsattningar pa exportsidan, omkring 5 procents arlig ok
ning. Mexiko tillhor topplanderna vad galler industrialiseringen i
hela Latinamerika. Ambitionsgraden har i varje fall periodvis varit
relativt hog, och man har lyckats ratt val. Narheten till USA har be
tytt mycket for exportavsattningen, och turistinkomsterna har ocksa
spela en stor roll.

Gar vi sedan till den sista gruppen, har jag inte varit riktigt saker
pa om jag skulle fora Ecuador dit. Dar har man haft drygt 2 procents
arlig prisstegring, men a andra sidan mycket gemensamt med landerna
i mellangruppen. Samtliga ar hoglandslander och borde fran den syn
punkten geografiskt atminstone tillhora mellangruppen. Men de ov
riga lallderna i grupp tre tillhor klart en stabilitetsgrupp: Venezuela,
Centralamerika och de karibiska republikerna. Dar har man haft
relativt hyggliga exportmojligheter och ganska bra importkapacitet
samt aven relativt god realillkomststegring. Men avstandet ar dar
storre mellan a ena sidan exportens kopkraft och a andra sidan
takten i realinkomststegringen - utom for de karibiska landema, dar
man dock har haft speciellt mycket krediter och gavor som ratteligen
bor raknas in vid bedomningen av importkapaciteten. Gor man det,
kommer siffran i den forsta kolumnen att ligga over siffran i den
andra.

Betraffande Venezuela ar den hoga okningstakten i exportens kop
kraft val bekant. Det ar naturligtvis oljan som dar spelar in, den sa
ken behover jag har inte narmare inga pa.

Ecuador ar litet annorlunda. Okningen i takten dar efter forsta
perioden beror pa flera orsaker. Jag har pa nagot stalle selt och for
vanats over att Ecuador bl.a. ar en enormt stor leverantor av Pana
mahattar. Det tycker man ju annars att Panama skulle ha monopol
pa. FramJor alIt ar det dock bananer oeh kakao som exporteras.
Utvecklingen har gatt bra framat under de senaste aren.

Men man kan ocksa peka pa andra faktorer som·ligger bakom den
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gruppering man hal" synes kunna komma fram till. En faktot ar all
deles pataglig, namligen det geografiska laget. Landerna i den f().rsta
gruppen ligger i sodra Latinamerika. Langst i soder hal" vi Chile och
Argentina. Darefter kommer Paraguay och Bolivia samt Uruguay och
allra sist Brasilien. Sedan hal" vi en mellangrupp, som till storre delen
ar hoglanta, och darefter en tropikgrupp. Jag namnde tidigare fack
foreningarna, och jag kommer nu tillbaka till dem, eftersom det ar
mojligt att man hal" att gora med en klimatologisk faktor. Det ar
mojligt att de manniskor som lever i de hal" diskuterade tropiska
omradena hal" det mycket lattsammare an hoglandsfolket. I alIa han
delser hal" de ett minimum av levnadsstandard gratis. Bostadsproble
met ar t.ex. inte sarskilt akut dar. Visserligen regnal" det vissa tider pa
aret, men det kan man ju skydda sig mot med ett enkelt take Man
fryser i alIa fall inte - och det ar mycket bara det. Vidare ar naturen
sadan att man hal" vissa tropiska frukter till skanks, man kan ha en
hushallsgris, och man kan ha hons. Darmed ar redan ett minimum av
levnadsstandardbehovet tackt.

Men det ar det ingalunda i hoglanderna, t.ex. i Chile och Bolivia
men aven i Colombia och Peru samt i Mexikos hoglander. Dar ar det
kallt. Man fryser. Och det ar forfarligt olustigt nar bostadsproblemet
dar inte ar lost. Det racker ingalunda med bara ett take Man kan inte
plocka bananer fran traden, inte heller halla hushallsgrisar och hons.
Foljaktligen hal" man i sadana lander mycket storre anledning att
vara missnojd. En frysande persoll ar i regel mycket missnojd med
sin tillvaro.

Man ser detta ocksa pa folket. "Leendefrekvensen" ar 95-procentig
i tropikerna - tycker man i varje fall vid ett ytligt betraktande 
men de~ ar troligen inte mer an 5-procentig i Andernas hoglander.
Detta missnoje ar en uppenbar faktor nar det galler kraven pa att
den ekonomiska politiken skall tillgodose atminstone ett minimibehov
for befolkningen, och detta aterverkar pa incitamenten till fackfor
eningar. De ar mycket svaga i de tropiska omradena.

Ytterligare en faktor ar att de som bestammer politiken i de tro
piska omradena kanske inte helleI' hal" samma ambitionsgrad - all
deles oavsett tvanget som vilaI' pa dem att ha en ambition - som i
landerna i den forsta gruppen. Det amerikanska inflytandet ar gan
ska starkt i Centralamerika och pa de karibiska oarna. Om det inte
direkt ar ett amerikanskt inflytande, sa hal" i varje fall bankerna
starka utlandska inslag. Jag viII inte saga nagot ont om bankman, men
de ar onekligen ganska ortodoxa i den bemarkelsen att de klart fore
drar ett stabilt penningvarde framfor en vaghalsigt ambitios tillvaxt,
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speciellt om denna tillvaxt kommer i konflikt med det stabila penning
vardet. Det ar ju nastan b·ankmannens skyldighet att ha en sadan
ambition. Om bankmannen far rada far ocksa penningpolitiken en
central roll, i synnerhet om det knappast finns nagon budget eller
budgetpolitik. Politiken far mycket latt slagsida i riktning mot stabi
litet. Man faf med andra ord en prioritering av stabilitetspolitiken
framfor tillvaxtpolitiken.

Detta ar kanske en lattvindig tolkning, men jag tror anda att vad
jag har sagt ar en faktor som galler for politiken i den tredje grup
pen. Siffrorna tyder pa det. Man kan inte fora en ekonomisk poli
tik som stabiliserar priserna under en 20-arsperiod, om man inte ar
mycket aterhaJlsam i sina tillvaxtambitioner.

Men givetvis kan man ocksa saga att det maste vara resultatet av
en mycket OfOTSiktig politik om det har blivit en 30-procentig arlig
prisstegring - som det har blivit i den forsta gruppen. Det finns sakert
manga satt att forklara den prisstegring som skett i vissa lander, oeh
jag har har visat pa nagra. Men den prisstegringen har sakert ofta
framgatt ur arliga ambitioner och ofta ocksa ett tvang att fora en ef
terfrage- och tillvaxtpolitik som pressat ur landet vad som varit moj
ligt i fraga om produktionsokningar och som barskrapat resurserna,
ett tvang som inte vajer for prisstegringse£fekten.

Jag skall nu nagot komma in pa fragan vad man _kan gora for att
underlatta en balanserad tillvaxtprocess, speciellt da for att savitt
mojligt friktionsfritt undanroja de flaskhalsar som tillvaxtprocessen
gang pa gang hejdas aVe Manga av dessa punkter ar valkanda och
mycket diskuterade, oeh i sadana fall skall jag bara namna dem oeh
ga vidare.

Ell sadan punkt ar jordreformerna. Livsmedels.forsorjningen utgor
en flaskhals i den meningen att en stor del av importkapaeiteten tas
i ansprak av livsmedel, som lamnar mycket litet utrymme for den
maskin- oeh ravaruimport som behovs for att mojliggora en snabbare
tillvaxt. Importkapaeiteten vaxer kanske bara just sa mycket som
behovs for import av livsmedel oeh andra nodvandiga konsumtions
varor. Men i sa gott som alIa de lander vi har uppehaller oss vid skulle
en jordreform uppenbarligen kunna oka jordbrukets produktivitet.
Genom ett skifte skulle de stora jordegendomarna kunna bli mera
produktiva. De brukas nu inte optimalt. Man driver dar ofta en ex
tensiv boskapsskotsel, nar man i stallet borde ha en intensiv spann
malsproduktion. Inte sallan ar brukningen av jorden oeksa den rakt
motsatta mot vad den borde vara med hansyn till jordens karaktar.
De stora jordegendomarna ligger t.ex. i dalgangarna. Dar har man
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god jord men driver anda bara ett extensivt jordbruk. Pa bergslutt
ningama ligger de sma egendomarna med arrenderad jord, oeh dar
hal" man spannmalsproduktion. Den borde i stallet ske pa de stora
latifundierna med den goda jorden nere.i dalarna. Ett skifte oeh en
systematisk jordbrukspolitik ar darfor en forutsattning for rationell
brukning.

I Chile hal" man t.ex. pavisat, att om bara jorden brukades pa det
satt som sker nar den skotes som bast, skulle man kunna oka den in
hemska jordbruksproduktionen sa myeket att man kunde exportera
livsmedel, i stallet for den import som nu forekommer. De jordar
man da jamfort med ligger inom ett omrade med myeket tyskar eller
tyskattlingar oeh dar man haft en optimal fordelning nar det galler
jordarnas storlek oeh produktionsvaxing. Vid en inventering over hela
landet hal" det visat sig att pa de jordar som ar bast hal" produktivite
ten ofta varit samst. Man hal" klassifieerat jordama oeh beraknat den
optimala driften pa hela jordbruket samt sett efter vilka vinster som
darigenom kan goras. Chiles president hal" oeksa nyligen foreslagit
genomforandet av en jordreform, innebarande att de myeket stora
egendomarna - aVel1 de statliga - styekas upp pa 10.000 nya agare.
Da skulle man genom intensifiering av driften pa relativt kort tid
kunna spara 100 miljoner dollar per ar pa importsidan. Man skulle
behova gora ett sadant skifte som vi hal" i Sverige gjorde redan i
borjan pa 1800-talet. Men de fIesta jordreformerna hal" stannat pa
papperet. Forklaringe11 hartill ar att det politiska motstandet hal"
varit myeket hart. De stora jordagarna utgor i regel en politiskt mye
ket inflytelserik grupp.

En annan reform galler skatterna. Aven dar hal" det forefunnits
flaskhalsproblem, darfor att de hogre inkomsttagarna utgor ell stor
grupp med sadant konsumtionsmonster som leder till lyximport. Det
kan oeksa manga ganger rora sig om ren valutaflykt. Aven dar hal"
man raknat ut, att om man bara hade den progressivitet i skatteska
lorna som tillampas i t.ex. England oeh Sverige, skulle det betyda en
inkomstutjamning av myeket stor omfattning.

