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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den ,14 januari 1966

Ordförande: Professor Ragnar Bentzel

ÅRETS STATSVERI(SPROPOSITION'

Ordföranden: Mina damer och herrar! Nationalekonomiska för
eningen har i kväll det stora nöjet att hälsa statsrådet Gunnar Sträng
välkommen till årets första sammanträde. Föreningens medlemmar
har i år liksom vid våra tidigare budgetdiskussioner mött upp mycket
mangrant. Detta visar hur mycket vi uppskattar herr Strängs, med
verkan. Mycket beror det givetvis på att det är ett så intressant ämne
som behandlas, men till väsentlig del är orsakell att vi på förhand vet,
att när statsrådet Sträng talar om budgeten, gör han det på ett fasci
llerande sätt; vi vet att vi kommer att bli charmerade av hans framställ
ningskonst.

Med detta ber jag att få överlämna ordet till statsrådet Sträng.

Statsrådet Gunnar Sträng:
Herr ordförande! Ärade mötesdeltagare! Om inte Ragnar Bentzel

och jag var så gamla goda vänner, skulle jag nästan ha trott att hall
tillhörde oppositionen, när han startade med att försöka få alla de
lllindervärdeskomplex jag dagligen dras med att blomma ut för fullt
innan jag börjar denna föreläsning.

Det budgetarbete som vi i vanlig ordning har genomfört i år har
framför allt präglats av de ultimativa krav sonl ställes i avseende på
vår bytesbalans. Under 1960-talet fram till 1964 års utgång var den
balansen inte något problem. Tvärtom. Vi hade en god handels- och
bytesbalans. Under de fyra första åren på 1960-talet ökade vår ex
port med igel10msnitt 9 1/2 procent årligen, och importökningen stan
nade vid 7 1/2 procent. Samtidigt hade vi en stegring av nationalpro
dukten med ungefär 5 procent. Det betydde således att vår utrikeshan
del var en av de aktiva faktorerna i den svensk'a ekonomin.

Detta gav också det lyckliga resultatet att vi under den perioden
kunde bygga upp vår valutareserv från drygt 3 miljarder 1960 till
5,5 miljarder 1965. Och i en alltmer internationellt sammanvävd
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ekonomi är begreppen bytesbalans och valutareserv kriterierna på
om ekonomin är sund och utvecklingsduglig eller inte. Företagna stu
dier runt om i världen ger vid handen att de kriser som av och till har
drabbat olika länder - England tre gånger sedan 1958, Finland,
Danmark och Italien för ett par år sedan - har samt och synnerligen
initierats ur det förhållandet att man inte har klarat sin bytesbalans
och haft reducerade valutareserver.

Nu finns det dessbättre internationella arrangeluang genom vilka
en nation som råkar illa ut i detta hänseende kan få en hjälpande
hand. Jag tänker här på Internationella Valutafonden. Men det är inte
bara att gå dit och begära hjälp. Man får alltid räkna med att också
få en del goda ord- på vägen hem. I regel uppställes också som villkor
för att man skall få känna av den där hjälpande handen att man går
hem och sväljer den beska medicin som man får med sig i en flaska
- om jag så får säga. Jag har någon gång sagt att nlan "får ta på
sig tagelskjortan". Är man i den situationen att detta är nödvändigt,
är det ju bättre att man gör det själv än att andra står och kränger
den på en.

Den för vårt vidkommande gynnsamma utvecklingen under 1960
talet visar lInder det gångna året, alltså 1965, en definitivt annan bild.
Vår export ökade med endast 5 procent, medan importen samtidigt
steg med Il procent. Vår varuhandel med utlandet var sådan att vi
köpte för drygt 1 200 miljoner mer än vi sålde. Vi har dock inte ännu
behövt avläsa de logiska resultaten härav i valutareserven. Vissa för
skjutningar i betalningsbalansen och kreditgivningen, jämte den om
ständigheten att vi har fått en del utländska lån, i första hand till vår
varvsindustri, har medverkat till att valutareserven ännu redovisas som
ganska stabil. Men naturligtvis kommer konsekvenserna så småningom
även för valutareservens vidkommande att göra sig gällande.

Det här angivna förhållandet har varit avgörande för budgetarbetet
och för budgetens utformning, och ju snabbare vi kommer tillrätta
med denna negativa bytesbalans, desto bättre för oss själva. Statsverks
budgeten omsluter - som jag haft tillfälle att tala om för svenska
folket via radio och TV - 31 240 miljoner kronor. Den är därför
alldeles uppenbart av avgörande betydelse när det gäller att påverka
utvecklingen och riktlinjerna i samhällsekonomin. Ju snabbare vi
tar itu med problemet att korrigera bytesbalansen, desto nlindre
hårda behöver åtgärderna bli. Och den budget jag lagt fram
är konstruerad med avsikt att återställa jämvikten i den yttre ekono
min. En av förutsättningarna för detta är naturligtvis då att vi har
jämvikt i vår inre ekonomi.

Jag vågar inte avlägga några bragelöften 0111 att vi under 1966 skall
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kunna återställa balansdriftell och korrigera den negativa posten på
l 200 miljoner. Det längsta man kan sträcka sig är väl att politiken
skall ge det resultatet att vi klalt och odeciderat bryter trenden. Det
är vad vi behöver göra. Om vi får gehör för budgetuppläggningen,
tror jag också det skall bli möjligt.

När vi eliminerar denna negativa balans, skall siffrorna helst byta
plats, d. v. s.' importens Il skall bli exportens Il procent, och expor
tens 5 skall bli importens 5 procent. Vi har inte vågat dra så optimis
tiska slutsatser, men vi har ändå vågat att som mål uppställa att under
1966 nå en import som stiger med endast 4 il 5 procent och en export
som stiger med 7 procent. Jag är medveten om att många nog tvivlar
på möjligheterna att realisera dessa mål i vår utrikeshandel. Att vi
har vågat oss på att kalkylera med en så stark dämpning av importen
har delvis sin förklaring i en del åtgärder, som jag här skall redovisa
successivt och som budgeten som sagt är ett uttryck för. Bland annat
spelar där också lagersituationen in. Under de gångna åren har vi
byggt upp vår lagerhållning från l miljard till 1,6 miljarder kronor,
och jag utgår ifrån att den tendensen kan brytas, med den positiva
effekt som detta kan komma att ha på bytesbalansen.

Vid ett försök att analysera orsakerna till bytesbalansens utveck
ling under 1965 spelar naturligtvis denna lageruppbyggnad inom lan
det en viss roll, men den förklarar endast en mindre del av problemet.
Vi kan näppeligen säga att vi på grund av sviktande konjunkturer
utomlands har haft några påtagliga svårigheter att exportera, även
om vi har känt aven press på priserna, framför allt när det gäller
malm, massa, järn och stål samt skeppsvarvens produkter. Den huvud
sakliga orsaken till försämringen är i stället att finna i en några gra
der för hög aktivitet i vår ekonomi, med därav följande starka in
hemska efterfrågan, vilket både har ökat importen och begränsat vår
exportkapacitet.

Den höga ekonomiska aktiviteten under 1965 har också inneburit
att vår verkstadsindustri inte har kunnat tillgodoses med erforderlig
arbetskraft, och följaktligen har man där inte heller kunnat utnyttja
sin produktionsförmåga optimalt. Denna brist på arbetskraft har väl
också varit en medverkande faktor till en strävan - i och för sig
glädjande - att snabbt öka maskininvesteringarna i arbetsbesparande
syfte. Sådana strävanden är välkomna, och staten har under de senaste
åren medvetet uppmuntrat i den riktningen. År 1964 genomförde vi
speciella skatteavdrag för de industrier som ville göra maskininveste
ringar, och 1965 fritog vi industrins maskininvesteringar från den höj
ning av omsättningsskatten som drabbade andra områden och som
innebar en stegring från 6,5 till 10 procent. Den höjningen slog helt
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på konsumtionen. Ja, vi gick t. o. m. så långt att vi i viss utsträckning
.reducerade omsättningsskatten på maskininvesteringarna. Denna for
cerade, arbetskraftbesparande industriinvestering är i alla avseenden
välkommen och även helt säkert det enda riktiga på längre sikt, om
också förhållandena under 1965 har medverkat till den bristande ba
lans i vår utrikeshandel som jag här har berört.

Nu kan man emellertid inte både äta kakan och ha den kvar, och
trots den effekt som en snabb investeringsökning på maskinsidan
innebär i avseende på bytesbalansen har vi ansett det vara riktigt 
med hänsyn tilllångtidsperspektivet - att den får fortsätta och att den
bör uppmuntras.

Den överansträngning som vi känt av samhällsekonomiskt under
1965 'har i stor utsträckning emanerat från byggnadssidan. Man kan
väl enklast förklara saken så, att våra i och för sig lovvärda ambitionel~

att snabbt komma tillrätta med bristerna på bostädernas, skolhusens
och sjukhusens områden - våra oerhörda utbildnings- och vårdbehov
ställer ju med nödvändighet ambitionerna mycket högt·- har ansträngt
oss några grader över vår förmåga. Jag tvekar inte att säga det. Vi
kunde under 1964 och i början på 1965 avläsa hur kostnadsutveck~

lingen inom byggnadsindustrin var klart oroande. Kostnaderna steg
då i snabbare takt än någon annan motsvarande investering.· Löneglid
ningen var starkare inonl byggnadsfacket än inom verkstadsindustrin
eller någon annan bransch. Uppenbara svårigheter förelåg att träffa
avtal om fasta priser, entreprenader och material. Materialpriserna
fixerades till leveransdagen. Det var ett ganska utbrett system under
1964 och början av 1965. Konkurrensen om byggnadsobjekten var
relativt obefintlig, vilket tog sig uttryck i ett fåtal anbud, vilka då
också prismässigt representerade ytterst små variationer.

I det läget tvingades vi till hårda kreditbegränsningar, som under
1965 föranledde mycken kritik och klagan. Man gjorde hl. a. gällande
att den begränsningen innebar ryckighet i politiken, med ty åtföljande
svårigheter att göra friktionsfria långtidsplaneringar. Just nu kan vi
emellertid avläsa en bättre balans på byggnadsmarknaden än under
1964 och större delen av 1965. Enligt besked jag får från olika håll
ute i landet går det numera att bygga bostäder under lånetaket. Det
går t. o. m. att få fyra, fem eller sex entreprenadanbud med stora
variationer i kostnadssummorna.

Det är frestande att ett ögonblick uppehålla sig vid den så ofta
aktualiserade planeringsdebatten och försöka sätta in den diskussio
nen i sitt rätta och större sammanhang. Vi går i allmänhet tillväga på
det sättet att vi planerar strikt sektorsvis. I varje fall sker det i den
första omgången - och det är kanske riktigt. En bostadsplanering
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sker efter bostadspolitiska önskemål och behov, och den göres av
administratörer inom bostadssektorn och av politiker som är speciellt
bostadsintresserade. En sjukhusplanering sker efter sjukhusens önske
mål och behov, verkställes av administratörer inom sjukvården och
kompletteras av politiker som är mycket intresserade av att vi får
många och bra sjukhus. Det går till på samma sätt vid vägplanering,
skolplanering och forskarplanering.

Det genomgående i alla dessa planeringar är att de göres på
grund av det behov som är aktuellt och där planerarna av naturliga
skäl ser sitt eget område som det väsentliga. J ag har någon gång mera
dramatiskt uttryckt det så att man planerar med skygglappar för ögo
nen när det gäller alla andra områden. Det är kanske inte i oeh för sig
någon anklagelse, utan det är en naturlig följd av systemet. Därför
får man i regel planeringar som är för optimistiska i sina slutled
ningar. Alla de där planeringarna skall i sista hand vägas samman
i en total planering inom ramen för en förutsatt, rimlig ö,kning av re
surserna, d. v. s. i det framtidsperspektiv vi nu har - och där är jag
så aktuell att jag refererar till den i dag offentliggjorda långtidspla
neringen - 4 procents ökning av nationalprodukten varje år.

Vid total planering tillkommer också att industrins investeringsam
bitioner inte flyter fram som någon lugn och stilla älv utan snarare
präglas av tidvis återkommande vårflödell och tidvis lugnvatten. Vi
hade en industriell investeringsaktivitet i utpräglad grad från 1957
och ett stycke in på 1960-talet, men sedan låg de investeringarna oför
ändrade till i år. Ja, 1964 noterade vi t. o. m. en nedgång. Av natur
liga skäl kunde andra sektorer, t. ex. bostadsbyggandet och de offent
liga investeringarna, under dessa lugna industriinvesteringsår få större
utrymme för sin expansion. Det var ju bara riktigt och naturligt. Vi har
under de gångna åren på 1960-talet haft en expansion i bostadsbyggan
det på i genomsnitt 7 a8 procent årligen.

När det gäller kommunernas investeringsökningar kan vi redovisa
siffrorna 12 till 15 procent i årlig stegringstakt. Den statliga sektorns
ökningstakt har legat mellan 3 och 4 procent. Industrin har som jag
l1ämnde legat på plus minus noll. Allt detta har skett inom en total
investeringsram som väl under de första åren på 1960-talethar hållit
sig på ca + 5 procent årligen.

När industrin nu glädjande nog kommer tillbaka och ökar sina in
vesteringar, så är det helt i överensstämmelse med statsmakternas in
tentioner. Vi räknar med att ökningen i industriinvesteringarna under
fjolåret uppgick till 8 procent, oeh enligt de enkäter som gjorts kom
mer de under 1966 att öka med ytterligare 14 procent. Naturligtvis
kan de andra sektorerna då av lätt insedda skäl inte fortsätta som om
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ingenting hänt. Med hänsyn till industriexpansionens strategiska roll i
vår bytesbalans och vår ekonomi tror jag att vi på de allra flesta håll
är eniga om att den nu pånyttfödda industriella aktiviteten b~r få sina
behov och önskemål tillgodosedda. Det är därför som budgeten måste
anvisa en lägre expansionstakt för bostadsbyggande och offentliga
investeringar. Ty vi skall ju pressa in alla aktiviteter i det totala ut
rymme på 4 procent som jag nyss nämnde om.

Den påstådda ryckigheten i planeringen är således betingad av att
man helt enkelt inte kan lägga upp några fasta program för den in
dustriella expansionen och räkna med att de håller till punkt och
pricka. Det blir det fria näringslivets egna bedömningar som avgör
graden av aktivitet eller passivitet under olika tidsperioder.

Att man dessutom av andra skäl tvingas riva sönder en del av de
olika sektorernas planering är, som jag sade, betingat av att en enkel
addition av alla dessa planeringar ofrånkomligen spränger alla gränser
för våra totala resurser. Jag är medveten om att denna sista och ofrån·
komliga bedömning och avvägning många gånger grusar sektorpla
nerarnas förhoppningar, oc'h jag är inte överraskad om de blir irrite
rade. Inte heller är jag överraskad av kritiken för påstådd planlöshet
och ryckighet hos den centrala sidan. Men fastän jag ansträngt mig
mycket har jag inte kunnat finna någon gyllene väg, som löser de
problemen.

För att återgå till vad jag inledningsvis kallade för bytesbal~nsens
ultimativa krav vill jag framhålla att den överefterfrågan som vi haft
inom vår egen ekonomi självfallet måste dämpas. Jag tror inte att vi
skall dämpa den när det gäller industrins investeringsambitioner, så
vida de inte på ett i dag alldeles oväntat sätt rasar iväg ö·ver och bort
om alla gränser. Den risken föreligger väl inte. Vi får göra den dämp
ningen på andra avsnitt, bl. a. på den privata konsumtionen.

Här vill jag med all den kraft som jag är mäktig understryka en
sak, som jag funnit att man ofta och gärna misstolkar i den offentliga
debatten. När jag talar om en dämpning av de offentliga investe
ringarna och på bostadsbyggandets område. samt när det gäller den
privata konsumtionen, så är det inte fråga om att gå ned ifrån den in
vesterings- och konsumtionsnivå vi har i dag, utan det gäller att nöja
sig med en mindre ökning på dessa områden än vad vi kunnat tillgodo
räkna oss under det tidigare 1960-talet. Det är alltså ökningstakten
som skall dämpas.

Vi har som sagt räknat med att 1966 skall ge oss 4 procent i ökade
resurser. Om jag exemplifierar det med hänsyn till dagens national
produkt, uppskattad till drygt 100 miljarder kronor, så är det följ
aktligen drygt 4 miljarder mer att fördela på konsumtion och illveste-
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ringar. Om jag utvecklar teorin ytterligare, gäller det att fördela kon
sumtionen på privat och offentlig konsumtion oc'h att fördela investe
ringarna på näringslivet och den offentliga sektorn, stat och kommun
och bostäder.

Vi har sett situationen så, att det för dagen är klok politik att för
söka styra över resurserna så att vi får en viss prioritering av investe
ringarna och den offentliga konsumtionen. De tunga posterna i den
offentliga konsumtionen är naturligtvis de områden som representeras
av skolans, utbildningens samt sjuk. oc'h åldringsvårdens expansion.

Vidare har vi ansett det vara en klok politik att försöka ge industri
investeringarna en viss prioritet. Detta har endast kunnat ske genom
att lugna ned takten i kommuninvesteringarna. Den sektorn har en tid
varit den mest expansiva. Dessutom får bostadsbyggandet lugna ner
sig. Vi räknar därför med att bostadsbyggandet skall ligga kvar där
det legat under 1965, vilket i och för sig är en hög nivå. Det blir inte
någon ökning där, i varje fall ingen ökning som är värd att tala om.

För att åstadkomma detta tarvas en serie styrmedel, där finanspo.
litiken, statsbudgeten samt penning. och kreditpolitiken får bli de vä
sentliga inslagen. Som komplement till dessa styrmedel, som är mera
generellt verkande, har regeringen också möjligheter att göra vissa
specialingripanden i form av fysiska regleringar. Jag tänker härvid
närmast på den schablonerade tillståndsgivning som riksdagen gav re
geringen fullmakt att utnytja för något år sedan. Där kan vi skjuta
på framtiden vissa byggen, som kan betraktas som mera sekundära
i det allmänna slagsmålet om arbetskraft och kapital. Under 1965 har
sådana byggen till ett värde av ca 800 miljoner kronor vägrats igång
sättningstillstånd. Den arbetskraft och det kapital som de byggena
skulle ha tagit i anspråk har alltså kunnat ställas till förfogande för
v'äsentligare ting, t. ex. bostäder och industriinvesteringar.

Budgetpolitiken bör i dagens ekonomi utformas med den gentemot
samhällsekonomin neutrala målsättningen att staten skall ta in lika
mycket pengar som den ger ut och alltså i det avseendet inte stimulera
den ekonomiska aktiviteten. Under budgetåret 1964/65 och även inne
varande budgetår har den målsättningen uppfyllts. Budgeten har un
der dessa båda år varit totalbalanserad, d. v. s. löpande inkomster har
täckt inte bara driftutgifterna utan även statens utlånings- och inves
teringsutgifter. Budgeten har således varit totalbalanseracl, och man
kunde kanske då säga att finanspolitiken enligt den gamla, konven
tionella uppfattningen har gjort sitt.

Jag tror mig emellertid våga säga, att trots denna totalbalansering
av budgeten under det förflutna och det innevarande budgetåret har
ändå anspänningen på ekonomin varit så stark att tendenserna till över-



8 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS SAMMANTRÄDE DEN 14 JANUARI 1966

ansträngning varit påtagliga. Och ändå har den totalbalanserade bud
geten understötts aven hög ränta och en hård kreditåtstramning.

Naturligtvis inställer sig den reflexionen att det inte bara är total·
balansen i och för sig som styr ekonomin ill i lugna och balanserade
banor, utan när våra ambitioner är så starka som de har varit under
1964 och 1965 på skilda områden - ja, då blir det fråga om andra
och kompletterande värderingar. Jag syftar då på den absoluta om·
fattningen av olika aktiviteter såväl inom den offentliga som den pri
vata sektorn: bostadsbyggandet, de offentliga investeringarna samt nä
ringslivets investeringar. Det är just från denna utgångspunkt som bud
geten i år motiverar sina begränsningar i den ökningstakt som vi har
varit vana vid.

Teoretiskt kan man naturligtvis säga att en kraftig överbalansering
av totalbudgeten skulle ha en tillräckligt kontraktiv verkan för att
återställa lugnet inom ekonomin. Teoretiskt kan man naturligtvis också
tänka sig att företa så starka skatteutskrivningar att man på den vägen
dämpade efterfrågan och fick den att gå i lugna banor. Men det för
utsätter en politisk disciplin både inom regeringspartiet och inom oppo
sitionspartierna, som jag föreställer mig knappast är av denna världen.
Jag vågar således personligen inte ställa mina budgetambitioner högre
än att budgeten finanspolitiskt skall vara neutral, och att boten mot
övertrycket får sökas på andra och mera kompletterande vägar.

Låt mig från dessa funderingar så gå över till en mera konkret redo
visning av budgetens utformning och innehåll. Jag skall försöka göra
det ganska kort, eftersom jag ju har haft tillfälle att redovisa dessa
ting i andra sammanhang.

Vissa väsentliga reformavsnitt måste anses vara så hårt politiskt
bundna att de under alla förhållanden måste fullföljas. Det föreligger
en allmän politisk enighet i det avseendet. Sålunda kan våra drygt
l miljon folkpensionärer räkna med en standardhöjning genom en ök
ning av pensionerna vid sidan av de indextillägg som automatiskt ut
löses vid eventuella prisstegringar. Antalet folkpensionärer stiger också
år från år, med de ofrånkomliga kostnadsstegringar som därmed föl
jer. Våra ungdomskullar rullar fram genom en väsentligt utbyggd
och förbättrad grundskola, över gymnasier, fackskolor och yrkesskolor.
I en tidigare oanad omfattning går de vidare till studier vid universi
tet och högskolor. Detta betyder en enorm ekonomisk ansträngning för
samhället. Kostnaderna för utbildning och forskning är nu den tyngsta
posten på statens utgiftssida och uppgår till 5,5 miljarder årligen. Vi
är emellertid beredda att ta de konsekvenserna, eftersom vi anser att
insatserna för vår ungdoms utbildning i framtidsperspektivet kommer
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att framstå som en god och nödvändig investering, även om den kan
verka mycket betungande i dag.

Likaså har det ansetts ofrånkomligt med en personell upprustning
på rätts- och polisväsendets område. De huvudsakliga motiven härför
har varit de brottsförebyggande åtgärderna och behovet aven bättre
trafikövervakning. Under 1965 genomfördes också en kommunal skat
teutjämning, en reform som radikalt förbättrade de svaga kommuner
nas ekonomi. Variationerna i kommunalskatten mellan rika och fattiga
kommuner skulle denna reform fÖTutan vara enorma. Vi skulle då ha
kommuner llppe i Tornedalen med en kommunalskatt på 36 kronor,
samtidigt som kommuner i Skåne bara hade 12-14 kronor. Genom
kommunalskatteutjämningsreformen har vi nu kommit dithän att lati
tuden där är mycket starkt krympt. Den kan röra sig om 5 il 6 kronor
i de båda ytterlighetsfallen.

Nu är denna reform så konstruerad att den automatiskt garanterar
värdebeständighet, och där växer statsutgifterna med 260 miljoner. I
denna komlTIunala skatteutjämning satsar vi f. n. l 150 miljoner. Det
är en stor utgift, men ofrånkomlig ur rättvisesynpunkt. Det är ju knap
past rimligt att medborgarna i en fattig kommun skall betala högre
kommunalskatt än de som bor i de rika kommunerna. Dessutom är den
fattiga kommunens invånare i allmänhet missgynnade också när det
gäller de tjänster som kommunen ger sina nledborgare.

Trots den fulla sysselsättningen och på vissa områden en klar brist
på arbetskraft kräver arbetsmarknads- och lokaliseringspolitiken ener
giska insatser. Budgetutgifterna där överstiger f. n. l miljard även i
dagens konjunktur. Rationaliseringen inom jord- och skogsbruk, där
man friställer människor, och expansionen inom industrin, som efter
frågar arbetskraft, ställer stora krav på arbetsförmedlingen, omskol
ningen och rörlig'hetsfrämjande åtgärder för den omflyttning som blir
nödvändig.

Härtill kommer att vi nu har satt igång med en ny ocll effektiv
lokaliseringspolitik. Och allra sist tillkommer beredskapsarbetena,
som i dag är dyrbara. En vägarbetare i beredskapsarbete kostar per
dag 500 kronor, om hänsyn tages till den väldiga maskinpark bakom
varje man som vi i dag arbetar med.

Låt mig också i sammanhanget poängtera att den lokaliseringspolitik
vi drivit under den senaste tiden med användning av investeringsfonds
medel enligt min mening ännu ett tag framöver har sitt berättigande,
även om den har kritiserats rätt hårt på sina håll. Det betyder ofant
ligt mycket om de stora och ekonomiskt solida och slagkraftiga in
dustrierna etablerar sig i de industrifattiga delarna av landet, där just
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den lediga arbetskraften står till förfogande. Det tidigare psykiska
motståndet mot etablering i norr har på den vägen kunnat brytas.

Den etableringen har också sina fördelar därigenom att den skapar
större stabilitet och lägre flyttningsfrekvens bland de anställda i sådana
Norrlandsfilialer. Självfallet har arrangemanget också en samhälls
ekonomisk ,aspekt, eftersom folkomflyttningen har sina begränsningar
med hänsyn till kraven på bostäder, skolor och andra samhällsinsti
tntioner samt - vilket är andra sidan av samma mynt - dell minskade
destruktion av det kapital som ligger i bostäder, skolor och samhälls
institutioner i avflyttningskommunerna och som i annat fall inte blir
utnyttjade. Den rörelsefrämjande arbetsmarknadspolitiken och den
lokaliseringspolitik som nu bedrives menar jag är två saker som kom
pletterar varandra.

I anslutning till situationen på arbetsmarknaden, där vi på grund
av vår befolkningsutveckling har att räkna med en i förhållande till
efterfrågan klar brist på arbetskraft inte bara under de närmaste fem
åren utan låt mig säga den närmaste 15-årsperioden, har trots den fi
nanspolitiska återhållsamheten ändå en ny reform nu släppts fram.
Eftersom de gifta kvinnorna är vår viktigaste och ännu i stor utsträck
ning outnyttjade arbetskraftreserv, föreslås en kraftig förstärkning
av barnstugeverksamheten. Vi har räknat med att därmed skapa möj
ligheter för den arbetskraftreserven, gifta kvinnor med barn, att göra
en insats i produktionen.

De statliga affärsverkens investeringar ökar inom ramen för en
antagen statlig investeringsökning om 4 procent. Det betyder en expan
sion för televerket för att möta en fortsatt stegring av telefontrafiken
och när det gäller tillströmningen av nya abonnenter. För SJ:s del inne
bär planerna en upprustning av lokaltrafiken på järnväg inom Stor
stockholmsområdet enligt tidigare åtaganden, och för vattenfall pla
Ileras en utbyggnad av kraftproduktionen för att möta en stigande
efterfrågan och garantera en tillfredsställande torrårsreserv.

Våra ansträngningar på bostad,sbyggandets område står naturligtvis
- och kommer att stå, det försäkrar jag er! - i det politiska intressets
centrum. Bostadsbristen är ett ständigt lika irriterande problem, ytter
ligare accentuerat genom den snabba folkomflyttningen och kraven
att vi snabbt skall bygga oss ur den bostadsslum som ända in i vår tid
har varit de breda folklagrens följeslagare. Dessa motiv har varit till
räckligt starka för att anstränga våra resurser till det yttersta - och
kanske litet därutöver. Vårt bostadsbyggande torde i dag i relation till
folkmängden vara bland de högsta i världen, kvalitetsmässigt förmod
ligen det främsta. Det representerar en årlig kapitalinsats på mellan
6,5 och 7 miljarder kronor, och genom sin omfattning och tyngd är det
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en alldeles avgörande faktor i den avvägning som den samhällsekono
miska bedömningen ständigt tvingar oss till.

Bostadsbyggandets ökningstakt, som under senare år har legat över
ökningstakten i nationalprodukten, -har kunnat realiseras genom att in
dustriinvesteringarna har stagnerat. Av skäl som jag tidigare anfört
är och måste situationen där bli annorlunda under det kommande
året. Vi har i det läget stannat för att bibehålla bostadsbyggandet på
den i och för sig höga nivå det har i dag. Visserligen kan man i tid
ningarna läsa - och det står också i statsverkspropositionen - att vi
höjer igångsättningarna från 88 000 till 92 000 lägenheter, men då
antalet av under arbete varande byggen i dag är mindre än för ett år
sedan, betyder det en oförändrad nivå i fråga om anspråken på arbets
kraft och kapital.

Den snabba kostnadsstegringen på byggnadsområdet under 1964 och
större delen av 1965 visar också klart att vi har tagit i hårdare än vad
som var riktigt lämpligt. Hyresgästerna har rättmätiga anspråk på att
få sina bostadskostnader fastställda efter sunda och balanserade för
hållanden inom själva produktionen, så långt detta nu går att åstad
komma. Även av den anledningen är därför en något lugnare atmosfär
nödvändig. En viss anpassning till dagens faktiska byggkostnader sker
genom en höjning av den basränta som i dag utgÖr det generella sub
ventionsinslaget i bostadspolitiken. Detta kommer naturligtvis att bli
en irritabel sak. Det är ju fråga om hyres~höjningar i bostadsfastigheter
byggda mellan 1957 och 1965 samt i 1966 års nyproduktion, som va
rierar från lägst 10 till maximalt 17 procent.

För att åstadkomma den av alla eftersträvade åtstramningen i fi
nanspolitiken har inte endast bostadsbyggandets utan även vägbyg
gandets ökningstakt dämpats. Anslaget för vägbyggande är i dag 900
miljoner (jag utgår då ifrån vad som går ut via det reguljära anslaget
och vad arbetsmarknadsstyrelsen satsar på vägarbeten), och det be
loppet blir oförändrat. Men underhållsanslaget räknas upp. Det bör
ses i sammanhang med att arbetena med omläggningen till högertrafik,
som finansieras på sitt särskilda sätt, kommer igång på allvar nästa
budgetår och kommer att ta i anspråk såväl arbetskraft som material
och kommer att i första hand konkurrera med gatubyggandet i städer
och tätorter.

På grund av kostnaderna för den ofrånkomliga automatiken i stats
utgifterna skulle dock målsättningen, en stark finanspolitik, inte kunna
realiseras trots här angivna åtstramningar, om inte särskilda åtgärder
vidtoges. Som exempel på sådana åtgärder kan nämnas återhållsamhet
med försvarets planerade beställningar och investeringar och en in
komstförstärkning via vissa punktvis insatta skattehöjningar. I den nu
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löpande försvarsöverenskommelsen står klart angivet att om det ekono
miska läget så påkallar, kan förskjutningar ske i försvarets beställ
ningar och investeringar. I årets budgetförslag har det förutsatts att
detta sker under nästa budgetår med riktpunkten att en till 350 miljo
ner uppskattad beställning skjutes på framtiden.

De skattehöjningar jag talade om drabbar sprit, vin, bensin och olja.
Samtidigt föreslås en viss höjning av telefonsamtalsavgifterna för att
finansiera televerkets ökade kostnader och investeringar.

Vid beskattningen av alkoholdrycker har som princip gällt att priset
skall följa med i den allmänna prisutvecklingen. Det finns även nykter
hetspolitiska skäl för den punktskattehöjningen. Spriten bör inte bli
relativt billigare än övriga varor. Våra beräkningar har därför varit
mycket omsorgsfulla, och vi har hamnat på ett förslag som betyder
plus 3 kronor för en helbutelj brännvin och motsvarande justeringar
för andra alkoholsortiment alltefter alkoholstyrkan samt 65 öre på
en butelj lättvin och motsvarande justeringar på starkvin, beroende
på alkoholstyrka.

Vi har varit mycket angelägna om atr lned de justeringarna till
punkt och pricka återställa prisrelationen mellan spritvarorna å ena
sidan och andra varor å andra sidan. Med denna skattehöjning åter
ställer vi relationerna sådana de var 1963.

Höjningen av bilaccisen motsvarar ungefär 500 kronor på en bil av
normal storlek. Det känner alla till. Tidningarna började ju skriva
om det redan vid årsskiftet. Bensinen drabbas aven höjning med 5 öre.
Vi har för närvarande en import på ungefär 200 000 personbilar per
år, och den importen har under senare år tagit en relativt större och
större andel av den svenska bilkonsumtionen. Det är en tung post i vår
utrikeshandel som måste betalas, och det är ur bytesbalanssynpunkt
mycket välgörande, om vi på den punkten kan lugna ner oss litet.

Även femöringen på bensinen har sin förklaring. Vi vill få en av
lugning både i biltrafiken och bilanskaffningen. Det är ingen tvekan
om att bilen samhällsekonomiskt är ett problembarn av stora mått, inte
bara därför att vi kör ihjäl drygt l 000 och invalidiserar 25 000 med
borgare varje år, utan vi ställes också inför hela detta oerhörda om
byggnadsproblem med enorma kostnader för städerna när det gäller
gatubreddning, genomfartsleder, sanering och allt som där rullas upp.
Hur roligt det äll är att köra bil - jag tycker själv att det är en tjusig
avkoppling - får bilexpansionen ändå inte gå alltför snabbt. Det bar
vi inte råd med.

Dessa åtgärder gör att budgeten nu presenteras som en rimligt stark
finanspolitik. Enligt min mening - oc'h där är jag beredd på opposi
tion - korresponderar den med det sanlhällsekonomiska läge som
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jag här har beskrivit. I budgetens utgiftssumma på totalt 31 240 miljo
ner stannar det statliga upplåningsbehovet vid ca 200 mi~joner.

Den nu presenterade statsverkspropositionen skall alltså enligt vår
mening medverka till att realisera den ekonomiska planritning för
1966 som vi i finansplanen .vågat oss på att skissera och som jag här
har försökt att redogöra för. Den bygger på att vi får en ökning av
nationalprodukten med 4 procent och att vi ger en viss favorisering av
offentlig konsumtion och investering. Vi har räknat med en uppgång
i den offentliga konsumtionen på 5 procent och en investeringsökning
på 10 procent för näringslivet (därinom för industrin, plus 14 pro
cent), för konlmunerna plus 8 procent - alltså en dämpning från de
12-·14 procent vi haft tidigare under 1960-talet - för staten plus 4
procent och för bostäderna plus 1/2 procent. Sistnämnda ökning har
jag kallat för plus minus noll. En halv procent är ju en så lit.en juste
ring att det knappast finns några motiv för att tala om en ö-kning där.

Vi räknar med att kunna realisera en exportökning på 7 procent och
en importökning som stannar vid 5 procent. Dessa senare. siffror på
verkas av den förändrade bedömningen visavi lagerposten, som jag
tidigare redovisat. Kvar står därefter för den privata konsumtionen en
ökning med 2,5 procent.

Om jag där roar mig med att analysera den privata konsumtionen,
så är det klart att våra drygt l miljon folkpensionärer tar en relativt
större del än andra kategorier. Våra ungdomar under utbildning tar väl
också en relativt större del än andra. För några av dem som jag har
glädjen att se som åhörare här i kväll, och som i fackliga sammanhang
har att bevaka de aktiva gruppernas intressell vid fördelningen, ser det
naturligtvis långt ifrån angenämt ut.

(Allt vad jag här säger är justeringar i fasta priser. Det känner ni
väl alla till. Jag vill bara för ordningens skull understryka det.)

För att realisera denna planering har vi utgått ifrån en inkomststeg
ring i lugnare takt än under de sistlidna åren, och en pluspost i det
slutliga saldot skulle också vara en prisstegring i lugnare takt än den
vi haft på senare tid.

Riksrevisionsverkets inkomstberäkningar, som har inlämnats till
finansdepartementet vid arbetet med budgetens utformning har i år
redovisats utifrån helt inflationsfria grunder och förutsättningar. Ma.n
har där räknat upp inkomsterna med 4 procent under såväl 1966 som
1967. För egen del har jag tillåtit mig göra ett fritt antagande, eftersom
jag anser att en redovisning från helt löne- och prisstabila grunder av
denna karaktär är realistisk.

Så här i efterhand har lönesumman för 1965 beräknats ge SOIU re
sultat en kollektiv ökning av inkomstsumman på 10 procent. Samti-
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digt med denna ökning hade vi under fjolåret en prisstegring på 3,5
procent. Jag är medveten om att flera av mina åhörare vill protestera
mot detta mitt påstående, eftersom de kanske inte alls känner igen den
siffran för prisstegringen. Men det är siffran exklusive konsekvensen
av den höjda omsättningsskatten. Jag ry.enar nämligen, att om man
skall göra en korrekt redovisning av prisstegringen, så skall man inte
diskutera vad' som är en följd av ett medvetet politiskt beslut. Vi kun
de ju i stället tagit in de skatteinkomsterna via inkomst-, förmögen
hets- och bolagsskatt. Då får vi inget genomslag på konsumentpris
index. Nu valde vi i stället att ta in inkomsterna över omsättningsskat
ten och fick då helt självfallet ett prisgenomslag. Men jag tycker det
är riktigare att redovisa prisstegringen exklusive skattekonsekvensen.
Då kommer vi fram till en prisstegring på 3,5 procent.

Med den skärpning av finanspolitiken och andra element i den eko
nomiska politiken, vilka jag här har redovisat, uppskattas nu lönesum
mailS ökning till 7 procent under 1966. Det är ett antagande som mina
medarbetare och jag har gjort själva och avser alltså den kollektiva
inkomststegringen. I konsekvens med den lugnare inkomsttakten har
också ett logiskt antagande gjorts om en prisstegring som stannar vid
2,5 procent.

Jag är som sagt medveten om att man kan ha delade meningar om
detta inkomstantagande, och jag tror inte att jag får instämmanden
från alla håll. Förmodligen anser man på löntagarsidan att det är en
för låg uppskattning. På företagarsidan, där man även 1966 får känna
av ökade sociala utgifter .- höjd ATP-avgift och sannolikt (när jag
säger sannolikt, så menar jag det) en fö-rhöjd sjukförsäkringsavgift
.är det mycket troligt att man kommer att säga att detta antagande om
'7 procent i inkomstlyft är för högt. Men jag gör ändå det antagandet.
Jag tror mig - med alla erforderliga reservationer - ha kommit
något så när rätt.

Naturligtvis kommer budgeten inte bara att föranleda protester från
arbetsmarknadsorganisationerna när det gäller de nämnda inkomst
antagandena. Man kommer givetvis också att lufta sin kritik över att
bostadsbyggandet inte får följa med i en antagen ö·kning av national
produkten, att det utmätta utrymmet för skolbyggande är tilltaget i
underkant, att vägb'yggnadsanslaget inte har räknats llPP och att
ökningstakten i den kommllnala expansionen har modifierats. På
sådant avsnitt känner man med olust begränsningen i sin egen aktivitet
i behoven och önskemålen. Men begränsningen har här som i all
annan planering gjorts med hänsyn till helhetens fordringar och krav.

Jag inledde denna presentation med att redovisa det ultimativa kra
vet att återställa vår bytesbalans, och jag skall sluta med att upprepa
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det. I själva verket är det inte fråga om något annat än dels att åter
ställa den avgörande faktorn i hela vår ekonomiska frammarsch, en
aktiv utrikeshandel, dels att rusta oss för framtiden i avseende på in
vesteringarnas fördelning. Endast då kan vi i fortsättningen hävda oss
i en gradvis hårdare internationell konkurrens, trots att vi har ett rela
tivt högt löneläge och trots den extrabelastning som vissa handelshin
der ute i världen 'nu och i framtiden kan resa för vår export.

Jag föreställer mig att svenska folket är överens med mig, när jag
slutligen konstaterar att vi inte i längden kan garantera den fulla sys
selsättningen genom att bygga hus, vägar, skolor och sjukhus åt var
andra. Alla dessa aktiviteter, nödvändiga oeh ofrånkomliga i ett pro
gressivt samhälle, kan endast fullföljas om vår industriella slagkraft är
obruten. Men det kommer måhända att tarvas ett visst kvantum av
upplysning och en viss förmåga att se över det egna intresseområdet~

om den politiken skall lyckas och om vi skall kunna föra den i hamn.
Personligen är jag tillräckligt optimistisk för att tro på detta~

herr ordförande.

Ordföranden: Jag ber att få framföra föreningens varma tack till
statsrådet Sträng för denna utomordentligt klara och upplysande redo
görelse för den ekonomiska situationen och därmed sammanhäng.ande
ekonomisk.politiska problem. Det är tydligt att den ekonomiska poli
tiken under det kommande året kommer att ställas inför många och
svåra problem, kanske svårare än vi haft på länge.

Men trots den mycket övertygande argumentering som statsrådet
har presterat för sin linje, kall' det ju tänkas att det finns någon här i
salen som 'har invändningar att göra. Därför ber jag nu att få förklara
ordet fritt.

Jag tar mig friheten hemställa att diskussionsdeltagarna försöker
begränsa sina anföranden till omkring tio minuter.

Docent Staffan Burenstam Linder: Herr ordförande! Ett lands ekonomi
befinner sig' alltid i en process, som karakteriseras av ständiga förändringar,
vilka innebär ett hot mot en balanserad expansion. Flertalet av dessa föränd
ringar har den egenheten att de tenderar att ta ut varandra, så att man inte
behöver bekymra sig om dem närmare. Men ibland råkar ekonomin i den
situationen att det är så starka störningar som går i en viss given riktning~

att den råkar in i ett läge, som kännetecknas av brist på balans. I en sådan
situation är det sj älvklart den ekonomiska politikens uppgift att skapa krafter,
som drar i motsatt riktning. Genom den ekonomiska politiken kan man då
återställa balansen. De viktigaste ekonomisk-politiska åtgärderna återfinnes då
givetvis inom ramen för finans- och penningpolitiken.

Nu vill j ag fråga om det inte är så att vi i dagens läge står inför en situation,
som är ur teoretisk synpunkt intressant och ur praktisk synvinkel riskabel,
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nämligen den att möjligheterna att driva verksam finanspolitik synes ha minskat.
De åtgärder - netto - som redovisas i finansplanerna i år och förra året,
och för övrigt ett antal år dessförinnan, utgör knappast finanspolitik i veder
tagen bemärkelse. ,De innehåller egentligen en serie nya, ytterligare störningar
i samma riktning som de störningar politiken syftar till att korrigera.

Det är' min uppfattning - och jag uttrycker den medvetet provokativt 
att det är lika rimligt att tala om finansiella störningar som årligen återkommer
i budgeten, som att tala om finanspolitik. Möjligen skulle man kunna säga att
det i ett läge av lågkonjunktur bedrives finanspolitik i form av utgiftshöj ningar,
men man kan också använda min terminologi och säga att det är en kombina
tion av omständigheter som gör att de från budgeten utgående störningarna i
en lågkonjunktur sammanfaller med vad man vid det tillfället skulle önska för
att motverka en nedgång.

Vi känner alla till den ekonomiska bakgrund till finansplanen, som herr
Sträng har redogj ort för, och jag föreställer mig att vi inte har någon som
helst invändning att göra mot allvaret i den bild· han här tecknade. Läget känne
tecknas av ett övertryck, som främst tar sig uttryck i ett hotande underskott i
bytesbalansen. I det läget skulle det alltså,· om vi verkligen skall kunna tala om
finanspolitik, fordras något annat än vad jag för min del anser att finans
ministern presenterat för oss.

Jag kan självfallet inte här gå igenom hela budgeten och göra en analys av
hur den kommer att slå i ekonomin, men det torde vara uppenbart att detta
inte är en budget, som kan karakteriseras som stabiliserande. Statsutgifterna
stiger när allt kommer omkring med betydligt mer än de reala resurserna rim
ligen kan tänkas göra. Det finns ett antal punktskatter, men dessa kommer att
.suga upp endast en del av efterfrågeöverskottet. För övrigt kan det också hända
att vissa av punktskatterna i sin tur kan ha en destabiliserande effekt, nämligen
rOm de föranleder ytterligare kompensationsanspråk vid arbetsmarknadsparter.
.nas förhandlingar. Att sådana anspråk redan nu reses på grund av vårt nuva
rande skattettryck förefaller mig i högsta grad sannolikt, även om finans
ministern vid ett antal tillfällen av taktiska skäl har velat förneka detta.

Men även om jag bortser från den typen av indirekta effekter, vågar jag
.ändå gissa att det så småningom kommer att visa sig att budgetens försämrade
.saldo och lyftningen på såväl inkomst- som utgiftssidan kommer att ha en på
,ekonomin störande effekt.

Det är mot denna bakgrund som det är tveksamt om man kan tala om
finanspolitik. Finansministern gör det naturligtvis och säger att hans budget
.är stark och hans finanspolitik stram. Detta är den' bild han försöker förmedla
.även om han låtit mera pessimistisk i kväll än j ag tyckte att han verkade, när
jag läste finansplanen. Men det är ju ändå de konkreta åtgärder han föreslår i
:finansplanen, som vi har att rätta våra kommentarer efter. Och i stället för
.att tala om den strama finanspolitiken skulle j ag vilj a föreslå, att finansminis
tern frågade sig: Har vi i år anledning hoppas att de störningar jag introdu
·cerat inte är så stora att de försätter ekonomin i ett verkligt allvarligt läge?

Om man framställer saken så, minskar riskerna att han lurar sig själv och
.andra. Debatten blir då också klarare och vi får en bättre uppfattning om vilka
.andra ekonomisk-politiska medel, som kan behöva insättas i denna situation.
Som det nu är tycker jag att finansministern, åtminstone i finansplanen, verkar
lättsinnigt optimistisk. Han anser att lönestegringarna och inflationstakten
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kommer att bli betydligt lägre än tidigare, att exporten kommer att öka kraftigt
och att importökningen kommer att bli betydligt långsammare. Jag undrar om
det inte är så att alla dessa optimistiska utsagor är en reflex av att han anser
att han har fallit för frestelsen att anse det vara en verkligt stram finanspolitik
som nu föreslagits.

Jag skulle kunna sluta här om j ag inte visste från tidigare tillfällen i detta
forum att finansministern inför kritik av denna typ alltid ger ett politiskt stan
dardsvar. Han ställer motfrågan till sina kritiker, vad de sj älva skulle ha velat
göra. Eller - mera konkret - han brukar fråga om det är utgifterna för vägar,·
skolor, åldringsvård eller sj ukhus, som man vill skära ned. I sig sj älv är denna
fr.åga naturligtvis intressant, därför att den indikerar att finansministern i
budgetarbetet har varit på j akt efter ytterligare nedskärningar i syfte att verk
ligen, åstadkomma någonting som kan kallas för finanspolitik, men att han
anser sig ha haft politiska svårigheter att fullfölj a sina ansträngningar.

Men frågan har också den innebörden, att finansministern anser, att han
med den har fått sista ordet. För att vinna gehör för den synpunkt jag här har
försökt framföra vågar j ag mig därför på att ge ett svar på finansministerns
fråga. .

Mitt svar är att alla de behov som finansministern brukar räkna upp är ytterst
angelägna. Jag anser dem inte angelägna i den triviala bemärkelsen att vi gärna
vill ha allt vad vi kan peka på här i världen. De är i stället angelägna i den in
tressanta bemärkelsen att behoven är så markerade, att konsumenterna g~rna

skulle vilja använda ökade resurser på dem. Därför måste vi också ordna att kon
sumenterna får möjlighet till detta. Men problemet är att vid nuvarande skatte
och utgiftsnivå detta inte går att åstadkomma över den offentliga budgeten utan
att prisge den stabiliseringsfunktion, som jag anser att finansministern redan
eftersätter. Därför måste man på vissa punkter, t. ex. bostadssidan, minska
statens åtaganden och öka individernas möj ligheter att sköta sina egna
intressen. Att minska de offentliga utgifterna i viss mån är därför inte att
eftersätta viktiga behov utan att tillåta att de verkligen kan tillfredsställas. Förr
sade man med all rätt att den eller den uppgiften är så betydelsefull att den
måste staten ta hand om. Men j ag undrar - fortfarande provokativt - om
man inte numera i stället kan säga att den och den uppgiften är så angelägen
att den måste tas ifrån staten, därför att staten med nuvarande skatte- och
utgiftstryck saknar väsentliga möjligheter att skaffa de resurser, som är erfor
derliga för att klara uppgiften.

Det omtalade kösamhället, som vi alla har praktisk känning av, är ett uttryck
för denna brytning mellan å ena sidan statens åtaganden och å andra sidan
statens svårigheter att undgå att den ekonomiska balansen hotas i alltför hög
grad om dessa åtaganden skulle uppfyllas.

För att undvika missförstånd ber jag att få antyda vad jag menar med ett
mycket enkelt exempel. Låt oss anta att en bestämd utgift inom en viss funktion
optimalt borde uppgå till ett belopp, som vi kan ge indexvärdet 10,. t. ex. 10
miljarder. Om de enskilda medborgarna själva fick avgöra hur de skulle sköta
den saken, skulle de kanske bara använda 7 miljarder, t. ex. därför att de har
en ofullständig kännedom om framtiden och av den anledningen satsar för litet
på sådana saker som utbildning och olika försäkringar.. I det läget vill staten
ingripa för att försöka åstadkomma den optimala utgiftsnivån. Men nu - och
det är alltså den saken j ag har velat understryka - har det blivit så att staten
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gj ort så stora åtaganden över hela linj en att man inte kunnat fullgöra dessa,
eftersom i så fall finanspolitiken i alltför hög grad skulle verka destabiliserande.
.Indexvärdet på de olika utgifter man kunnat göra inom olika områden har de
facto inte blivit mer än säg 6 i stället för optimala 10 och i stället för de 7,
som individerna själva skulle ha spenderat. Med dessa enkla siffror har jag
försökt visa, att staten kan sortera ut vissa åtaganden och därigenom förbättra
finanspolitiken inte bara ur stabiliseringssynpunkt utan också vad avser dess
möjligheter att fullgöra de åtaganden, som kan bedömas som viktigast.

Agr. lic. Clas-Erik Odhner: Herr ordförande! Finansministern ansåg att
budgeten skall vara finanspolitiskt neutral och att man skall föra en rimligt
stark finanspolitik, som korresponderar med det ekonomiska läget.

Men vad är innebörden i detta, att finanspolitiken skall vara neutral? Om
jag förstod herr Sträng rätt, menade han att det skall vara en balanserad
totalbudget. Men är det ett meningsfullt mått på budgetens finanspolitiska
verkningar?

Jag är litet förvånad över de mycket säkra uttalanden som i olika samman·
hang gjorts om den nu presenterade budgeten och dess samhällsekonomiska
verkningar, och jag hyser mycket stor respekt för dem som har ansett sig
kunna göra de uttalandena. Sj älv har jag nämligen funnit det vara mycket
svårt att på grundval av det material som presenterats i finansplanen och i
nationalbudgeten över huvud taget kunna få någon uppfattning om den samlade
verkan av budgetförslaget. De analyser som återfinnes på sidorna 38 och 39 i
finansplanen och som grundar sig på en jämförelse mellan budgetutfallet
1964/65, nuheräkningen för 1965/66 och budgetförslaget för 1966/67 är såvitt
jag förstår irrelevanta och dessutom ganska obegripliga.

Redan för tio år sedan lärde oss Assar Lindbeck att det första kravet på en
budgetanalys är att man jämför beräkningar som är tidsmässigt jämnställda,
d. v. s. budgetförslag mot budgetförslag, riksstat mot riksstat och budgetutfall
mot budgetutfall. ,Den systematiska förändring som budgeten genomgår i sin
livscykel, från förslag till slutligt utfall, gör en jämförelse mellan beräkningar
i olika utvecklingsstadier ganska intetsägande.

Men även en analys som inskränker sig till jämförbara budgetsaldon är i
och för sig mycket primitiv. De olika budgetposterna kan ju ha högst olika
samhällsekonomisk verkan, och en meningsfull analys bör därför helst utgå
från en gruppering av de olika posterna efter denna samhällsekonomiska verkan
och från en summering och jämförelse mellan de olika grupperna. Detta har
jag nu inte haft möjligheter att göra, men jag vill ändå utgå från den mera
primitiva budgetsaldoanalysen. Redan nu vill jag understryka att vad jag säger
här inte innebär någon kritik av den föreslagna finanspolitiken. Det är mycket
möjligt - eller i varje fall inte omöjligt - att den kommer att visa sig
alldeles förträfflig. Det har jag som sagt inte haft så stora möjligheter att
bedöma.

Men för att återgå till den i och för sig primitiva budgetsaldoj ämförelsen
- eftersom det är den enda som står oss till buds - kan vi finna att i för
hållande till föregående års budgetförslag har underskotten i årets totalbudget.
minskat med 750 miljoner kronor. Årets budget skulle med andra ord vara
trekvarts milj ard starkare. Men i föregående års förslag var de statsanställdas.
löneökning för det närmast kommande året inräknad, eftersom vi hade ett.
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tvåårigt avtal slutet 1964/65. I årets budget är den ökningen av naturliga skäl
inte inräknad.

Vid en höjning av statstjänarlönerna med de 6 procent som finansministern
uppskattar den allmänna löneökningen till försvinner hela den förstärkningen
av budgeten, eftersom varje procents ökning betyder ungefär 100 miljoner.
Vid ett lönelyft som mera ansluter sig till vad organisationerna begär blir resul
tatet en försvagning i stället för en förstärkning av årets budgetförslag i för
hållande till föregående års.

Vidare måste jämförelsen mellan de båda årens budgetförslag korrigeras,
om den underskattning av den kommande' löne- och inkomstutvecklingen som
finansministern av taktiska skäl alltid anser sig vara nödsakad till är större
det ena året än det andra. Finansministern sade att han uppskattar löne
ökningen till 6 procent, men det kommer löntagarna att säga är för litet, och
arbetsgivarna kommer att tycka att det är för mycket. Därmed ville han väl
antyda att han hamnat på en lämplig mellannivå. Men vi har genom åren sett
att ~e uppskattningar som gj orts i budgeten alltid har varit för låga.

Den där korrigeringen blir naturligtvis en i hög grad subjektiv bedömning,
men det förefaller som om underskattningen skulle röra sig om ett par, tre
enheter mer än i fj01 - vilket är mycket naturligt med hänsyn till att vi i år
har en avtalsrörelse. Om varje procentenhet då gör 200 miljoner i ökade
statsutgifter, så blir det återigen en minskning i budgeten av storleksordningen
1/2 miljard.

Inom parentes vill jag för övrigt påpeka en liten kuriositet. Herr Sträng har
i finansplanen med en beräknad höjning av den allmänna lönenivån på 6
procent kommit till identiskt samma preliminära försörjningsbalans som den
som förutses i nationalbudgeten vid en höjning av den allmänna lönenivån
med 7 procent. En höjning av lönenivån med l procent ytterligare beräknas
tydligen inte utöva den ringaste verkan på samhällsekonomin.

Vidare måste man vid sådana jämförelser medräkna den systematiska steg
ring i behållningen på reservationsanslagen som alltid uppkommer vid hög
konjunktur genom fördröjningar och leveranssvårigheter. Den behållningen
var för det senast tilländalupna budgetåret 600 milj oner. Att ökade reserva
tioner uppstår i nuvarande konjunkturläge är väl ganska klart, men om de
blir större eller mindre 1966/67 än 1965/66 är naturligtvis omöjligt att nu
avgöra.

Jag har här pekat på några väsentliga korrigeringar som måste göras vid
en jämförelse av de båda årens budgetförslag. Säkert kan herr Sträng peka
på många fler och kanske lika viktiga. Jag har bara velat visa på svårigheten
att av det föreliggande materialet dra några meningsfulla slutsatser, även om
man är så anspråkslös att man begränsar sig till en· sådan här primitiv saldo
jämförelse.

Men det finns ytterligare en faktor som i ännu högre grad försvårar en
bedömning av finanspolitiken, nämligen hanteringen av investeringsfonderna.
Under de första fem månaderna efter l juli i fjol har arbetsmarknadsstyrelsen
medgivit eller tillstyrkt att investeringsfondsmedel får tas i anspråk för inves
teringar till en beräknad total kostnad på l miljard kronor. Även under första
halvåret 1965 bevilj ades vissa tillstånd, dock med ett klarare lokaliserings
politiskt syfte och i samband med den forcerade utdelningen av lokaliserings
Dledel. Dessa åtgärder torde svara för en väsentlig del av det efterfrågeöver-
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skott som kunnat konstateras under fj olåret.
Man måste fråga sig varför myndigheterna under en utpräglad högkonjunktur

i denna utsträckning har frigj ort medel i investeringsfonderna, när deras ur
sprungliga syfte var det rakt motsatta, nämligen att stimulera konjunkturen
under nedgångsperioder. Den lokaliseringspolitiska effekten av dessa frisläpp,
som finansministern hänvisade till nyss, har ju varit mycket begränsad. Av
den nämnda miljarden kan väl knappt 200 miljoner beräknas komma på loka
liseringsområdet.

Den enda förklaring j ag kunnat finna är att regeringen har ansett att de
senaste årens erfarenheter av stagnationen inom industriinvesteringarna visat
att industrins investeringsbenägenhet är så svag även vid en balanserad efte~

frågan, att den måste stödj as av samhället i praktiskt taget alla konj unkturlägen.
När det gäller bedömningen av finansplanens och finanspolitikens effekt på

samhällsekonomin stöter man på en stor svårighet, nämligen den att de nämnda
från konjunkturpolitisk synpunkt naturligtvis mycket viktiga, åtgärderna över
huvud taget inte omnämnes i vare sig finansplanen eller nationalbudgeten. Man
får inte veta motivet till åtgärderna, inte vad de beräknas ha haft för effekt
under det gångna året och inte vad de kan få för effekt under den kommande
tiden. Inte heller har det gj orts någon antydan om vad regeringen avser att
bedriva för politik på detta område framdeles. Om 'man t. ex. upphörde med att
frigöra investeringsfondsmedel, skulle det naturligtvis få en starkt åtstramande
effekt j ämfört med föregående period. Vi har först här i dag fått höra av herr
Sträng att man ämnar fortsätta med denna investeringsfondpolitik.

Genom att man inte vet någonting på dessa områden blir den samlade effek
ten av finanspolitiken enligt min mening ganska obestämd och svårbegriplig.
Därför har j ag personligen funnit att så bestämda uttalanden som man ofta
hör är litet förvånande.

Ekon. dr Lars Nabseth: Herr ordförande! Om man skall göra ett allmänt
omdöme om den budget som finansministern presenterat, så vill jag säga att
den har snävare marginaler än de budgetar som vi diskuterat här tidigare år.
Trots i mitt tycke rätt optimistiska antaganden på en del punkter har vi ändå
ett underskott i bytesbalansen på drygt l milj ard. Visserligen har vi en s. k.
restpost, som vi inte riktigt vet vad den innehåller, men den kan knappast täcka
hela den miljarden. Därför måste man dra den slutsatsen att den "baksmälla"
vi fick i fj 01, och som j ag vill minnas att någon av finansministerns medhj äl
pare har talat om, kommer vi att få dras med några år till, innan vi lyckats
klara upp situationen på utrikeshandelns område.

Jag vill också här ta upp några punkter, där jag tycker att antagandena är
litet tveksamma eller något för optimistiska. En av de punkterna nämnde dr
Ohdner, nämligen löneutvecklingen. Jag skall inte nu gå in i någon diskussion
om den saken, men man kan väl ändå säga att den avmattning i övertrycket
på arbetsmarknaden som finansministern vill åstadkomma i år, hade vi velat
ha redan i fj01. Det hade sannolikt gj ort hela situationen betydligt lättare.

Den andra punkten vill jag däremot kommentera litet utförligare. Jag tänker
då på exportutvecklingen. Fj olårets exportökning på 5 procent var obestrid
ligen ganska dålig, inte bara om man jämför med tidigare år under efterkrigs
tiden utan också jämfört med utvecklingen i andra västeuropeiska länder, där
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exporten i genomsnitt steg med 10 procent, alltså dubbelt så mycket som den
svenska.

Nu sägs att förklaringen härtill - som finansministern framhåller och som
även står nämnt i nationalbudgeten - är att det fanns ett efterfrågeöverskott i
landet i fj 01, och får vi bara bort det, så börj ar exporten också att stiga. Ja, j ag
vill inte ifrågasätta det. En del av förklaringen, och en betydande del, kan ligga
där. Jag tror att man bl. a. inom verkstadsindustrin har haft en betydande
arbetskraftbrist och när den lättar, så ökar också .. exporten. Det finns anledning
hoppas på ·det. Men det är ändå tveksamt huruvida det kan vara en tillräckl~g

förklaring. För att nå total halans i utrikeshandeln behöver vi i år ändå en
exportökning på 12 procent - vilket finansministern framhöll inledningsvis 
och det är väl ingen som tror att en sådan ökning skall vara möjlig.

Är det inte ändå så att vi kan hitta en hel del andra förklaringar till export
utvecklingen ? Jag tänker här på de försvagade konjunkturerna för ett flertal av
våra stora exportbranscher. Massan är naturligtvis där det bästa exemplet, men
även järn, stål och trä är berörda. Och vi har hela EEC·utvecklingen, som
innebär en fortgående diskriminering av dem som står utanför den organisa
tionen. Vidare har vi importavgiften i England, som ju tycks ha fått viss effekt.
Och vi har ökningen av arbetskostnaderna per arbetstimme, som gick ovanligt
snabbt i fj01. Det nämnde finansministern också om.

Jag tycker att det hade varit värt att något diskutera konkurrensförhållandena
inom industrin och möjligheterna att på något sätt förbättra dem. Jag har vid
många tillfällen framhållit att den omsättningsskatt på investeringsvaror vi
haft och har är konstig, och den blir ännu konstigare om man tänker på den
stagnation vi haft i industriinvesteringarna. Finansministern säger visserligen
att han har begränsat den skatten, och det är riktigt, men den finns ju ändå
och uppgick i fj01 och tidigare år till 6 procent på maskiner och omkring 5
procent på byggnader. Min första tes är den att jag helst skulle vilja ha hort
den skatten, i stället för att använda investeringsfonderna. Jag anser att det
vore bättre ur resursfördelningssynpunkt. Men om finansministern inte är
beredd att göra det, vill j ag fråga om han inte i varj e fall skulle kunna ta
nästa steg, nämligen att avlasta skatten vid export och lägga på den vid import?

Den metoden använder man sig av rätt flitigt ute i Europa, och den är också
internationellt accepterad. Man säger där att de indirekta skatter som belastar
produktionen kan lyftas av vid gränserna. I dag får svenska företag som sälj er
här i landet inte bara dras med dessa indirekta skatter, utan de får också en
extra körare av finansministern genom att de får omsättningsskatt på omsen.

Man kan fråga sig om inte läget nu borde motivera att man omprövade den
saken. Vid tidigare tillfällen har finansministern sagt att det är riktigt att skatten
verkar snedvridande, men att man måste se beskattningen i dess helhet och även
se på exportutvecklingen. Men det gäller j u inte riktigt i dag, när vår export
utveckling inte är så bra som vi skulle önska att den vore. Man kan också
säga, att om finansministern hade varit förutseende nog - i mitt tycke i varj e
fall - att införa mervärdesskatt, så hade detta problem inte funnits till" ty då
hade vi lyft av skatten vid gränserna. Min första fråga till finansministern är
alltså om han är beredd att diskutera en sådan åtgärd.

Nästa problem jag vill ta upp är den privata konsumtionsutvecklingen. Prog
nosen för i år är där en ökning på 2,5 procent, och det är precis vad· vi sade
förra året, när vi stod här. Den gången var det en del som ifrågasatte om inte
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-finansministern var för optimistisk. Det trodde han inte själv att han var. I dag
är det däremot alldeles tydligt att han var det, eftersom den privata konsum
tionen steg med hela 4 procent. Spegelbilden av den ökningen var att det privata
sparandet sjönk realt med mellan 15 och 20 procent i fjol. Det var sålunda en
mycket kraftig nedgång, vilket jag tycker att man i år har glömt att påpeka.
Den höj da omsättningsskatten ledde till ett minskat privat sparande.

Vi kan nu fråga oss, om vi inte i den ekonomiska politiken måste räkna med
en fortgående stegring av den privata konsumtionen med omkring 3 il 3,5
procent. Det är något som vi också ser i långtidsutredningens nu presenterade
program. Där har man accepterat att man inte kan dämpa den privata kon
sumtionen så värst mycket. Vi måste lägga upp den ekonomiska politiken så
att vi inte tror för·mycket på möjligheten aven sådan dämpning. Risk finns att
-finanspolitiken i annat fall slår slint.

Men jag är självfallet medveten om att vi också måste bedriva en ekonomisk
.politik som försöker begränsa den privata konsumtionen. Då är min nästa fråga
till finansministern: Varför kan man inte också överväga att stimulera det pri
vata sparandet i stället för att enbart höj a skatterna? Med det kan vi sj älvfallet
inte lösa alla problem, och jag vet att vi har inkasserat vissa negativa erfarenheter
tidigare, men det har kommit fram en ganska stor mängd förslag till sådant
sparande, inte bara här i landet utan även utomlands. Jag tycker det vore värt
,att pröva de förslagen.

Vad finansministern gör i år är bara att han lägger fram ett förslag rörande
aktievinstbeskattningen. Han har i varje fall annonserat det. Man kan ha olika
synpunkter på den beskattningen. Den saken skall vi inte diskutera nu. Men
man kan väl ändå säga att det inte är troligt att den beskattningen kommer att
stimulera aktiesparandet. Hade det då inte varit värt att diskutera andra medel,
som kan stimulera det privata sparandet?

Den sista fråga j ag här skall ta upp gäller den offentliga sektorns expansion.
Där är det väl alldeles klart att finansministern i år gör ett mycket lovvärt
:försök att dämpa expansionen, både då det gäller kommunerna, där han minskar
från 11-12 procent till 7 il 8, och på den statliga sektorn. Det är en sak som
11an borde ha gj ort tidigare. Vidare kan man fråga, om inte också 7 il 8
procents ökning på den kommunala sidan är väldigt mycket, när vi har en
bruttonationalprodukt som bara ökar med 4 procent. Det är ju en öknings
takt som är dubbelt så stor som för nationalprodukten.