Men det ar oeksa fraga om den ekonomiska politikens effektivitet,
darfor att skattepolitiken nu oftast ar regressiv i stallet for progressiv
i dessa lander. Man hal" for det forsta myeket litet progressivitet i
skatteskalorna oeh for det andra inte skatt vid kallan. Detta innebar
att skatterna betalas ett eller tva ar efter intjanandet, oe4 det bety
del" oerhort myeket nar man linder mellantiden kan ha haft en 50
proeentig inflation. Det reella vardet av de inlevererade skattepeng
arna star ju da inte i nagon rimlig proportion till den inkomst veder-
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borande haft. Men aven hal" hal" det varit svart att genomfora aven
relativt enkla skattereformer, ty aterigen stoter man pa politiskt mot
stand fran de besuttna.

Sedan hal" vi ocksa reformer som avser sjalva administrationen.
Jag hal" redan antytt nagra. Administrationen ar ofta mycket inef
fektiv och behover rationaliseras. Militarutgifterna tar oerhort starkt
pa b·udgeten och importen, och de utgifterna ar av naturliga skal
mycket svara att komma tillratta med i lander dar militaren minst
av alIt ar opolitisk och dar den latt kan bli den spjutspets som gel"
en alltfor radikal eller ambitios regering dodsstoten.

Forst och sist skall jag val ocksa namna behovet av ekonomisk
planering. Dar kommer den administrativa kapaciteten ofta till kor
ta. Nar man hal" sa knappa resurser som i de lander det har ar fraga
om, och dar man stoter pa sa manga flaskhalsar, dar ar det nodvan
digt att forutse svarigheterna och att planera de knappa res.ursernas
anvandning. Man far inte ha nagra "skrytobjekt" av olika slag 
vilket man ofta hal", t.ex. pa den militara sidan. Man koper exempelvis
ett hangarfartyg eller nagra jagare av rena prestigeskal, bara for
att halla samma takt som grannlanderna.

En annan viktig sak ar naturligtvis att planera industrialiseringen
och att lokalisera den till de ratta omradena och de ratta regionerna.
Men dar moter man ratt ofta hart motstand fran de gamla och val in
korda exportindustrierna. De viII sjalvfallet bevara sin stallning inom
landet och ser ogarna att det offras pengar pa de andra produktions
omraden som behover upparbetas, t.ex. energi-, transport- och andra
investeringar.

Ja, detta val" nagra av de atgarder och reformer som man i forsta
hand kommer att tanka pa. Men fran exportindustriernas lage kom
mer man forI" eller senare in pa fragan vad som kan goras internatio
nellt for att hoja importkapaciteten. Det talas i detta sammanhang
ofta om ravaruprisernas stabilisering, och man hor just fran export
hall i dessa lander sagas, att om man bara fick stabiliserade ravaru
priser, sa skulle man inte behova yare sig krediter eller gavor. Ty det
som vi forlorar genom prisfall uppvager mer an val vad vi far i form
av gavor och krediter, sager man.

Detta ar i och for sig alldeles riktigt. Men fragan aI", om det kan
vara ekonomiskt riktigt att konservera och satsa pa en exportstruk
tur, som pa langre sikt inte kan besta. Om ett lands huvudsakliga in
takter kommer fran exportvaror, pa vilka det pa langre sikt fore
kommer en trendmassigt vikande internationell efterfragan, b·or man
givetvis sa snart som mojligt forsoka satsa pa nya exportomraden.
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Om man genom internationella avtal haIler priserna uppe, fordrojer
man bara den anpassningen, och felinvesteringarna blir bara annu
storre, nar de langre fram i tiden avslojas. Detta kraver sjalvfallet
individuella bedomningar av de olika exportvarorna, men man kan
sakert peka pa manga fall av felaktig satsning.

En prisstabilisering skulle salunda stjalpa mera an hjalpa. Som vi
vet ar ocksa alIa prisstabiliseringar mycket svara att genomfora. De
leder snahbt till overflodsproduktion och till en subventionspolitik av
samma typ som jordbruksprotektionismen i de rikare landerna. Dar
har man rad med sadant, men det har inte utvecklingslanderna pa
langre sikt.

Kvoteringar ar lika svara att genomfora, och far aldrig nled alIa
producenter. Det finns alltid en mangd smaproducenter som ligger
utanfor avtalet och skor sig da pa bekostnad av dem som haIler igen
sin produktion - och sa spricker avtalen.

Det finns dock vissa skal for prisstabilisering eller kompensation
for prisfall, namligen nar det galler prisfall pa u-Iandemas export
produkter pa relativt kort sikt, som t.ex. kan bero pa tillfalliga kon
junkturvariationer i de utvecklade landerna. Dar kan man rakna
med att avmattningen ar tillfallig och att det blir hattre igen om en
liten tid. Men om man skall kunna genomfora en rationell planering,
kravs det att man har nagot sa nar sakra hallpunkter for exportin
takterna och for importkapaciteten. En sadan planering kan helt och
hallet kastas omkull av ett aven kortsiktigt bakslag pa exportsidan
och darigenom bromsa upp hela tillvaxtprocessen.

Man har i ett internationellt sammanhang diskuterat mojligheterna
till s.k. kompensatorisk finansiering, dvs. ett slags forsakringsfonder
dar u-Ianderna skulle kompenseras for den vardeminskning som deras
export utsattes for under ett bestamt antal ar och i den omfatt
ning som anges i sarskilda regler. De lander som till slut vinner pa
prisfallet skulle da till sist fa hetala fiolerna. Ett vasentligt element i
arrangemanget skulle vidare vara att denna kompensation inte nod
vandigtvis skulle ga just till de exportindustrier som har tappat ter
rang, utan det skulle finnas frihet for de planerande myndigheterna
att lata dessa kompensatoriska intakter ga till sadana omraden som
bor prioriteras med hansyn till den plan som gjorts upp over sadant
som man bor satsa pa.

Aven fragan om minskad protektionism i industrilanderna har disku
terats mycket. Jag skall emellertid inte ga narmare in pa den saken.
En annan fraga, som det har gjorts. mindre vasen av, ar de favorer
som industrilanderna kan ge utvecklingslanderna. Man skulle t.ex.
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inte bara ta bort tullhindren utan ocksa ge u-landerna positiva fa
vorer i forhallande till importen fran andra industrilander. Arg,umen
tet ar forstas det vanliga, att en industri behover extra stimulans un
der sin uppvaxtperiod, da den annu inte hlivit konkurrenskraftig, for
att den pa langre sikt skall kunna hli det - detta skulle givetvis vara
sarskilt nodvandigt for u-Iandsindustrier 80m skall ta upp kampen
mot redan etablerade konkurrenter. Det kan dock anforas argument
bade for oeh emot ett sadant tankesatt.

Jag skall nu ga over till en annan fraga, som vi egentligen skulle
behova flera timmar for att diskutera igenom, namligen frihandels
omradet (LAFTA). Det befinner sig till star del annu bara pa pappe
ret, oeh man vet inte vad det kan komma att betyda. Personligen
tror jag inte att det kommer att betyda sa myeket for de industrier
som redan fungerar i de latinamerikanska landerna. Det nationella
intresset for att de skall bevaras ar alltfor stort. Darfor har man sakert
mycket svart for attkomma overens om nagra arrangemang som
skulle kunna oppna granserna helt mellan landerna for deras pro
dukter. Jag ar inte heller saker pa att det kan betyda sa sarskilt myc
ket for landernas stallning som forhandlingspartners gentemot euro
pamarknaden. Dartill ar de latinamerikanska landernas stallning allt
for svag. Deras monopolstallning ar alltfor liten. De har heIt enkelt
inga produkter for vilka de kan upptrada som monopolister. Det
skulle annars ha givit hela omradet en helt annan slagkraft.

Daremot kan frihandelsomradet fa betydelse nar det galler de.fram
tida investeringarna i nya industrier. Om man kunde komma over
ens om att samsas om sadana investeringsprojekt for vilka varje
land for sig ar for litet som marknad, men dar hela kontinenten
skulle racka val till, sa skulle overenskommelsen kunna fa verklig
betydelse, och da kunde man forhandla om att varje land fick sina
projekt. Det galler inte bara industriprojekt utan oeksa andra projekt
som skulle fa betydelse for hela kontinenten. Framfor alIt har trans
portomradet dar varit aktuellt. Man har oeksa foreslagit inrattande
av en fond, sa konstruerad att varje land ur den skulle kunna finan
siera sina projekt. Bland de intressantare ideerna i det s.ammanhang
et ar samfardsel i banor som inte finns nu, t.ex. en transkontinental
landsvag sam skulle forbinda Rio de Janeiro med La Paz, Cuzco och
Lima. En annan led som oeksa diskuterats ar en vag i urskogskan
ten pa vastsidan av Anderna. Likasa har man diskuterat den sista
etappen i den pan-amerikanska landsvagen. Den ar annu inte
fardigknuten, savitt jag forstar darfor att landerna i norra Central
amerika oeh Mexiko inte viII att turiststrommarna skall ga ner ge-
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nom hela Sydamerika utan dammas upp innan de kommit'sa langt
som till pan-amerikanska naset.

Vidare skulle jag kanske ocksa namna nagot om den multilaterala
hjalpen. Dess storleksordning har man ,iu diskuterat mycket. Det
har da sagts att den hjalp utifran landerna skulle behova for sin
"take-off" skulle uppga till nagra procent av deras egen bruttonatio
nalprodukt arligen. Raknat i procent av industrilandernas bruttona
tionalprodukt ar det mycket sma belopp det ror sig om. Men det ar
delvis en politisk och delvis en teknisk fraga hur man skall fa fram
den hjalpen.

I detta sammanhang viII jag i stallet poangtera behovet av att sa
dan hjalp integreras med det nationella programmet oeh det interna
tionella reformprogrammet. Jag aterkommer dar till vad jag sade
inledningsvis, namligen att skillnaderna ar sa stora socialt oeh ekono
miskt inom varje land for sig att all hjalp som gives blir menihgslos,
om man inte samtidigt forsoker utjamna dessa klyftor oeh se till att
hjalpen inte stannar inom myeket begransade sektorer av landernas
ekonomi. Det enda sattet att fa insatserna att spridas over alIa sam
hallslager oeh samhallsskikt ar de reformer som jag tidigare namnde;
jordreformer, utbildningsreformer oeh skattereformer. Detta var
oeksa andemeningen i framstegsalliansens program. Mottagarlander
na skulle ha skyldighet att gora motprestationer i form av reform
program, SOln sedan skulle koras parallellt lned mottagandet av hjal
pen fran USA.