Vad den statliga expansionen beträffar tycker jag inte att de statliga investe
ringarna är så mycket att säga om, eftersom ökningen där har varit relativt
begränsad under senare år. I år sker det en stark dämpning av den offentliga
konsumtionen, man räknar med endast plus 5 procent. Den var plus 13 procent
i fj 01, och den berodde till mycket stor del på polisväsendets förstatligande.
.Men om man ser på sysselsättningssidan, så betyder även en ökning med 4 a 5
.procent i den offentliga konsumtionen ganska mycket. Såvitt jag förstår har
detta att göra med vårt antagande att vi inte har någon produktivitetsutveckling
inom den offentliga sektorn. Om vi hade samma produktivitetsutveckling där
som inom industrin eller byggnadsfacket, skulle väl det innebära en ökning med
10 procent eller något sådant. Om vi alltså ser på sysselsättningsprognoserna
för i år, faller hela ökningen där inom den offentliga sektorn. Det är ingen
,ökning alls inom industrin och byggnadsverksamheten.

Om vi jämför mNl långtidsutredningens betänkande, förefaller det mig som



ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION 23

om ökningstakten inom den offentliga sektorn både i fj 01 och i år har varit
och är så snabb att vi behöver dämpa den hårdare. Om vi skall få en ökning
av exporten - som vi alla är ute efter - måste också exportavsnittet, d. v. s.
industrin, kunna öka sin arbetskraft.

Därför är min allra sista fråga till finansministern om inte ökningstakten i
sysselsättningen inom den offentliga sektorn, trots den dämpning herr Sträng
har försökt åstadkomma, ändå på sikt - och om vi ser till andra hälften av
1960-talet - är för stor, och om den inte kommer att hålla "baksmällan" vid
liv rätt länge ännu?

Professor Leif Muren: Herr ordförande! Dr Nabseth har redan sagt mycket
av det som jag har tänkt på. Det är skönt att vi tänkt lika för då kan det inte
vara så tokigt. Jag kan nu inskränka mig till att bara säga några ord om
skatterna.

Om jag vore herr Sträng, tror jag att jag skulle ångra de åtgärder som
vidtogs i fj 01 - t. ex.. det schablonicerade utskyldsavdraget och nedsättningen
av schablonprocenten för egnahem. Ångras borde också, att folkpensionsav
giften icke fullt ut gjordes till en skatt. Det skulle ha givit oss en del välbehöv
liga skattepengar från bl. a. alla de barn som nu får d.el av sina föräldrars
kapitalvinster på aktier. Också alla de folkpensionärer som har det tillräckligt
bra ställt för att betala skatt - en kategori som blir allt större - skulle få
betala dessa 4 procent, om man inte envisades med att kalla avgiften för en
avgift utan i stället kallade den för den skatt den i själva verket är.

En annan sak som kan påtalas är energiskatten. Den har som bekant angripits
många gånger, och jag har en känsla av att de som angriper den får stöd
av finansministern i årets statsverksproposition. Ty när nu skatten på bensin
höjs, läggs helt naturligt inte den höjningen på den specialdestinerade bensin
skatten. Hade energiskatten varit en bra skatt, hade man kunnat höj a den.
Nu har det i stället blivit en separat skatt - ett gott bevis på vad man egent
ligen tycker om energiskatten. Hur hade det varit, om man i stället hade löpt
linan ut och avskaffat energiskatten?

Beträffande bilismen kan man också säga, att vi sett en tråkig tendens till
att lagstifta via kommunikeer från finansdepartementet, helst då i form av
nyårspresenter. Det är nu inte så särskilt lyckat. Som jurist skulle jag natur
ligtvis kunna slå på trumman, men det vore i så fall ett utslag av juristens
värderingsnormer, och de delas mycket sällan av ekonomerna. Men som en rent
allmän, praktisk konsekvens i det sammanhanget kan jag väl ändå få framhålla,
att om man sätter i system att lagstifta via kommunikeer från finansdeparte
mentet, kan det tänkas att medborgarna vänjer sig vid att vidta en del anpass
ningsåtgärder mot kommunikeerna. Om de anpassningsåtgärderna då är olämp
liga, därför att kommunikeerna är ofullständiga, kan den andra villan bli värre
än den första.

Frågan är om vi inte många gånger skulle ha tid med en prövning i riks
dagen av de förslag som läggs fram, och om det verkligen är nödvändigt med
dessa retroaktiva hugg. Om man gör dem, kan man väl åtminstone lita på
tryckarna och folket i finansdepartementet tillräckligt mycket för att vänta till
dess propositionen är tryckt.

Men det är detaljer. Vi har också diskuterat investeringsfonderna - kanske
tillräckligt mycket - och deras användning. Jag tror det är olyckligt att
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använda dem så mycket för uppgivna lokaliseringsändamål som har· skett på
sistone. Det kan komma surt efter i den formen, att företag, som för sin del
inte har anledning räkna med att inom överskådlig tid komma i den positionen
att behöva eller vilj a utnyttj a investeringsfondsmedel för lokaliseringsändamål,
inte blir intresserade av att göra några investeringsfondsavsättningar alls. De
kan nämligen säga sig att Kungl. Maj:t ändå bara kommer att släppa fonderna
fria för de välartade företag, som är beredda att slå sig ned i livskraftiga
centralorter i det inre av Dalsland.

Dr Nabseth har här talat om sparandet, och där har vi ett besvärligt problem.
En finansminister måste naturligtvis göra en avvägning av dels hur stort spa
rande han vill ha, dels var sparandet skall ligga. Herr Sträng önskar sj älvfallet
utifrån sina värderingssynpunkter att sparandet ligger hos honom - jag menar
alltså hos staten. Men såvitt jag förstår är den politiska realismen på den punk
ten utpräglad, att döma av den forsiktighet med vilken finanspolitiken bedrives
enligt finansplanen. Man kommer då till den frågan, om det sparande som
behövs skall ligga i den enskilda sektorn och var det i så fall skall ha sin plats.
Där nämner finansministern myck~t. riktigt det dilemma som uppstår i att det
är relativt lätt att stimulera ett sparande som har en icke fullt så social fördel
ning, medan det däremot är svårt att stimulera ett sparande som samtidigt
innebär en mera j ämn förmögenhetsfördelning.

Man kan dra olika slutsatser av detta. Å ena sidan kan man säga att det
framför allt behövs ett sparande. Om det är miljonärerna eller den breda massan
som sparar är tämligen likgiltigt. Huvudsaken är att vi håller samhällsekonomin
i balans.

Eller man kan säga, att det viktigaste av allt är att vi får en utjåmning av
förmögenheterna; sedan gör det detsamma hur det går med samhällsekonomin.
Nu har man försökt - ett ganska lamt försök för övrigt - att åstadkomma en
förmögenhetsutjämning via aktievinstbeskattningen. Men om den förmögen
hetsutjämning man till äventyrs skulle råka få genom den beskattningen verk
ligen kan vara värd vad den torde komma att kosta i form av minskad spar
vilja i aktier och ökad sparvilja i konst, frimärken och antikviteter,. kan vara
tveksamt. Jag undrar om ens finansministern själv vet det. Han har kanske
liksom j ag en del bekanta SOlTI låtit sitt sedvanliga aktiesparande denna vinter
ta form av konst- och frimärksköp, vilket jag i så fall tycker är djupt olyckligt
och mycket svårt att mäta effekten av.

Sedan kan vi fråga oss hur vi gör för att stimulera småsparandet. För att
helt riktigt förstå vad finansministern sagt har jag här tagit med mig det
ekonomiska program som det tyska socialdemokratiska partiet presenterade in
för de senaste valen. I det programmet finner man synpunkten, att det är så
besvärligt att åstadkomma en rättvisare förmögenhetsfördelning genom att
suga ut de rika, att man nästan får ge upp det försöket. Det väsentliga är i
stället, sägs det, att stimulera arbetarnas sparande.

Man går i programmet hårt in för de sparfrämjande åtgärder man redan
tidigare prövat i Tyskland, bl. a. stimulans av sådant bundet sparande som
arbetsgivarna finansierar. Då får arbetstagarna sparandet så gott som skatte
fritt, och arbetsgivarna slipper betala sociala avgifter på den delen av lönen.
Det systemet vill man bygga ut. Samtidigt finner man dock, i denna egen
domligt upp-och-nedvända värld, att de borgerliga i Tyskland börjar dra öronen
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åt sig och säga att detta kostar mer än det smakar och äventyrar hela budget
balansen.

När man läser sådant, tycker man nästan att man har en högerbroschyr i
handen. Den tyska motsvarigheten till Skattebetalarnas förenings tidskrift
skriver på ett sätt som får en att undra om det är herr Sträng som har dik
terat det.

Jag har emellertid ingen annan uppfattning i den punkten än att frågan
l

bör
undersökas, och jag är djupt skeptisk när det gäller möjligheterna att främja
sparandet. Det -kan ju gå på samma sätt med sparfrämj andet nästa gång som
det gick med det olyckliga premiesparandet, d. v. s. så att man omöjligen- kan
avgöra vad som är sådant nysparande som är värt att främj a, och om det ny
sparande man lyckas åstadkomma är värt kostnaderna. Men det kan vara värde
fullt att få hela frågan utredd.

I det sammanhanget kan-det kanske också vara av värde - men där talar jag
sj älvfallet som politisk amatör - att vända sig till en större krets, så att det
inte går rent politiskt med det slaget av åtgärder som det gick med det i och för
sig utomordentliga "Strängaspelet" för några år sedan. Det sköts som bekant
sönder av människor som inte hade fattat det -fina i -kråksången, nämligen att
överskjutande köpkraft helst inte borde gå till inköp av julklappar. På liknande
sätt gick det med det tvångssparande som var aktuellt i samma veva men aldrig
blev av. Jag undrar om man inte måste -finna en annan politisk metodik för
att lösa problem av det slaget på ett positivare sätt. '

Statsrådet Gunnar Sträng: Herr ordförande! .Jag har erfarenheter från
tidigare tillfällen, som säger att om jag väntar med att ta ordet till allra sist,
är det hara några trogna och uthålliga kämpar kvar i salen. Därför har jag
bett att få ordet på detta tidiga stadium av diskussionen, och jag skall för
söka att denna gång klara av replikerna ganska snahbt.

Docent Staffan Burenstam Linder hörj ade med att tala om att han var ute i
det ädla syftet att provocera, och för säkerhets skull upprepade han det litet
senare i sitt anförande. Under sådana förhållanden har jag litet svårt att veta
med vilket allvar jag skall se på hans inlägg och vilket värde jag skall tillmäta
det. Men bakom provokationen låg väl ändå en tankegång. Jag vore oförskämd
om jag inte trodde det.

Han presenterade situationen så att finanspolitiken stör utvecklingen" och
att den förorsakar störningar i samma riktning som de tidigare störningarna.
Sedan vände han på det hela och talade bakifrån och han kom då till samma
resultat. -Det var ett roligt anförande, men j ag tyckte nog ändå att det var litet
mera av talarekvilibristik än av sakliga argument i debatten. När jag emellertid
försökte lyssna nlig till vad som mera konkret låg bakom orden - jag blev
liksom fascinerad av det eleganta utspelet - fick jag den uppfattningen att
det som låg bakom var den omständigheten att statsutgifterna stiger snabbare
än andra motsvarande kostnadsstegringar i samhället.

Men i mitt inledningsanförande tillät jag mig säga att i den prioritering som
vi är tvingade alt göra ligger den offentliga konsumtionen och de offentliga
investeringarna i första rummet. Och j ust den offentliga konsumtionen är ut
gifterna för lärarlöner, vårdarlöner, det stamanställda försvaret och allt annat
som hör till de stora, tunga posterna. Där är vi inne i ett reformarbete som
ingen ansvarig politiker är beredd att pruta på. Därför kan man kanske kosta
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på sig att i en diskussion av det här slaget säga att här stiger kostna"derna för
snabbt, och att de inte borde få stiga snabbare än motsvarande kostnader inom
övriga sektorer i samhället.

Den redovisning budgeten gör i dag visar på den punkten en expansion på
5 procent. Beräkningen är kanske gj ord litet i underkant, eftersom de lönesteg
ringar inte är inräknade som staten eventuellt kommer att få ta på sig litet
längre fram. Men det är en klar dämpning av den offentliga sektorn och stats
utgifternas expansion som redovisas på flera avsnitt i budgeten.

Man ställer naturligtvis frågan hur man skall kunna bromsa upp kostnads
stegringen, och herr Burenstam Linder refererade här en tänkt dialog mellan
honom och mig, som var rätt intressant att lyssna på. Men hela den dialogen
gick - om jag skall vara vänlig - ut på att vi skulle försöka få konsumen
terna att spendera pengar på sådana områden där de verkligen vill spendera
dem. Då skulle jag i den där dialogen svara att j ag är inte intresserad av att
låta konsumenterna spendera sina pengar själva, utan den saken skall staten.
få avgöra. (Nu förgrovar jag hela resonemanget litet grand, och jag gör det
med avsikt, för att få hela frågeställningen litet klarare.) Men att' ställa proble
met på det viset är att överdriva betydligt.

Jag väntade hela tiden på att få höra vad som var det konkreta alternativet.
Men jag skall inte här ge mig in i någon tänkt dialog, där docenten svarar, ~y
det är den politiska oppositionen som befinner sig i det läget att man tvingas
presentera alternativen. Men herr Burenstam Linder sade, när han svarade på.
mitt inlägg, att han föreställde sig att utgifterna på ett visst område skulle man
kunna dra in. Man skulle med andra ord kunna sortera ut vissa funktioner och
därigenom få en besparing. Därefter fick vi hela budgetalternativet skisserat
på svarta tavlan. Ingen skall här bestrida klarheten och stringensen samt lätte.
heten att genomlysa det förslaget som ett politiskt budgetalternativ.

Sedan sade licentiat Odhner att han funnit det vara ganska svårt att dra slut
satser ur budgetens och finansplanens material och att på basis av de slutsat
serna våga sig på en planering. Ja, herr Odhner har alldeles rätt. Det är svårt
att dra slutsatser. Detta är en svår materia. Skillnaden mellan herr Odhner och
mig är, att jag måste ha en uppfattning, jag måste dra slutsatser, medan där
emot herr Odhner befinner sig i den angelämna situationen att han slipper
göra det.

Nu kan man säga: All right! Om materialet var mera utförligt, så skulle
också herr Odhner våga att dra slutsatser. Men det är som bekant svårt att spå
----.;. framför allt om framtiden, brukar man säga - och alla budgetprognoser
är ju spådomar om framtiden, med alla de variabler och svårigheter att bedöma.
som detta medför. Och naturligtvis är även våra spådomar underkastade för
ändringens lag. Jag vore alltför självsäker, om jag inte erkände den saken..
Men saken är den att j ag helt enkelt inte kan korrigera mig med hänsyn till
herr Odhners kritik, därför att den Il januari skall svenska folket och riksda
gen ofrånkomligen ha besked om vad finansministern drar för slutsatser av det
material som föreligger.

Herr Odhner sade, att när vi gör dessa bedömningar, så har vi inte alldeles.
konsistenta utgångpunkter. I fj01 kunde man diskutera den statliga upplåningen"
utifrån det faktum att statstj änarlönerna var klara för det året då budgeten
presenterades. I år kan man inte göra det, därför att vi ligger mitt i ett för
handlingsskede. Den angivna upplåningen på 200 miljoner kan därför komma.
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att ändras, sade herr Odhner. Det håller jag villigt med honom Oln, och jag
tror också att j ag framhöll det i mitt inledningsanförande. Upplåningen kan
komma att förändras, när vi i maj månad lägger fram kompletteringsproposi
tionen.

Men åtskilliga personer har sagt till mig - fastän jag ännu inte har vågat
tro på dem - att det finns tecken ute i världen som tyder på att det är en
riktig finanspolitik att lätta på den finanspolitiska åtstramningen, när vi har
kommit några månader längre fram i tiden. Jag har som sagt inte trott riktigt
på det talet. Jag tror inte på det i dag; j ag säger det bara som en illustration
till att det ju ändå .finns en justeringsmöjlighet när slutregleringspropositionen
lägges på riksdagens bord i början på maj. Naturligtvis har man då inte all
deles avväpnat sig sj älv. (Sedan får ni dra vilka slutsatser ni vill av det utta
landet.) Om situationen så kräver, bör det ju finnas möj ligheter att göra vissa
justeringar, som i sista hand påverkar den statliga upplåningen.

Nu tror jag dock att det är litet lättsinnigt att dra den slutsatsen, att efter
som vi 1962, 1963, 1964 och 1965 hade en kollekiv inkomstlyftning .hos det
svenska folket på ca 10 procent, bör vi räkna med att det blir så även under
1966. Skillnaden mellan de gångna åren på 1960-talet och innevarande år är ju,
att vi tidigare har haft en aktiv handelsbalans. Då kunde vi kosta på oss en in
komstlyftning på 10 procent och en kostnadsstegring inom vår industri utan att
relativt försämra vår exportstyrka eller vår industriella konkurrenskraft ute på
världsmarknaden.

Situationen är litet annorlunda för 1966. Vi har nu fått en varning genom
bytesbalansens utveckling under fjolåret. Därför menar j ag att man inte kan
resonera så att har vi haft 10 procents lyftning hittills under 1960-talet, så blir
det säkert lika mycket i år också. Situationen är annorlunda nu, och vi har
inte råd med en sådan lyftning och kostnadsstegring under 1966.

Sedan vet jag att herr Odhner är irriterad över investeringsfondernas fri·
släppande i nuvarande situation. Han lät också undfalla sig uttrycket att vi har
haft en forcerad utdelning av lokaliseringsmedlen. Detta sista var nu inte rik
tigt. Riksdagen fastställde femårsprogrammet för lokaliseringspolitiken, och det
innebar att 60 miljoner kronor per år skulle utgå i bidrag och 100 miljoner
i lån. Första året har dessa belopp inte konsumerats~ helt enkelt beroende på
att det har funnits en del initialsvårigheter, en viss tröghet i starten. Man kan
behandla ärendena och tillstyrka en del av dem, men sj älva medelsförbruk·
ningen och aktiviteten i alla de besluten kommer alltid litet i efterhand. Och
den justering som inrikesministern har gj ort i sin huvudtitel i år innebär ingen
ting annat än att han får fullmakt att behandla ärendena litet grand i förskott.
Men själva medelsanvisningen är låst enligt det ursprungliga programmet. Det
är medelsanvisningarna som initierar aktiviteten i form av anspråk på arbets·
kraft och andra reala faktorer.

Jag gissar att herr Odhner och j ag inte bli ense om investeringsfonderna.
I mitt inledningsanförande uttryckte j ag mig försiktigt, när j ag sade att ännu
någon tid är det nog riktigt att använda kombinationstekniken, som går ut på
att de stora, solida, livskraftiga företagen här i södra och mellersta Sverige gör
en enligt min mening riktig strukturrationalisering med utnyttj ande av investe·
ringsfondsmedel, Inen på villkor att de samtidigt engagerar sig i de industri·
fattiga områdena. Nu har man brutit ett psykologiskt motstånd. Vi har i tid
ningarna läst om landshövdingens vittnesmål uppe i norr och på andra håll att
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våra strävanden har lyckats. Det råder en helt annan optimism i Norrbotten,
Västerbotten, Jämtland och Västernorrland i dag än för bara ett år sedan. Man
är inte längre ödesbunden att ta sitt pick och pack och resa ner till· Göteborg,
Malmö och Stockholm, man har en chans att leva vidare där uppe, och man
tror på den. Detta tror jag är lyckligt i många avseenden, därför att urbanise
ringstakten kan vara för stark, vilket kan ställa oss inför väldiga problem just
på grund av den oerhörda fart med vilken den gått under senare år.

När j ag för en tid sedan talade på Industriförbundets årsmöte, tillät jag mig
säga att jag hade en känsla av att denna verksamhet med investeringsfonderna
kan vi inte hålla på med så särskilt länge under rådande högkonjunkturer. Vi
vill nå ett visst bestämt syfte, som jag här har beskrivit, men när vi kan säga
att det syftet är något så när realiserat, skall vi också använda investerings.
fonderna till vad de ursprungligen var avsedda, nämligen att sättas in på an·
maning av staten och arbetsmarknadsverket vid sådana tillfällen då vi vill skapa
stimulans i näringslivets investeringar.

Dr Nabseth gjorde sedan en reflexion och erinrade om att vår export under
1965, som uppgick till 5 procent, var sämre än den man allmänt redovisade ute
i Europa. Det är alldeles riktigt. Men det finns en bakomliggande förklaring till
detta. Om vi går litet längre tillbaka i tiden, låt mig säga två eller tre år, så
var den svenska exportökningen då klart större än för flertalet andra' nationer
i Europa. Då var situationen den att man i Italien och Frankrike mer eller
mindre kapitalt hade .misslyckats med sin utrikeshandel och därför fick dra åt
skruvarna under 1963 och ett stycke in på 1964. Det gjorde man också mycket
hårt och effektivt; italienarna t. o. m. på ett sätt som medförde en ganska ut
präglad arbetslöshet. De var tvingade att göra det med hänsyn till handelsbalan
sen och av valutareservskäl.

När de sedan åter kom i balans, har de kunnat gå framåt igen, och då är det
kanske inte så överraskande att de har nått hyggliga procenttal. Den italienska
och franska ekonomin är på uppgång från ett lågvattenlnärke.Det är förkla
ringen till att man där har noterat relativt höga procenttal.

Om vi däremot ser på den västtyska ekonomin, så har den under fjolåret i
exportavseende varit negativ. Hela det stora exportöverskott man i Västtysk.
land kunnat glädj a sig åt under tidigare år på 1960-talet förbyttes förra året
till plus minus noll eller kanske rent av till underskott. Det är Västtyskiands
problem i dag. Man får se utvecklingen utifrån tidsförloppet, vad man startar
från för utgångspunkter och hurudan situationen var året eller åren före 1965.
Då får man en mera nyanserad bild av' hela läget.

På den direkta fråga som dr Nabseth ställde till mig: Skulle man inte kunna
avlasta omsättningsskatten vid export och lägga på den vid import? vill jag
svara, att jag anser nog den saken vara såpass komplicerad att jag skulle göra
mig skyldig till en oförsiktighet om jag genast gav ett bestämt besked där. Men
vi har som bekant en kommitte som för närvarande unders.öker huruvida vi kan
komma fram till en reformerad mervärdebeskattning. Det förslag jag fick ser
verat för något år sedan ansåg j ag vara för ambitiöst upplagt. Jag trodde inte
på möjligheterna att omsätta det i praktisk verklighet, mot bakgrunden av de
ambitioner vi har, nämligen en effektiv, ordentlig och genomträngande skatte
kontroll. Jag ansåg det nödvändigt att göra vissa schabloniseringar i förenk
lande syfte, och till den ändan sitter det nu en del kloka karlar och arbetar med
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frågan huruvida vi kan åstadkomma ett mervärdeskattsystem av något enklare
slag.

Dessutom arbetar en annan kommitte med hela företagsbeskattningen. Jag
har en känsla av, att om vi direkt och omedelbart bestämde oss för att avlasta
omsättningsskatten vid export och lägga på den vid import, så kan vi få vissa
olyckliga komplikationer i detta nämnda större arbete som nu pågår.

Vidare fick jag också frågan: Borde man inte kunna stimulera det privata
sparandet litet mera? Professor Muten var inne på ungefär samma sak i sitt
inlägg. Jag vill då säga att j ag väl rätt allmänt har det ryktet om mig att inte
vara så särskilt entusiastisk för eller hysa någon stark tro på möjligheterna att
kunna stimulera det individuella sparandet. Professor Muten återgav mina tan
kegångar på ett alldeles utmärkt och korrekt sätt. Det går att stimulera det
personliga, individuella och privata sparandet, om man ger de stora inkomst
tagarna chansen att spara. Ty dem fattas det ingenting i den dagliga konsum
tionen och önskemålen, rent allmänt sett. I allmänhet har de en konsumtions
standard som på det hela taget tillfredsställer deras önskemål. Om de då får en
möjlighet att tjäna en extra dosör via sparavdrag, är det ju alldeles korrekt att
det för dem blir ett mersparande. Då får vi en förstärkning av det individuella
sparandet.

Men jag försäkrar både dr Nabseth och professor Muten att ett sådant spa
rande inte är genomförbart i praktiken, rent politiskt. Vill man åstadkomma
ett sparande via skattesänkningar, så får man nog se till dem som i första hand
behöver en sådan sänkning. Även om det finns ekonomisk.logiska skäl att
gynna de stora inkomsttagarna, får de nog ändå finna sig i att i fortsättningen
hållas litet vid sidan om när det gäller skattesänkningar. De kommer inte i
första rummet då. Professor Muten har där tolkat min uppfattning alldeles rätt;
jag vill ännu en gång understryka det.

Nå, då uppstår frågan: Kan man genom olika former av sparande komma
någon vart med de breda folkgrupperna, de som ännu inte har sin konsumtion
tillfredsställd? Ja, det finns naturligtvis människor som ännu inte har skaffat
sig bil, liksom det finns de som har bil men tycker att de skulle viIj a ha en
bättre, större och snyggare bil. Det finns säkert också många människor som
tycker att det vore roligt att köra bil längre och oftare än de gör nu. Och även
om vi reser mycket under semestern - till Kanarieöarna, Solkusten, Rhodos,
Aten och andra platser ---..;. är det klart att vi kan tänka oss att resa ännu litet
flitigare, framför allt nlot bakgrunden av det klimatologiska elände som vi rå·
kat in i denna vinter.

Det finns alltså möjligheter att öka vår konsumtion, jag är övertygad om det.
De allra flesta medborgarna kommer nog också att göra det, om de får en
slant över. Det målet ligger i så fall närmare än sparmålet.

Min företrädare i ämbetet blev kanske litet dårad - trots att han var en
man som mycket sällan blev dårad - av sparresonemanget, och han införde
under sina sista år ett spararrangemang via en speciell obligationsförsäljning
med en ränta som var så favoriserad att den omsatt till vanliga begrepp rörde
sig om 30 procent per år. Det var alltså ett ovanligt favoriserat sparande i denna
premieobligationsutgåva, och det köptes också en hel del premieobligationer.
När den verksamheten avslutades efter några år, gjorde man en mycket am
bitiös undersökning för att se effekten av denna sparandestimulans. Resultatet
.av den statistiska undersökningen minns jag nu mycket väl. Jag hade anledning
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redovisa det för tio år sedan, och jag tyckte utfallet var så intressant att j ag:
lagt siffrorna på minnet.

Av 100 personer som deltagit i detta sparande med en så demonstrativt kraf
tigt tilltagen ränta var det 90 som sade: "Vi hade nog tänkt spara en slant i alla
fall, och när vi nu fick detta erbjudande var det självklart att vi tog chansen"
eftersom det var ett så profitabelt sparande. Men vi skulle nog ha sparat i alla
fall."

I 9 procent av fallen sade vederbörande att de inte var alldeles säkra på att
inte ha sparat den där slanten, om denna fördelaktiga placering inte erbj udits.
Kanske hade de sparat, kanske inte.

Men i detta bedrövelsens resultat steg nr 100 upp - alltså en enda - och
sade: "När jag fick läsa och höra talas om detta sparande, så beslöt jag mig:
för att spara. Det skulle jag inte ha gj ort annars."

Detta tycker j ag ganska väl illustrerar sparandeproblemet. Det var ju ändå
roligt att man kunde omvända en på hundra genom detta kostbara arrange
mang. Det var tur att vi fick denne ende sparare, ty annars hade hela resultatet
av den kraftiga sparinsatsen blivit negativt, om vi nu skall tro på den gj orda
undersökningen.

Sedan fäste jag mig också vid att professor Muten sade, att om han var i
mina kläder, skulle han troligen känna sig djupt ångerköpt över den skatte
sänkning som jag lockade riksdagen med på under fjolåret i form av schablon
avdrag och andra arrangemang, som innebar att svenska folket fr. o. m. l ja··
nuari i år får en sänkning av statsskatten med ett belopp som är lägst 400 och
högst 700 kronor per skattebetalare. Jag har emellertid inte varit så ångerköpt.
Förslaget lades fram på de premisserna. Jag tycker nog att det sämsta en poli-·
tiker kan göra är att lova medborgarna en skattesänkning och sedan säga att
han inte vill uppfylla sitt löfte. Det har hänt någon gång att situationen har
varit sådant att man varit tvungen att göra det. Men j ag tycker att det är en
sådan påfrestning på det allmänna medborgarförtroendet - som vi politiker
ju måste vara måna om - att jag inte alls är ångerköpt för vad jag gjorde..
Inte heller är jag ångerköpt för att jag nu vidhåller det.

Jag gj orde också den reflexionen att det är tur att svenska folket inte har
herr Muten som finansminister, ty då hade kanske jag franlstått som en utom
ordentligt generös finansminister i sådana här avseenden.

Men sedan tog professor Muten upp en annan fråga som tarvar en mera
seriös förklaring. Han uttryckte det så att vi inte bör lagstifta via kommunikeer
från finansdepartementet. Detta kunde måhända ge lyssnaren den uppfattningen
att vi har suttit och lagstiftat via sådana kommunikeer. Men det kan vi natur-
ligtvis inte göra - och vill inte göra det heller. All lagstiftning skall ske i
samråd mellan regering och riksdag, och när det gäller bevillningar har svenska
folket en urgammal rätt att sig sj älvt beskatta.

Orsaken till den kommunike det här är fråga om var helt enkelt den att vi
ville bereda de journalistiska ambitionerna möjligheter att på ett något så när
utförligt sätt presentera statsbudgeten den Il januari. Därför distribuerades.
budgeten i korrektur till en del institutioner - däribland TT och en del andra
nyhetsbyråer - redan den 2 och 3 januari. Vi har en överenskommelse med
dem om att inte publicera något före den Il januari. Även Oln det finns en
benägenhet att iaktta det förbudet sämre och sämre för varje år, håller det ändå
i stora drag fram till den dag då budgeten presenteras för riksdagen.
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MeIl;, en så intressant sak som att bilaccisen skulle höjas med låt mig säga
500 kronor per bil behöver inte publiceras i tidningarna för att bli känd för
ett mycket stort antal människor. Det är ju många som handskas med materialet
i olika funktioner, och det är mycket troligt att djungeltelegrafen skulle fungera
effektivt i sådana fall. Vi hade inget intresse av att få igång en våldsam hamst
ring av bilar. Även om 500 kronor väl inte i och för sig skulle utlösa någon
stark hamstring bland normala och lugnt tänkande människor, är det ju ändå
ingen tvekan om att en sådan sak som en höjning av bilaccisen i det heliga
husinessintressets namn blir ett utomordentligt reklaminslag vid försäljningarna.
Vi har ju också sett helsidesannonser under januari månad, i vilka det stått:
"Köp bilarna som stod i lager vid årsskiftet. De är befriade från den höj da
omsättningsskatten." Om kunskapen rörande den höjningen hade blivit allmän,
utan kompletterande kommentar, är jag ganska övertygad om att det skulle
ha betytt en hamstringseffekt, som det ligger i allas intresse att hindra upp
komsten av.

Nå, då kan man fråga : Varför inte vänta till den Il januari? Varför offent
liggj orde finansdepartementet den saken redan i börj an av månaden? Jo, det
berodde på att de som levererar in bilaccisen, producenterna och bilimportö
rerna, redovisar med en eller två jämna månader. :Då sade vi oss att det är en
befogad serviceåtgärd gentemot dessa skatteinbetalare, som gör sitt arbete utan
ersättning i egentlig mening, och de får räkna med jämn månad och slipper
arbeta med brutna redovisningsperioder. Därför sade vi oss: Nu går vi ut och
talar om för bilhandeln att det är vår avsikt att framlägga förslag om förhöj d
bilaccis, som skall tillämpas från den l j anuari. Det har alltså funnits fog för
detta tillkännagivande av regeringens avsikt, och det är något annat än att lag
stifta över finansdepartementet.

Herr ordförande! Jag skulle naturligtvis aldrig lova att fatta mig kort, när
j ag stiger upp i en talarstol. Men bara några ord till om det tyska sparandeför
slaget, som är mycket intressant. Även jag har läst det förslaget. Men jag
blev inte särskilt imponerad. Det gäller bara 350 mark per år och anställd. Det
beloppet blir skattefritt för arbetstagaren och socialavgiftsfritt för arbetsgivaren.
Det är inte så stor distans mellan det beloppet och det som vi har för kapital
avdrag i den svenska beskattn~ngen. Det är inget nytt i och för sig. Vi har
prövat systemet långt tidigare än våra tyska partivänner, och det är rent av
möjligt att man i Tyskland har studerat de svenska deklarationsblanketterna och
kommit underfund med att 'där var något som man kanske kunde ta fasta på.

Slutligen vill jag tillägga att i min bekantskapskrets är det ingen som har for
cerat sina frimärksköp med hänsyn till den kommande aktievinstbeskattningen.

Direktör Jonas Gawell: Herr ordförande! Jag ser inte som min uppgift i
denna diskussion att kommentera grundprinciperna i budgetuppläggningen och
kanske inte heller att opponera mot de generella skattehöjningar och inkomst
förstärkningar som föreslagits som medicin mot överkonjunkturen. Men jag
tycker ändå att det finns anledning att säga några ord om bilen och den fram
trädande roll som den har fått i det ekonomiska saneringsprogrammet.

Det är i och för sig ganska lätt att förstå att en finansminister efter ändring
av den allmänna varuskatten och den direkta skatten .känner sig mer eller
mindre nödsakad att gå igenom punktskatteobjekten för att där finna nya möj
ligheter. Vi är ganska vana vid att bilismen då kommer i förgrunden. Men vore
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det ändå inte ur många synpunkter riktigare och rimligare att förd~la skatte
bördan mera jämnt över hela konsumtionsområdet, så att alla varor drabbades
i stort sett lika hårt?

Nu har finansministern lämnat en särskild motivering' för specialbeskatt
ningen av problembarnet bilen. Förslagen där går ut på bilaccis samt skatt på
bensin och brännolj a. Det har inte alltid framgått av referaten i pressen, och
inte heller i den presentation som lämnats här, att den höjda skatten på bränn
olja slår direkt som en kostnadsstegring på produktionen och näringslivet. När
det gäller ökningen av bilbeståndet, behovet av vägar och gator samt ökningen
av bilimporten har man i finansplanen inte närmare presenterat vilka siffror
man i dag är mest oroad av. De jämförelser som gjorts under kommunikations
huvudtiteln är såpass långsiktiga - de gäller för perioden 1950-1964 - att
de väl i stort sett bara har historiskt intresse. Därför tycker j ag det kan vara
på sin plats att här lämna några informationer, som kanske kan motverka de'
mest överdrivna uppfattningarna om vilken utveckling vi haft när det gäller
bilbeståndet.

Man kan på det området inte tala om någon accelererad utveckling. Ökningen
av personbilsbeståndet har under de senaste 10-12 åren hållit sig omkring
100000 och 130000 vagnar varje år. Den siffran har varje år varit ganska
konstant. Och det betyder att den relativa ökningen under nämnda period har
sjunkit rätt avsevärt. När bilförsäljningen ändå har ökat, beror det till väsentlig
del på ersättningsanskaffningen för skrotade fordon, och det är också en natur
lig konsekvens av det genombrott för bilismen som skedde för ett tiotal år se
dan, alltså på 1950-talet. Detta gäller också för 1965, då mindre än hälften av
bilförsäljningen avsåg nytillskott till bilbeståndet.

Man skall sålunda ha klart för sig att det inte rör sig onl någon accelererad
utveckling av bilparken. Men ingen kan självfallet förneka att utvecklingen på
bilismens område ställt och ställer betydande krav på vägbyggandet. Det är i
och för sig en helt naturlig anpassningsprocess man där har att göra med, men
i dag är det kanske mera fråga om en eftersläpning än om den aktuella utveck
lingen på bilornrådet.

Man kanske också skall säga något om finansieringen av vägbyggandet i dis-·
kussionen. Bilisterna har genom bilskatterna ställt medel till förfogande för det
statliga vägbyggandet och för gatubyggandet. Man kan tala om en totalbalan
sering i den bilskattebudgeten - ja, om en ganska betydande överbalansering:
- om man även tar med punktskatterna utanför bilskattebudgeten. Om man
hämmar ökningen av antalet bilar, exempelvis genom punktskatter, bilaccis"
brännoljebeskattning e. d., minskar man följaktligen automatiskt de bilskatte-·
inkomster som skulle ge ekonomiska resurser att genomföra vägbyggnaderna.
Men om man ser på finansministerns beräkningar av inkomsterna i det hän
seendet, förefaller det som om han inte kalkylerar med någon större effekt av
skattehöjningarna.

Bilimporten har också redovisats som ett särskilt orosmoment i den ekono
miska utvecklingen. Enligt statsverkspropositionen har den stigit snabbare än
den totala importen. Men där vill jag erinra om att bilsektorn inte bara har en
import- utan också en exportsida, som under en lång rad av år har utvecklats.
väl så snabbt som importsidan. Det skall väl också sägas att den svenska bil
industrin för sin internationella konkurrenskraft på exportmarknaden i hög
grad är beroende aven god hemmamarknadsförsäljning, som givetvis sker i
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konkurrens med de utländska tillverkarna, samt aven snabb expansion. Det är
nödvändigt i det utomordentligt hårda internationella konkurrensläget.

Den större importökning som vi noterade under 1965 är däremot av speciellt
slag och inte alldeles oberoende av statsmakternas egna åtgärder. Det var näs
tan oundgängligt att omsättningsskattens höjning i somras skulle leda till en
mycket stark importforcering under första halvåret. När man sedan befarade
nya skatter under det kommande halvåret - det har ju visat sig att de farhå
gorna inte var ogrundade - var det väl ganska naturligt att importörerna fyllde
på sina lager, så att de hade någon lnöj lighet att möta en eventuell förnyad
hamstringsvåg.

Nu visar siffrorna för höstmånaderna augusti t. o. m. november att nyin
registreringen av hilar blev ganska liten, totalt en nedgång med 9 procent, och
decembersiffrorna ser inte ut att ändra den bilden. Det betyder att den totala
försäljningsökningen 1965 trots allt blev förhållandevis måttlig.

Mot den bakgrunden ifrågasätter jag, om det inte hade varit riktigare att gå
in på en generell typ av varubeskattning, om man nu vill använda den indirekta
beskattningens väg, och fördela bördorna litet mera jämnt över hela varuom
rådet.

Professor Erik Lundberg: Herr ordförande! Jag noterar att det även här
på Handelshögskolan har utbildats ett kösamhälle. Talarna borde kanske er
lägga avgift för att få ordet, så att man inte behövde vänta så orimligt länge.
Jag begärde ordet på ett tidigt stadium i diskussionen, och j ag hade förberett
en rad olika alternativa synpunkter som passade in i debatten då, men nu är
j ag ganska desorienterad.

Jag fäste mig vid en sak i finansministerns inledningsanförande, nämligen
den att han använde orden realism och realistisk. Realism är ju .något som man
tycker att finansministern utstrålar personligen. Men det finns realism på olika
nivåer. Om jag börjar underifrån, så har vi först den politiska realismen. Sedan
har vi den så att säga logiska realismen, d. v. s. den typ av resonemang och det
slag av siffror som passar in i en nationalbudget (alltså den realism som gäller
i detta sammanhang), och så har vi slutligen den verkligt intressanta realis
men, den sanna prognos för den framtida verkligheten som vi försöker göra.

Det var kanske inbillning, men j ag tyckte att finansministern ansåg att poli
tiskt-realistiskt sett var den nu föreslagna finanspolitiken vad man kunde göra
i dag. Däri vill jag då lägga in den innebörden att egentligen, och om den po
litiska situationen vore annorlunda, om partiet var starkare eller hade samma
åsikter som finansministern, skulle man göra mera och annorlunda. Detta är
kanske en feltolkning, men jag använder den som arbetshypotes i min fortsatta
framställning.

Jag tror att finanspolitiken, sådan den är upplagd och om man ser den som
en rinlligt realistisk bild av verkligheten - och särskilt sådan man får den i
finansplanens bilaga i form av nationalbudgeten - betyder en alltför svag
finanspolitisk. åtstramning. Att åtstramningen är för sen vet vi alla. Det är
ingen svår anklagelse mot regeringen och dess ekonomiska politik att säga
detta. Sådant inträffar ständigt i alla länder; ingreppen sker för sent. Och när
man väl gör dem, måste de bli hårdare och mera djupgående än de hade behövt
bli, om de gj orts på ett tidigare stadium. Det är ju alldeles klart att ingreppen
i rådande konjunkturskede kommit för sent, eftersom vi har fått den nuvarande
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överhettningen i vår ekonomi och den brist på j ämvikt i betalningsbalansen
som uppstått under 1965.

Jag är fullt på det klara med, och det bör slås fast, att den målsättning som
finansministern här angivit och sådan den står redovisad i finansplanen i hu
vudsak accepteras av alla. Den ger en rimlig och riktig bild av läget, och obser
vationerna är tagna ur den verklighet som omger oss. Det är väsentligt att vår
export och våra industriinvesteringar bör öka så som finansministern här så
vältaligt redogj ort för. Frågan är bara vad den föreslagna finanspolitiska åt·
stramningen kan betyda.

Man kan försöka åskådliggöra den finanspolitiska åtstramningen på olika
sätt. T. ex. genom att säga att i förhållande till den finanspolitik man förde
under förra året är det en betydande åtstramning. Det är också en åtstramning
i förhållande till en slappare finanspolitik vilken som helst än den som nu före
slås, och därvid kan man ju göra alla möjliga jämförelser. Men det är mycket
svårt - och det står också utsagt på flera ställen - att avläsa finanspolitikens
åtstramningseffekt genom att se på budgetsaldot och dess förändring eller på
det finansiella sparandet.

Men jag har en känsla av att den lilla förskj utning i budgetens saldo, som
skett genom åtstramningen på utgiftssidan, genom de skattehöjningar som ge
nomförts och genom den automatik som förekommer vid sidan därav, är en
relativt oväsentlig åtstramning i förhållande till den allmänna expansionseffek.
ten av tämligen parallellt stigande statsinkomster och -utgifter. Därför har jag
svårt att följ a gången från denna relativt ringa finanspolitiska åtstramning
och till den ganska acceptabla bild av det ekonomiska läget och hela utveck·
lingen från 1965 till 1966 som finns i nationalbudgeten.

Det framgår ovanligt tydligt av texten att nationalbudgeten i år representerar
en plan. Den skisserar den typ av utveckling som man vill få till stånd. Det
finns också en viss realism i bilden, när man säger att längre kan man inte
hoppas att komma. Så lägger finansministern fram materialet - och vad kan
finansministern då göra annat än säga att de åtstramningsåtgärder som han
anser vara politiskt sett maximala också i huvudsak leder till det uppställda
målet? Om man i stället skulle säga att han anser åtgärderna otillräckliga i för·
hållande till det uppställda målet, fattades det ju något.

Därför är det intressant att i nationalbudgeten läsa att det finns ett annat
alternativ, som såvitt jag förstår förefaller mera realistiskt. I det alternativet
räknar man med en ökning av lönerna med 9 el 10 procent, med de konse
.kvenser detta får på prisutvecklingen..Jag har heller aldrig sett att vi har fått
en mindre lönehöjning vid den grad av full sysselsättning som vi ju ändå räk·
nar med att ha under 1966. Och avtalsläget ser inte särskilt ljust ut, med hän
syn till de diskrepanser i utvecklingen som uppkommit under föregående år. Jag
tycker därför att detta alternativ ger en väsentligt mera realistisk bild av löne
utvecklingen än det av finansministern accepterade, med de konsekvenser som
·en sådan löneökning får på konsumtionssidan.

Men detta andra alternativ som ger en annan och dystrare bild av utveck
lingen och ett väsentligt större och bestående underskott i bytesbalansen under
1966 än vad som skisserats i finansplanen, det avdunstar plötsligt på sidorna
13-14 och kvar står endast det alternativ som ligger till grund för finanspoli
tikens uppläggning.

Den andra frågan om realism i modellen gäller export och import. Det är en
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central fråga. Där hoppas finansministern att den dämpning av överkonjunk
turen som särskilt finanspolitiken skall ge upphov till skall lösgöra resurser.
Såvitt jag läst rätt skall den också bidra till att den reala nationalprodukten
stiger från 3,5 till 4 procent och att resurser lösgöres för exportökning. Ja,
det är ju möjligt. Men det är svårt att säga om detta verkligen skulle bli fallet.
Det finns en del osäkra punkter.

Vi har här i Sverige nu råkat in i en brist på balans i utrikeshandeln, som
är av delvis annat slag än den obalans andra länder tidigare råkat ut för. Det
vanliga är att det huvudsakligen är importsidan som expanderar helt plötsligt,
och att det är detta som orsakar besvärligheterna. Det var vad som hände i
Japan, Holland och England samt i Italien vid olika tillfällen. Exporten har
däremot i regel fortsatt i mera lugn takt. Vi har däremot fått påfrestningar
samtidigt från håda sidorna, men det mest oroande är att exporten har saktat av.

Teorin i nationalbudgeten och finansplanen är den att den exportdämpning
som inträtt i huvudsak beror på ett överengagemang av resurserna, brist på
arbetskraft och svårigheter med att få fram exportvarorna. Det är möjligt att
den teorin är riktig. Där kan man inte göra annat än testa om det stämmer,
när man ser till resultaten. Men det finns också en annan möjlighet, nämligen
den att vi nu står inför resultatet aven avverkning av det stora utrymme vi
haft för exporten efter kronans depreciering 1949. Exporten har haft ett gott
utrymme med hyggliga vinster, men dessa ha'r successivt pressats ihop. Man
kan nu befara en strukturell förändring och att det alltså delvis kan vara fråga
om djupare liggande orsaker till exportminskningen än en tillfällig överhettning.
Det kan ingenting bevisas om detta. Men det finns där en väsentlig osäker
hetspunkt i uppläggningen av finansplanen, och jag har här velat peka på den.

Med hänsyn till vad finansministern sade i sitt senare inlägg skulle man
eventuellt kunna få den uppfattningen att vi snart kan få en uppmjukning av
finanspolitiken. Den skulle då - såvitt jag förstår - vara orsakad aven
avveckling av kriget i Vietnam och en följande amerikansk recession. Får vi
inom rimlig tid en sådan recession, blir våra problem bara värre. Ty nu har vi
fått en exportförsvagning och en försämrad betalningsbalans, medan det rått
högkonjunkturer runt omkring oss och världsimporten har befunnit sig i starkt
stigande. I ett läge med svagare internationella konjukturer blir det mycket
svårare att komma ur en valutakritisk situation. Vår ekonomisk.politiska hand
lingsfrihet skulle bli hårt beskuren.

Vidare har vi ytterligare en punkt som är osäker. Jag tänker på den 14
procentiga ökningen av industriinvesteringarna respektive den lO-procentiga
volymökningen för näringslivets investeringar. Riksbanken för ju en stram
kreditpolitik, och den skall vi ha kvar. Vid en minskning av valutareserven
blir det automatiskt en åtstramning, som jag är säker på att riksbanken kom·
mer att begagna sig av. Om man då också tar hänsyn till det försämrade vinst
läget, och om vi får de löneökningar jag talade om i det andra alternativet, så
blir svårigheterna större än nu då det gäller att med egna medel finansiera en i
och för sig önskvärd investeringsökning. En nedgång eller en mindre ökning
av industriinvesteringarna skulle hjälpa fram exporten - vilket finansministern
också antydde. Det är sålunda ett alternativ. Men i stället skall vi få ökade
svårigheter på längre sikt.

Slutligen saknar jag en annan sak i finansplanen, särskilt med hänsyn till
att den kommer ungefär samtidigt med en långtidsplan, nämligen en diskussion
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av möj ligheterna till en mera långsiktig pris- och inkomstpolitik. I stort sett
saknar vi förmåga att reda upp balansbristerna i inkomstbildningen från år' till
år. Men ändå siktar man på att klara problemen under budgetåret. När finans
ministern talade om hur man i olika planeringsgrupper sitter och planerar med
skygglappar för ögonen och utan att ta hänsyn till vad andra planerare gör 
så att finansministern tvingas ingripa med hårda medel, som vi tycker rätt illa
om - frågar jag : Varför har vi då inte någon sorts långsiktig pris- och in
komstpolitik? Varför skall vi alltid försöka lösa de lönepolitiska j ämviktsbris
terna så fort att vi ständigt får för stora höjningar på kort sikt?

Både när det gäller hyressättning och lönebildning skulle man behöva en
långsiktig målsättning. Den enskilde medborgaren skall behöva se hur utveck
lingen går från år till år ur synpunkten av längre perspektiv. Långtidsutred
ningen har mest sysslat med de reala perspektiven och har inte gett sig mycket
in på de pris- och lönepolitiska samt inkomstutj ämnande åtgärder det här är
fråga om. Långsiktiga mål på inkomstbildningens område skulle nog underlätta
den ekonomiska politikens bedrivande från år till år.

Direktör Olof Sunden: Herr ordförande! I finansministerns ganska roliga
redogörelse för enkäten om sparorsakerna i det s. k. Strängaspelet saknade jag
en åsikt, varför jag undrar, om populationen var rätt vald. Den åsikt jag sak
nade, och som jag själv hyste, är den att om regeringen gör ett sparande så
lönsamt som i det här fallet, så måste det vara något "lurt" med i spelet, och
då är det nog inte värt att engagera sig alls. Jag vet flera personer som under
de åren helt avstod från att spara, i undran över vad som kunde vara dolt för
deras insikt.

Därmed vill jag ha sagt, att med den erfarenhet medborgarna nu har, finans
departementets inflytande på sparandet nog i stort sett inskränker sig till ett
negativt avskräckande men' knappast utsträcker sig till ett positivt befrämj ande
av sparandet. Det som vi har upplevt under det nu gångna året tycker jag också
tyder på detta.

Vi skall väl inte förvåna oss över att de som har en sparad slant i banker,
,där medlen är disponibla, tog ut sina pengar och köpte varor, innan investe
ringsskatten ökade. Ty 'det är ju så att om jag som sparare tar ut ett belopp
och köper en vara efter omsättningsskattens höjning, så bör inte ens finansmi
nistern kunna komma ifrån att prisstegringen för det köpet har varit den högre
av de i dag debatterade siffrorna eller 7 procent. Om det däremot gäller inköp
för lön utbetald efter investeringsskattens höj ande, så är väl finansministerns
synpunkt riktig; där kunde han välj a mellan att höj a den direkta skatten eller
att höj a omsättningsskatten med ungefär samma resultat för konsumenten. Men
om det som sagt gäller sparpengar som användes för ett köp, så blir det en
stegring med 7 procent. Jag har sj älv som tekniker ganska svårt att förstå, hur
man kan hålla på att tjata så länge om ett så sj älvklart problem.

Vi tycks för närvarande vara inne i en ond cirkel, som gör att vi får en
ständigt ökande inflation och ett ständigt ökande tryck på vår betalningsbalans.
Det är möjligt, att detta delvis beror på att vi är inne i en period där den yngre
generationen sparar mindre än vad den äldre gjort samt att de yngres mindre
sparbenägenhet slår igenom i en minskning av just det sparande som dr
Nabseth nämnde. Om våra sparade tillgångar, som ligger i nominella värden
i finansinstituten och som på 1950-talet rörde sig om 50 miljoner och som väl
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har stigit en hel del sedan dess successivt skall frigöras och inte ersättas av de
yngres sparande, är vi illa ute. Det är åtskilligt av de medlen som kan komma
loss och hota vår valutareserv, om misstroendet fortsätter och om vår ålders
pyramid har med denna nettoavtappning av sparkapital att göra.

En annan ond cirkel som jag i egenskap av tekniker vill antyda hänför sig
till industrins eller de olika näringsgrenarnas ålderspyramid. För att åskådlig
göra den vill jag hänvisa till följ ande figur:

Produktivitetstillväxt

J,
o

I

I -c-o-o-o-! Industrigrenar som,0 saknas i Sverige
()

/
()

___ Kostnadstillväxt
linje

Näringsgrenar ordnade
efter produktivitets
tillväxt

Om vi sorterar näringsgrenar efter produktivitetsstegring - alltså inte efter
sj älva produktiviteten - så får vi ett diagram med de ofta gamla industrigre
nar, som har låg eller ingen produktivitetsstegring längst till vänster, och allt
yngre industrigrenar med stigande produktivitetsstegring till höger. I centrum
får vi en platå mellan den avtagande och den starkt stigande delen av kurvan.
Dessa senare företag representerar ofta nya typer av industrier, t. ex. elektronik
industri, kemisk industri såsom fibrer och liknande. Mellallplatån representerar
mera mogna industrier - låt oss säga verkstadsindustrin och även i stor ut
sträckning den tyngre kemiska industrin och kanske också den elektriska
industrin.

Om vi nu lägger in en kostnadsstegringslinje för ett visst år över diagrammet
(den streckade linj en på bilden), som vi antar träffar alla industrier lika, så
måste den positiva överskj utande ytan balanseras av den negativa underskotts
ytan, om vi skall undgå en inflation.

Det väsentliga är nu att vi här i Sverige har förvånande mycket litet av de
nya 'industriaktiviteterna med snabb produktivitetstillväxt. Vi saknar i stor ut
sträckning den elektroniska industri som finns i Amerika, och vi saknar just
den kemiska industri som under de senaste tio åren har haft den högsta pro
duktivitetstillväxten i USA, nämligen syntetiska fibrer. I USA har man med
andra ord ett industriregister som sträcker sig mycket längre mot hög produk
tivitetstillväxt.
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Jag sade, att vi här i Sverige har färre och lnindre industrier med hög pro
duktivitetsstegring, men tyvärr är det så att industrierna här i landet också
fortare förlorar sin produktivitet än de gör i USA. I Amerika har man textil
industrier som alltj ämt visar tillfredsställande produktivitetsstegring i relation
till löne- och kostnadsstegringen tydligen därför att de kan köra i 20 eller 30
gånger så stora serier som den svenska textilindustrin. Om kostnadsstegrings
linjen på diagrammet läggs högt, betyder detta, att vi ställer större krav på
produktivitetstillväxten om inflation skall undvikas och de industrier som inte
orkar med denna takt åldras alltså fortare. Industrierna i Sverige har med
andra ord en kortare aktiv levnadsålder; en industri i Sverige är effektiv under
kortare period än en i Förenta staterna, vilket i vissa fall är betänkligt ur
investeringssynpunkt.

Orsaken till att vi inte har så många nya industrigrenar är naturligtvis först
och främst vår lilla marknadsvolym. Vi har svårt att starta industrier så som
man gör i USA, därför att hemmamarknaden är för liten, och det är inte loc
kande att bygga upp en exportmarknad för en första obetydlig produktion.

En annan sak är att de nya produktivitetspotenta industrierna inte heller
gynnas finansiellt. Här spelar risktagandet in. Vi skall kanske vara tacksamma
för milj onärernas sparande, eftersom det oftast är privatkapital som satsas på
de nyaste ideerna. Erfarenheten är att etablerande finansinstitut hellre köper
företag som har blivit litet äldre och kommit upp i en omsättning på 10-20
miljoner. Det är en säkrare placering men inte speciellt utvecklingsbefrämjande.

Tyvärr bör man helst inte nämna, vilka industrier som är gamla och inte
orkar följ a med i utvecklingstakten ty industrirepresentanter är synnerligen
känsliga för att bli omnämnda som engagerade i åldrande industrier. Det är
ett ungefär lika stort brott som att offentligt påpeka, att en dam har uppnått
pensionsåldern. Våra damer är oerhört måna om att visa sig ungdomliga och
vitala, och detsamma gäller märkligt nog om industrier. Men det är säkert en
fråga som vi måste ta upp i planeringssammanhang, så att de 4 procent pro
duktivitetsstegring i näringslivet som finansministern förutsätter inte en vacker
dag visar sig vara en överskattning på grund av att vi har en industriell ålders
pyramid, som inte tillåter detta tempo.

Jag är alltså rädd för att vi kan vara inne i två onda cirklar, en som sam
manhänger med sparandet och ålderspyramiden för befolkningen, och en annan
som sammanhänger med produktiviteten och ålderspyramiden för industrin.

Statsrådet Gunnar Sträng: Herr ordförande! Trogna, kvarvarande vänner!
Jag vill kort och gott säga, att efter noggranna överväganden av dagens situa
tion har vi ansett det vara riktigare att ta punktskatterna än att på nytt börj a
fingra på den allmänna omsättningsskatten. Vi har ett skatteförslag rörande
brännolj an, men det har tillkommit med hänsyn till att vi inte skall få alltför
stora snedvridningar mellan bensinen och oljan. Båda användes ju för samma
ändamål.

När direktör Gawell frågar on1 man inte i stället kan lägga bördorna på en
generell beskattning, så blir mitt svar: Nej.

Professor Lundberg gj orde en rent vetenskaplig analys av begreppet realism:
politisk, logisk och verklig realism. Min realism får väl anses vara något aven
kombination av dessa tre, och i fråga' om stringens är den väl därför inte all
deles otadlig. Det är jag den förste att erkänna.
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Sedan vill j ag också säga, att onl nlan inte i finansplanen finner en direkt
redovisning som är kopierad från nationalbudgeten - där det finns dubbla
alternativ - så är det väl därför att jag som politisk linje inte gärna kan ser
vera två alternativ. Jag måste ju bestamma mig. Det har j ag gj ort här. Finans
planen är ett politiskt dokument.

Det är alldeles riktigt som professor Lundberg säger, att om vi får en inter
nationell recession, så är det klart att vi ställes inför andra och ytterst besvä
rande problem. Professor Lundberg tangerade dem, men tiden är nu för långt
framskriden för att ta upp en debatt Oln vilka åtgärder som då rätteligen bör
vidtagas.

I avseende på långtidsplaneringen om löne- och prispolitiken kan jag säga
att det är ett lockande ideprogram som vi i mått av fattig förmåga får försöka
realisera successivt. Men om det ligger så värst mycket realism i förslaget vet
jag inte.

Allra sist vill j ag säga till direktör Sunden~ att om man har den filosofin att
misstro danerna när de kommer med gåvor, är det ju rätt ·dystert. Då skall
man över huvud taget inte fundera på några sparstinlulerande åtgärder, ty då
får de rakt motsatt effekt mot den avsedda.

Ordföranden: Jag ber att ännu en gång få tacka finansministern för
hans medverkan. Samtidigt tackar jag alla dem som gjort inlägg i de
batten.

Därmed förklarar jag detta sammanträde avslutat.
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Ordförande: Professor Ragnar Bentzel

Långtidsutredningens avvägningsproblem

Fil. dr Erik Böök:

Herr ordförande! I överensstämmelse med de intentioner som ru
briken anger skall jag här inte göra någon allmän resume av långtids
utredningens rapport, lItan jag skall försöka koncentrera mitt inled
ningsanförande till några kommentarer till de ekonomisk-politiska av
vägningsfrågor som tagits upp i utredningen.

Bakgrunden till avvägningsdiskussionen i långtidsutredningen är
den bedömning av resurstillgång och efterfrågetendenser som man
kunnat göra och som jag bara helt kort skall erinra om. Vi har så
lunda för tillgångssidans del i våra beräkningar kommit fram till att
bruttonationalprodukten för perioden 1966-1970 årligen skulle kun
na öka med 4,2 proc. De många olika reservationer som kan behöva
anföras till detta beräknillgsresultat skall jag här förbigå.

Vad efterfrågesidall beträffar pekar' insamlat planmaterial mot att
investeringarna på den privata och den offentliga sidan skulle behöva
stiga med respektive 5,3 och 5,8 proc. För den privata konsumtionens
del finns det inte något planmaterial, men om vi som utgångspunkt
tar att privat konsumtion skulle tillväxa i samma årliga takt som vi
blivit vana vid under första delen av 1960-talet, så skulle vi komma
till att bruttonationalprodukten behöver tillväxa med ca 5,2 proc. per
år för att de olika planerna skulle kunna realiseras.

Som jag nämnde har vi bedömt att resurstillgångarna inte medger
en större ökning av bruttonationalprodukten än 4,2 proc. per år. Det
skulle alltså föreligga ett gap mellan å ena sida!1 våra ambitioner, pla
ner och behov - eller vad man vill kalla det - och å andra sidan
våra resurser. Den skillnaden skulle då motsvara ungefär l proc. av
bruttonationalprodukten.

Ett annat sätt att mäta detta gap - och det är ett mått som blivit
mycket uppmärksanlmat och omskrivet - är den arbetskraftsbrist som
kan framräknas utifrån planmaterialet och som vi har' angivit till
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165 000 il 265 000 förvärvsarbetande personer. Dessa båda gränssiff
ror anger den variation i beräkningarna, som uppkommer, vid olika
antaganden om arbetstidsförkortningen.

Det synes aldrig kunna nog kraftigt understrykas att alla sådana
här siffror är ganska osäkra och vanskliga. Vi som arbetat med lång
tidsutredningen är fullt på det klara med att man måste använda plan
siffror med stöTsta försiktighet och inte pressa dem för hårt. Samtidigt
kan dock sägas att även om man svårligen kan ge efterfrågegapet eller
arbetskraftsbristell en mera exakt precisering, vill vi ändå samtidigt
bestämt hävda att tendensen hos våra ambitioner och planer klart pekar
i riktning mot ett efterfrågegap.

Nu får lnan komma ihåg att det är enligt de planer som förelåg"när
vi samlade in uppgifterna till långtidsutredningel1 - och som kanske
fortfarande gäller - som vi skulle få detta gap och denna arbets
kraftsbrist. En uttolkning av planlnaterialet som ibland göres och ~om
skymtat i tidnings- och tidskriftsdiskussionen, men som jag inte kan
ansluta mig till, är att det under perioden fram till 1970 kommer att
finnas en arbetskraftsbrist och ett efterfrågegap. Jag har mycket svårt
att förlika mig med en sådan synpunkt. En av långtidsutredningens
uppgifter är ju att söka kartlägga problemen och svårigheterna fram
över. Tanken bakom utredningsuppgiften är givetvis att de skisserade
problemen - i den mån de är rätt ställda - skall angripas och lösas
på bästa sätt. Arbetskraftsbristen eller efterfrågegapet skall sålunda
inte få finnas kvar fram till 1970. Bristerna skall elimineras, och
bästa möjliga balans på marknaderna skall försöka uppnås.

Det är den ekonomiska politikens uppgift att söka åstadkomma
denna balans, att se till att de i utgångsläget förefintliga planerna
skäres ned i enlighet med resurstillgångarna. Utgångspunkten blir så
lunda att vi skall nå jämvikt så snabbt som möjligt. Avvägningsproble
men gäller på vilka vägar vi skall nå dit, hur vi skall uppnå balans,
vilka konsumtionsplaner och investeringsplaner på offentlig och privat
sida som skall reduceras o. s. v. för att åstadkomma detta.

För valet av medel och vägar i avvägningsprocessen gäller de restrik
tioner som representeras av de allmänt accepterade huvudmålsättning
arna för den ekonomiska politiken: full sysselsättning, rimlig prissta
bilitet och balans i utrikesbetalningarna. Vad speciellt utrikeshandelns
problem angår, skall jag här endast som en utgångspunkt för den fort
satta diskussionen förutsätta att den balansbrist som förelåg 1965 skall
ha rättats till fram till 1970.

I detta sammanhang kan konstateras att uppfyllandet av denna mål
sättning kommer att ta en del av våra resurser i anspråk, så att det
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totala utrymmet för årliga konsumtions- och investeringsöknillgar sam
mantagna reduceras från 4,2 till 4,0 proc.

Beträffande förväntningarna i bytesbalansen vill jag vidare, utan
att närmare gå in på de olika skälen för vår uppfattning, erinra om
att vi i långtidsutredningen bestämt håller före att den internationella
utvecklingen under åren framöver komlner att i högre grad än hittills
aktualisera kraven på prisstabilitet.

Onl vi då mot denna bakgrund ser på de interna avvägningsproble
men, kan det konstateras att ett av de avvägningsproblem som diskute
rats - eller i varje fall tagits in som ett antagande i långtidsutred
ningen - nämligen arbetstidsförkortningen, i viss mån har avförts
genom de deklarationer som regeringen gjort i denna fråga. Avsikten
är att genomföra en arbetstidsförkortning från 45 till 42,5 timmar i
veckan fram till 1970. Antaganden om en sådan reducering av arbets
tiden finns intagna i våra kalkyler, och jag behöver därför inte här gå
närmare in på frågan om avvägningen mellan ökad fritid och t. ex. den
privata konsumtionens ökningstakt framöver.

I den beräkningskalkyl som är den enda mera i detalj utarbetade i
långtidsutredningen antas den privata konsumtionen öka årligen med
3,4 proc. Är nu detta en rimlig ökningstakt, eller skall vi ge konsumen
terna ett större eller mindre utrymme? Ja, jag skall inte göra någon
värdering på den punkten utan i stället erinra om några saker, som
måste beaktas vid avgörandet av denna fråga.

I detta sammanhang utgör den förskjutning i befolkningssamman
sättningen och de återverkningar på försörjningsbördan för de yrkes
verksamma som följer av den förskjutningen en av de viktigaste fak
torerna. Den förutsatta ökningstakten om 3,4 proc. medger för de
förvärvsarbetandes del att de skulle kunna öka sin per-capitakonsum
tion med endast 2,4 proc., alltså l proc. lägre ökningtakt än den pri
vata konsumtionen totalt, och det är en väsentligt lägre ökningstakt
än vi varit vana vid under tidigare år. Skillnaden mellan den totala
konsumtionsökningen och per.capitaökningen för de yrkesverksamma
betingas delvis av den starka uppgång i antalet barn och studerande
samt pensionärer som kan förutses.