Nu har som bekant ratt myeket av alIt detta bara stannat pa pap
peret. Reformerna har stott pa motstand fran de grupper jag talade
om: jordreformen fran storgodsagarna, skattereformen fran de be
suttna, administrativa reformer oeh budgeteformer fran militarerna
oeh undervisningsreformer fran hI. a. den katolska kyrkans folk. Det
har i en rad lander visat sig, att nar reformprogrammet verkligen
drivits fram av regeringar som varit ambitiost installda, har motstan
det gradvis hardnat, oeh slutligen har man natt den punkt dar mot
standet varit sa stort att det varit alldeles omojligt att fortsatta pa re
formvagen. Regeringarna har da antingen fatt ge upp eller avlagsnats
pa ett eller annat satt.

lnte desto mindre har hjalpprogrammet fortsatt. Dar har det varit
ett svart val. Amerikanarna har forsatt med sin hjalp, mot det att de
fatt mer eller mindre hallfasta loften om att reformpolitiken skulle
fortsatta. Men det ar givet att nar hjalpen fortsatt till nagra lander,
fastan reformtakten dar mattats eller helt stagnerat, har pressen pa
andra lander att fortsatta reformprogrammet hlivit mindre. Det gor
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att den hjalp som lamnas far mindre och mindre effekt nar det gal
leI" att utjamna och overbrygga de klyftol' som finns inom landet
och att avlagsna de konfliktsituationer som klyftorna gel" upphov till
och som undan for undan skarpes.

Slutligen skall jag ocksa saga nagot om Cuba, som for mig framstar
som en stor missad mojlighet for amerikanarna att gora ett fint
"showcase" aVe Nar man laser om det verkar det i varje fall som om
Cuba efter Castros revolution val" inne pa en vag som motsvarar en
integrerad reformpolitik, dar det skapades mojligheter for en effek
tiv absorbtion av hjalpen. Castro startade bade jord- och stadsrefor
mer. I staderna omfordelades bostadsbestandet pa samma satt som
man omfordelar jordegendomarna pa landet. De reformerna pagar
for ovrigt alltjamt. Han startade ocksa ell undervisningsreforlTI med
en bred utbyggnad av skolvasendet samt en industrialiseringsprocess
och, naturligtvis, en beskattningsreform.

Castro kom till USA for att begara hjalp samt till internationella
banken, men han fick avslag pa bada stallena. Sedan blev det natur
ligtvis varre genom den avsparrning som kom. Men det ar intressant
att spekulera over vad som kunde ha hant, om amerikanarna da hade
varit mera, generosa. Jag erkanner garna att det skulle ha behovts en
hog grad av generositet, men enligt min mening skulle den ha kllnnat
ge mycket stor avkastning. Ty man hade ett relativt litet och begran
sat omrade, dar man val" beredd att fora en integrerad politik som
tillsynes hela befolkningen stodde. Aven de naturliga forutsattningarna
i landet val" ganska hyggliga for att man skulle kunna fa en snabb
tillvaxtprocess - for en brakdel av den satsning man nu gor, dar
resurserna sprides ut over hela Latinamerika, pa omraden dar det i
varje fall ytligt sett ar meningslost att satta in atgarder.

Nu blev Cuba i stallet det verkliga exemplet pa uppkomsten av en
sadan flaskhals som jag forut namnde och som holl pa att strypa
hela landet pa kraft- och energiforsorjningssidan. Man fick fran ost
staterna den import utan vilken produktionen over huvud taget inte
skulle ha kunnat hallas uppe. Vad som sedan skett hal" givetvis varit
praglat av avsparrllingspolitiken. Den inhemska livsmedelsforsorj
ningen hal" stigit snabbare an befolkningsokningen, och i den mening
en hal" standarden hojts. Men indllstriproduktionen hal" inte stigit
lika snabbt. Den hal" dock kommit igang.

Sedan hal" ocksa alldra flaskhalsar an energiforsorjningen komnlit
att spela in. Man hal" bl. a. haft en stor brist pa tekniker. De hal" i stor
utstrackning emigrerat. Och framfor alIt hal" man haft stora bekym
mer med reservdelarna till maskinerna. Likasa hal" militarutgifterna
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okat kraftigt. AlIt detta har belastat ekonomin. Pa grund av dessa
konflikter mellan ambitioner och resurser har man i Cuba fr.o.m.
1963 fatt en del prisstegringar. Landet uppvisar alltsa samma monster
som de ovriga landerna i tabellen. Som synes star det vid namnet
Cuba inom parentes bokstaverna B. C. Det betyder "before Castro".
Siffrorna galler salunda fram till 1959.

Avslutningsvis viII jag saga att man har i Sverige kanske borde
agna storre intresse an man gor at def som hander i de latinameri
kanska landerna. De befinner sig i en kritisk utvecklingsprocess och i
ett stadium dit annu inte de fIesta landerna i Afrika och Asien har
hunnit. Darfor kommer erfarenheterna fran de latinamerikanska lan
derna att bli monsterbildande for dem som kommer efter i utveck
lingsprocessen. De misslyckanden och de framgangar som de latin
amerikanska landerna noterar blir monsterbildande inte bara nar
det galler produktionsprocesserlla och den ekonomiska politiken
utan ocksa med avseende pa den internationella politiken och de in
ternationella relationerna samt, i sista hand, for det sam'hallsskick
som staterna far.

Ordforanden: Nar jag nu tackar professor Kragh for hans anfo
rande, viII jag ta fasta pa vad han sade om att vi i Sverige bor agna
mera intresse at de lander, som han har behandlat. Jag kan forsakra
honom, att han har stimulerat detta intresse hos de narvarande och
kommer att gora det aven hos dem som senare i tryck kommer att fa
del av hans insiktsfulla och eleganta foredrag med analys av Latin
amerikas problem. Trots alIt som skrives och talas om detta amnes
omrade, tror jag det ar manga med mig, som ror sig med alltfor vaga
och schematiska forestallningar om den ekonomiska problematiken
i Latinamerika liksom i andra utvecklingslander. Nar det sarskilt gal
ler Latinamerika, har vi nog Q-essutom en benagenhet att agna oss at
ett slags moraliserande over utvecklingen.

Det ar darfor nyttigt att fa bilden och forestallningarna nyanserade
och korrigerade pa det satt, som professor Kragh gjort. Jag har med
beundran foljt de manga faktorer, som han lyckades fa med i sitt
analysschema, och har med igenkannandets gladje aven noterat, att
klimatlaran ateruppvackts.

Vi tackar honom an en gang for att han trots sitt anstrangda ar
betsprogram velat ta sig tid for att 'halla detta stimulerande inled
ningsanforande i foreningen.

Darmed forklarar jag ordet fritt for fragor och kommentarer.
Kanske nagon av de narmaste specialisterna pa Latinamerika viII

saga nagonting - till exempel docent Metelius?
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Docent Bengt Metelius: Herr ordforande. Det ar val pa sitt satt ett tecken
pa inflation har i Sverige att man kan hli utnamnd till expert efter bara drygt
ett ars vistelse i ett frammande land. Det kan j u mycket val finnas andra har i
auditoriet som levat en stor del av sitt Iiv i Sydamerika. I sa fall hoppas jag
att de tar vid efter mig.

Professor Kraghs framstallning tyckte jag var utomordentlig, inte minst dar
for att han pa sa kort tid lyckades behandla sa manga av de olika faktorer pa
det ekonomiska omradet, som inverkar pa utbuds- och efterfragesidan. Det enda
som man skulle ha velat ha med darutover - men det var val svart att hinna
med det ocksa -- var ett forsok~ till vagning av de olika faktorernas relativa
betydelse. Jag viII danor garna fraga professor Kragh, om han ar heredd att
ge 058 en gradering melIan de fern utvecklingsdrivande faktorer han namnde,
alItsa den laga levnadsstandarden, befolkningsokningen, "take off".laget, de
monstrationseffekten och graden av artikulerat missnoje.

p,B. resurssidan namnde foredragshallaren flaskhalsarna oeh dar noterade jag
att den begransade importkapaciteten enIigt hans bedomning var den viktigaste.
Vidare namndes energi- och transportomradena samt uthildningsvasendet. Jag
tror - om jag far spetsa till det litet - att de latinamerikanska utveeklingssva
righeterna inte sa mycket heror pa det som vi kallar ekonomiska faktorer. Or
sakerna ar i stor utstraeklling att soka ,pa det sociologiska eller politiska planet.
Det ar onekligen frestande att som Kragh ga in pa ett slags temperatur- elIer
geografisociologi for att finna forklaringen till att iutveekIingen i Sydamerika
har blivit en helt annan an Lex. i Nordamerika eller i Australien. Om man jam
for Australien och Argentina, sa ar det ju lander som ur geografiska oeh manga
andra synpunkter borde ha haft en liknande utveckling. Men det har de aIls
inte haft. Argentina har stagnerat under de senaste deeennierna, medan Austra
lien oeh aven Nya Zeeland har gatt framat pa ett heIt annat satt.

Jag har sjaiv inget svar pa fragan, utan jag har bara velat markera att savitt
jag forstar ar de rent ekonomiska faktorerna bara en del oeh sannolikt den
mindre delen av problemet.

En mera speciell punkt som jag viII fraga professor Kragh om ar resonemanget
kring "take off". Det gar j u tillbaka till Rostovs teori for ekonomisk utveckling.
Savitt jag minns ger han detta begrepp en mycket allman global innebord. Men
i de latinamerikanska landerna ar just oj amnheterna, kontrasterna inom eko
nomin, mycket stora, inte bara inkomstfordelningsmassigt utan aven i fraga om
sattet att ibedriva produktion. Man har vissa sektorer, som ar myeket hogt ut
vecklade - dar teknik samt produktions- oeh distributionsmetoder ar ganska
jamforbara med vad man har i Nordamerika elIer Vasteuropa - samtidigt
som andra stora delar av ekonomin ar oerhort primitiva. Det finns mer elIer
mindre vilda indianstammar med en bytes- oeh naturahushallning, dar allting
forsiggar pa ungefar samma satt 80m det alltid har gjort. Jamsides med det har
man kraftverk, flyglinjer och vissa industrier, som star pa toppen av modern
teknik. En vanIig flygpassagerare marker Lex.. ingen skillnad mellan Avianea,
det storsta flygbolaget i Colombia, oeh SAS har hemma. Man £lyger pa precis
samma satt. Inom vissa sektorer av ekonomin i dessa lander har tydligen mo
dern teknik mycket snabbt vunnit insteg, andra lever fortfarande pa samma
satt som for 2.000 ar sedan. Darfor tror jag att begreppet en allman "take off"
ar litet farligt och kan leda vilse. Man bor nog vid analysen differentiera mera
oeh skilja mellan utveeklingen inom olika delar av ekonomin.