Som en illustration av dessa förändringar kan nämnas att medan
antalet icke studerande i yrkesverksam ålder i stort sett blir oförändrat
mellan 1965 och 1970, kommer antalet åldringar, barn och stude
rande över 16 år att stiga med ungefär 10 proc. under de närmaste
fem åren. Vidare beror nyssnämnda skillnad i möjligheterna att öka
konsumtionen till en del på de utfästelser som gjorts till pensionärerna,
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vilkas per-capitainkomst kan beräknas öka genom utlovade folkpen
sioner och ATP-utbetalningar o. s. v. med 4 il 4,5 proc. per år.'

Frågan är alltså, om de förvärvsarbetande kommer att nöja sig med
en konsumtionsökning på t. ex. 2,5 proc. Många argument kan anföras
- och anföres också .från olika håll - för att de bör nöja sig med
denna stegring. Våra investeringsbehov i sjuk'hus, skolor, vägar, bostä
der samt inom industri, handel etc. är så stora och så angelägna, att
alla i yrkesverksam ålder bör hålla tillbaka sina anspråk. Behoven på
investeringssidan och på den offentliga konsumtionssidan är för övrigt
så stora att vi egentligen borde vara ännu mer återhållsamma och vara
tillfreds med en privat konsumtionsökning på 2 proc. per capita för
de förvärvsarbetande. I vissa stunder kanske vi alla är beredda att gå
med på en sådan återhållsamhet, men avgörande är om vi kommer att
följa den strama linjen såpass långa stunder att nya avtal på arbets
marknaden hinner gå igenom.

Det kan här framhållas att den genomsnittliga ökningen på 2,5 eller
2 proc. givetvis måste komma att inrymma betydande variationer för
arbetstagare inom olika regioner och olika yrken. Är det förutsatta
utrymmet då tillräckligt, så att anpassningar och utjämningar olika
grupper emellan kan åstadkommas utan att t. ex. någon grupp behöver
vidkännas en direkt försämring av sin inkomststandard? Vi får nu
varje dag en bister erinran om de svårigheter det möter att samman
jämka olika gruppers intressen utan att taket lyftes i höjden. Det ut
rymme vi idag diskuterar ligger väsentligt högre än det som förutsatts
gälla för de närmaste fem åren framöver.
Det kanske också kan nämnas att begränsningen av per-capitakonsum

tionen till 2,5 eller 2 proc. för förvärvsarbetande betyder att det kom
mer att vara en ganska stor skillnad mellan den inkomstökning veder·
börande erhåller och den han får disponera för egen konsumtion och
eget sparande. Den skillnaden mellan nominell inkomstökning och
konsumtionsstandard skall ju för att samhällsekonomisk jämvikt skall
uppnås genom den ekonomiska politiken - skatter, avgifter o. s. v. 
dras undan för att finansiera investeringar och offentlig konsumtion.
För att det räknestycket skall gå ihop är det inte tillåtet att begära
kompensation för dessa indragningar.

Om man på detta sätt går igenom alla svårigheter och problem för
den privata konsumtionen, kan man lätt komma till den slutsatsen att
det nog inte går att hålla nere konsllmtionen ens vid en 3,5·procentig
ökning per år (2,5 proc. för de yrkesverksamma), utan man måste
kanske gå upp mot närmare 4 proc. årlig ökning. Men om vi på liknan
de sätt går igenom den offentliga sektorns behov och investeringsom-
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rådets krav, kan man också mycket lätt komma till det resultatet att
planerna där inte kan prutas så mycket. Man borde nog försöka rea
lisera dem så långt som möjligt och därmed försöka begränsa kon
sumtionen.

Långtidsutredningens beräkningskalkyl, där den privata konsum
tionens ökning antages vara 3,4 proc., inrymmer en ökning för både
offentlig konsumtion och investeringar av 4,7 proc. per år. Detta bety
der att den offentliga konsumtionens årliga ökning jämfört med före
fintliga planer - och de planerna återspeglar i stort sett vad som be
hövs enligt redan fattade beslut - skulle reduceras med ca l proc.
För investeringarnas del skulle motsvarande reducering bli litet över
lh proc. per år. Dessa nedskärningar skulle innebära att många ange
lägna behov inte skulle kunna tillgodoses, och att någon lösning på de
svåra köproblemen i dagens samhälle inte skulle kunna uppnås inom
en nära framtid utan förskjutas långt fram i tiden och kanske t. o. m.
i vissa fall förvärras under de närmaste åren.

Det är inte möjligt att här gå in på de olika delsektorernas problem
eller att ta upp alla aspekter som från den här sidan kan läggas på
avvägningsproblemen. Jag skall- därför begränsa mig till några frågor
och då exemplifiera dem från ett alldeles speciellt och begränsat om
råde, där problematiken i viss mån kan renodlas.

Det föreligger just nu förslag om införande av tandvårdsförsäkring.
Gjorda utredningar visar tydligt att tandvården allvarligt försummas
inom stora grupper av vår befolkning. Med en tandvårdsförsäkring
skulle säkerligen förutsättningarna att få människorna att sköta sina
tänder väsentligt förbättras. Men vi har i dag brist på tandläkare. En
tandvårdsförsäkring skulle troligen öka efterfrågan på tandvårds
tjänster. Tandläkarbristen skulle då skärpas, ty någon större ökning av
utbudet av tandläkare kan man inte påräkna på flera års sikt.

I argumentationen för tandvårdsförsäkringen framhålles att det
ändå kan vara skäl i att genomföra en sådan försäkring. Många har i
dag inte råd att gå till tandläkaren, och de som har svåra tandskador
drabbas av stora kostnader, som det ur social synpunkt vore rimligt
att få en jämnare fördelning på. Men även om man accepterar alla
dessa synpunkter och argument, är det ett par besvärande frågor som
måste ställas i sammanhanget. Med de förhållanden som råder på
detta område skulle en tandvårdsförsäkring medföra att vi tillskapade
- eller i varje fall väsentligt förstorade - en tandvårdskö. Det finns
inga som helst garantier för att de bäst behövande skulle komma
främst i den kön; för att vi där skulle uppnå den inkomstomfördelning
vi eftersträvar.
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Även med en sträng administrativ reglering av kön skulle det säker
ligen finnas en marknad, där privatpatienter med höga inkomster och
leller särskilt starka tandvårdspreferenser men med jämförelsevis små
skador skulle kunna få sina tänder lagade. Men en viss bestämd in
komstomfördelning skulle vi dock få genom tandvårdsförsäkringen:
tandläkarna skulle utan tvekan få det bättre med den nya kön, och det
skulle bli en relativ löne- eller inkomststegring för den yrkesgruppen.
Om den sedall är eftersträvansvärd må vara osagt.

Bakgrunden till och problematiken med en stor del av de köer vi
har i dag är enligt min .mening ganska precis densamma som jag här
helt kort antytt för tandvårdsförsäkringen. Uppkomsten av flertalet av
våra köer tror jag sålunda kan föras tillbaka på en bristande anpass
ning av å ena sidan prissänkande efterfrågestimulerande åtgärder och
å andra sidan de kapacitetutbyggnader som gjorts. Därigenom har så
dana icke eftersträvade inkomstomfördelningseffekter och relativa lö·
neförskjutningar som jag här exemplifierat med tandläkarna också
kunnat noteras på flera köområden.

Några ytterligare kommentarer rörande de relativa löneförskjut
ningarna kan kanske här vara motiverade. I långtidsutredningen har vi
framhållit att den mycket starka expansion av sysselsättningen inom
offentlig sektor som skulle behövas enligt planerna troligen inte skulle
kunna åstadkommas utan en relativ lönestegring för de berörda grup·
perna. På den punktell har Per Holmberg just i dagarna i Sparbanks
tidskriften kommit med ett indignerat, moraliserande hyschande. En·
ligt hans taburegler är det en "ekonomisk fräckis" att säga att det
kan uppstå relativa inkomst- eller löneförskjutningar i de sammanhang
jag har relaterat.

I själva verket är det ju högst banala och allmänt accepterade teo
rier rörande efterfråge. och prissamband vi här är inne på och som
långtidsutredningen åberopat även för arbetsmarknadens del. Det är
väl åtminstone litet förvånande att man som Per Holmberg vill hävda
att den vanliga ekonomiska teorin inte gäller på arbets- och lönemark
l1aden. Vad vi framhållit är helt enkelt att om efterfrågan på en vara,
på vilken det redan råder knapphet, ytterligare ökar, så tenderar priset
att stiga. D.etta kan utlösa substitutionsprocesser och prisrörelser på
andra m·arknader. Men om det råder betydande tröghet i dessa av
seenden, kan det mycket lätt uppkomma en mer bestående relativ pris
stegring på varan i fråga.

Nu tror vi oss avgjort kunna hävda, att det i fråga om arbetskraft
försörjningen för t. ex. den offentliga sektorn råder och kommer att
råda en knapphetssituation, och att betydande trögheter där kommer
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att finnas framöver. Även om vi har en mycket ambitiös och effektiv
arbetsmarknadspolitik, är det ändå inte troligt att dessa tröghetsfakto.
rer snabbt kan övervinna.s. Läkare, lärare, sjuksköterskor etc. utbildas
inte över en natt.

Med hänsyn till dessa förhållanden förefaller det inte särskilt även·
tyrligt eller revolutionerande att påstå, att om vi försöker pressa upp
efterfrågan på dessa områden mycket snabbt, kan man vänta sig att
priser och löner tenderar att stiga. Utan att här ge en utförlig exempel.
samling kan jag väl säga att vi från många områden redan har haft
erfarenheter av dessa mekanismer. Vårdområdena erbjuder flera
exempel. Man kan också mycket starkt ifrågasätta om inte situationen
på byggnadsområdet till stor del kan förklaras på detta sätt.

Vad har nu dessa frågor med avvägningsproblemen att göra? Sva
ret är, att på indirekt väg är de av central betydelse för hela alloke
ringsproblematiken. Utbyggnadsplanerna inom offentlig sektor och
inom bostadsområdet, som delvis kan föras till denna sektor, är mycket
omfattande och ambitiösa. Vill man försöka att helt realisera dessa
planer, måste man vara beredd på att starka tendenser till sådana här
förskjutningar i inkomst- och löneförhållandena kan komma att uppstå.

Vissa mycket väsentliga olägenheter kan vara förbundna med en så
dan tänkbar utveckling. Offentlig sektor samt byggnads- och anlägg
ningsverksamhet är hemmamarknadsnäringar. I och för sig kan kost
nads· och lönestegringar bäras av dessa näringar, men starka löneök
ningar där kan få direkt ogynnsamma aterverkningar på andra sekto-·
rer. Jag torde här inte behöva närmare utveckla de problem som upp
står, om hemmamarknadsnäringarna blir prisledande på lönemarkna
den, varigenom kostnadsökningar utlöses för exportnäringar och för
branscher som konkurrerar med import. På så sätt försvagas hela vår
internationella konkurrenskraft, och svårigheterna att klara vår bytes
balans förstärkes. Allvaret av denna problematik framgår av att bestå
ende större balansproblem i utrikesbetalningarna ytterst äventyrar våra
möjligheter att fullfölja fullsysselsättningspolitiken.

Nu kan man ju säga att en sådan uppgång och färstärkning av hem
mamarknadsnäringarnas ställning i och för sig inte behöver vara något
att oroa sig för. Efterfrågeökningen och de trögheter som råder för
produktionsfaktorerna på dessa marknader kan ju lItlösa prisstegringar
som dämpar expansionen. Men problemet därvidlag är, att denna pris-o
mekanism inte fungerar riktigt. För många av de diskuterade områ
dena har en strävan varit att genom subventioner, prisnedsättningar,
gratisvård etc. söka begränsa eller eliminera priseffekterna. Därige
nom kan skevheter i löne- och inkomstbildning bestå och förstärkas.
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Där återfinnes för övrigt en annan konflikt mellan olika målsätt
ningar och önskemål. En sjuk- eller tandvårdsförsäkring som är av
sedd att verka inkomstutjämnande medverkar till att hålla uppe läkar
nas och tandläkarnas inkomster. Subventionerna på bostadsmarknaden
samt hyresregleringen, bakom vilka bl. a. ligger ett inkomstfördel
ningsargument, får även den effekten att byggnadsarbetarnas löner
hålles uppe, delvis gel10m de utgifter över statsbudgeten som också
låglönegrupperna är med om att bestrida.

De olika förhållanden som jag här berört pekar mot att expansionen
av hemmamarknadsområdena måste handhas med en viss försiktighet,
om man skall lyckas med det som måste betraktas som en primär mål
sättning för den ekonomiska politiken, l1ämligen att klara av bytes
balansproblemen.

Samma internationella aspekter som kan anföras som skäl för denna
försiktighet talar å andra sidan för att man bör söka låta de utlands
konkurrerande näringarna expandera sin produktion och sin investe
ringsverksamhet. Men nu är det inte så lätt att åstadkomma en expan
sion av investeringarna på de områdena. Vi vet mycket väl att vinstut
vecklingen för exportindustrierna inte har varit särskilt gynnsam.
Olika finansieringsproblem har där anmält sig.Självfinansieringsgra
·den har t. ex. sjunkit avsevärt. Det blir då en mycket väsentlig fråga
i vad rnån investeringsbenägenheten är beroende aven hög självfinan
-siering. Om man hävdar att investeringsverksamheten är beroende av
-ell hög självfinansiering, kanske man står inför nödvändigheten att i
viss nlån bryta den trend man haft under senare tid, nämligen att
löneanclelen av nationalinkomsten har stigit, och att företagen måste
få en ökad andel för att därigenom kunna öka sin självfinansiering.

Om man accepterar dessa resonemang, alltså att utlandskonkurre
rande näringar släppes fram på investeringsområdet och att man till
1ämpar en viss restriktivitet för hemmamark~nadsnäringar (offentlig
:sektor, bostadsbyggande, vägar o. s. v.) allt i förhållande till de ur
sprungliga planerna, återstår ändå mycket svåra problem. Vi Ilar t. ex.
'våra l(öer, som vi hittills inte har kunnat göra mycket åt. De kommer
.att bestå och i vissa fall fö-rlängas. Hur skall vi lösa de problemen?
Ja, i långtidsutredningen har vi inte kunnat anvisa några vägar därvid
lag. Men vi har betonat att köproblemen inrymmer en prisproblematik
som inte har beaktats särskilt mycket i den praktiska, ekonomiska poli
tiken. Vi tror att de prisfrågorna på ett helt annat sätt än hittills måste
aktualiseras.

Alla de frågorna skall jag dock här förbigå. Under hösten förra
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året .höll professor Assar Lindbeck ett föredrag här i Nationalekono~

miska föreningen om problematiken inom den offentliga sektorn, och
på de punkterna delar jag helt dennes uppfattning. Därför skall jag
nu inte ta upp de sakerna till diskussion.

I anslutning till debatten om avvägningsproblemen kan också den
frågan ställas: Hur långt besitter statsmakterna möjligheter att styra
utvecklingen och fördelningen mellan investering och privat och offent
lig konsumtion? Av de huvudprinciper - fritt konsumtionsval, fri
konkurrens o. s. v. - som den ekonomiska politiken har att utgå från
följer allmänt sett att någon reglering i detalj inte är möjlig eller efter
strävad. Men de ekonomisk-politiska medlen, som i enlighet därmed
företrädesvis har generell utformning, kan nog ändå anses ha sådan
räckvidd att statsmakterna i grova drag kan sägas styra resursernas
fördelning mellan huvudkategorierna på användningssidan.

Denna styrningsmöjlighet framkommer när det gäller offentlig kon
sumtion direkt i statsmakternas bevillningsmakt, och i fråga om inves
teringar består den främst i att gott och väl 45 proc. av investeringarna
utgöres av offentliga investeringar. Räknar man in bostadsinveste
ringarna, kommer man upp till 65 proc. Dessutom kan man nog säga
att på investeringsområdet finns det förhållandevis goda stimulans- och
dämpningseffekter i de skatte- och penningpolitiska instrumenten.

Men för den privata konsumtionens del finns det inte några större
möjligheter till påverkan. Möjligheterna att styra den privata konsum
tionens utveckling utgöres helt av att den blir en restpost, sedan man
bestämt den offentliga konsumtionen och investeringarna. Men detta
innebär givetvis inte att man vid de reella övervägandena behöver göra
privatkonsumtionen till en restpost.

Vad sedan gäller resursernas fördelning inom olika offentliga an·
vändningsområden finns där vissa speciella problem. För de delar av
offentlig konsumtion och investering som kommllnerna själva beslutar
om är styrningsmöjligheterna ganska begränsade. Men den delen av
den kommunala sektorn är inte särskilt stor, i varje fall inte vad
landskomlllunerna och de icke landstingsfria städerna angår. För de
kommunerna är 11tvecklingen på lång sikt till stor del bestämd av stats
makternas beslut och anvisningar. Det huvudsakliga ansvaret för ut
byggnadstakten på de områdena faller alltså på regering och riksdag.
Det är på dem det måste ankomma att bestämma takten i byggandet
av skolor, att fastställa gränserna för bostadsbyggandet o. s. v. I stort
sett kan man säga att det där är fråga om en samordning mellan de
olika delarna av den statliga verksamheten.

Men problemen ställer sig ganska annorlunda i fråga om den kom·
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munala verksamhet som speciellt åvilar landstingen, främst då vård·
områdena. Statens möjligheter att i sådana fall påverka utbyggnads
tempot kan nog sägas vara ganska små. Såväl den uppsättning av eko
nomisk-politiska medel som där står till förfogande som effektivite
ten hos de medlen är mycket begränsad. Det förhållandet att man har
små möjligheter att styra de utbyggnadsplanerna - i förening med
att planerna för dessa områden så som de redovisats i långtidsutred
ningen är oerhört expansiva och stora - gör att vi där troligen får
det mycket besvärligt med samordnings- och planeringsfrågorna. I
varje fall gäller detta politiskt. Det föreligger nämligen risk för att
vi där får en expansion, som statsmakterna inte kan kontrollera eller
behärska, och som väsentligt överstiger resurserna på dessa områden.

Beträffande den privata konsumtionen är möjligheterna till styrning
väsentligt mindre. De enda men stora undantagen är konsumtionen på
bostads- och jordbruksområdena. De frågor som där är aktuella för
emellertid ut på mycket vida vatten, och jag skall därför avstå från att
gå in på dem nu. Problemen där bör väl lälnpligen behandlas i sär
skilda föredrag.

Ordföranden: Vi tackar dr Höök för detta mycket klarläggande
föredrag. Därmed förklarar jag ordet fritt.

Bankdirektör Torsten Carlsson: Herr ordförande! Mina damer och her
rar! Det är anmärkningsvärt att vi nu, när vi har en nationalinkomst som väl
reellt ligger mer än dubbelt så högt som för 20 år sedan, har fått våra hus·
hållningsproblem tillspetsade. Den saken har långtidsutredningen på ett mycket
förtj änstfullt sätt belyst, och vi har fått den ytterligare utvecklad i dag av dr
Höök. Jag har tänkt att här endast dröj a litet vid kreditpolitiken och vad med
den sammanhänger, en sida av saken som utredningen inte har belyst särskilt
ingående, och j ag kommer att ta upp några frågor till diskussion som utred
ningen inte alls ägnat sig åt, nämligen de som sammanhänger med den ekono
miska politik vilken skall få den fina realekonomiska ekvationen att gå ihop..

Vad beträffar den bild som tecknats av förutsättningarna för den ekonomiska
utvecklingen är väl alla rörande överens. Vi har en allmän expansionsvilj a,.
som skall förlikas med resurser som inte vill räcka till, framför allt då arbets·
kraftresurserna. Vi har också ett tillspetsat läge i utrikeshandeln. Men trots.
detta vill vi expandera i en takt, som visserligen är lägre än under första hälften
av 6O-talet men ändå mycket god j ämförd med t. ex. 1950-talets - för att inte'
tala om vad den var under tidigare perioder. Då är receptet - som vi kunnat
läsa - mera investeringar i volym men även i andel av nationalinkomsten. Vt··
redningen pekar särskilt på nödvändigheten att näringslivet, kanske främst den
mot utlandet riktade industrin, får möjligheter att investera mera. Alla är väl
ense om att så bör ske.

Förutsättningarna för att finansiera en sådan expansion på investeringsom.
rådet kan sägas vara problematiska. Som föredragshållaren framhöll är sj älv-
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finansieringsgraden stadd i sjunkande inom den större delen av näringslivet 
det är allmänt bekant - och långtidsutredningen räknar med att denna grad
av självfinansiering på grund av ett kärvare klimat kommer att sjunka ytter
ligare. Detta gör att det blir mycket svårt att åstadkomma det nödvändiga till
flödet av eget kapital. Man kommer att behöva låna pengar. Men i dag har vi
en krafigt åtsnörpt kreditmarknad.

Långtidsutredningen har på ett ungefär räknat ut vilka ökningar det är fråga
om på kreditsektorn. Med de enkla och grova kalkyler som gjorts har man
kommit fram till följ ande ungefärliga siffror:

År 1964 tog näringslivet omkring 35 proc. av hela kreditmarknaden och
skall enligt utredningens prognoser ta 56 proc. år 1970. Om vi då applicerar
denna högre siffra på en kreditmarknadsvolym, som med 3 proc. inflation
också kommer att bli 70 proc. större än den var 1964, kommer vi fram till att
krediterna till näringslivet borde öka med 2,5-3,0 ggr jämfört med 1964.

Nu befinner vi oss i de första av de fem år som utredningen planerat för,
och man ser inga tecken på att den finansiella planering av kreditpolitiken som
skulle behövas för att en sådan plan skall kunna genomföras i verkliga livet
också blir av. Penningpolitiken är mycket stranl, och signalerna är alltjämt
att den skall vara åtstramad. Såvitt jag förstår kommer det också att ges samma
signaler för i varj e fall första hälften av detta år, förmodligen också året ut.
Då har som sagt en femtedel av tiden gått, och den grandiosa planen för ökade
insatser av krediter som skall till för att uppfylla kalkylerna har alltså ännu
inte börjat fungera.

Nu får man väl göra den lilla reservationen att utredningen kanske har
räknat litet högt. Men även om man gj ort det, är det tydligen ändå fråga om
rätt stora ökningar. Från bankernas och andra kreditinstitutioners sida har
man väl ingen högre önskan än att få vara med och genomföra denna stora
utvecklings- och expansionsplan för näringslivet - den behövs verkligen för
att den fina kalkylen skall kunna uppfyllas - men det är säkerligen ingen på
bankhåll som på allvar menar att det i dag bara behövs ett lössläppande av
alla dessa pengar i en handvändning. Situationen är sådan att det råder allmänt
övertryck, som gör att det finns fog för en återhållsam politik.

Men när man säger det, förs man rakt in i ett dilemma. Såvitt jag förstår
föreligger här en mycket besvärlig konflikt mellan våra långsiktiga ambitioner
och de något kortsiktiga krav som stabiliseringspolitiken ställer, och det hade
varit välgörande om långtidsuredningen hade försökt hj älpa oss ur det dilem
mat med några kloka råd.

Vad som skulle behövas är alltså någon form av långtidsplanering inte bara
på det reala planet utan också för användningen av de ekonomisk-politiska in
strumenten. Vi har fått vissa ledtrådar - som vi hörde av föredragshållaren
- men det fattas en samlande överblick. Ser man det ur kreditmarknadssyn
vinkel - som j ag har anledning att göra - finner man att en god del av de
pengar som skall skaffas fram måste komma via affärsbankerna och en annan
del via den långa kreditmarknaden. Det blir kanske fråga om att slussa pengar
från den långa marknaden till affärsbankerna för att få den fördelning som ur
praktiska och institutionella synpunkter är den riktigaste.

Men problemet kvarstår: Hur skall vi få utrymme för att släppa fram så
mycket krediter? Till och med bankdirektörer förstår· att man inte bara utan
vidare kan släppa loss alla de pengar som behövs. Enligt min mening måste
en långsiktig, överblickande plan för den ekonomiska politiken komplettera
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långtidsutredningen och visa hur vi skall kunna skapa det behövliga utrymmet.
Jag har sj älv inga färdiga recept i det fallet, men jag antar att det komplet

terande greppet om de ekonomisk-politiska medlen där måste omfatta t. ex. in
komstbildningen, som är den stora boven i dramat. Det är de allt snabbare
inkomstökningarna som bl. a. tillför ATP-fonderna pengar i en omfattning som
kan verka inflationsdrivande och som ger budgeten mycket stora inkomsttill
skott, som man i vissa lägen försöker att skyndsamt göra sig av med. Därmed
ökar man ytterligare den offentliga sektorn.

Frågan vad man skall göra åt detta lämnar jag åt auditoriet att svara på.
Ordet inkomstpolitik får väl knappast nämnas här i landet, men finansministern
borde väl i alla fall fundera över vilka åtgärder han skulle vilj a vidta för att
kunna styra skutan rätt.

Ett annat instrument är givetvis finanspolitiken. Med finanspolitik kan väl i
dagens läge inte enbart menas att dra in köpkraft genom ytterligare höjda skat
ter, eftersom man redan med både direkta och indirekta skatter har gått så
långt som man väl rimligtvis kan gå. I varje fall lär man inte kunna komma
så värst mycket längre på den vägen utan att utlösa nya kompensationsvågor
som svar från medborgarna och som ett besked om att de inte accepterar ett
sådant tillvägagångssätt.

Finanspolitiken bör väl drivas så, att man försöker få utgifterna att tillväxa
något långsammare. Att skära ned tvärsöver lär inte vara någon praktisk poli
tik, men en långsammare stegringstakt - kanske t. o. m. långsammare än lång
tidsutredningen har tänkt sig - kanske måste till. Där har dr Höök givit
många intressanta uppslag, både i sin skrivning i långtidsutredningen och i sin
egen avhandling, där just prismekanismens betydelse för hushållningen i den
offentliga sektorn har blivit belyst.

Först sedan det har städats där finns det utrymme för kreditpolitiken. Ett
visst sådant utrymme måste till för att ekvationen skall gå ihop. Men det är inte
bara fråga om att så att säga. se kreditmarknadsproblemet som ett långsiktigt
strategiskt problem om hur man skall få finansieringssvårigheterna lösta på
lång sikt. Det gäller också att föra den politiken så, att man inte invalidise
rar penningpolitiken så som skett. Som det nu är befinner man sig i ett tvångs
läge, där de långsiktiga problemen kräver en annan typ av penningpolitik, men
där de kortsiktiga problemen dag för dag gör att man inte kan föra någon
annan politik än den som görs upp månad för månad. Den präglas sedan ett
par år tillbaka av fantasilös restriktivitet. Det kan ju inte vara särskilt fruktbart
på sikt att föra en sådan politik, men den är också olämplig ur den synpunkten
att man därigenom avtrubbar instrumenten för de kortsiktiga j usteringarna år
från år som bör vara penningpolitikens uppgift.

Såvitt jag förstår skulle långtidsutredningen behöva kompletteras - och det
ganska snart, eftersom tiden rinner fort undan - med ett grepp av ungefär
det slag som jag här har försökt skissera.

Fil. kand. Tord Ekström: Herr ordförande! Jag skall helt kortfattat ta upp
utvecklingsproblematiken från en annan utgångspunkt än dr Höök gj orde, och
j ag utgår då från den välkända prognos över arbetskraftbristen som långtids
utredningen har gjort. Några siffror behöver jag här inte återge. Det har före
dragshållaren redan gj ort.

En vanlig slutsats med tanke på den befarade arbetskraftbristen är att vi
måste investera mer än tidigare. Vi anses bli tvungna att göra det för att nå..
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gorlunda behålla tillväxttakten. Då är det väl inte otroligt att investeringskvo.
ten inte bara kommer att växa som den gjort hittills och så som vi har blivit
vana vid, utan att den också kommer att växa snabbare än förut.

Men j ag är litet tveksam inför det perspektivet. Jag befinner mig dock i den
situationen att jag inte vågar polemisera mot utredningen, av det enkla skälet
att j ag inte har haft tillfälle att studera utredningsmaterialet tillräckligt ingå.
ende. Jag skall därför nöja mig med en fråga till dr Höök: Vart tar tanken
på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och tanken på överflyttningsvinster
vägen i utredningen?

Ytterligare överflyttningsvinster skulle kanske kunna möjliggöra en snabbare
expansionstakt än vad utredningen .har räknat med. Jag vill här bara erinra om
att delar av beklädnadsindustrin håller på att flytta ut ur landet, därför att man
funnit lönekostnaderna - och därmed produktionskostnaderna - vara för
höga här. Flera företag inom andra branscher kan komma att gå samma väg.
Vi skall lägga märke till att detta inte bara gäller basnäringarna och industrin
utan delvis också tjänsterna. Man har exempelvis diskuterat i vilken mån sj uk·
vårdstj änster kan flyttas' ur landet och sj ukvård i stället bedrivas i sydligare
nejder.

Ju mera en sådan utflyttning kommer till stånd, desto mindre skulle alltså
den prognosticerade arbetskraftbristen bli, och desto större tillväxt vore då
möjligt, såvitt jag förstår. Som jag redan sagt kommer jag här inte med några

.påståenden, eftersom jag inte vet hur pass mycket man i långtidsutredningen
har diskuterat dessa frågor. Men det lilla som jag har hunnit studera utred·
ningens resultat har givit vid handen att utredningen inte har ägnat någon
större uppmärksamhet åt detta slag av frågeställningar, särskilt för industrins
ael. Jag tycker också det är skada att de frågorna inte har diskuterats mera vid
{le mycket allvarliga avtalsförhandlingar som nu pågår.

Ju hårdare ekonomisk politik vi för här i landet, desto mera utflyttning av
industriell och annan verksamhet kan vi få, och då kan vi enligt min mening
också få en snabbare tillväxt av vår nationalprodukt och därmed också en snab
bare ökning av konsumtionsutrymmet. Dessa tankegångar är ingalunda nya.
Från fackligt håll har vi fört fram dem långt tidigare. Jag kan därför nu nöj a
mig med att hänvisa till 1961 års skrift om samordnad näringspolitik.

Jag skall sluta med att ställa den direkta frågan hur långtidsutredningen har
sett på dessa problem. Jag hoppas att det där inte föreligger något förbipasse.
rande från utredningens sida, ty det tycker j ag skulle vara utomordentligt be
klagligt.

Fil. dr Erik Höök: Herr ordförande! Tord EkströIll frågade vart frågan
om en ökad rörlighet på arbetsmarknaden tagit vägen. På den frågan vill jag
svara, att vi kanske har trott alltför mycket på en sådan ökad rörlighet i våra
antaganden om utvecklingen på arbetskraftområdet. Möjligen skulle t. o. ID.

kunna sägas att vi kanske har varit litet för optimistiska, speciellt när det gäller
den arbetskraft som de gifta kvinnorna representerar. Där har vi förutsatt en
mycket stark rörlighet både i fråga om arbetskraften och om arbetsställena.
Jag kan hålla med om att vi inte har skrivit så många rader om arbetskraftens
rörlighet, men bakom alla prognoser ligger att vi förutsatt nästan större insatser
för och resultat aven sådan rörlighet än vi tidigare haft.

Vad sedan överflyttningsvinsterna beträffar, så ligger de i våra produktivi
tetsantaganden. Vi har studerat produktiviteten inom varje bransch och följt
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upp hur den utvecklats, och vi har försökt renodla effekterna så mycket vi
kunnat. Sedan har vi sammanställt dem till en totalbild. Dessutom har vi försökt
studera den totala produktivitetsutvecklingen. Men det siffermaterialet är högst
os~ert och dåligt, det erkännes. Så gott vi kunnat har vi dock följt upp siff.
rorna. Vi gj orde också i det sammanhanget en liten studie om överflyttnings
vinsterna. Det visade sig dock till slut att vi måste lämna de studierna därhän,.
eftersom de var förenade med oerhört stora svårigheter. Till slut kom nästan
allting att leda till överflyttningsvinster. Ty varför skall man stanna vid en
bransch? Hur skall man avskilj a överflyttningsvinster mellan enskilda företag?

Det var oerhört svårt att där komma fram till ett renodlat tillvägagångssätt.
Men vi har i alla fall följt produktivitetsutvecklingen inom varje bransch så
långt det varit möjligt, och sedan har vi försökt följa upp materialet totalt och
lagt ihop resultaten. På den framställda frågan kan j ag därför svara, att vi inte
har tappat bort tanken på en ökad rörlighet. Men å andra sidan har vi inte'
kunnat redovisa allt bakomliggande material. Det skall jag gärna erkänna.

Vad utflyttningen av företag beträffar har vi ingen annan uppfattning än
den som Tord Ekström här har givit uttryck åt. Jag vill bara göra en liten
reservation, nämligen den att man får vara mycket aktsam så att man inte
genom inflationistiska kostnads- och löneökningar driver ut företag eller genom
en snabbare pris- och kostnadsökning här i Sverige än i andra länder försämrar
den internationella konkurrenskraften och därigenom får företagen att slå igen
eller flytta utomlands. Det kan sj älvfallet inte vara något att eftersträva. Det
är bl. a. ur den synpunkten vi så starkt har poängterat prisstabilitetsproblemet.

Denna utflyttning av företag kan också medföra ganska svåra övergångs
effekter. Vi har t. ex. under det senaste året sett att textilföretag lagts ned och
att istället importen av textilier har ökat, och då gäller det j u att vi får en mot
svarande stimulans för exportindustrierna för att klara omställningen på bytes
balanssidan.

Vad sedan gäller de frågor som bankdirektör Torsten Carlsson tog upp, kan
j ag helt hålla med honom om att' det behövs en långtidsutredning även på den
finansiella sidan. Vi har också försökt att göra en sådan studie. Samtidigt som
vi börj ade vårt arbete fick professor Kragh i uppdrag att studera de finansiella
problemen. Orsaken till att den utredningen kommer litet senare är, att pro
fessor Kragh måste bygga på de reala kalkylerna för alla sina modeller. Men
vi hoppas att den utredningen skall bli färdig under eftersommaren. Den före
ligger i varje fall nu till mycket stora delar i preliminärt utkast.

En stor del av de problem som bankdirektör Carlsson var inne på kommer
också att tas upp av professor Kragh, och konsekvenserna av de problemen
kommer då att diskuteras - liksom också implikationerna ur ekonomisk-poli
tiska synpunkter, inte minst då penningpolitiken kontra finanspolitiken. Där
finns det för närvarande betydande svårigheter genom att penningpolitiken
har att operera på en mycket smal marknad. Om den politiken därför skall ha
någon effekt, måste den drivas relativt hårt. Detta medför sj älvfallet en viss
trögrörlighet och stelhet, som kan vara försvårande ur långsiktig synpunkt.

Hela den problematiken anknyter till stor del till hur företagen skall kunna fi
nansiera de investeringar de kalkylerar med. De siffror som Torsten Carlsson
nämnde är säkerligen alldeles riktiga. Det kommer att uppstå finansieringsbe
hov, om sj älvfinansieringsgraden, vinstutvecklingen och inkonlstfördelningen
mellan företag och löntagare blir ungefär som nu. Då blir det ett finansierings
behov hos företagen på ett par, tre miljarder, beroende på vilka antaganden
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man gör om ATP.avgifterna; om man tänker sig att dessa kan övervältras på
löntagarna, eller om man antar att företagen måste bära dem. Blir det senare
fallet, blir finansieringsbehoven givetvis ofantligt mycket större.

Där uppkommer den problematik som jag alldeles nyss berörde, nämligen
frågan huruvida företagens investeringsvilj a kan upprätthållas vid en sj unkande
:sj älvfinansieringsgrad. Hela det problemkomplexet tror jag emellertid kommer
att bli betydligt mera belyst genom professor Kraghs utredning, och då får vi
.anledning att ta upp en mera ingående diskussion kring de frågorna.

Professor Erik Dahmen: Herr ordförande! Det vore synd om inte mera
:skulle bli sagt om detta utmärkta föredrag, men j ag måtte inte vara riktigt frisk
i kväll, eftersom jag egentligen inte har kunnat hitta någonting att opponera
·emot. ;Därför väljer jag att i stället göra några reflexioner med utgångspunkt
från något som Erik Höök tog upp, nämligen möjligheterna att tvinga konsu
menterna i aktiv ålder att begränsa sin konsumtionsökning på det sätt som
föredragshållaren antydde.

Jag tror det är anledning understryka dr Hööks skepsis rörande möjligheter
.na att tvinga konsumenterna till denna sett i historiskt perspektiv mycket be
gränsade konsumtionsökning. Det tycker j ag också aktualiserar en mycket
'viktig och intressant sida av långtidsproblematiken. Jag undrar om vi inte
successivt - det är ingalunda något helt nytt, j ag skall strax återkomma till
det - har kommit in i en situation där våra ekonomisk·politiska medel för att
:styra utvecklingen har blivit trubbiga och ineffektiva i relation till våra ambi
tioner att påverka utvecklingen.

Bankdirektör Carlsson snuddade vid den frågan, när han talade om möjlig
heterna att höj a skatterna för att påverka i första hand fördelningen mellan in
vestering och konsumtion. Det är säkerligen alldeles riktigt att vi har kommit
·därhän att möjligheterna att med skatter utöva inflytande över utvecklingen i
-det fallet är begränsade. Jag tror inte heller att man skall ha några högt ställda
-förhoppningar om att kunna gå via ATP.avgifterna, när man inte längre kan
gå skattevägen för att åstadkomma balans i ekonomin och nå den önskade för
delningen mellan investering och konsumtion och kanske också påverka investe
Tingens fördelning.

Vad penningpolitiken beträffar ser vi j u hur den så att säga trampar vatten
·och skapar nya problem. Jag menar att det hade varit värdefullt om man i
långtidsutredningen hade tagit upp problemet att i ett samhälle av modern typ
över huvud taget påverka utvecklingen så ambitiöst som vi vill göra - och
att man i utredningen gjort det mera systematiskt. Som utgångspunkt skulle
man då ha tagit en historisk analys av vad som skett. Det finns säkert mycket
av intresse att utvinna ur en sådan historisk jämförelse mellan vad vi i olika si
tuationer har bestämt oss för att försöka uppnå och vad vi sedan faktiskt har
uppnått - eller rättare sagt vad som inte uppnåtts - och sedan försöka finna
svar på frågan varför vi har lyckats så dåligt med att förverkliga våra am
·bitioner.

Jag tänker då inte bara på fördelningen mellan investering och konsumtion
utan på våra försök över huvud taget att påverka resursanvändningen inom oli
ka områden i offentlig och privat sektor, och inte minst tänker jag på inkomst
fördelningen i samhället. Där finns verkligen ett mycket intressant studieområde
att ägna sig åt

Om jag här får framföra några teser, så tror jag, att en sådan historisk



56 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS SAMMANTRÄDE DEN 16 MARS 1966

studie skulle visa att en av anledningarna till att vi har haft så begränsad
framgång med att uppnå vad vi försökt uppnå ligger i det som långtidsutred
ningen så förtjänstfullt har sysslat relativt mycket med denna gång, mycket
mer än tidigare långtidsutredningar, nämligen att vi alltför mycket har und·
vikit att använda prisbildningen och prissättningen i våra försök att styra
resursutvecklingen. Om vi alltså i framtiden skall ha större framgång med
att uppnå våra syften, måste vi enligt min mening använda prisbildning och
prissättning mer än vi hittills gj ort vid långtidsplaneringen. Detta innebär en
förskj utning från skatter till avgifter för finansiering av den offentliga sektorn.
Men det där är ett stort ämnesområde, som j ag här sj älvfallet inte kan gå när·
mare in på.

Detta är dock inte den enda vägen, inte något mene tekel. Problemen ligger
säkert mycket djupare än så. Det är en sak som jag hävdat länge i både tal
och skrift, och därför bj uder det mig emot litet att här upprepa vad jag tycker
mig ha framhållit i ett flertal sammanhang under många år. Men jag tycker
att det passar in i bilden. Det djupare samlnanhang jag då tänker på är just
den konflikt vi har mellan centrala politiska beslut om kakans fördelning i tid
och rum å ena sidan och de marknadskrafter som vi vill låta vara fria å andra
sidan. Den obstruktion som vi hela tiden möter från konsumenter och andra
ekonomiska subjekt mot de centrala beslut som de själva varit med om att fatta
på politisk väg beträffande kakans fördelning i tid och rum tror jag är alldeles
ofrånkomlig i ett samhälle som vårt, där vi inte är villiga att hårt och kon
sekvent gå in för en regleringsekonomi utan försöker balansera oss fram och
ha å ena sidan ambitiösa politiska beslut om kakans fördelning och å andra
sidan inte vill överge marknadshushållningen, den fria arbetsmarknaden, den
fria prisbildningen i den privata sektorn o. s. v.

Försöken att här balansera har inte krönts med framgång, och jag tror inte
heller att de kan göra det. Därför hade de~ varit lämpligt om långtidsutred
ningen mot bakgrunden av tidigare erfarenheter hade tagit upp denna proble
matik, inte minst därför att avvägningsfrågorna där har lyfts fram så i centrum.
Hur skall vi fördela de begränsade resurser vi har i dag? Hur skall vi bära
oss åt för att åvägabringa den avvägning som vi efter noggrant övervägande
tycker skulle vara den bästa? Jag tycker det skulle ha varit mycket värdefullt
om utredningen hade angripit framför allt det sistnämnda av dessa två problem
mera systematiskt.

Ekon. dr Lars Nabseth: Herr ordförande! Det är några punkter som jag
här vill beröra. Först vill jag komplettera professor Dahmens synpunkter om
möjligheterna att begränsa den privata konsumtionen - vilka också jag tror
är ganska små.

Om jag är rätt underrättad, har man i Frankrike drivit arbetet med lång
siktsplaneringen mycket längre än man gjort här i Sverige. Men fransmännen
har hittills alltid underskattat den faktiska utvecklingen av den privata konsum·
tionen och överskattat möjligheterna att öka den offentliga konsumtionen. Man
har alltid trott att man skulle kunna öka de offentliga tjänsterna mer än som
sedan visat sig vara möjligt, och man har planerat därefter. Det tycker jag
j ust tyder på att vad professor Dahmen framh'öll är riktigt.

Sedan ,vill jag också fråga dr Höök en sak. Det finns vissa uppgifter i lång
tidsutredningen, som jag tycker är litet konstiga. På utrikeshandelns område
har det stora underskottet i vår bytesbalans 1965 skapat betydande svårigheter
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och problem, och det har gj ort - som dr Höök inledningsvis var inne på 
att vi' måste avdela en del av nationalproduktstegringen till att förbättra läget
där och komma i balans 1970. Då kan vi först konstatera, att trots att man
gj ort detta kommer vi enligt kalkylerna ändå inte att vara i balans 1970. Då
har man ändå inte tagit hänsyn till behovet av ökad hjälp till u-länderna. Man
säger också i utredningen att detta skapar problem för utrikeshandeln, om vi
vill ha en fortsatt ökning av den hj älpen.

Jag tycker emellertid att kalkylerna, framför allt på importsidan, är litet
konstiga. Långtidsutredningen tror att importvolymen mellan 1965 och 1970
skall stiga med i genomsnitt 5,2 proc. per år och nationalprodukten med 4,2.
proc. Relationen där är alltså 5 till 4. Men om vi jämför siffrorna för de se
naste tio åren, så finner vi att under 1955 till 1960 var relationerna för im
portökningen och nationalproduktökningen 7,4 till 3,5 och 1960-1965 var de
7,2 till 5. Det är alltså en rätt kraftig sänkning av relationen mellan importök.
ning och nationalproduktökning som förutspås.

Jag är medveten om att långtidsutredningens kalkyler bygger på regressions
analyser av utvecklingen mellan 1957-1964, men jag undrar om man inte
har kommit till fel resultat genom att inte ta med 1965 i bilden. Det sägs i
diskussionerna att vi 1965 fick vad vi kallar en övernormal import, men det
kan ju också vara så att vi 1964 hade en "undernormal" import, om vi ser det
trendmässigt. Om man i utredningen tog med 1965, skulle kanske regressions
beräkningarna leda till andra resultat, och detta kanske också skulle leda till
att det kalkylerade importbehovet blev större.

Framför allt tycker jag det är mycket egendomligt att vi för kapitalvaror
skulle ha en kraftig minskning av den årliga genomsnittliga ökningen av im
portvolymen, samtidigt som man antar att industriinvesteringarna skall stiga
rätt snabbt. Detta innebär ju att vi förutsätter att verkstadsindustrin i mycket
hög grad skall svara för maskinleveranserna till den svenska industrin - och
det är givetvis i och för sig tänkbart. Men jag tycker ändå att kalkylerna ver
kar litet tveksamma, och att vi riskerar att få en större importökning, så att
vi 1970 står med ett större underskott än vad som framgår av långtidsutred
ningen. I varj e fall skulle jag vilj a fråga dr Höök om detta.

Den andra punkt som jag vill ta upp gäller de ekonomisk-politiska medlen
för att uppnå den önskade utvecklingen. Erik Höök nämnde själv den kommu
nala sektorn, och där har vi ju under efterkrigstiden haft en mycket snabb
ökning. Om jag fattade rätt, räknar man i planerna med en fortsatt kraftig ök
ning. Men samtidigt är som framhålls våra ekonomisk·politiska medel allmänt
sett trubbiga, och det förefaller mig som om de är ovanligt trubbiga på den
kommunala sektorn.

Dr Höök sade att det finns en hel rad områden, där statsmakterna kan reglera
utvecklingen, t. ex. inom utbildningssektorn. Men det finns j u studier gj orda
- bl. a. här på Handelshögskolan - 80m visar att stora delar av de kommu
nala investeringarna inte är direkt beroende av den statliga verksamheten utan
är så att säga självständiga beslut av de kommunala myndigheterna. Då frågar
jag: Hur skall man kunna dämpa investeringsefterfrågan inom den sektorn?

Det är klart att man kan använda sig av penningpolitiken. Den slår givetvis
på de kommuner som har stora lånebehov. Men kalkylerna tyder på att själv
finansieringen inom kommunerna snarast kommer att förbättras. Bland annat
har man genom statliga beslut ökat inkomstöverföringen till kommunerna. Dess-
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utom får man räkna med att även om kommunerna självfinansierar de kommu
nala investeringarna genom skatter, skapar detta i alla fall balansproblem för
statsmakterna - eller kan göra det. Ty de ökade skatterna kan återverka på
det sparande man haft tidigare. Resultatet blir då att man får ett minskat ut
bud av sparande någon annanstans.

Detta innebär alltså att den kommunala expansionen kanske skapar ökade
balansproblem för statsmakterna, och jag tycker att man borde försöka skapa
bättre ekonomisk-politiska medel för statsmakterna att påverka kommunerna.
Det finns j u en hel del sådana förslag redan, framför allt på den finanspolitiska
sidan, som inte har kommit till användning. Man kan t. ex. variera bidragen
till kommunerna alltefter konjunkturläget. Man kan tänka sig förslag om olika
typer av investeringsfonder, där man stimulerade kommunerna att investera un
der lågkonjunkturer.

Det finns alltså möjligheter och uppslag, som är värda att diskutera och som
vi såvitt jag förstår är tvungna att använda, om vi skall kunna vidta de önskade
begränsningarna inom den kommunala sektorn.

Fil. dr Erik Höök: Herr ordförande! Professor Dahmen tog upp den mycket
viktiga frågan om de ekonomisk-politiska medlen och behovet aven analys och
en diskussion av dem, och j ag kan helt instämma i det han anförde. Dessutom
kan j ag tillägga att vi i långtidsutredningen sj älva har känt det som en bety
dande brist att vi inte har kunnat diskutera de frågorna mera ingående. De
togs dock upp mot slutet av vårt utredningsarbete.

Genom att vi har haft andra arbetsformer än tidigare utredningar har vi fått
ut våra promemorior och prognoserna över utvecklingstendenserna till diskus
sion på ett mycket tidigare stadium än tidigare utredningar - i varje fall när
det gällt diskussioner i en mera begränsad krets. Allteftersom den diskussionen
fortskred aktualiserades frågan vad vi kan göra åt problemen och vilka medel
vi förfogar över. Ungefär ett halvt år innan vi var klara med utredningen hade
vi därför kommit i samma läge som tidigare långtidsutredningar befunnit sig i
när de var färdiga. Men i det stadiet hade vi oerhört svårt att utreda frågan
om de ekonomisk-politiska medlen, deras verkningsgrad och effektivitet. Vi
gjorde vissa försök, men det visade sig rätt snart att vi inte hade mycket grund
forskning att där falla tillbaka på. Därför vill jag nu spela bollen tillbaka till
våra professorer. Det är vår förhoppning att vi till en kommande långtidsutred
ning skall få mycket mera utgångs- och analysmaterial för en sådan diskussion.

Det var för övrigt en av tankarna bakom vårt försök att få ekonomiska pro
fessorer att medverka i en liten skrift som kommer ut under våren eller för
sommaren och där olika problem av denna art har tagits upp. I den lilla skriften
diskuteras de mera långtidsbetonade aspekterna från teoretiska utgångspunkter.
Vi vill gärna tro att den skriften blir inledningen till en fortsatt diskussion om
hela den problematiken.

Både professor Dahmen och dr Nabseth har framhållit att det kan vara oer
hört svårt att hålla nere den privata konsumtionen redan så som det är tänkt i
det medelalternativ som vi har utgått ifrån, och j ag kan här bara instämma i att
sådana svårigheter föreligger. :Men å andra sidan är det också svårt att hålla
tillbaka byggandet av bostäder, skolor, sj ukhus o. s. v. Där blir det alltid en
mycket svår konflikt i vår valsituation. Som dr Nabseth sade är det alldeles
speciellt besvärligt inom den del av den offentliga sektorn där kommunerna
själva bestämmer. Det är alldeles klart 8;tt kommunerna har större frihet ---.. eller
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man kan vända på det och säga att statsmakterna har mycket små nlöjligheter
att påverka kommunernas handlande - t. ex. inom vårdsektorn. Men när det
gäller andra områden är jag litet tveksam huruvida statsmakternas möjligheter
är så begränsade. De är det när det gäller konjunkturpolitiken. Man kan inte
särskilt mycket förändra och påverka kommunernas handlande år från år. Men
för den långsiktiga utvecklingen är möj ligheterna mycket större.

Vi har t. ex. hela skolområdet och bostadsområdet, där investeringarna är
mycket betydande. Förutsättningar finns att påverka kommunernas bostads
byggande på lång sikt, och därmed följer en styrning i fråga om gator, avlopp
och liknande anläggningar. Men de är mycket svåra att göra något åt kon
junkturellt, det håller jag helt med om.

Vad sedan landstingens - och även primärkommunernas - socialvård,
åldringsvård o. s. v. beträffar, är det alldeles klart att möj ligheterna att påverka
handlandet där är mycket små. Doktor Nabseth föreslog att statsmakterna
skulle ha bättre ekonomisk-politiska medel till sitt förfogande i dessa fall, och
det kanske man kan hålla med om. Men det är ingen lätt sak att genomföra, ty
där kommer vi in på hela frågan om kommunernas självstyrelse. Att få kom
munerna att släppa efter på den är minsann inte lätt. Vi får komma ihåg att
landstingspartiet alltjämt är riksdagens största.

Dessutom befinner sig landstingen vad sj ukvården beträffar i den situationen
att de har en mycket förmånlig mellanhand ur skattesynpunkt. Man har där
egen beskattningsrätt, och den skattesatsen spelar förhållandevis liten roll i de
stora sammanhangen. Om man där höjer med 25 eller 50 öre, är det ingen som
anfaller landstingsmännen för det. Den ökningen kommer alldeles bort bland
övriga ökningar. Skulle det inte ske några andra ökningar, är det ändå aldrig,
som man allmänt uppfattar det, landstingsmännen som höjt, utan det är finans
mininstern eller någon annan mera centralt utsatt person som gj ort det. Lands
tingsdirektörerna anfalles mycket sällan i sådana sammanhang. Landstingen
har där en anonym och förmånlig ställning, som gör det möjligt för dem att
operera, och som samtidigt i viss mån försvårar hela problematiken.

Slutligen var professor Dahmen inne på frågan om konflikten mellan centrala
beslut och marknadskrafterna. Ja, jag vet inte hur man skall komma åt svårig
heterna där, eller om det över huvud taget finns några möjligheter att göra
någonting åt den saken med ekonomisk·politiska medel. ,Den konflikten grundar
sig väl på att vi var och en så att säga har en delad själ. Hur man skall kunna
komma till rätta med det vet j ag inte - med några ekonomisk-politiska medel
går det väl inte.

Ordföranden: Jag ber att än en gång få tacka dr Erik Höök för ett
utomordentligt klarläggande föredrag och för de intressanta inlägg
han sedan gjort i diskussionen. Jag tackar också alla andra som del
tagit i kvällens debatt.

Därmed förklarar jag detta sammanträde avslutat.
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Ordförande: Professor Ragnar BenJzel

ARBETSMARKNADSASPEKTER
pASTRUKTUROMVANDLffiGEN

Ordföranden: Dr Rudolf Meidner har som bekant varit ordförande
i den kommitte inom LO, som författat skriften Fackföreningsrörelsen
och den tekniska utvecklingen. Det är en mycket intressant skrift. När
jag nu hälsar dr Meidner välkommen hit till oss för att tala om arbets-.:
marknadsaspekter på strukturomvandlingen, gör jag det iförviss·
ningen, att vi kommer att få stor glädje av föredraget.

Jag överlämnar omedelbart ordet till dr Meidner.

Fil. dr Rudolf Meidner:
Det är ett känt och även utomlands ofta uppmärksammat förhållan

de att den svenska fackföreningsrörelsen har en mycket positiv syn på
näringslivets effektivisering, detta begrepp taget i dess vidaste bemär
kelse, från rationaliseringsåtgärder i det enskilda företaget till struk
turrationaliseringar av hela vårt näringsliv.

Denna positiva syn, som kontrasterar mot en betydligt mera konser
vativ inställning hos många andra länders fackföreningsrörelse, kan
säkerligen blott förklaras av ett antal gynnsamma samverkande om
ständigheter. Den viktigaste men långt ifrån enda är den sedan årtion
den höga sysselsättningsgraden i Sverige, som för större delen av den
nu aktiva befolkningen har försvagat eller helt eliminerat fruktan för
att framstegen för samhället måste köpas till priset av arbetslöshet för
den enskilde eller några enskilda.

En annan faktor av betydelse är den i Sverige sedan länge helt do
minerande industriförbundsprincipen för de fackliga organisationerna,
som inte lägger fackligt-organisationsmässiga hinder i vägen för till·
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lä~pninge~ av telrnis·ka förändringar ell~r--strukturförskjutningar.En
omfattande fack~ig utbildningsverksamhet, en genom många årtionden
av facklig aktivitet vunnen disciplin oc'h goda partsrelationer utgör
~tt annat komplex av faktorer, som forde ha gett en gynnsam grund
för rationaliseringssträvandena bland fackföreningsfolk.

Slutligen väger det svenska näringslivets starka beroende av världs
marknaden tungt. Detta gäller .inte bara bland företagsledare utan
också bland personer som på olika nivåer är vägledande för den fack
liga opinonsbildningen.

Min avsikt är emellertid inte att här redovisa en analys av kompo
nenterna bakom den effektiviseringsvänliga fackliga filosofin i Sve
rige, hur frestande en sådan upgift än vore med tanke på att det svens
ka mönstret i det hänseendet avsevärt skiljer sig från omvärldens. För
mitt ämne är det tillräckligt att konstatera detta förhållande och att
ytterligare tillfoga att man från fackligt håll inte har nöjt sig med rol
len som passiv åskådare utan har velat spela en aktiv och pådrivande
roll som pådrivare. Tillkomsten av ett fackligt näringspolitiskt pro
gram för mer än fem ~r sedan (återgivet i den i.samband med 1961 års
LO-kongress publicerade skriften Samordnad näringspolitik) är ett
utfryck för den fackliga önskan att påskynda struktu~rationaliseringen,

som uppfattas som en av de viktigaste grunderna för vårt materiella
framåtskridande. ,

Här är inte platsen och tillfället att närmare utveckla detta närings
politiska program. Det kan räcka med att peka på dess huvudtes: I
~tt välfärdssamhälle med dess dominerande inslag av trygghetsgaran
tier för medborgarna fordras beslutsamma åtgärder från samhällets
s,ida för att frä~ja produktionsfaktorernas rörlighet.

Detta krav kan, ytligt sett, tolkas som ett liberalistiskt program från
laissez-faire-ekonomins dagar. Men skenet bedrar. Den fria rörligheten
inställer sig inte utan vidare i vår av tröghetsfaktorer genomsyrade
:sam~ällsekonomi. I själva verket måste vi omsorgsfullt planera för
denn~ rörlighet" t. ex. med hjälp av arbetsmarknadspolitik.

Ett annat planeringselement ligger i det komplex av samhällsåtgär
~er som måste tillgripas i den mån den rörlighetsfrämjande politiken
visar sig framgångsrik och anpassningssvårigheter för friställd arbets
kraft uppkommer. Med termen samordnad näringspolitik har vi avsett
att täcka' denna dubbla samordningsuppgift: koordinationen av åtgär
der för att genom maximal rörlighet åstadkomma ett snabbt framåtskri
·dande och koordination av åtgärder för att mildra de anpassningssvå
righeter som denna rörlighet ger uphov till.

Konkret illustrerat innebär detta att man från svenskt fackligt håll
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t. ex. har en liberal inställning till importen från länder med lägre
produktionskostnader och att man motsätter sig protektionistiska åt
gärder för att skydda den svenska produktionen mot denna import
från lågprisländer. Men - och det är kanske de väsentligaste - man
ställer samtidigt mycket höga krav på samhällets förmåga att anvisa
nya arbetstillfällen till utkonkurrerad arbetskraft. Man kan väl ut
trycka det på det sättet att den svenska fackföreningsrörelsen i förlitan
de på denna arbetsmarknadspolitik och fullsysselsättningspolitik har
råd att hålla sig med en liberalistisk ideologi.

På motsvarande sätt paras villigheten att acceptera tekniska för
bättringar och nya produktionsmetoder med kravet på en mycket am
bitiös arbetsmarknadspolitik. Därmed har arbetsmarknadspolitiken
medvetet tilldelats en nyckelroll för näringslivets strukturomdaning.

Det är naturligt att man i den svenska diskussionen länge har lagt
huvudvikten vid de näringspolitiska, effektivitetsfrämjande åtgärder
na, medan man har ansett sig kunna försumma sysselsättnings- och
anpassningsaspekterna. Detta beror på den ljusa och, i varje fall för
arbetskraften, nära nog av problemlöshet präglade bild, som man
gärna får av den svenska arbetsmarknaden. Dess främsta kännetecken
är ju den höga sysselsättningsgraden, som under långa perioder och
inom stora områden stegras till brist på arbetskraft.

Arbetskraftens rörlighet anses hög, av många alltför hög. Ett väl
utbyggt maskineri står till förfogande för de få fall då lokala syssel
sättningssvårigheter kräver ett ingripande. Det gynnsamma resultatet
päravanser man sig kunna avläsa i den internationellt sett mycket
låga registrerade arbetslösheten.

I det följande skall jag något utförligare diskutera rationaliserings
processens inverkan på sysselsättningen, dels totalt och dels vid upp
delning på olika områden. Så mycket kan redan inledningsvis sägas
att den gynnsamma bilden grumlas och förmörkas i samma mån som
denna uppdelning fortskrider. Lämnar man det makro-ekonomiska
planet och ägnar uppmärksamhet åt individens anpassningsproblem
i det föränderliga industrisamhället, så framträder problemen ännu
mera markant. Framställningen avslutas sedan med några kommen
tarer till det vid LO-kongressen i september i år framlagda program·
met för en ytterligare aktiverad arbetsmarknadspolitik och för bättre
individuell anpassning till tekniska förändringar.

Produktivitetstillväxt och sysselsättningsutveckling
För att vinna en utgångspunkt för resonemanget om den tekniska

förändringens inverkan på sysselsättningen skulle man vilja renodla
tekniken som faktor i tillväxtsprocessen. Denna uppgift synes emeller-
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tid .vara olöslig. Sedan man har bestämt komponenterna ökad syssel
sättning och ökad kapitalinsats kvarstår en rest, som man i brist på
bättre brukar kalla teknikfaktor.- Man bör då komma ihåg att den inte
blott inkluderar förbättrad teknik och högre kvalitet på -kapitalet utan
också och kanske framför allt den bättre utbildningen och överförings
vinsterna genom produktionsfaktorernas bättre utnyttjande i företag
och näringsgrenar med högre produktivitet.

Intressant är att denna "restfaktor" på blott några få år har visat
en brant stegring och för närvarande beräknas svara för ca 60 proc.
av hela ökningen j vår nationalprodukt. Och då är kanske restfaktor
inte längre någon adekvat beteckning.

Amerikanarna, som möjligen har ett bättre statistiskt utgångsmate
rial, men som framför allt är djärvare i sina slutsatser, har beräknat
andelen av ett stort antal tillväxtkomponenter med två eller flera deci·
maler. För Sveriges del föreligger veterligen inga sådana kalkyler 
och jag skulle vilja säga att väl är det. Från våra utgångspunkter skulle
sådana kalkyler också vara av begränsat värde. Avgörande är frågan
huruvida de olika komponenterna - vilka de nu är - tillsammans
tenderar att öka tillväxttakten i vår ekonomi och huruvida, om så
skulle vara fallet, en accelererad produktionsstegring kan väntas vålla
sysselsättningsbekymmer.

Den första frågan, alltså om den ökade tillväxttakten, kan utan
tvekan besvaras jakande. Vår bruttonationalprodukt räknat per arbets
timme - i och för sig ett bräckligt mått - stiger för närvarande ca l
proc. snabbare per år än under 1950-talet. Enbart inom industrin är
produktivitetsutvecklingen än snabbare. Men samtidigt kan också sägas
att produktivitetstillväxten egentligen är ganska modest och att ök
ningstakten av långtidsutredningen under återstoden av 1960-talet be
räknas i allt väsentligt förbli oförändrad.

Bakom detta antagande ligger en långt driven försiktighet hos ut
redningsmännell. Urbaniseringsprocessen, utbildningsrevolutionen, fö
retagskoncentrationen till allt större enheter, automatiseringens och
även automationens frammarsch är några av de faktorer som borde
verka i riktning mot snabbare produktivitetsstegring än den nuvarande.
Men männen bakom långtidsutredningen vågar inte ens för 1970·talet
räkna med en årlig produktivitetstillväxt, som med mer än några
tiondels enheter ligger över den nuvarande.

Det kan med dessa antaganden förefalla långsökt att i Sverige oroa
sig för sysselsättningsutvecklingen. Viss oro kan däremot vållas av
situationen i USA, där man under praktiskt taget hela efterkrigstiden
har dragits med en efter våra mått - eller europeiska mått över huvud
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taget - betydande arbetslöshet. Kan det nu tänkas att den långt högre
tekniska nivån och därmed den högre arbetsproduktiviteten i Förenta
staterna bär huvudskulden till denna arbetslöshet och att även vi på
lång sikt närmar oss ett skede i vår tekniska utveckling, där vi riskerar
uppkomsten aven "teknologisk" arbetslöshet?

Anhängarna av denna tankegå.ng hävdar att den tekniska utveck~

lingen i USA har lett till sådana förändringar i efterfrågan på arbets
kraft att en kärna av arbetslösa ("a hard core") med för nya behov
otillräcklig utbildning ihar uppkommit. Denna kärna, så argumenterar
man, kan inte upplösas genom ökning av totalefterfrågan, som endast
skulle få inflationistiska verkningar. Man menar sålunda att ökad köp
kraft i första hand skulle resultera i skärpt konkurrens om den ut
bildade arbetskraften, medan den inte - eller i mycket otillräcklig
utsträckning - skulle leda till en absorbering av den befintliga arbets
lösheten bland framför allt personer med dålig utbildning eller andra
handikapp.

Motståndarna till denna strukturalistiska tankegång har ivrat för
tillskottet av ny köpkraft via upprepade skattesänkningar. Det är just
genom en kombination aven köpkraftskapande finanspolitik, en ny
giv i utbildningspolitiken, ett "anti-poverty".program och i varje fall
en ansats till en aktiv arbetsmarknadspolitik som den amerikanska re
geringen synes få bukt med den höga arbetslösheten.

Vietnamkriget har givetvis bidragit till denna utveckling, dock en·
ligt flertalet bedömare inte på ett avgörande sätt. Även i ett land med
hög produktivitet, ett starkare insläg av automation än i Sverige och
med en osedvanligt kraftig tillväxt av befolkningen i de produktiva
åldrarna kan den ekonomiska politiken sålunda bemästra sysselsätt
ningsproblemet. Det förtjänar dock påpekas att en ännu ambitiösare
målsättning- för sysselsättningspolitiken, exempelvis 3,5 proc. arbets·
löshet - för att inte tala om 3 proc. - skulle kräva en mer expan
sionistisk politik i USA än den nuvarande.

För den arbetsgrupp inom LO vars huvudtankegångar jag här re
fererar har slutsatsen blivit den, att även med en avsevärt ökad takt i
de tekniska framstegen, en allt intensivare strukturomvandling inom
vårt näringsliv, en stigande kapitalinsats och en accelererad produkti
vitetsstegring ter sig en bristsituation på den svenska arbetsmarkl1aden
som långt mera sannolik under en överskådlig framtid än motsatsen.

En uppdelning av sysselsättningsutvecklingen efter större Ilärings
grenar leder knappast till mera dramatiska konklusioner. Långtidsut
redningens material tyder på en påtaglig och nästan skrämmande-kon
tinuitet i omvandlingsprocessen - ja, till och med en anmärknings-
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värd stabilitet i sysselsättningsstrukturen med ytterst begränsade netto
omflyttningar mellan i varje fall de stora huvudsektorerna. Man .kan
inte värja .sig'.. för .tanken att denna stabilitet dröjer omfattande men
statistiskt osynliga .bruttoströmmar bakom den stabila bilden.

En analys av produktivitets- ochsysselsättningsutvecklingen inom
industrin under efterkrigsperioden tillåter vissa slutsatser, ehuru' över
vägande av det negativa slaget. Produktivitetsutvecklingen spelar' en
mycket underordnad roll för olika industrigrenars sysselsättningsut- .
veckling. En låg takt i produktivitetsförbättringen är lika ofta förbun·
den .med 'sysselsättningsnedgång som med motsatsen, och industrier
m~d långt övergenomsnittlig produktivitetsökning har å andra sidan
i vissa fall avsevärt expanderat sin sysselsättning.