Saval i de latinamerikanska Hinderna sjalva som i Forenta staterna och i de
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internationella hjalporganen har man numera kommit till insikt om att det inte
racker med att bara satta in industriinvesteringar oeh liknande, utan att det
ocksa galler att pa en bredare front ta itu med de soeiala fnlgorna oeh utbild
ningsproblemen om man skall kunna driva fram den ekonomiska utveeklingen.
Detta att lara manniskor lasa, skriva oeh rakna ar j u ett myeket stort foretag
i dessa lander, oeh det ar annu Hlngt ifran genomfort. Tidigare hade man nog, i
varje fall i USA under Eisenhower-administrationen, den forestallningen att om
man bara fiek igang industrin och gjorde en ordentlig satsning pa den kom
mersiella sidan, sa skulle hela utvecklingsproeessen komma igang av sig sj alv.
Det gjordes t.o.m. en fin ekonomisk teon om den ohalanserade ekonomiska ut
veeklingens fortrafflighet av professor Albert Hirschman, en teori 80m for
ovrigt i hog grad byggde pa hans erfarenheter av den ojamna utvecklingen i
Colom'bia pa 1950-talet. Det var forst i och med Kennedy-administrationen,
under vilken USA satsade p'a den s.k. framstegsalliansen, som man fiek in ut
bildning, bostadsbyggande oeh andra sociala insatser i den nordamerikanska
hjalpverksamheten.

Samma omsvangning aterspeglas ocksa i den solitt konservativa varldsban
kens installning. Ayen den var till en borj an nastan helt inriktad pa att ge kre
diter for byggande av kraftverk, jarnvagar och industrier, men har pa de
senaste aren, om an i begransad omfattning, borj at ge krediter till skolbyggen
och utbildning.

Denna andrade installning hos kredit- oeh bistandsgivarna tror jag pa litet
sikt kan bli oerhort viktig. Den nya verksamheten behover emellertid sakerligen
drivas betydligt langre an vad hittills skett. Hur som heIst ar det intressant att
se hur snab-bt man lamnat gamla principer oeh accepterat nya.

Slutligen viII jag garna anknyta till vad herr ordforanden sade, namligen
att det vore vardefullt, om vi har i Sverige inte bara agnade en del av vara
kommersiella insatser at Latinamerika utan om aven en del av den officiella
bistandsverksamheten inriktades pa dessa lander. Trots alIt ligger de fIesta
Iatinamerikanska lander pa en niva 80m ar mera lattarbetad an °manga av de
mera ursprungligt primitiva landerna i Asien oeh Afrika, som SIDA nu satsar
pat Kanske ar de latinamerikanska landerna oeksa mera lampade fran den syn
punkten att de redan har exponerats mera for den materiella civilisationen i
Vasterlandet oeh darfor kanske inte stors sa mycket av att man planterar in
litet till harav for att pa det sattet lyfta levnadsstaridarden. Det senare forut
satter dock att man lyekas bromsa den explosionsartade befolkningsokningen
oeh dar tror jag att Latinamerikas storsta problem ligger, oeh kommer att ligga
annu nagra generationer framat.

Professor Erilt Dahmen: Herr ordforande! Om man sa viII, skulle man val
efter att ha studerat de tva kolumnerna langst till hoger pa den utdelade tablan
kunna saga: Ja, dar ser man! De lander 80m driver en slapphant inflations
politik med kraftiga prisstegringar far ocksa en relativt langsam realinkomst
stegring, medan de lander som haIler ett mera stabilt penningvarde far en
snabb stegring av realinkomsterna.

Jag p,astar nu inte att man nodvandigtvis skall tolka siffrorna pa det sattel.
Jag viII ta upp saken bara for att visa att siffrorna har liksom pa andra hall
kan tolkas pa olika satt.

Professor Kragh tolkade i stort sett siffrorna sa att de lander sam har daliga
noteringar for exportens kopkraft, alltsa den vanstra kolumnen, cUirmed har en
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externt hetingad dalig fomtsattning for exp'ansion. Sedan har de vissa andra
ogynnsamma forutsattningar ocksa inom landet. FoIjden hlir, enligt Kragh, att
man "forlyfter sig" och far denna stora prisstegring.

Nu har jag dragit fram tva mycket extrema tolkningar, men jag menar, att
man val kan lasa siffrorna utifran hAda utgangspunkterna. Detta Ieder mig
fram till en fr1aga som ror exporten. Jag blev inte riktigt pa det klara med hur
eXiportens kopkraft ar kaikyierad. Ar den kopkraften en rent externt bestam.d
faktor, som landerna sjaiva inte gor sa mycket at? Ar det nagonting som sa att
saga kommer utifran och forsatter dem i en hesvarlig situation och ger dem
ett daligt utgangslage i ett visst avseende och leder till dessa stora prisstegringar?

Eller ar det sa att de daliga siffrorna i denoversta gruppen i kolumnen over
exportens kopkraft ocksa sammanhanger - eller till nagon del kan samman
hanga - med daliga forutsattningar inom landet, t.ex. dalig foretagsverksam
het, lag innovationsfrekvens och liknande? Om det ar sa i nagon man, om det
alltsa inte ar en rent extern faktor utan nagonting som ocksa kommer inifran,
da skulle det val inte vara sa langso'kt for t.ex. en bankman att saga, att har
driver man en lattsinnig inflationspolitik som leder till dalig realinkomststegring
och dalig ex:portkraft. Ty inflationspolitiken snedvrider resursallokeringen och
gor att foretagarverksamheten inte hlir sa progressiv och skickligt skott nar det
galler att sl! sig fram pa utlandsmarknaderna.

Jag menar alltsa att inflationen inom landet forsamrar val inte siffrorna i
kolumnen langst till vanster, men kanske kan den forsamra forutsattningarna
for foretagarverksamheten pa annat satt.

Det darbegrep jag alltsa inte riktigt, men det berodde kanske pa att jag
inte helt och hAllet forstod inneborden av den forsta kolumnen till vanster. Jag
tycker att det ar en mycket intressant sammanstallning, inte minst darfor att
den vacker sa ;manga fragor och ger mojligheter att yanda pa kausaIkedjorna
- i varje fall hypotetiskt.

Professor Rorje Kragh: Herr ordforande! Jag har inte mycket att tillagga
betraffande det som docent Metelius sade om de rent ekonomiska faktorema.
Man kan naturligtvis spekulera mycket over demo Skillnaden mellan Australien
och Argentina kan mahanda forklaras hl.a. av att Australien har varit inlem
mat i det brittiska imperiet och foIjt dess expansion, medan daremot Argentina
pa ett mycket tidigt stadium utHimnades av Spanien - och kanske inte fick
mycket hj alp dessforinnan heller.

Man kan ocksa spekulera over klimat, mentalitet, manniskornas installning
och attityder o.s.v. Det har i det sammanhanget framhaIlits som karakteristiskt
och relevant -att nordamerikanaren tar semester for att kunna arbeta desto mera
effektivt efterat, medan latinamerikanaren arbetar precis sa mycket 80m hehovs
for att sedan kunna ta maxlimal semester. Tyngpunkten ligger allts! i det forsta
faIlet i ett hehov av arbete, medan det i andra faIlet ar semestern som ar det
primara malet. Det ligger nog mycket i det. Jag har sjalv stora sympatier for
sydamerikanarnas installning, men jag lever ju i en milj0 dar det inte garna
gar att tiIlgodose den personliga smaken i det faIlet. Det kan man daremot gora
i en annan milj 0, dar en sadan attityd inte vacker sa stort uppseende.

Sj alvfallet spelar de politiska forhallandena ocksa stor roll. Australien har
inte haft nagon Peron som i vissa avseenden drivit en utarmningspolitik SOln

forstorde kapitalutrustningen oeh som sa smaningom ledde till att kapaeiteten
sjonk oeh prisstegringar satte in.
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Nar det galler "take of£", sa ar aven det ett farligt begrepp att anvanda, det
erkanner jag villigt. Dar foreligger stora definitionssvarigheter. Aven dar me
nar jag att integrationen skall vara med i hilden. "Take off" kan inte sagas
vilra en realitet forran storre delen av ekonomin ar integrerad, oeh man aUtsa
har det kopkraftunderlag 80m behovs for en mera differentierad marknad. I
varj e fall skall den saken oeksA tas med. Det ar inte bara vissa enklaver som
skall ge en produktivitet jiimforbar med industriliindernas. Men hur man sedan
skall mata oeh definiera detta ar svart att saga.

Ayen utbildningen spelar naturligtvis stor roll i sammanhanget. Det har oeksa
diskuterats huruvida man skall satsa pa en bred upprustning pa undervisnings
sidan, mot analfabetismen - vilket kostar stora belopp, om man skall na nagon
hogre grad av effektivitet - eller om man skall satsa pa yrkesarbetare i in
dustrialiseringsproeessen. Oftast kan man inte gora bada delarna. Man maste
till en borjan valja det ena eller det andra. Det ar ocksa nagot 80m har att gora
med denna "take off". Skall man ha en integration av hela befolkningen - oeh
da tyeker man det ar ett minimum att alla manniskor skall vara Hiskunniga 
eller skall man i forsta hand satsa pa industrialiseringen, pa skickliga yrkes
arbetare? Oeksa dar ar det slutligen fraga om attityder, om man har "taken off"
eller inte.

Sedan var det naturligtvis alldeles ratt som professor Dahmen sade ------ jag
gled kanske litet for hastigt forbi den saken i min framstallning - att siffrorna
i de tre kolumnerna kan lasas pa olika satt. Men en forutsattning for mitt reso
nemang var just att siffrorna i den forsta kolumnen ar oberoende av speeiellt
den tredje kolumnens siffror oeh aU det inte finns en kausalitet i motsatt rikt
ning. Oeh denna hypotes ges val i alIa fall ett visst stod, nar exportstrukturen pa
kort sikt ar sapass bunden till resurserna oeh till den historiska utveeklingen 80m
den ar i lander med liten elastieitet i ekonomin. Dar har man i dessa lander haft
olika naturliga forutsattningar, som atminstone till en borjan medfort en export
utveekling som tett sig gynnsam, men sedan har det blivit ett skarpt brott i ut
vecklingen och i importkapaeiteten. Darvidlag ar det nog ingen skillnad meUan
t. ex. landerna i den forsta gruppen och de 80m kommer darefter. I den sista
gruppen ar det givetvis 01jan 80m spelar den storsta rollen.