Inte helt oväntat styrs i fullsysselsättningsekonomin utvecklingen
av sysselsättningen i olika delar av näringslivet inte av skiljaktigheter
i produktivitetsutvecklingen utan av förändringar i efterfrågestruktu
ren. En "tekniskt betingad" arbetslöshet i den meningen att genom
stark produktivitetstillväxt - vid oförändrad eller sjunkande efter
frågan - friställd arbetskraft inte kan få ny sysselsättning kan i 'Sve
rige inte statistiskt påvisas.

Ett undantag från denna. regel utgör den stigande arbetslösheten
bland skogsarbetare. Det fordras sålunda en olycklig kombination av
en rad faktorer - osedvanligt snabb rationaliseringstakt, begränsade
expansionsmöjligheter både från råvaru- och efterfrågesidan, brist på
alternativa sysselsättningsmöjligheter inom de berörda regionerna och
en ur rörlighetssynpunkt ogynnsam åldersstruktur - för att ett arbets
lös'hetsproblem av mätbar omfattning över huvud taget skall kunna
uppstå i den svenska fullsysselsättningsekonomin.. I denna mening är
det korrekt att rubricera denna företeelse som ett "regionalt begränsat
arbeslöshetsproblem", om man bara därmed inte önskar antyda att
det skulle vara mindre allva~ligt eller mindre angeläget att lösa.

Den svenska arbetsmarknaden tycks sålunda i stort sett erbjuda en
bild av .successiv och föga dramatisk anpassning till en kontinuerlig
omdaningsprocess inom vårt näringsliv, en anpassning som underlättas
av hög frivillig rörlighet och rörlighetsfrämjande åtgärder från ar
betsmarknadsmyndigheternas sida. Vi har i vår skrift Fackförenings
'rörelsen och den tekniska utvecklingen sökt visa att denna bild är i be
hov av stark modifiering. Med någon tillspetsning kan det sägas att
verkligheten bakom den vackra fasaden är långt bistrare. Framsteget
för alla vinnes till priset av betydande uppoffringar för 'ett fåtal. Ur
rättvise· och välfärdssynpunkt är en' sådan utveckling föga bättre än
den klassiska modellen för en socialt lika oacceptabel utveckling, näm-

f
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Iigen att framsteget bör få vinnas genom uppoffringar för det stora
flertalet.

Skillnaden är att orättvisor för stora· grupper i det långa loppet leder
till revolutioner och reformer, medan orättvisor för små grupper kan
bli bestående under lång tid och till slut accepteras ganska allmänt.

Trögrörlighet som anpassningshinder
Den ofta ganska ensidiga kritiken mot den s. k. överrörligheten 

den hade ju sina glansdagar under 1940- och 1950-talen - har skymt
bort det faktum att rörligheten geografiskt och yrkesmässigt är otill
räcklig för att tillgodose näringslivets krav på arbetskraftens anpass
ning. Totalrärligheten mätt i antalet avgångna eller nyanställda i rela
tion till hela arbetsstyrkan ger en överdriven bild av rörlighetsbenä
genheten, eftersom denna är koncentrerad till en grupp med flera ar
betsbyten per år. Den stabila delen av arbetsstyrkan är regelbundet
långt större än en okritisk tillämpning av den statistiskt konstaterade
rÖTlighetsintensiteten låter ana.

Det är allså helt fel att av siffran 50 proc. rörlighet per år för in
dustriarbetare dra den slutsatsen att varannan arbetare byter anställ
ning årligen. Vissa. undersökningar visar klart att flertalet anställda
inte hyser någon som helst önskan om byte av vare sig arbetsplats eller
arbetsupgifter samt att rörlighetsbenägenheten minskar starkt med
stigande ålder. Det är sålunda ett ingalunda förvånande men inte sär
skilt uppmärksammat förhållande att mellan 3 och 4 proc. av samtliga
anställda årligen tvingas byta anställning efter uppsägning. Motsva
rande siffra för uppsägning till följd av tekniska förändringar är en
ligt en LO-enkät någon procent lägre. Detta inneb·är att i varje fall
30 000 il 40 000 anställda årligen försättes i det oförvållade tvångs
läget att söka sig nytt arbete.

Det är ingen tvekan om att denna situation för flertalet av dessa
arbetare inte medför några verkligt allvarliga problem. Men för an
Plärkningsvärt många uppstår svårigheter. Från ett fåtal nedläggnings
studier vet vi att 15 il 20 proc. av de friställda på ett eller annat sätt
är svårplacerade. Många av dessa, mest kvinnor, äldre arbetskraft och
handikappade lämnar i resignation labour force och belastar inte
arbetslöshetsstatistiken. Andra tvingas successivt ner till allt sämre
arbeten med lägre löner. Åter andra kan placeras i arbetsvård eller
skyddad sysselsättning. (Jag talar här om vad vi vet - och det är
sannerligen inte mycket! - om vad som händer efter en företagsned
läggning. ) Och ändå är företagsnedläggningar "fortfarande sällsynta
och i allmän'het föremål för beslutsamma och samordnade ansträng-
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ningar.. från .samhällets, företagens och fackorganisationers sida, och
placeringsresultaten är därför troligen bättre än i de långt flera fallen
av föga opserverade uppsägningar i mycket mindre skala.

Den höga andelen svårplacerade i de redovisade nedläggningsfallen
beror givetvis på en ogynnsam fördelning av klientelet i ålders-, köns-,
hälso- och utbildningshänseende. Ur ett dylikt konstaterande kan dock
inte hämtas mycket tröst. Arbetsstyrkan vid ett nedläggningsföretag
är oftast en "dålig risk". Den utgöres av sådana människor som är
kvar efter en längre stagnations- eller nedgångsperiod för företaget
och ibland för hela branschen. Vi står säkerligen inför ett stigande
antal sammanläggningar, nedläggningar och personalinskränkningar
i samband med tekniska förändringar, skärpt konkurrens och struktur
rationaliseringar. Ingenting talar för att de kategorier som i fortsätt
ningen· kommer att drabbas härav skulle vara lättare att omplacera.
För egen del gissar jag på motsatsen. Ganska många nedläggningar
har hittills skett på orter med hyggligt differentierat näringsliv, t. ex. i
Norrköping och Malmö och en del andra städer, där lågproduktiva
företag har dukat under i hederlig kamp om arbetskraften. Om 
vilket förefaller sannolikt - en strukturkris angriper hela industrier,
kanske hela regioner, råkar också mera ensidiga industrisamhällel1 i
riskzonen, och omplaceringen försvåras.

Det statistiska underlaget för dessa reflexioner, är det skall villigt
erkännas, mycket svagt. Och tar man ytterligare ett steg i resonemanget
och ägnar uppmärksamhet åt den inverkan som teknikens förändringar
- begreppet återigen använt i vidaste mening - får på arbetskraften
inom företagen, så blir underlaget ännu bräckligare. Enligt den nyss
omnämnda LO-enkäten blir drygt 5 proc. av de anställda årligen för
flyttade inom sitt företag, cirka hälften av dem i samband med en
större omläggning.

Tar man hänsyn till att många blivit förflyttade flera gånger, blir
den årliga omflyttningsfrekvensen drygt Il proc. För många av dessa
har omplaceringen inte varit utan olägenheter. Sålunda uppger 23
proc. ökad psykisk belastning, 18 proc. försämrade arbetslokaler och
16 proc. lägre lön. Totalomdömet "nackdelarna överväger" fälldes av
ca en tiondel. Det är av intresse att konstatera att utfallet av frivilliga
arbetsplatsbyten av de flyttande bedöms gynnsammare än resultatet av
företagsinterna omplaceringar.

Dessa siffror ger en antydan om att förändringsprocessen inom nä
ringslivet utsätter arbetskraften för betydande påfrestningar. Åtskil
liga tiotusental anställda drabbas årligen av omplaceringar, som för
sämrar deras arbetsmiljö eller löneläge. En noggrann analys av siff-
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rorna skulle utan tvekan visa att vissa grupper - äldre, handikappade,
kvinnor och dåligt utbildade - är mera utsatta än andra. En ompla
cering inom företaget, som innebär en försämring för den enskilde,
är givetvis i regel inte en social tragedi av samma slag som förlusten
aven arbetsplats. Men den är uppenbarligen en ingalunda sällsynt
företeeise, vilket bör bidra ytterligare till att nyansera våra vanliga
uppfattningar om arbetsmarknadens flexibilitet och dess friktionsfria
anpassning till förändringar inom produktionslivet.

Individuell arbetsanpassning

Med dessa reflexioner kring anpassningsproblematiken har jag
delvis redan lämnat nationalekonomens intressesfär. Jag har gjort
detta med berått mod, därför att en nationalekonomisk analys av ar
betsmarknadens anpassning till näringslivets krav ger mycket litet av
intresse. Ekonomernas uppgift är i huvudsak begränsad till att anvisa
metoder för att underlätta den ekonomiska tillväxten och skapa de
allmänna förutsättningarna för full sysselsättning. Jag är djärv nog
att påstå att dessa metoder är väl kända och tillämpade i flertalet
västeuropeiska länder.

Uppgiften att studera hur denna anpassningsprocess i detalj funge
rar är väsentligen sociologernas. Föremål för detta studium är inte
i första 'hand rörligheten mellan eller inom företagen, ehuru rörlig
heten utgör en mycket viktig anpassningsdimension. Den viktigaste
och mest problematiska dimensionen är emellertid den individuella
allpassningen till arbetet - eller, för att formulera problemet något
m.änniskovänligare - arbetets anpassning till individen.

Sociologerna har här med stöd av ett mycket omfattande forsknings
arbete avsevärt stört ekonomernas och teknikernas ritningar för ett
bättre och effektivare samhälle. Effektiviseringen vinnes ju i betydan
de utsträckning genom sönderdelning av arbetsprocessen i mindre ar
betselement, ofta styrda utifrån på ett sätt som gör att arbetet för indi
viden framstår som osjälvständigt, inresselöst och monotont. Omkring
en femtedel av LO:s medlemmar har i en nyligen utförd enkät sagt
sig uppfatta ett tvångselement i arbetet på grund av maskiner eller
arbetsorganisation som de inte har kunnat påverka.

I sin skrift Teknisk förändring och arbetsanpassning pekar en grupp
Göteborgssociologer på det faktum att man regelbundet i olika under
sökningar finner en mycket liten siffra för klart uttalad vantrivsel,
men 'att den goda trivseln i arbetet är mycket väl förenlig med en hög
grad av "alienation" - för att nu .använda sociologernas term för lik
giltighet eller främlingskap till arbetet. God trivsel kan helt enkelt
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vara ett uttryck för en låg ambitionsnivå. Man accepterar arbetet som
ett medel att uppnå andra syften, som ligger utanför arbetslivet.

Här uppställer sig en rad även för ekonomer relevanta frågor: ,Finns
det en tendens i vår tekniska utveckling som ökar alienationen? Kan
det förväntas att den snabbt höjda utbildningsstandarden ökar männi
skornas ambitionsnivå i den meningen att de får allt svårare att an
lägga en enbart "instrumentell" syn på arbetet? Kommer inte en så
dan utveckling i så fall att råka i konflikt just med tendensen till ar·
betets fortgående sönderdelning, styrning och monotonisering? Och,
kanske viktigast av allt: Kan ett samband påvisas mellan involvering
i arbetet och effektivitet?

Självklart får jag här nöja mig med att ställa frågorna, som endast
forskningen kan besvara. Men ovissheten om svaren tillsammans, med
det lilla vi vet om arbetskraftens tröghet mitt i all rörlighet och om
placeringssvårigheterna för vissa grupper mitt i fullsysselsättnings
ekonomin är ändå tillräckligt för att starkt ifrågasätta fullkomligheten
i arbetskraftens anpassning till den av oss alla så omhuldade och efter
strävade omvandlingen av vårt näringsliv. Statistiskt sett lever vi fort
farande i den bästa av alla världar. I realiteten sviker vi några av de
svagaste gruppernas självklara anspråk på produktiv sysselsättning
och försummar anpassningsproblemen för den enskilde individen.

Ett fackligt program· för bättre anpassning
Låt mig avslutningsvis anknyta till mina stolta inledningsord om

den positiva fackliga synen på effektiviseringen, föränderligheten och
framsteget. Varken vår arbetsgrupp, landsorganisationens ledning el
ler LO.kongressen, som ingående har behandlat dessa frågor, har fUll
nit anledning att ändra denna grundsyn. Målsättningen är oförändrat
densamma, insikten om en snabb anpassning som förutsättning för vår
konkurrensförmåga och standardhöjning står fast.

Någon dämpning av takten i arbetet för strukturrationaliseringen
förordas inte av någon ansvarig facklig instans. Slutsatserna går helt
i den riktningen att kraven på en anpassningsbefrämjande politik måste
skärpas avsevärt. Det fackliga lO~punktsprogrammet, nyss antaget av
LO:s kongress, ger en ungefärlig antydan om var dessa åtgärder i
första hand bör sättas in. Låt mig helt kort kommentera några av dessa.

På punkt efter punkt stöter vi på otillräcklig forskning. Det före
faller nästan som om en ytligt sett mycket framgångsrik sysselsätt
ningspolitik med hög sysselsättningsgrad och ringa redovisad arbets
löshet har gjort forskarna ointresserade av uppgiften att studera an
passningsprocessen. Sverige hör avgjort inte till de högt utvecklade
länderna på arbetsmarknadsforskningens område.
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:Även om en framtida forskning kan väntas ge en bättre grund för
arbetsmarknadspolitikens fortsatta utbyggnad, är det även på forsk
ningens nuvarande nivå fullt tydligt att dess resurser bör ökas i sam..
ma mån som arbetsmarknadspolitiken frigör sig från sin 1930-tals
ideologi och förvandlas till ett instrument för en medveten struktur
rationalisering. En arbetsmarlmadsinriktad reform av vuxenutbild·
ningen avtecknar sig som den måhända viktigaste reformuppgiften för
ett kommande decennium.

Vid en skärpt strukturomvandling kommer den äldre arbetskraften
att drabbas allt hårdare, därest den till följd av otillräcklig utbildning
blir dubbelt inattraktiv för näringslivet. Sker ingenting på detta om
råde, kommer vi om några årtionden att ha två skilda kategorier av ar
betskraft: väl utbildad sådan i de yngre och mellersta åldersgrupperna
samt äldre och illa utbildad arbetskraft, som inte ens med långtgående
hjälpåtgärder från samhällets sida kan skyddas mot ödet att pressas
ner till allt sämre arbeten och att till slut trängas ut i för tidig sysslo
löshet. Den tekniska utvecklingen med stigande krav på snabb reak·
tionsförmåga och med ökade psykiska påfrestningar kan i kombi
nation med en generationsklyfta i utbildningshänseende leda till en
nära nog katastrofal situation för den äldre arbetskraften.

De fackliga kraven för en samordnad anpassningspolitik riktar sig
emellertid inte enbart till samhället. Lönepolitiken har sin givna plats
i detta sammanhang men skall här förbigås med en erinran om att
man inom arbetsmarknadens alla organisationer synes vilja utnyttja
treårsavtalets arbetsro - som ju dock gäller för flertalet organisa.
tioner - till en översyn av löneformerna och lönesystemen. Sannolikt
kommer man därvid också att ägna intresse åt den roll som ackords
arbetet vid förändrade tekniska förhållanden kan väntas få som på
drivande faktor i produktionen. I de högst rationaliserade industri
grenarna kan redan en viss tillbakagång av ackordsvolymen konsta
teras.

Slutligen innefattar det fackliga programmet ett helt komplex av
åtgärder, som syftar till bättre individuell anpassning i arbetsmiljön.
En grundläggande fråga av stor räckvidd är huruvida inte tiden är inne
för att förändra den rådande hierarkiska arbetsorganisationen i våra
företag i demokratiserande riktning. Vissa sociologer har pekat på en
dualism mellan bibehållen hierarkisk befälsordning inom företagsor
ganisationen och politisk demokrati i vårt samhällsliv, en dualism, som
kommer att skärpas av höjningen i den allmänna utbildningsstandar
den. Ett led i strävandena att göra arbetet mera meningsfyllt vore att
motverka sönderstyckningen av arbetsmomenten genom "job enlarge-
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ment" och, mera allmänt, att ge individen större möjligheter att på.
verka utformningen -av den egna arbetssituationen. Det nyligen träffa
de företagsnämndsavtalet bör öppna nya vägar att verka i den här
antydda riktningen.

Det är möjligt, herr ordförande, att dessa tankegångar är framförda
av 'fel person och inför fel forum. Mitt försvar är att den makro-eko
nomiska problemställningen är ganska intresselös. Vi kan med eko
-nomiskt-politiska medel vid varje teknisk. nivå och vid varje rimlig
takt ~ .den tekniska utvecklingen skapa den sysselsättningsgrad vi. öns
kar. En långt svårare uppgift är att eliminera eller mildra de friktio
ner som anpassningsprocessen medför för den arbetskraft som tvingas
till byte av arbetsplats.

En ännu större uppgift, som vi knappast ens har analyserat eller
formulerat, är att skapa en gynnsam arbetsmiljö i vårt föränderliga
samhälle. Dess lösning kräver samverkan av många grupper. National
ekonomer och sociologer bör få hjälp av tekniker, företagsekonomer,
medicinsk sakkunskap samt givetvis av de berörda parterna själva.

Ordföranden: Vi tackar dr Meidner för detta utomordentligt in-
tressanta och tankeväckande föredrag. .

Som vi hörde finns det många problem och många arbetsuppgifter
för forskningen på detta område, och jag tycker det är hugnesamt att
veta att dr Meidner själv i framtiden skall få ägna sig åt dessa upp
gifter, på ett sätt som han kanske inte haft tillfälle till tidigare. Jag
önskar honom lycka till med det.

Och med det ber jag att få förklara ordet fritt.

Direktör Sture Eskilsson. Herr ~rdförande! Det finns föga anledning för
mig att polemisera mot vad dr Meidner här har låtit oss lyssna till. Genom att
gå över från makro- till mikroplanet och genom att använda sig av sociologer
och inte bara ekonomer har LO fördjupat sin syn på problemen, samtidigt
som hela synsättet har blivit mera realistiskt än tidigare.

Jag skall här anföra några synpunkter som dr Meidner inte berört men som
har med lönepolitiken, lönesystemet, strukturomvandlingen och rörligheten att
göra.

I den solidariska lönepolitikens filosofi är tankegången den att man skall
ha en snabb strukturomvandling för att stimulera framåtskridandet och öka
levnadsstandarden. Det skall bl. a. ske genom stora lönehöj ningar som slår ut
marginalföretagen. Den friställda arbetskraften skall flyttas över på andra
arbetsuppgifter, där den får bättre betalt och där produktiviteten är högre. Det
är god affär för alla parter.

Nu har dr Meidner redogj ort för att detta i realiteten inte är så enkelt för
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de inblandade. Jag skall emellertid inte uppehålla mig vid den saken utan i
stället: påminna om- något annat, som säkert inte är obekant för dr -Meidner
eller andra intresserade men som alltför ofta förbigås.

I en inflationsekonomi -av den typ vi har kan -man inte sätta likhetstecken
mellan företagens förmåga att bära löneökningar och deras effektivitet. Vi har
hemmaindustrier som är skyddade för utländsk konkurrens, och de kan över·
vältra -sina kostnadshöjningar på konsumenterna. Det kan däremot inte den del
av vårt näringsliv som är utsatt för utländsk konkurrens göra. Det innebär
att en strukturomvandling som drivs fram genom inflation och alltför stora
löneökningar ingalunda behöver få en positiv inriktning mot högre effektivitet,
utan den kan föra oss in i den sämsta av alla ekonomiska världar, nämligen
den där vi får inflation men samtidigt arbetslöshet och/eller 'ett långsammare
framåtskridande.

Jag vill också ta upp en annan aspekt.
Man är numera ganska överens om att lönedifferenser kan motiveras från tre

olika grunder. Den första grunden ligger -i arbetet, i befattningen, och där
inäter man med arbetsvärdering.

Den andra grunden hänför sig till de anställda, den anställdes personliga
kvalifikationer, som kan mätas med meritvärdering.

Den tredje grunden är den anställdes prestation, som kan mätas med presta
tionsmätningar.

Dr Meidner talade om att vi har två sorters rörlighet. Den första, den im
produktiva överrörligheten är stor i dag. Jag har hört siffran 40 procent näm·
nas för vår rörlighet i verkstadsindustrin, taget över hela landet. I storstads
områdena omkring Stockholm och Göteborg ligger den väsentligt högre. Det
är mycket dålig ekonomi att ha en så stor rörlighet. Det kostar pengar att in
stallera en arbetare, och det tar sin tid innan han kan göra en full prestation ..
Den rörligheten vill vi alltså minska.

Sedan har vi den produktiva rörlighet som går mot mera produktiva och
bättre betalda arbeten. Den är snarast för liten.

Vilka möjligheter kan det då finnas att genom lönen påverka rörligheten?'
Ja, om vi först ser på arbetarområdet, så har man där differentierade löner,
som är grundade enbart på den enskilde arbetarens prestation. Man avlönar
med andra ord med ackord. Till bilden hör också att differentieringen i ar·
betarIönerna är ganska liten. Lönekurvan är ganska flack. Den ser ut ungefär
så här:

lön

a er

Lönen kulminerar kanske redan vid 25 års ålder, ett förhållande som stimu
lerar den överrörlighet jag här talat om. I ett samhälle med överfull syssel.
sättning är det alldeles för lätt för en arbetare att byta jobb. Han förlorar
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ingenting på att gå över till annat arbete och en annan arbetsplats, där han
tror att han kanske trivs bättre. Han kan hyta och veta att han får. lika bra
betalt - eller kanske till och med bättre.

Det förhållandet skulle ändras, om man tog större hänsyn till den andra
värderingsgrunden, alltså till den anställdes personliga meriter. Genom ett me
ritvärdesystem . där poäng ges också för anställningstiden i företaget skulle
man göra det mindre attraktivt att byta jobb. Man skulle minska överrörlig
heten.

". , Nå, kan man då via lönesystemet påverka den andra sortens rörlighet, den
produktiva. och önskvärda rörligheten? Ja, det tror jag att man kan i någon
mån. Det skulle i så fall ske genom att man har större lönedifferentiering efter
befattning, alltså efter arbetets krav. Man stimulerar därigenom en rörlighet
uppåt. När en arbetare byter arbete för att få högre lön, skulle det innebära
att han får ett j ohb som kräver mera och som har större produktivitet.

Om vi hade större lönedifferentiering på arbetarområdet på de båda första
grundvalarna, så tror j ag alltså att vi skulle få ett bättre slags rörlighet än vi
har i dag. En förändring av detta slag skulle också ge lönekurvan ett annat
utseende. Vi skulle inte på samma sätt som i dag få en med åldern sjunkande
lön för arbetare.
- På tjänstemannaområdet ser det som bekant helt annorlunda ut. Det karak

teristiska för tjänstemännens lönekurva är att den är stigande med stigande
. ålder. Tjänstemannen är mera specialiserad. I regel har han också en längre
utbildning bakom sig. Det gör att vi nog i framtiden får- intressera oss mycket
mera för tj änstemännens omställningsproblem i strukturrationaliseringen än
vi gj ort hittills. De antydda förhållandena gör det nämligen ofta betydligt svå
rare för en tjänsteman att få ett nytt jobb med samma lön, när han blivit fri
ställd mot sin viIj a. Speciellt gäller detta om han avslutat sin karriär och kom
mit upp i medelåldern. Han måste gå nedåt på sin lönekurva - som i dag
ser ut ungefär så här:

lön

ålder

Denna problematik har vi hittills inte känt av så särskilt mycket. Det tror jag
beror bl. a. på att tjänstemannagruppen har varit relativt liten i förhållande
till arbetarna. Men den växer som bekant snabbt. Vidare har anställningstrygg
heten för tj änsteman de facto varit hetydligt större än för arbetare. Man har i
företagen hållit kvar tjänstemän vars kapacitet man inte längre har kunnat
fullt utnyttj a.
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Också på tjänstemannaområdet skulle rörligheten påverkas i gynnsam rikt
ning av att ~ldern sköts i bakgrunden ·til~ förmån för de övriga här skisserade
grunderna för lönedifferentiering. Inte mipst bör prestationsmätning införas på
tjänstemannaområdet.

För att inte bli missförstådd vill j ag emellertid framhålla att j ag tror det är
viktigt med en lönedifferentiering för tjänstemän· som är ganska kraftig på de
angivna grunderna, .inte minst den första, alltså arbetsvärderingen. Däremot bör
tjänstem~nnens lönekurva i samma .befattning ha .ett. betydligt flackare utseende
än den jag här skisserat. . .

Jag tror alltså att rörlighetsproblematiken skulle komma i ett bättre läge, om
man närmade tj änstemännens och arbetarnas lönekurvor till varandra. Men
detta gäller alltså vid identiska befattningar. Det är inte ett önskemål om en
krympande lönestruktur eller minskade lönedifferenser.

Professor Erik Lundberg: Herr ordförande! På en punkt har jag definitivt
en annan mening än dr Meidner, och där anser jag också att han har fel. Det
var när han slutade sitt föredrag med att säga att han kanske var fel person
som tog till orda i fel församling. Först och främst tycker j ag att logiken är
felaktig. Han kan inte vara båda delarna. Man kan vara rätt person i fel för
samling eller fel person i rätt församling men inte båda delarna.

Däremot är jag ganska säker på att det är fel opponent. Men föredrags
hållare och församling var de rätta. Ty dr Meidner har gj ort oss en stor tjänst
genom att peka på problem som vi ekonomer har försummat. Han har visat
oss att det finns liv bakom våra abstraktioner. Men jag vet också att t. o. m. herr
ordföranden ibland skriver så här:

Q == f (K, A)
Där representerar alltså A arbetskraften.
Och så laborerar vi och dividerar m. m. och tänker inte mycket på inne

hållet i de stora aggregaten. Den saken har dr Meidner här åskådliggjort, och
det är väsentligt att vi har fått den påminnelsen.

Dr Meidner menade helt säkert också, att när sociologerna och han sj älv
stör oss ekonomer, är det meningen att det skall bli en positiv störning, en
störning ledande till eftertanke, nya problemställningar och förbättrade analys
metoder. Ekonomer och· sociologer bör i högre grad än vad ofta varit fallet
komplettera varandra både i problemsökande och forskning. Här är det inte
fråga om någon substitution. Vi behöver hj älp från sociologerna för att se litet
på innehållet i de kategorier som vi ibland så vårdslöst handskas med.

När dr Meidner talar om anpassningssvårigheterna för individerna i sam
hället och åskådliggör de offer på utvecklingens altare som en minoritet måste
göra, så är det fråga om väsentliga ting. Men samtidigt skall man ha bakgrun
den klar för sig. I stort sett går vårt samhälle ju framåt i väsentliga avseenden.
Vi har i dag mera en upplyst mentalitet hos arbetsgivarna och ·en bättre miljö
på våra arbetsplatser än vi hade på 1920-talet. Arbetsgivarna är mindre aukto
ritära nu. Givetvis har vi även i dag aktuella arbetslöshetsproblem, men det är
ändå mycket bättre nu än det var förr.

Men det som har hänt och händer - och det gav dr Meidner uttryck åt
- är att ambitionsnivån stiger mycket snabbar~ än den utvecklingsprocess som
leder till förbättringar inom olika delar av näringslivet. Det förvånade mig
egentligen att höra de siffror dr Meidner anförde över opinion och inställ
ning hos människor som blivit friställda, avskedade och på annat sätt miss-
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gynnade av den ekonomiska .utvecklingen. Jag trodde att det skulle vara
procentuellt många flera av dem som råkat illa ut som borde vara missnöjda.
Och det är väl inte någon svår sak för LO-ekon'omer och politiker att öka
sådana siffror över andelen missnöj da successivt genom propaganda och ge.
nom att klargöra hur pass upprörd man bör vara över de processer vederbö
rande utsättes för. En sådan uppviglingsverksamhet har givetvis sin funktion.
Ty sj älvfallet är. det niycket väsentligt att milj öproblemen tas upp på allvar så
vi "får en politik som snabbare leder till förbättring av arbetsmilj öer och en
humanisering av anpassningsprocesserna. Det behövs en press både från arbe
tarna själva och från ekonomer och sociologer.

I det sammanhanget vill jag ställa en fråga: På 'vad sätt och i vilken mån
är de individuella anpassningssvårigheterna betingade av strukturomvandlingen
och av omflyttningen av arbetskraft mellan företag och branscher likaväl'som
inom företagen? Är dessa omflyttningar utslagsgivande. för milj öpåfrestning
'arna? Och på vad sätt och i vad .mån är det ett generellt problem, .som gäller
även om vi inte har någon högre takt i rationaliseringen?

Dr Meidner talade litet om den demokratiseringsutveckling som han såg fra:m
mot, där .arbetet blir mera meningsfyllt. Men det är ju ett mycket större och
vidare problem än det som hänger ihop med den tekniska utvecklingen och
strukturrationaliseringen. Detta är väl ett önskemål i och för sig,. oberoende
av rationaliseringstakten, som dr Meidner vävde in i den allmänna bilden och
som kanske har aktualiserats av den strukturomvandling vi står inför.

Sedan vill jag .. beröra några frågor, där jag har en något annan mening
än föredragshållaren. Jag är fullt medveten om att det som jag då tar upp inte
är de mest väsentliga problemen i dr Meidners framställning, som j u närmast
rörde sig om den enskilde individens anpassning. Men j ag tyckte att Meidner
i sin framställning på något sätt undervärderade, bagatelliserade och var sar
kastisk mot den ekonomiska analysens möj ligheter att på ett rimligt sätt upp
ställa problemen vid omvandlingsprocessen.

Beträffande frågan hur strukturomvandlingen skall ställas i relation till den
individuella anpassningen får vi ju se på vad man vinner och förlorar. Det är
så att säga en välfärdsekonomisk problemställning. Dr Meidner framhöll att
strukturomvandlingen sådan den sker i vårt samhälle i princip accepteras av
LO och arbetarna. Såvitt jag förstod är dr Meidner också beredd att acceptera
en acceleration av strukturomvandlingen, om den leder till ett starkare fram
åtskridande och en högre stegringstakt av produktiviteten - om bara sam
hället vidtar tillräckligt kompenserande åtgärder. Det är alltså inte fråga om
att försöka lösa de individuella anpassningsproblemen genom en dämpning av
strukturomvandlingsprocessen.

Vi ekonomer är glada över LO-filosofin på den punkten. Däremot kan man
fråga, om vi inte borde försöka få till stånd en strukturomvandling som går
snabbare än f. n. Som ekonom kan man ju bli frapperad över hur många in
effektiva företag det finns inom flertalet branscher. Vi har nog i allmänhet en
mycket stor spännvidd mellan de mest och de minst produktiva inom en och
samma bransch. Man kan ur den synpunkten argumentera för att strukturom
vandlingen borde gå väsentligt snabbare än den gör nu. Men det finns som be
kant allvarliga hinder i vägen för en snabbare takt. Redan den strukturom
vandlingstakt vi nu har vållar oss j u stora problem, vilket dr Meidner ju visat.

Dr Meidner diskuterade ekonomernas plats i sammanhanget och visade på
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ett föga övertygande sätt att vi egentligen inte' gör mycket nytta ur -här' rele
vanta synpunkter. Det var ju ett ganska nedsättande omdöme detta att en
"makro-ekonomisk": analys är rätt -värdelös när det gäller att förstå omvand
lingsprocesserna i 'ekonomin. På denna punkt tyckte jag dock att dr Meidner
gjorde det litet lätt för sig- genom att- ta upp den ur här diskuterade aspekter
allra sämsta formen -för studier av produktivitetsutvecklingen. Teorier byggda
på en aggregerad produktionsfunktion och diskussion av den s. k. restposten,
ger ju naturligtvis inte den rätta utgångspunkten för ett studium av hur struk
turomvandlingen påverkar produktivitetens ökningstakt.

Man ka'n invända m'ot dr Meidners sätt att referera till amerikanarnas -pro
duktionsfunktionsanalyser. Amerikanskå ekonomer kan med två eller flera de
cimaler bestämma de olika faktorernas: relativa bidrag, sade dr Meidner, och
en mycket stor- andel av tillväxten kvarstår som oför~larad restpost. Men i
själva verket kan man välja mellan ett stort antal analysalternativ, hyggande
på olika slags modeller och därmed -få möj ligheter att referera till vitt skilj da
resultat av produktionsfunktionsanalysen. Man kan sålunda välja vad som bäst
passar för ens argumentering. Om man t. ex. värderar kapital och arbetskraft
med hänsyn till stigande kvalitet, så kan man faktiskt eliminera hela restpos
ten, ja t. o. m. eventuellt göra den negativ - och sålunda skapa motsatta
svårigheter för tolkningen.