Det karakteristiska for Centralamerika oeh de karibiska landerna har varit att
de i stort sett har haft sina skordar uppkopta av Forenta staterna till en given
volym och givet pris - t. ex. till United Fruits och nar det galler soeker- oeh
bomullsskordarna i stora omraden. Dar har det alItsa inte varit fraga om nagra
innovationer i exportstrukturen, atminstone inte mer an for de andra landerna.
Det har varit en given faktor, oeh man har haft en relativt gynnsam utveekling
pa det omradet. Exportavsattningen' har i stort sett varit given. Men de andra
landerna har haft produkter som kampat pa varldsmarknaden i helt annan ut
straekning. Dar' har ocksa Amerikas stod betytt en hel del, t. ex. nar det gallt
kopparn oeh tennet, som Amerika har lagt upp mycket stora lager avo Men dar
har granserna satts pa ett annat satt, och prisfallen har varit helt utslagsgivande
for exportvardet.

Sedan later det saga sig att man skall halla nere priserna, och det ligger val
mycket i resonemanget attman skall vara mera konkurrenskraftig pa olika mark
nader. Men om det ar fraga om en exportprodukt pa vilken volymmassiga
varldsmarknadsefterfragan ar relativt given oberoende av priset - t. ex. kaffe
- och nagot land bjuder under, sa forlorar bara ovriga Hinder de affarer som
den underbjudande tar. Darfor kan det ofta vara fraga om en omfordelning av
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exporten mellan nagra u-Hinder. Vid priskonkurrens vinner i Iangden ingen och
gruppen som helhet forlorar.

Jag forestaller mig att det atminstone pa kort sikt spelar ganska liten roll om
man stravar efter att astadkomma prisstabilisering och genom devalvering for
soker neutralisera en inflatorisk utveckling. Det hj alper inte. Mycket snart blir
det da nodvandigt att tillgripa importregleringar och liknande atgarder, i den
ekonomiska politik man tvingas fora pa grund av valutautvecklingen.

Jag viII tillagga en sak som jag glomde forut, namligen den att prisstegrings
kolumnen rent statistiskt inte ar mycket att skryta med. De tva forsta kolumner
na kan jag avsvara mig allt ansvar for, ty de ar tagna direkt fran FN:s senaste
rapport fran Sydamerika. Men den tredje kolumnen har jag sammanstallt sjalv,
eftersom jag iute kunnat finna nagra sammanhangande siffror. Det beror bi. a.
pa att det i de fIesta av dessa lander inte finns nagot prisindex som stracker sig
sa langt tillbaka som till 1945. FN:s statistik borjar 1958, och fore den tiden ar
det daligt med statistiken. Jag hade inte tankt erkanna det, men det ar val bast
att gora det nu, att dar har jag inte anvant prisutvecklingen utan valutan, alItsa
vaxelkurserna, fram till 1958. Om valutan alItsa har skrivits ned med hiilften,
sa har jag tagit det som en dubblering av prisnivan. Det gar bra att anvanda
den metoden for de fIesta lander som har devalverat i rask takt, och under en sa
lang period som denna bor det ocksa ge ett rimligt utslag.

For Venezuela fick jag dock gora tvartom, alItsa skriva upp, eftersom det lan
det efter kriget apprecierade sin valuta. Men det var det enda undantaget. I
ovrigt har Hinderna i den sista gruppen haft en konstant dollarkurs. Deras eko
nomier har ju ocksa varit sa integrerade med den amerikanska att detta varit
nara nog oundgangligen nodvandigt.

I den forsta gruppen har man salunda haft tata devalveringar, som jag har
tolkat som en motsvarande forsamring av det inhemska penningvardet. Men inte
ens med detta extra tilHigg ser jag garna att ni anvander siffrorna i alItfor se
riosa sammanhang. De ar mera avsedda 80m illustratiouer till hela problemstall
ningen.

Ordforanden: Ar det ytterligare nagon som onskar ordet? Om sa
inte ar fallet, her jag att an en gang fa tacka inledaren for hans
medverkan. Jag tackar ocksa de herrar, som hidragit med diskus
sionsinlagg for att ytterligare belysa vart amne.

Darmed forklarar jag detta sammantrade avslutat.
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HENRIKSON, A., direktör, ,Danderyd.
HERLIN, C. C., civilingenjör, Stocksund,

ständig ledamot.

HERNELIUS, A., chefredaktör.

HERJt~lANN, .C.~G.,:.civ.ilekonom, &ln~•.
HERSLOW, E., bankdirektör, Svedala,

ständig ledamot..
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HERZ, U., fil. licentiat; Sollentuna.
HESSLER, T., ,fil. licentiat, hyrådirektör.
HEYMAN, G., direktör.
HILDERMAN, E., direktör, Stocksund.
HILDIN:G,. A., kontorschef.
HIRSCH, A., direktör.
HJALMARSON, J., landshövding, Gävle.
HJELM,' L., professor, Uppsala.
HJELMAEUS, H., byrådirektör, Solna.
HJORT, K.-G., generaldirektör, ständig

ledamot.
HJÄRPE, (K., ,pol. magister, direktör.
HOFSTEN, E. von, byråchef, Sundbyberg.
HOLGERSON, N., direktör.
H·OLGERSSON, S. E., disponent, Hylte-

bruk, ständig ledamot.
HOLM, H., direktör, Ziirich.
HOLM, P., fil. licentiat.
HOLM:BER'G, B. A., ekon. licentiat, Gävle.
HOLMBERG, P., sekreterare.
HOLMBERG, Y., jur. kandidat.
HOLMGREN~J., fil. kandidat, Djursholm.
HOLMGREN, K., regeringsråd.
HOLMGREN, R.., civilek{)nom.
HOLMSTEDT, 1., direktör, Lidingö.
HOLMSTRÖM, S., agr. licentiat.
HORN, c. F~ von, byrådirektör.
HORN, K. von, överintendent~ Stora

Mellösa.
HULT, I., bankdirektör.
HULTHEN, Margareta, direktörsassistent.
HULTMAN, T., direktör, Bruxelles.
HULTSTRÖM, L., överdirektör.
HUSS, E., direktör.
HYDEN, S., direk.tör.
HÅKANSSON, H., avdelningschef.
HÅKANSSON, H., direktör.
HÄGER, B.', civilingenjör, Djursholm.
HÄGERSTEDT, S., bankdirektör, ·Lidingö.
HÄVERMARK, G., byråchef.
HÖGBERG, E., skeppsredare..
HöGBERG, G., pol. magister, sekreterare,

Norrviken.
HÖGFELDT, M., direktör.

HÖGLUND, B., fil. licentiat, Lund.
HÖGLUND, H., bankdi'rektör.·

HöGLUND, R., hankdirektör~'ständig
led{tmot.. , .

HöGV.t\LL, G., pol. magister, .Eskilstuna;

HÖJEBERG, O., revisor.
HÖJER, E. W., generaldirektör, Djursholm..
HÖK, H., pol. studerande, Lund.
RÖRDING, U., förste aktuarie, Lidingö.
HöÖK, E., fil. doktor, Lidingö,

medlem av styrelsen.

IGGLUND,-S., fil. licentiat, universitets
lektor.

IHRE, T., direktör, Uddeholm.
INGELAN:D, B., pol. magister, direktör,

Danderyd.
ISAKSON, T., revisor.
ISVEN, O., ingenjör, Stocksund.
IVARSSON, S.-I., direktör.
IVEROTH, A., direktör, ständig ledamot.
IVESTEDT, R., bankdirektör, Stocksund.
IVRE, K. !D., sekreterare, Upplands Väsby.

JACKERT, S., disponent.
JACOBSSON, L., pol..magister, Jakobs-

berg.
JAKOBSON, B., pol. magister, Danderyd.
JALAKAS, R., bankdirektör, Sollentuna.
JANSON, A., jur. kandidat, ständig

ledamot.
JANSON, G., direktör, Madrid, ständig

ledamot.
JANSSON, J. O., civilekonom.
JARDER, Ingrid, .byrådirektör.
JELF, O., revisor.
JOGE, S., vice riksbankschef,;·Kungsängen.
JOHANSSON, A., direktör, ständig

ledamot..
JOHANSSON, A., ·professor, Stocksund.
JOHANSSON~ E., ·byggnadsingenjör.
JOHANSON, E. H., bankdirektör, ständig

ledamot.
J.OHANSSON, H.-O., civilekonom.
JOHANSSON, J., kamrer, 'Göteborg.
JOHANSSON, K., förbundsordförande.
JOHANSSON, S., ombudsman.
JOHANSSON, S.-E., professor.
JOHANSSON, Ö., fil. licentiat, ·U.pplailds

Väsby.-
JOHNSON, B. Ax:sori, direktör.
JOHNSSON, I., pol. magister.
JOHNSON, J~ A., :fil. kandidat.
JONASSON, I., b~nkdirektör, Karlskrona.
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JONSON, R., direktör.
JOSEPHSON, M., bankkamrer.
JOSEPHSON, W., grosshandlaJ'e.
JUCKER~FLEETWOOD, Erin E.dr. es

scierices po1., Ettingen BL, ständig
ledamot.

JÖNHAGEN, S., fil.1icentiat, hyrå-
direktör.

JÖNSSON, B. L., ,bankkamrer, Jakobsberg.
JÖNSSON, K. W., ombudsman, Halmstad.
JöRNSTEDT, A., byråchef, Norrköping.

KAHLIN, T., direktör.
KALDEREN, G., direktör, Saltsjö-Duvnäs.
KALDEREN, L., fil. kandidat, byråchef,

Saltsjö-Duvnäs.
KALD'EREN, R., direktör.
KALLER!MAN, N., direktör.
KALLIN'G, U., greve, ,bergsingenjör.
KARLANDER, S., fil. kandidat, aktuarie.
KARLEBY, O., bankdirektör, Göteborg.
KARLSON, B., direktör, Göteborg.
KARLSSON, B.-O., civilekonom.
KARLSSON, K.-F. iKm, Ifi!. licentiat,

Uppsala.
KARLSTRÖM, B., ,fiI. kandidat, McLean.
KELLGREN, N., -byråsekreterare.
KIERKEGAARD, C., civilekonom,

Chexbres.
KILLANDER, Ä., direktör.
KIND,BLOM, R., direktörsassistent.
KJELLEN, B., direktör, ständig ledamot.
KJELLGREN, N., bankdirektör.
KJELLQVIST, K., civilingenjör, Solna.
KJELLSTRÖM, W., advokat..
KLACKENBERG, L., förste sekreterare,

Saltsjöbaden.
KLEEN, ·E., ambassadör.
KLEMAN, C., civilingenjör.
KLING, H., statsråd.
KLINGBER'G, C.~O., ;fil. kandidat.
KLINGBERG, W., direktör.
KLOCKARE, S., redaktör.
KOCH, O., ·iörste byråsekreterare.
KOCK, Karin, .professor, ständig ledamot.
KOLLBERG, G., direktör, -ständig ledamot.
KOLM, ·L., bankdirektör.
KRAGH, B.; professor, Huddinge.
KRISTENSON, A~, byrådirektör.

KRISTENSSON, B.~ civilekonom, ·kamrer,
Segeltorp.

KRISTENSSON, F.,: professor.
KRISTERSSON, H., fil. doktor.
KRUG, K., konsul, Helsingfors.
KUGELBERG, B~, direktör.
KULL, I., direktör.
KULLING, E., direktör.
KYHLBERG, O., bankdirektör.
KÄLLQVIST, O.~ bankdirektör.
KÄLLSTRÖM, V., fil. licentiat, förste

aktuarie.
KÖRDEL, E., direktör, medlem av

styrelsen.

LAGERBJELKE, E., greve.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektör~

Djursholm.
LAGERGREN, H., aktuarie.
LAGERKVIST, E., sparbanksinspektör,

Saltsjöbaden.
LAGERSTRÖM, B., sekreterare.
LAGERSTRÖM, N., aktuarie.
LAMBERTH, C., hyrådirektör.
LANDBERG, E., ·direktör.
LANDIN, P., sekreterare.
LANGE, G., fil. licentiat, statsråd.
LANGE, G., notarie, Stocksund.
LANGEN,DORF, B., direktör, Göteborg,

ständig ·ledamot.
LANGENSKIÖLD, C. G., friherre,

direktör.
LANTZ, Ä., redaktör.
LARNER, P., ·bankdirektör, Göteborg.
LARSSON, E., aktuarie.
LARSSON, F., fil. licentiat, direktör.
LARSSON, G., aktuarie.
LARSSON, G., direktör.
LARSSON, G., ·po1. magister.·
LARSSON, H., civilekonom.
LARSSON, J., direktör.
LARSSON, L., direktör.
LARSSON, M. ,Bergom, direktör.
LARSS~N, R., civilekonom, Rockleigh.
LARSSON, R., civilekonom, Sohi:a.
LARSSON~ S., byråsekreterare, Tron·' .

bäcken.
LARSSON, T., med. doktor, ,fil. licentiat;

direktör.



10 LEDAMOTSFöRTECKNING

LAUREN, S., bankdirektör.
LEBERT, H., !fil. kandidat, Solna.
LEFFLER, O., direktör.
LEFFLER, S.·H., revisor.
LEIJON, T., direktör, Stocksund.
LEIJON·HU.FVUD, E., friherre, hank-

direktör.
LEISSNER, C., byrådirektör, Lidingö.
LEMNE, A., byrådirektör.
LEMNE, L., fil. doktor, Näsbypark.
LETTSTRÖM, H., f. d. bankdirektör,

ståluiig ledamot.
LEWAN.DER, S., redaktör.
LEWE.NHAGEN, C. J., direktör, Söder·

tälje.
LIDEN, L., civilekonom.
LIDSTRÖM, S., direktör, Örebro.
LIEDSTRAND, E., fil. licentiat, aktuarie,

Näsbypark.
LILlEDAHL, S., civilekonom, Djursholm.
LILJEFORS, Å. O., direktör, Lidingö.
LILJEQVIST, B., civilingenjör, direktör,

Lidingö.
LINCK, W., grosshandlare, Djursholm.
LIND, B., redaktör.
LINDH, R., hovauditör.
LINDH, S., ambassadör, Bruxelles.
LINDAHL, A., advokat, Djursholm.
LINDA.HL, B., direktör, Djursholm.
LINDAHL, G., revisor, ständig ledamot.
LINDAHL, ,O., ,fil. kandidat, 'byrådirektör.
LIN,DAL, S., fil. kandidat, Sollentuna.
LINDBECK, A., professor, Upplands

Väsby.
LIN'DBERG, F., direktör.
LIN.DBER'G, K., direktör.
LINDBERG, Lillemor, pol. magister.
LIN,DBERG, P., direktör, Vä~terås.
LIN,DBERG, V., disponent, Jönköping.
LINDBERGER, A., redaktör.
LINDBERGER, L., ;fil. 'doktor.
LIND.BLA.D, H., civilingenjör, direktör.
LINDBLAD, P., jur. kandidat.
LINDBLAD, S., bankdirektör. .
LINDBLOM, S.·G., fil. licentiat, ~idingö.
LIND~ A., civilekonom, Lidingö,. ständig

ledamot.

LINDEGREN, K., f.il. Hcenti~t, Solna.'
LINDENCRO.NA, A., :direktör.

LIN,DEROTH, H. G., ingenjör, civil·
ekonom, Paris, ständig ledamot.

LINDGREN, B., bankdirektör, Lidingö.
LINDGREN, B., fil. doktor.
LIN·DGREN, G., fil. licentiat, Uppsala,

ständig ledamot.
LINDGREN, G., major, Grillby.
LIN,DGREN, H., bankdirektör.
LINDGREN, .T., förste revisor, Ekerö.
LINDMARK, B., disponent, Örebro.
LINDQUIST, C..G., bankkamrer.
LINDQUIST, G., disponent, ständig leda·

mot.
LINDQVIST, O., kommerseråd.
LINDSKOG, C., direktör.
LINDSKOG, S., advokat.
LIN.DSTEDT, Andrea L., .fil. licentiat.
LIN.DSTRÖM, B., civilekonom.
LINDSTRÖM, B., ekon. licentiat, bank..

direktör, Göteborg.
LINDSTRÖ·M, G., direktör.
LINDSTRÖM, I., agronom.
LINDSTRÖM, S., ·professor.
LINDSTRÖM, Ulla, statsråd.
LJUNG, W., direktör.
LJUNGGREN, H., direktör, ,Djursholm.
LJUNGSTRÖM, ·G. P., intendent.
LOCKMA.N, C. J., överingenjör.
LOOSTRÖM, B., kansliråd.
LUND, 'G., direktör.
LUND, H., Pol. magister.
LUN,DBERG, A., envoye.
LUNDBERG, E., professor, ständi$

ledamot.
LUNDBERG, F., fil. doktor.
LUNDBERG, M., pol. magister.
LUNDEVALL, .0., sekreterare.
LUNDGREN, A., bankdirektör, Malmö.
LUNiDSTRÖM, A., redaktör.
LUNDSTRÖM, G. civilekonom.
LUNDSTRÖM, H., byråchef.
LUNDSTRÖM, N., bankdir~kt~r.
LYBERG, B.,. direktör, Örn.sköldsvik.
LÖF, B., civilekon()m, Sundsvall.
LÖFGREN, G., direktör, ,Drottningholm.

LÖFGREN, ~~, pol.. magister, Lidingö.

LÖ.FROTH, E.•. ingenjör, direktörsassistent,
Roslags Näshy.

LÖNNQUIST, B. C:son, bankdirektör.'
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LÖNNQVIST, S., bankdirektör.
LÖWEGREN, G., bankdirektör, Nyköping.
LÖWENTHAL, B.-G., civilekonom.

MAGNUSSON, G. S., civilingenjör, Solna,
ständig ledamot.

MAGNUSSON, H., bankdirektör,
Göteborg.

l\1ALMBERG, S., bankdirektör.
MALMFORS, N., generaldirektör.
MALMKVIST, E. W., f. d. byråchef.
MALMQUIST, S., professor.
MALMSTRÖM, A., direktör, .Djursholm.
MALMSTRÖM, G., bankdirektör,

Karlstad.
MARKLAN·D, W., ·bankdirektör.
MARMOLIN, F., bankdirektör.
MARMOLIN, L., civilingenjör.
l\1ARTENIUS, Ä., hovrät.tsråd.
MARTENS, L. E., jägmästare, Upplands

Väsby.
MATTHIESSEN, L., cand. polit., Sollen

tuna.
MATTON·SJÖBER'G, P., överingenjör,

Luleå.
MATTSON, B., civilekonom, Handen.
MATTSON, G., civilekonom, Danderyd.
MATTSSON, P. E., civilekonom, Söder-

tälje.
MATTSSON MÄRN, L., professor.
MAURIN, B., herr.
MEIDNER, R., fil. doktor, Huddinge.
MELIN~' H., bankdirektör.
METELIUS, B., docent.
MILLQVIST, R., ekonomidirektör.
MJÖBERG, L. G., civilingenjör.
MOBACK, O., pol. magister.
MOBERG, S., fiL doktor, avdelningschef.
MODIG, J.-O., direktör~

MOKS, L., ,pol. magister, Näsby:park.
MOLEN, H., direktör.
MONTGOMERY, A., professor.
MOOR, E., bankkamrer, s'tändig ledamot~

MUNCK, H., ·bankdirektör.
MURR'AY, C., kanslidirektör.
MURRAY, U., direktör, Viggbyholm.
MUTEN;L., professor, Uppsala,

ständig ledamot.
MYR:DAL, G., professor.

MYRSTEN, C. B., direktör, ständig

ledamot.
MÄRTENS, H., direktör.
MÖLLER, I., civilekonom, Trångsund.
MÖLLER, K., direktör.
MÖRCH, J., direktör, Sollentuna.
MÖRNER, G., jur. kandidat.

NABSETH, L., ekon. doktor.
NACHMANSON, H., bankdirektör.
NELANDER, N., försäljningschef,

Kallhäll.
NILSSON, A., civilekonom.
NILSSON, .B., civilekonom.
NILSSON, G., direktör, Södertälje.
NILSON, Hj. R., direktör, Äled.
NILSSON, K., bergsingenjör, civilekonom,

Lidingö.
NILSSON, K.-G., kommerseråd.
NILSSON, O., agronom, Rotebro.
NILSSON, S., direktör, Eskilstuna.
NILSSON, S. V., fil. licentiat, aktuarie.
NILSSON-HIORT, E., bankdirektör.
NILSTEIN, A., fil. licentiat.
NIPSTAD, J., pol. magister.
NORBÄCK, G., direktör.
NORDBERG, A., direktör.
NORDENSKJöLD, T., direktör, Malmö.
NORiDENSON, H., ,fil. doktor, ständig

ledamot.
NORDENSON, J., fil. licentiat, Saltsjö

baden, föreningens ordförande.
NORDHOLM, G., direktör, ständig

ledamot.
NORDLA.N·DER, C.-H., hankdirektör.
NOR,DMARK, C., direktör, Djursholm,

ständig .ledamot.

NORD'MARK, H., direktör.
N·OR·D,MARK, S., ,byråchef.
NOR,DSTRÖM, B., disponent, Segeltorp.
NOR,DSTRÖM, L. C:, bankdirektör,

Djursholm.
NOREN, A., direktör.
NORGREN, lI., civilekonom.
NORHAMMAR, G., revisor, LidingÖ.
N'ORLI'N,.K.·A., :bankdirektör, ständig

ledamot.
NORSTEDT, Gudrun,' pol. magister.
NORSTRÖM, ..G~:,. ekon. liten,tiat.
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NYBERG, B., bankdirektör.
NYBERG, J., lektor.
NYLAN.DER, G., arkivarie.
NYLEN, J., bankdirektör, Linköping.
NYMAN, C. Hj., bankdirektör.
NYSTRÖM, H., civilingenjör.
NYSTRÖM, H., direktör.
NÄVER,FELT, A., aktuarie.

ODEEN, B., ·direktör.
ODELFELT, B., bankdirektör, ständig.

ledamot.
ODHNER, C.-E., agr. licentiat, Danderyd,

medlem av styrelsen.
ODHNOFF, W., .fil. licentiat, direktör.
OHLIN, B., professor.
O.HLSON, .B., 'pol. magister.
OHLSON, E., ci,vilekonom, Sao Paulo.
OHLSON, E~, direktör.
OHLSSON, 1., generaldirektör.
OHLSSO,N, I., ,pol. magister, Södertälje.
OHLSSON, :K. B., agronom, Vendelsö.
OLO,FSSON, G., ingenjör, Huddinge.
OLSSON, A., direktör, Svärtinge.
OLSSON, B., g~neraldirektör, medlem av

styrelsen.
OLSSON, B., herr.
OL~O'N, G., bankdirektör.
OLSSON, G., rikshanksdirektör, Malmö.
OLSSON, H., överdirektör, Ektorp.
OLSSON,N., revisor.
OLSSON, S., bankdirektör..
ORTMARK, Ä., redaktör.
OTTERSTRÖM, IN., kamrer, Saltsjöbaden.

PALAN;DER,.T.; professor, Uppsala.
PALME, Ingegerd, fröken.
PALMER, E., direktör.
PALMSTIERNA, J., friherre, bank.;.'

direktör,,'
pAUES,. W.·, jur. kandidat, direktör.
PAUL, B., dr rer. pol.
PAULSSON, N., ,fil. licentiat, LidiI).gö.
PAULSSON, V., pol. magister, stats" .

sekreterare, Upplands Visby...
PAULSON, Å.~ civilekonom., ingenjör.
PEPPLER, W., jur. kandidat, direktör~

ständig· ·ledamot..
PERiNELL, ·G.. A.,. direktör.

PERSSON, E., direktör.
PERSSON, J., direktör.
PERSSON, L., kamrer, Sollentuna.
PERSSO,N, Y., förbundsordförande.
PETERSON, 1., redaktör, Danderyd.·
PETERSSO'N, O., kansliråd.
PETREN, T., fil. kandidat.
PETRI, B., landshövding, Kristianstad.
PETRI, R., konsul, Chicago.
PETIERSSON, B., förbundssekreterare.
PETTE.RSSON, E., civilekonom.
PETZÄLL, I. A., pol. magister.
PHILIPSON, C., fil. doktor.
PIHLSTEDT, E. E., 'förste intendent.
PONTIN, M., direktör.
PRYDZ, P., direktör, Saltsjöbaden.

RAAB, S., friherre, bankdirektör,
Göteborg.

RA.DHE, S., kanslichef.
RAMEN,Gunilla, civilekonom.
RAMM·ERICSO,N, N., pol. magister.
RAMSTEDT, H., direktör, Chicago.
RAMSTRÖM, D., ekon. licentiat, Uppsala.
RAN'DERZ, L., direktör.
RAUSING, H., direktör, Lund.
RAUSIN'G, R., direktör, Lund.
REHN, G., fil. licentiat, Solna.
REHNBY, H., direktör, Djursholm.
REIMER, T., revisor, Falun.
RENBORG, D., agr. licentiat.
RENLUN,D, G., generaldirektör.
RENNERFELT, B., bankdirektör.
RENNERIFELT, S., civilekonom, Stock-

sund.
RENSTRÖM, K.-E., byrådirektör.
RICHAR,D, K., civilekonom.
RICKAR:D, !B. O~, avdelningsdirektör.
RINGSTRÖM, G., riksgäldsdirektör.
RISBERG, C.-G., advokat.
RITZLER, A., direktör.
ROBACH, S., förste ·byråsekr.eterare.
RQ·DLI,NG, E., ·disponent..
ROHTLIEB, C., jur. dokto.r, kansHråd,

Djursholm.
RONGE, K., direktQr.
ROOTH, I., ..f. d., riksbankschef, Lidingö.
ROSEN;BERG, G., förlagsdirektör"

Lidingö.
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ROTHSTEIN, A. J. T., direktör" .
R,OTHSTEIN, B., civilekonom, -Djursholm.·
RUBEN, C. O., dire'ktör.
RUIST, E., fil. doktor.
RUNE, G., direktör, Lidingö.
RUNEBORG, B., civilekonom, Mölnbo.
RYDBECK, G., direktör, Danderyd.
RYDBERG, H., bankkamrer, Skövde.
RYDE, K., direktör.
RYDEN, B., civilekonom, Lidingö.
RYDEN, H., agronom, Kallhåll.
RYDIN, B., ,direktör.
RYDOR,FF, S., fil. licentiat, Djursholm.

SACHS, R., direktör.
SA~LIN, G., direktör.
SAHLIN, O., direktör.
SAHLIN, Å., direktör.
SALA], B., fil. kandidat, sekreterare.
SALEN, S., generalkonsul, s'keppsredare.
SAMBERGS, Å.~ fil. licentiat. .
SAMUELSSON, K., docent.
SAMUELSSON, K.-O., aktuarie, Rotebro.
SAMUELSSON, P. Å., civilekonom,

ekonomichef.
SAMUELSSON, S., ombudsman.
SAN,D, E., civilekonom, ekonomichef.
SA,NDBERG, B., ,byråchef.
SANDiBER'G, B., civilekonom, Uppsala.
SANDBERG, F., f. d. riksgäldsdirektör.
SANDBERG, S., ombudsman.
SANDEBORG, G., kammarrättsråd.
SANDELS, C., f. d. advokat.
SANDIN, 1., civilekonom, Saltsjöbaden.
SANDSTRÖM, C., direktör, .Danderyd.
SAN,DSTRÖM, T., jur. kandidat.
SANELL, Å., budgetsekreterare, Söder-

tälje.
SANTOFT, A., aktuarie, Lidingö.
SARMAN, A., fil. licentiat.
SCHALLING, K., direktör.
SCHENKE, N., f. d. undervisningsråd.
SCH·NEIDLER, E., kapten, ständig

ledamot.
SCHNELL, C. H., direktör.
SCHöNMEYR,- R., jur. 'kandidat, direktör.
SEDIN, B., fil. kand., Belgrad.
SEGELBERG, Inga, fil. kandidat.
SEGERDAHL, C.-O., ifil. doktor,

Stocksund.

_SELLBERG, T., fil. kandidat, dir·ektör.
SELMER, H., direktör.
SENNEBY, B., bankdirektör.
SENNEBY, P.-O., direktör.
SETTER'GREN, G., direktör.
SETTERWALL, C., direktör.
SETTERWALL, E., civilingenjör, ständig

ledamot.
SEVERIN, E., direktör.
SEVERIN, iF., che.fredaktör.
SIBIRZEF:F, T., redaktör.
SIEGBAHN, B., ambassadör.
SILFVERSTOLPE, G., direktör, Lidingö.
SILJESTRÖM, G., jur. kandidat, Nacka.
SILJESTRÖM, S., jur. kandidat, Västerås.
SILLEN, O., professor.
SJÖBERG, A., fil., licentiat, ekonomi-

direktör.
SJÖBERG, G., -bankdirektör.
SJÖBERG, G., civilekonom.
SJÖBLOM, L., direktionssekreterare,

Näsbypark.
SJÖGREN, 'B. l:son, jur. kandidat,

direktör, Stocksund.
SJÖGREN, l., försäkringsdirektör,

Stocksund.
SJÖlUND, B., civilekonom, Upplands
, Väsby.
SJÖWALL, J., f. d. justitieråd.
SKAAR, N., kommendörkapten.
SKARBY, A., direktör.
SKILLNER, R., pol. magister.
SKIÖLD, Å., advokat.
SKOGH, S., byråchef.
SKOGLUND, O., byrådirektör.
SK0G:LÖSA, H., agronom, Uttran.
SMIDS, Å., civilekonom.
SOHLMAN, R., ambassadör, Köpenhamn.
SOHLMAN, R., förste kanslisekreterare,

Sundbyberg.
SOHLMAN, S., fil. kandidat.
SOMMAR, C. O., direktör.
SONESSON, B., direktör, Lidingö.
SPEN,DRUP, A., byrådirektör, Sollentuna.

STAAFF, C., ·bankdirektör.
STENBECK, H., advokat.

STENBERG, J., direktör, Lidingö.
STEN.DAHL, G., byrådirektör, Lidingö.
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STENSGARD, A. H., agr~ doktor,
direktör, Solna.

STERNER, B., kapten, bokförläggare.
STERNER, M., ekonomidirektör,

Sollentuna.
STERNER, R., fil. doktor, general

direktör.
STERVANDER, W., fil licentiat,

Uppsala.
STETLER, E., hyrådirektör.
STOHNE, B., direktör.
STREYFFERT, T., professor, Djursholm.
STRÄNG, G., statsråd.
STRÄNGH, L., direktör.
STRÖM, C., direktör, Stocksund.
STRÖM, Å., direktör, Stocksund.
STRÖMBERG, B., pol. magister, Lidingö.
ST:ÅHL, L, civilekonom.
STAHL, I. O., laborator, Barkarby.
STÅHL, N., kamrer, Upplands Väsby.
STÅHLE, N., envoye.
SUNDBERG, E., drätseldirektör.
SUNDBERG, H., disponent, Djursholm,

ständig ledamot.
SUNDBLAD, J. E., fil. kandidat,

chefredaktör, Karlskrona.
SUNDEN, ·0., civilingenjör, Lidingö.
SUNDE·N, R., direktör, Saltsjöhaden.
SUNDIN, O., civilekonom.
SUNDSTRÖM, H., 'bankdirektör.
SUN.DSTRÖM, H. R., pol. magister.
SUNDSTRÖM, O., ombudsman, Jakobs·

berg.
SUNDSTRÖM, O., rektor.
SWARTLING, C., advokat.
SWARTLING, E., generaldirektör.
SWARTZ, C., Geschäftsfiihrer, Frankfurt

am Main.
SWARTZ, C., pol. magister, Lidingö.
SWEDBERG, H., bankdirektör.
SWEDBORG, E., direktör.
SVENNILSON, L, professor, Drottning.

holm.
SWENNINGER, L., pol. magister, Saltsjö.

Duvnäs.
SVENSSON, E., förbundsordförande.
SVENSSON, Hj., ombudsman.

SVENSSON, J. E. P., pol. magister, jur.
kandidat, Lidingö.

SVENSSON, L. E., poL studerande, Lund.
SVENSSON, .N. A., direktör.
SVENSSON, O., chefredaktör,

Eskilstuna.
SVENSSON, S., direktör.
SVENSSON,·S., revisor.
SWERUP, S., civilingenjör, Nacka.
SYDOW, C. von, disponent,Norrköping.
SYLVAN-JOHNSON, Margareta, pol.

magister, Saltsjöbaden.
SÄKK, K., fil. licentiat, byrådirektör.
SÖDERBAUM, P., fil. kandidat, Uppsala.
SÖDERBERG, E., direktör, Uppsala.
SÖDERBERG, H., redaktör.
SÖDERBERG, K., direktör.
SÖDERBERG, R., generalkonsul, ständig

ledamot.
SÖDERLUND, C.·G., direktör.
SÖDERLUND, E. F., professor.
SÖDERLUND, G., bankdirektör.
SÖDERLUND, il, sekreterare, Malmö,

ständig ledamot.
SÖDERMAN,. H. W., direktör, Uppsala.
SÖDERMAN, J. H., godsägare, Rasbo,

ständig ledamot.
SÖDERSTRÖM, E., direktör.
SÖDERSTRÖM, N., bankdirektör.
SÖDERSTRÖM, O., generaldirektör.

TAMMELIN, Inga, förste aktuarie, Visby.
TANDBERG, E. G., jur. kandidat, civil-

ekonom, Stocksund.
TEGNER, G., direktör, Hälsingborg.
TENFÄLT, U., redaktör, Rotebro.
THAM, K., bankdirektör, Djursholm.
THEANDER, B., försäkringstjänsteman.
THEDIN, N., chefredaktör, Djursholm.
THIMERDAL, A., .pol. magister, Upplands

Väsby.
THOME, B., fil. kandidat, direktörs

assistent, Lidingö, ständig ledamot.
THOMSON, A., ·f. d. universitetskansler,

Lund.
THORBURN, R., civilingenjör, Västerås.
THORBUR~, T., professor, Tumba.
THORNELL, Stina, pol. magister.
THORSON, T., byråchef, Lidingö.
THRONE.HOLST, H., direktör, Djurs-

holm.
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THUNHOLM, L~.E., bankdirektör,
Lidingö.

THY.BERG, Stina, fil. kandidat.
TIGER, L., bankdirektör.
TILERT, R., pol. magister, Huddinge.
TONDEN, A.,f. d. bankinspektör.
TROED'SSON, T., professor, Grillby,

ständig ledamot.
TROLLE, U. af, professor, Göteborg.
TRONET, 'B., direktör.
TRYGGER, C., direktör.
TRYGGVESON, F., direktör, Lidingö.
TUNHAMMAR, E., direktör, Malmö.
TYRBJÖRN, P., direk.tör.
TYREN, H., bankdirektör" Göteborg.

UGGLA, B. B :son, ekon. licentiat, ibank
direktör.

UGGLAS, B. af, civilekonom.
UGGLAS, C. af, friherre, civiljägmästare,

Kungsängen.
ULFSPARRE, S., direktör, Örnsköldsvik.
ULFSSON, U.-E., byråsekreterare.
ULLMAN, S., kamrer.
ULVSKOG, S., bankdirektör.
UPMARK, E., g'eneraldirektör.
URELL, T., direktör, Uppsala.
UTTERSTRÖM, G., docent, Huddinge.

W ADELL, B., ingenjör, Österbybruk.
WADELL, T., civiljägmästare.
WADSTEIN, G., riksgäldskommissarie.
WAERN, L., -bankdirektör, Göteborg.
VAHLBERG, G., generaldirektör.
WAHLFISK, K.-O., expeditionschef.
WAHLQUIST, S., amhassaldsekreterare.
WAHREN, E., disponent, Skara.
WAHROLEN', 1., direktör.
WALDAU, G., jur. kandidat, fil. kandidat,

Roslags Näsby.
WALDENSTRÖM, E., direktör.
WALDENSTRöM, L., direktör, Lidingö.
WALLANDER, J., fil. doktor, bank-

direktör, Sundsvall.
WALLANDER, S., arkitekt.
WALLBERG, F., bankdirektör.
WALLEN, T., pol. magister, sekreterare.
WALLENBERG, J., bankdirektör.

/

WALLEN,BERG, M., tekn. doktor, ständig
ledamot.

WALLENHERG Jr, M., bankdirektör,
ständig ledamot.

WALLENBORG, E., bankdirektör, Salt·
sjöbaden.

WALLGREN, G., direktör.
WALLIN, G., civilekonom, bankkamrer,

Lidingö.
WALLIN, O., lektor, ständig ledamot.
WANDEN, C., pol. magister, ständig leda.

mot.
WEDBERG, 1., om'budsman, Lidingö.
WEDBERG, M., kamrer.
WELIN-BERGER, G., civilingenjör,

Nacka.
WELINDER, C., .professor, Lund.
WENNERBERG, F., envoye.
WENNERGREN, T., -bankdirektör,

Göteborg.
WENNERSTEN, P. G., kommerseråd.
WERIN, L., fil. licentiat.
WESTBERG, H., ekonomidirektör,

Iggesund.
WESTERBERG, G., direktör, ständig

ledamot.
WESTERLIND, E., landshövding, ständig

ledamot.
WESTERLIND, O., jur. kandidat, direktör,

Saltsjö'baden.
WESTERLUND, Nana, ,fru.
WESTIN, J., bankdirektör.
WESTLING, li, jur. kandidat, direktör,

ständig ledamot.
WESTLUND, T., direktör.
WIBERG, A., jur. kandidat, ständig

ledamot.
WIBERG, L., jur. kandidat, :direktör.
WIBORGH, H. C., direktör, Sundborn.
WICKMAN, B., bankdirektör.
WICKMAN, K., statssekreterare.
WICKMAN, O., advokat, Malmö.
WIDEMAR, S., direktör.
WIDENBORG, I., redaktör.
WIDLUND, S., f. d. riksgäldsdirektör,

ständig ledamot.
WIEDERSHEIM-PAUL, F., pol. magister,

Uppsala.

WIEDESHEIM-PAUL, G., byråchef.
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WIGFORSS,. E., f. d. ståtsråd, Lurid~

WIHLBORG, H., direktör.
WIJKANDER, A., bankdirektör, ständig

ledamot.
WIJKANDER, R., disponent, Smedje

backen.
WIJKMARiK, B., pol magister,

sekreterare, Lidingö.
WIKAN;DER, S., direk,tör.
VIKBLADH, 1., bankdirektör, Danderyd.
WIKSTRÖM, A., bankdirektör, Djurs-

holm.
WIKSTRÖM, H., 'generaldirektör, Lidingö.
WIKSTRÖM, P., pol. magister, ständig

ledamot.
WILLIAM·OLSSON, W., ,professor.
WILLNERS, H., bergsingenjör, direktör,

Lidingö.
WIMAN, H., jur. kandiidat, direktör.
WINBERG, H., generaldirektör.
VIN:DE, P., jur. kandidat, förste kansli·

sekreterare.
VINELL, L. G., civilekonom.
VINELL, T., envoye.
WINQVIST, C..B., bankdirektör.
WINQWIST, C.·H., sekreterare, Danderyd.
WINROTH, Gunnel, jur. kandidat.
WINSTRÖM, B., direktör, Rungsted

Kyst~

WIRSTRÖM, L., direktör, Skövde.
WISTRAND, J., civilekonom, Göteborg.
WITTROCK, J., 'pol. magister.
W,OHLGEMUTH, L., civilekonom, Sollen-

tuna.
WOLD, H., professor, Uppsala.
WRANGMARK, B., pol magister, Salt·

sjdbaden.
WREDE,'F., greve.
WULBF, K., generaldirektör.
WÄRN, T., direktör.

Tidningsbilaga

YTTERBORN, G., 'överdirek~ör.

fJDRIKE, M., fil. kandidat, Sollentun~.

ZACHRISON, S., agronom.
ZETHELIUS, G~, f. d. iban!kdirektör.

ÅBERG, K., direktör.
ÅBERG, Y., fil. licentiat.
ÅHLEN, R., direktör.
ÅKERLUND, H., fil. doktor, Lidingö.
AKERMALM, G., bankdirektör, Sollen-

tuna.
ÅKERMAN, J., ekon. licentiat, direktör,

ständig ledamot.·
ÅMAN, V., landshövding, Örebro.
ÅSELL, B., byråchef, Lidingö.
ÅSTRAND, H., fil. licenti.at, direktör.
ÅSTRAND, L., civilingenjör, Alingsås.
ÅSTRAND, S.·G., jur. kandidat.
ÅSTRÖM, A. M., bankom'budsman, Salt·

sjöbaden.

ÄLMEBY, H., överdirektör.

ÖBERG, A., bankkamrer.
ÖDMARK, S., bankdirektör.
ÖH, T., sekreterare.
ÖHMAN, C.·I., ambassadsekreterare, Kairo.
ÖHMAN, S., byrådirektör, Jakobsberg.
ÖIJER, G., bankdirektör.
ÖJEMAN, U., direktör.
ÖNNESJö, K. E., direktör.
ÖSTERBERG, S. E., kommerseråd,

ständig ledamot.
ÖSTERGREN, B., fil. magister, direktör.
ÖSTERLIN;D, Å., direktör.
ÖSTLIND, A., p,rofessor, Stocksund.
ÖSTRAND, D., f.,d. generaldirektör,

Stocksund.
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