Men jag tycker som sagt inte att denna typ av analys är den rätta utgångs
punkten för att komma fram till de problem som gäller strukturomvandlingen
och eftersträva omflyttningen av arbetskraft. Problemet gäller just på
vad sätt omflyttningarna av arbetskraft och kapital vid en strukturomvandling
medför produktivitetsvinster för samhällsekonomin som helhet. Det finns en
rad olika undersökningar att tillgå, t. ex. av Kuznets för USA och en rad
andra länder och av den australiske ekonomen Salter för USA och England.
De visar på ett övertygande sätt hur intimt produktivitetsökningsresultaten
hänger samman med strukturomvandlingen i samhällsekonomin. Salter har
sålunda visat att omflyttningen av arbetskraft mellan industrigrenar betyder
så mycket både för amerikansk och engelsk industriell produktivitetsutveck~

ling, så att om arbetskraften varit frusen i basperiodens fördelning, så skulle
räknat över en 30-årsperiod hälften av produktivitetsvinsterna ha gått förlorad.

Dr Meidner menade att förändringar i efterfrågestrukturen skulle spela en
central roll för omflyttningen av arbetskraft och åtfölj ande produktivitets
vinster. Och j ag vill inte bestrida detta utan endast markera att det finns fler
centrala faktorer. Som de nämnda ekonomerna visat, spelar också pris- och
lönebildningen en mycket viktig roll för resultaten. Man har visat - och det
var föredragshållaren också inne på - att de branscher som haft de snabbaste
produktivitetsstegringarna i allmänhet även visat de största produktionsök
ningarna. Sammanhanget mellan produktivitets- och produktionsökning bestäm
mes till stor del av prisbildningens funktionssätt. Det har nämligen visat sig
att de hranscher som haft de relativt sett största produktivitetsökningarna 
taget i den enklaste bemärkelsen produktion per arbetstimme - har också
redovisat de relativt sett minsta prisökningarna. På längre sikt finns det ett
tydligt ömsesidigt samband mellan pris-, produktions- och produktivitetsut
vecklingen. De branscher som visat upp de högsta produktivitetsstegringstak
terna har också haft de största relativa prissänkningarna. Man kan vid en nå
gorlunda ensartad löneutveckling betrakta sådana förändringar i prisrelatio-
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nerna som nödvändiga villkor för en produktivitetshöjande strukturomvand
ling.

Därför tror' jag att prisbildning och bakomliggande lönebildning vid sidan
av eller jämte efterfrågeförändringar spelar en avsevärd roll för hur och i vad
mån produktivitetsvinsterna inom olika branscher tillvaratas. Denna del av
analysen bör få komma in i bilden för att man rätt skall kunna bedöma hur
en långsiktig transformation av ekonomin går till.

Jag v.et inte om jag i någon mån lyckats belysa ekonomernas del i analysen
av strukturomvandlingarnas betydelse för. välfärdens ·ökning. Hur mycket de
offer individerna utsättas för vid omfördelningen. av arbetskraft är värda är
sålunda delvis utforskat av ekonomerna med hjälp av andra analysmetoder
än den Meidner refererat till. Men det finns givetvis många forskningsupp
gifter kvar. Inte minst för det svenska näringslivets vidkommande är struktur
forskningen ännu ganska underutvecklad.

Låt mig slutligen beröra några frågor som hänger ihop med problemet hur
man ser på strukturomvandlingen och arbetskraftens rörlighet. I den tidiga
efterkrigsdiskussionen på 1940-talet då man talade om rörlighet hos arbets
kraften samt om möjligheterna att öka denna med hänsyn till önskemål om
snabbare produktivitetsstegring och mindre inflation, diskuterades förslag
om en aktiv arbetsmarknadspolitik bl. a. av Gösta Rehn och dr Meidner själv.
Därvid framhölls en viktig synpunkt som hänger ihop med det föregående.
Om vi fick en -tillräckligt aktiv arbetsmarknadspolitik av det slag som vi nu
är på väg att få, sa skulle man inte behöva hålla så högt övertryck på arbets
marknaden för att nå full sysselsättning. Genom en aktiv arbetsmarknadspoli
tik skulle vi i sj älva verket få möj ligheter till att ha en återhållande mera de
flationistisk ekonomisk politik. Man skulle också snabbt kunna "duscha bort"
de arbetslöshetsöar som uppstod.

Nu har vi inte fått j ust detta utan snarare en kombination aven aktiv ar
betsmarknadspolitik med en myckenhet duschning plus en stark inflatorisk
press. Ett resultat har blivit den överrörlighet som det talats om här. Dr Meid·
ner talar om offer på utvecklingens altare i form av växande minoriteter av
friställda arbetare och människor som har fått ta andra jobb än de egentli
gen skulle viIja ha. Arbetslöshet är också ett stort offer, men ändå vill jag mot
bakgrunden av 1940-talets fina tankar fråga: Kan man inte numera mot bak
grunden av den mera effektiva arbetsmarknadspoltik vi fått tolerera en bestå·
ende dämpning i sysselsättningsgraden och låt oss säga en halvprocentig ökning
i arbetslösheten? Vi har under 1966 fått någon nedtoning i konjunkturen.
En revolverande grupp arbetslösa' finns alltid, som får omskolning av olika
slag - med den relativt generösa inställning till arbetslöshetsproblemen som
numera gäller. Denna mer humana arbetslöshetspolitik borde kunna förenas
med en mera långsiktig anti·inflationistisk utveckling i stil med de berörda
gamla tankarna.

Jag föreställer mig att Sture Eskilssons observationer om den höga överrör
ligheten - dr Meidner nämnde också den saken - som följd av den extrema
bristen på arbetskraft inom olika expansionsområden som delvis motverkar
en höj d produktivitet är starka argument för en uthållig ekonomisk politik
syftande till lägre sysselsättningsgrad. Ur allmänekonomisk.politisk synpunkt
är överrörligheten dyr särskilt för de expansiva branscherna. Företagen inom
dessa områden kanske får anställa tre, fyra man för att behålla en. En sådan
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extra kostnadsbelastning kan hämma de möjligheter till produktivitetsölming
som en snabb överföring av arbetskraft till de mest· expansiva företagen. i de
snabbast växande branscherna skulle innebära.

Dr Meidner, berörde också trögrörligheten inom, ramen för arbetskraftens
delvis skenbart' höga rörlighet. Det är väl riktigt att arbetsmarknadsstyrelsen
på kort sikt kan göra relativt litet åt detta problem. Men' föredragshållaren
nämnde märkligt nog inte den faktor, som jag tycker är den allra väsentligaste
både för den meningsfulla rörligheten inom samhällsekonomin, alltså ur pro
duktivitetssynpunkt, och för trivseln och välfärden. Jag tänker på vårt eländi
ga läge i fråga om bostadsmarknaden. Om vi tror att en mycket väsentlig del
av landets totala produktivitetsökning hänför sig till de mest expansiva och
produktiva företagen på orter där det råder en betydande brist på bostäder,
då måste ju denna brist i mycket hög grad verka hämmande på resultaten av
en aktiv rörlighetspolitik.

Jag tycker att problemet hur arbetarna har det och får det på de expansiva
orterna och i de mest expansiva företagen bör vara A och O för en uthållig
produktivitetsfrämjande politik, som också tar sikte på individernas välfärd.
Expansionen får sj älvfallet inte ske med sådana offer att människor får flytta
från hemorten och bo i städernas baracker skilda från sina familjer. Jag vet
inte i vilken mån LO-ekonomerna har deltagit i kören av 'ekonomers rop på
en bättre bostadspolitik. Denna måste bli ett fundament för en verkligt fram
gångsrik rörlighetsfrämj ande politik. Man kanske även i detta fall skall ropa på
sociologerna, som ju kan ha en hel del att säga även i denna fråga.

Fil. dr Rudolf Meidner: Herr ordförande! Direktör Eskilsson tog upp en
fråga som j ag - kanske inte helt oavsiktligt - försummade att beröra i mitt
inledningsanförande, nämligen lönepolitikens roll i sammanhanget. I och för
sig skulle det ha funnits anledning att komma in på den frågan mer än j ag
gj orde; det finns ett helt kapitel härom i den skrift som jag refererade, men
där är lönepolitiken behandlad från en helt annan utgångspunkt. Eftersom den
skriften inte handlar om lönepolitikens roll i stabiliseringssammanhang, går
j ag inte nu i fällan att här svara på frågan vilken roll lönepolitiken spelar vid
en inflation. Jag begränsar mig i stället till den strukturella aspekten på löne
politiken.

Det är riktigt att vi antytt - vi har inte behandlat frågan närmare, därför
att den diskuterats så ofta - att vi alltjämt betraktar den solidariska löne
politiken som ett väsentligt element i strukturomdaningen. När direktör Eskils
son säger att detta inte är lätta begrepp att bena ut, instämmer j ag helt. Det är
inte heller lätt att reda ut de andra faktorerna i samband med strukturom
daningen. Men just den solidariska lönepolitiken är något som man på fack
ligt håll har svårt att ge avkall på. Vi kommer troligen att driva den så långt
det går. Och när den får besvärliga biverkningar kommer man på fackligt
håll att ropa så mycket högre på sådana samhällsekonomiska åtgärder som kan
mildra verkan av den arbetslöshet som i allra vidrigaste fall kan bli en följd av
en långt driven solidarisk lönepolitik.

Men som direktör Eskilsson sade är det endast i marginella fall som det går
så långt. En höglönepolitik i solidaritetens tecken k~mmer framför allt att
verka i arbetsbesparande och rationaliserande riktning. Den kommer hara i
få fall att resultera i att företag måste läggas ned.
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Jag tror inte att lönepolitiken har spelat en så oerhört stor roll för den ut
slagning av företag som vi fått. Det finns knappast ett tillräckligt statistiskt
material för att belägga påståendet att de höga lönerna har drivit företag
att upphöra med sin verksamhet. Oftast är det. helt andra omständigheter som
gjort det.

Jag har ingenting emot en uppdelning av rörlighetsbegreppet i olika mo
ment. Möjligen skulle jag vilja uttala två varningar. Den ena är att man bör
vara litet försiktig med att genom meritvärderingssystem alltför starkt favo
risera orörligheten. Det är nog inte så lätt att dra gränsen mellan produktiv
och improduktiv rörlighet. Den produktiva arbetskraftsrörligheten skulle man
kunna befrämja genom en starkare differentiering och den improduktiva skulle
kunna hämmas genom ett utbyggt meritvärdesystem, som extra poäng för
den arbetskraft som håller sig kvar, sades det. Men jag kan mycket väl tänka
mig att motsatsen inträffar också, d. v. s. att man håller kvar fel arbetskraft.
Jag vet inte vad arbetsgivarna skulle säga om en arbetare, han må vara hur
oduglig som helst, hänger sig kvar vid företaget och samlar meritpoäng för
varje år han är kvar. Hur ser månne en företagare på den saken? I och med
att man avtalsvägen kommer överens om att tjänstetiden skall belönas med
högre lön får man också räkna med att en del produktiv rörlighet hindras.

Den andra varningen är av allmän karaktär: man skall nog inte övervärdera
lönedifferentieringens roll för arbetskraftens allokering. Det tror j ag är ett
av de många områden där forskning borde sättas in. Men j ag har en känsla
av att det fordras en mycket kraftig differentiering för att åstadkomma den
allokering av arbetskraften som man önskar, och man kan då komma i hot
full närhet aven differentiering som av andra skäl - bl. a. solidaritets- och
rättviseskäl - inte är önskvärd.

Men visst är lönepolitiken en mycket väsentlig del i det hela. Den treåriga
avtalsperioden tror jag också ger bättre möjlighter att fundera över dessa
ting än om vi har lönerörelser vart eller vartannat år.

Professor Lundberg sade mycket riktigt att missnöj et är ett relativt begrepp.
Han kanske menade att det är meningslöst att mäta missnöjet, när det är så
pass' relativt. Det är i så fall något för sociologerna att tänka på. De bör vara
myckt försiktiga med sina slutsatser, när de finner olika grader av missnöje
i olika situationer. Och då får de kanske också studera graden av "hetspropa.
ganda" från LO-ekonomernas och andra ekonomers sida. Men jag vill erkän·
na att vi betraktar en viss grad av missnöjespropaganda som en legitim del
av vår verksamhet. Jag har många gånger själv retat mig på människors 
också fackföreningsfolks - liknöjdhet inför besvärliga anpassningsproblem.
Det är ofta denna till resignation gränsande liknöj dhet som j ag tycker är
en del av vår uppgift att motverka. Man konfronteras ofta med situationer
på arbetsmarknaden som med litet god vilja skulle kunna förbättras avsevärt.
De drabbade grupperna, och ibland också de som företräder dem, accepterar
situationer, som från våra utgångspunkter är långt ifrån tillfredsställande. Vi
vill därför gärna höja ambitionsnivån. - med risk att mätningarna därmed
blir litet snedvridna.

Om mina korta funderingar kring ekonomernas insatser uppfattades som
sarkasm, så har jag formulerat dem dåligt, och då ber jag om överseende
för det. Vad jag försökte säga var bara, att från våra speciella utgångspunk.
ter och med de uppgifter vi hade i vår arbetsgrupp blev frågan om sysselsätt-
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ningsgraden ganska ointressant. Därmed har jag inte velat ens antyda attt
det inte finns många ytterst intressanta frågeställningar som ekonomerna har
sysslat med och kommer att syssla med samt att rent ekonomiska samman
hang är av ytterst stort intresse för en analys av den strukturomdaningspro
cess som pågår. Men från våra ytterligt begränsade utgångspunkter: Vad hän
der med arbetskraften? har intresset mycket snabbt och utan kritik mot eko
nomerna övergått till de mera sociologiska frågeställningarna. Det var detta
som låg bakom mitt ologiska konstaterande att j ag var fel föredragshållare
inför fel församling. Även en sådan kombination synes mig teoretiskt tänkbar.

Professor Lundberg ställde ett par preciserade frågor, som han har rätt att
få svar på. Kan ni på fackligt håll acceptera en arbetslöshet som är en halv
procent högre än för närvarande? frågade professor Lundberg. Svaret är nej.
Det är helt oacceptabelt som målsättning för den ekonomiska politiken. En
sådan ökad arbetslöshet kan uppkomma som en följd aven mindre framgångs
rik politik, som lägger större vikt vid andra målsättningar än den fulla sys
selsättningen. Men det är mycket svårt att acceptera en integrering aven lägre
sysselsättningsnivå i ett ekonomiskt program - därest vi menar samma sak
med begreppet arbetslöshet.

Om professor Lundberg menar: Kan ni acceptera att 'en större del av be
folkningen ständigt befinner sig under någon form av utbildning eller om
skolning eller vuxenutbildning och uppskolning - det finns ju många ord för
liknande saker - blir svaret dock ett annat. Och det anförda kan måhända
tolkas på det sättet. I så fall är det fullt acceptabelt.

Professor Lundbergs andra fråga är kanske litet svårare att svara direkt på.
Men om frågan formuleras så: Har ni LO-ekonomer observerat att bostads
bristen är en rörlighetshämmande faktor av stor betydelse? så är svaret obe
tingat j a. Vi är medvetna om det, och vi beklagar att det förhåller sig på det
viset.

Därefter kom en följdfråga: Har ni ropat lika högt som de andra ekono
merna? På det vill jag svara, att om man gör noggranna mätningar, kan det
väl hända att resultatet blir att vi inte har ropat riktigt lika högt. Men det
kan i så fall bero på att andra har ropat så högt att det kanske inte fanns an
ledning därtill.

I övrigt är det väl inte stor ide med att här ta upp en bostadspolitisk dis
kussion, och jag är inte heller beredd att nu ingå på en sådan. Bristen på
bostäder i förhållande till den snabba expansionen inom vissa regioner inne
bär betydande nackdelar för hela det rörlighetsprogram vi förordar. När vi
talar om rörlighet inom samhällslivets olika områden, så tänker vi väl i första
hand på arbetskraften. Men jag är fullt beredd att kräva en högre grad av
rörlighet även på kapital- och bostadsmarknaderna.

Professor Assar Lindbeck: Herr ordförande! Jag skall bara göra några
små kommentarer.

Beträffande det sociologiska perspektivet har j ag inte 'mycket att anföra.
Men i likhet med Erik Lundberg blev j ag förvånad över de små siffror som
här nämndes över antalet missnöjda. Om jag förstod saken rätt, vara bara
10 procent missnöj da med att tvångsvis ha blivit förflyttade till annat arbete.
Jag hade tänkt mig att nästan alla skulle bli missnöj da med en sådan förflytt
ning. Och endast 20 procent sades vara missnöjda med tvånget att vara slav
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un~er en mask~n. Där har ombudsmännen .tydligen inte lyckats skapa.·det miss-
nöJe :som jag trodde var motiverat' ." .

Vad 'de ekonomiska problemen angår tyckte jag ·inte att dr Meidner var
sarkastisk mot ekonomerna. Han hängav sig tvärtom åt en enorm överskattning
av deras insatser. Enligt dr Meidner skulle ekonomerna ha varit så framgångs
rika med "sina makro-ekonomiska analyser och förslag att de skulle ha löst
sysselsättningsproblemen på den ekonomiska sidan;, endast de 'sociologiska an
passningsproblemen skulle återstå. Jag tror inte riktigt på det. ,Såvitt jag för
står finns det vissa återstående makro-ekonomiska problem, som Meidner inte
här tog upp. Jag 'skall bara nämna några, utan att försöka ange lösningar.

Alla är väl eniga om att det kommer att ske en snabbare strukturomdaning
än tidigare i vissa branscher här i landet, t. ex. i massa· och järnindustrierna.
Företagsenheterna kommer att bli större. Och då uppkommer det första pro
blemet: Hur skall kapitalfrågorna lösas för dessa stora enheter, så att de
över huvud taget kommer till och Meidner får sina anpassningsproblem.

Delvis blir det ekonomernas sak att se till så att sociologerna får dessa
anpassningsproblem att syssla med. Och eftersom kapitalproblemen måste lö
sas, kommer vi in på kreditmarknadens organisation. Skall vi här i Sverige
försöka skapa en mera effektiv lång kreditmarknad, där det är möj ligt att i
ökad' omfattning göra emissioner med aktier eller andra typer av långa kre·
ditinstrument, vinstandelslån o. s. v.? Och vem skall äga det nya kapitalet?
Skall vi liksom hittills lita till aktiekapital hos privatpersoner, d. v. s. i verk
ligheten ungefär 10 proc. av befolkningen? Eller skall vi försöka satsa på nå
gon form av egendomsägande demokrati av "Höger-typ", och alltså gynna
instrument som underlättar ett spritt ägande hos befolkningen? Skall vi i stäl
let gå in för kollektiva ägandeformer av olika slag, t. ex. så att ATP-fondernas
medel slussas ut genom lån eller aktier eller någonting däremellan? Jag tän
ker därvid på exempelvis vinstandelslån av något slag. Och hur skall en sådan
kreditmarknad organiseras?

Detta är olösta, och intressanta problem.. Det vore värdefullt att få höra om
Meidner har övergått helt till' sociologin, eller om han alltj ärot är intresserad
av att, såsom vid LO-kongresssen, delge oss sina synpunkter på dessa frågor.

Inte heller prisbildningsproblemen har fått någon tillfredsställande lösning
i många fall. När det gäller j ordbruk och bostäder är det alldeles uppenbart
att prisregleringarna har väsentlig betydelse' för strukturomvandlingen. Även
om andra, som Meidner uttryckte det, har ropat högre än han när det gäller
hyrespolitiken, skulle det väl inte ha skadat att 'även få höra Meidners röst,
med den breda resonansbotten han har.

När det gäller diskussionen om ökad arbetslöshet tror jag nog att Lundberg
menade detsamma som Meidner, nämligen att ökad arbetslöshet skulle kom
pletteras med att vi så att säga ersatte arbetslöshetsunderstöden med stipendier.
Det var väl det som var Lundbergs tanke.

Professor Erik Lundberg: Herr ordförande! Får jag bara göra en kom
plettering till det sista som sades.

Dr Meidner sade själv i sitt föredrag att han räknade med att vår ekonomi
även i fortsättningen kommer att karakteriseras av brist på arbetskraft. Han
tror - och däri delar jag hans uppfattning - att vi kommer att ha sådana
regeringar som driver en inflationistisk politik. Regeringarna ser ju också
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ut att kunna bli svagare i framtiden, vilket väl gärna medför en ökad·'obenä·
genhet att föra en effektiv anti-inflationspolitik.

Men även när vi har överskottsefterfrågan på arbetskraft finns det områden
med någon arbetslöshet, på grund 'av omflyttningar, anpassningströghet och
andra' oundvikliga omständigheter. Hur stark överskottsefterfråga vi än har
är den alltid ojämnt fördelad. Och vad jag egentligen syftar till med min fråga
var huruvida dr Meidner kunde acceptera en sådan ekonomisk politik som
medförde mindre av överskottsefterfrågan på arbetskraft - vilket givetvis
skulle medföra risk för ökad punktarbetslöshet på olika håll i ekonomin; jag
nämnde som exempel en ökning i arbetslöshetstalet med 1/2 procent.

En stark överskottsefterfrågan på arbetskraft, alltså ett överutbud på lediga
platser i förhållande till antalet platssökande generellt sett, har skadliga effek·
ter både på det' sättet att rörligheten inte blir av det produktiva slaget och
att vi får en för stark lönepress uppåt. Om vi nu har en human och efter hand
alltmer utbyggd arbetslöshetspolitik så att de som blir arbetslösa inte utsättas
för väsentligt större påfrestningar än de som omflyttas inom ett företag utan
får generösa understöd och utbildningsmöjligheter, då bör man kunna ta en viss
nedsättning av sysselsättningsgraden med lugn. I själva verket kan vi snart
inte klart definiera begreppet arbetslöshet, och en ökning i arbetslöshetssiff·
ran säger mycket litet men indicerar dock en viss dämpning i graden av full
sysselsättning. De friställda befinner sig i beredskapsarbete, i offentliga arbe·
ten av olika slag, under utbildning medan de direkt arbetslösa är en sjunkande
bråkdel.'

Vi borde med andra ord numera och än mer i framtiden kunna undvika
överskottsefterfrågan på arbetskraft bättre än vi trodde oss kunna göra i börj an
på 1950-talet.

FiL dr Rudolf Meidner: Herr ordförande! Det är en något underlig situa
tion som nu har uppstått. Här har jag just lyckats blidka professor Lundberg
genom att be om överseende för att jag kanske underskattade ekonomerna, och
så kritiserar professor Lindbeck mig för att jag överskattat dem.

Ingen' av oss som medverkat i den skrift jag talat om har velat försumma
de många frågor som' återstår för ekonomerna att lösa. Det komplex som pro
fessor Lindheck här tog upp, alltså frågan om kapitalbildningen - och fram
för allt det som ur facklig synpunkt är av stort intresse, nämligen hur inkomst
och förmögenhetsaspekterna på en stigande kapitalbildning skall lösas - hår
vi ägnat ett helt kapitel. Men jag tyckte att jag inte borde säga så mycket
om den saken här i dag - i varj e fall inte i mitt inledningsanförande.

På direkt fråga kan jag ändå svara, att härom har vi nära nog ett helt pro
gram, som, inte skiljer sig mycket från det program vi lade fram 1961.. Det
visar kanske inte att frågorna är lösta men väl att de inte tycks ha fallit
i särskilt god jord och att intresset för deras lösning är mycket begränsat.

Jag har i många olika sammanhang försökt väcka intresse för frågan om
sambandet mellan inkomstfördelningen och kapitalbildningen som diskute
ras med stor iver i en rad andra länder. Vi står helt utanför denna diskus
sion här i landet. Och det förvånade mig. Det vore ytterst värdefullt om 'vi på
den fackliga sidan kunde få hj älp från annat håll med att blåsa nytt liv·~
nej, nytt liv är för mycket sagt, ty det har aldrig varit något liv där; låt mig
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hellre säga ge liv åt en debatt -kring frågan hur kapitalbildningen -skall ske
i ett samhälle där vi alla är överens om att det fordras en kraftigare kapital.
bildning, utan att detta leder till ur rättvisesynpunkt ogynnsamma konsekven
ser. Det .är en central fråga för fackföreningsrörelsen. Och det är beklagligt att
det inte varit möjligt att .få en diskussion till stånd· omkring den saken utanför
en mycket liten krets av ekonomer.

Professor Lindheck sade att LO.kongressen i alla fall hade visat något in
tresse för ATP·fonderna. Ja, det kan jag intyga, eftersom jag var föredragande
i ATP.frågan. Jag vill inte heller förneka att det då gjordes en del käcka
uttalanden. Den korta diskussion som också förekom resulterade i ett utlåtande,
som förordade en uppluckring av placeringsreglerna för ATP.pengarna och
en kraftigare satsning över huvud taget när det gäller kapitalbildning i kol
lektiva former. Därmed var i varje fall en riktning antydd. Men den verkliga
diskussionen om de olika formerna för kapitalbildning har inte kommit igång.
Och där har vi inte haft någon riktig resonansbotten, förefaller det mig. Vi
skrev ett kapitel 1961 och ett 1966. I övrigt har det varit ganska tyst omkring
hela denna problematik, och det beklagar vi.

Vad angår professor Lundbergs senaste inlägg i arbetslöshetsfrågan vill j ag
säga att det är uppenbart att vi närmar oss varandra alltmera, ju oftare vi
får: tillfälle att utveckla våra ståndpunkter. När professor Lundberg nu talar
om den' saken, är det med en halv procent ökade arbetslösheten ersatt aven
inte· halvprocentig utan kanske flerprocentig minskning av överefterfrågan
på arbetskraft - och där kan j ag ansluta mig till vilken procentsats som
helst. Med hänvisning till en rapport till 1951 års LO.kongress, vid vars ut
formning Gösta Rehn spelade en helt avgörande roll, går j ag så långt att j ag
säger att vi har kämpat - om också med ringa framgång - för en balanse·
ring på arbetsmarknaden, med de risker detta kan medföra lokalt.

Men detta får inte leda till uppkomsten avens en halvprocentig ökning av
arbetslösheten, det må sedan vara hur generösa -arbetslöshetsunderstöd som
helst. Det är mycket svårt att acceptera någon form av arbetslöshet i _ordets
verkliga mening, hur väl kompenserad den än är. I så fall tror jag man får
göra ordet arbetslöshet till ett honnörsord och till ett ekonomiskt ytterligt för
delaktigt tillstånd för att arbetslösheten över huvud taget skall kunna bli
acceptabel. Jag tycker att man skall betala oerhört bra för en människas obe
hag att gå arbetslös, betydligt mer än de får som har arbete. De arbetslösa
skall då kompenseras av samhället för de psykiska skador de åsamkas.

(Professor Lindbeck : Då anmäler j ag mig genast!)
Vi är nu tillbaka vid 1951 års modell, och det är nu en ny generation mån.

niskor som sysslar med dessa frågor, en generation som inte kommer ihåg
den Rehnska "duschningsteorien". Den hade ju sina bästa tider på 1950·talet.
Och jag tycker att vi nu är ganska nära en tillämpning av den modellen. Ty
vad är vår lokaliserings., omskolnings., arbetsmarknads· och socialpolitik an·
nat än duschning på de områden och de fläckar där den totala efterfrågan på
arbetskraft inte räcker till för att bereda alla produktivt arbete?

I princip är jag överens med dem som säger att vi bör närma oss den mo
dellen. Jag är också på samma linje som herr Eskilsson, när han säger att
alla våra resonemang om en rimlig lönepolitik och en acceptabel framstegs
politik blir ganska illusoriska, så länge vi har en inflationsekonomi. Därvid
lag finns det ingen anledning för oss att ha olika uppfattningar.
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ProfessorAssar Lindbeck: Herr ordförande! Man skulle kanske nämna ett
ekonomiskt problem till, nämligen strukturomvandling genom sammanslag
ning. Den har alldeles ·speciella effekter i ett land som Sverige. I vissa andra
länder har industrialiseringen redan tidigt lett till en stark geografisk kon
centration till stora orter med. många olika näringar, medan Sverige mera är
uppbyggt på brukssamhällen. Detta gäller både järn~ och träindustrin. Och det
betyder, att när ett storföretag lägges ned, så klappar hela orten lätt ihop. Detta
ställer oss inför besvärliga problem på orter där det föreligger en skillnad
mellan samhällsekonomiska och privatekonomiska kostnader, exempelvis där
bostadsbeståndet och den kollektiva servicen blir dåligt utnyttj ade. .

Så länge bara en del av orten klappar ihop är det kanske inte så farligt.
Då betyder det "bara" kapitalförluster för några och kapitalvinster för andra.
Hyrorna faller ned mot de rörliga kostnaderna. Människor som flyttar in i
de övergivna lägenheterna får en bättre bostadsstandard. Fastighetsägarna
gör kapitalförluster och hyresgästerna kapitalvinster genom att de får lägre
hyror, etc.

Men om hela orten klappar ihop, så att inte ens hyror ned till de rörliga
kostnaderna får människor att flytta in, utan husen står tomma, kan sanihälls
ekonomiska kostnader uppstå vid sidan av de privatekonomiska. Och då är
den kinkiga frågan: Vilka av sådana brukssamhällen skall vi rädda under de
närmaste tio-tjugo åren? Och vilka skall få klappa ihop? Detta måste vara en
av de svåraste frågorna att komma tillrätta med för det nya statsrådet för
näringsfrågor. Här fordras tydligen kostnads- och intäktsanalyser beträffan
de de samhällsekonomiska kostnaderna för olika orter.

Denna ekonomiska problemställning har vi ännu inte ens börjat angripa,
men den måste komma att spela mycket stor roll i framtiden. Där kan listan
av arbetsuppgifter för ekonomerna göras ganska imponerande.

Generellt gäller frågan vilken typ av strukturomvandling vi vill ha här i
landet. Meidner såg problemen ur den enskilde individens synpunkt, och då
är strukturomvandlingen en ångvält som rullar fram över olyckliga männi
skor. Men frågan är också i vilken riktning ångvälten skall få rulla och hur
snabbt den skall få gå, Där kommer de centrala ekonomisk.politiska och nä..
ringspolitiska problemen in. De behandlades något i LO:s förra skrift, men
problemen har inte tagits upp i dag.

Vilken grad av styrning skall staten ge sig in på, och i vilken utsträckning
kan man lita till de privata företagens egna beslut? Skall staten arbeta med
incitament eller med direkta kontroller? För min del är jag något rädd för
detaljerade administrativa kontroller, helt enkelt därför att detaljerade infor
mationer om vad som händer på milj oner olika marknader i praktiken är
omöjliga att centralisera. Man får där i stor utsträckning lita till decentralise..
rade beslut. Men då gäller det för staten att skapa en incitamentmilj ö för det
·enskilda näringslivet, som ger den typ av strukturomvandling som vi vill ha.

Lundberg och Meidner var tydligen eniga om att den Rehnska duschnings..
metoden har tillämpats så att säga halvvägs. Man har duschat bort arbetslös
hetsöarna med arbetsmarknads- och lokaliseringspolitik, men man har inte
skurit bort efterfrågeöverskottet på arbetsmarknaden - och detta ville även
Meidner vara med om att skära bort. Men då uppstår frågan: Är det möjligt
att göra det på ett någorlunda kraftfullt sätt utan att· det i praktiken blir åt..
minstone någon eller några tiondels procents ökning av arbeslösheten?
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Om vi sedan skall kalla arbetslöshetsunderstöden för stipendier. för vuxen·
utbildning eller något annat kan diskuteras, men såvitt j ag förstår hlir det
under alla förhållanden omöjligt att undvika en viss ökning av arbetslösheten
i en sådan situation.

Om man mycket snabbt sätter in sådana punktduschningar på de marginella
företagen som riskerar att gå omkull, och därmed ger dem möjligheter att
leva kvar, så uppnår man nu inte den strukturomvandlingseffekt vi vill ha, och
vi får då inte heller någon mera avsevärd minskning i efterfrågan på arbets
kraft. Vi får bara en genomsnittlig vinstminskning för företagen, medan vins..
terna hålles uppe i de marginella företag som skulle försvinna.

Jag tror alltså inte att man kan uppnå någon kraftigare minskning i efter·
frågeöverskottet på arbetskraft utan att det samtidigt blir en viss ökning av
arbetslösheten, sådan vi i dag definierar den.

Ordföranden: Ingen ytterligare talare tycks vilja ha ordet, och där
för uttalar jag nu mötets tack till alla dem som här har bidragit med
inlägg, framför allt då dr Meidner. Jag föreslår att vi ger honom en
varm slutapplåd.

Därmed förklarar jag detta sammanträde avslutat.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 8 december 1966

Ordförande: professor Ragnar Bentzel

BEFOLKNINGSKONTROLL
OCH EKONOMI I U-LÄNDERNA

Fil. dr Göran Ohlin:

Herr ordförande! Det är första gången jag står i talarstolen inför
Nationalekonomiska Föreningens medlemmar, men det är inte första
gången jag är här. Tvärtom har jag ett mycket livligt minne av hur jag
för nära 20 år sedan brukade sitta ganska långt bak i salen och lyssna
på den årliga diskussionen om statsverkspropositionen. Många av dem
jag minns från den tiden ser jag också här i dag. Bland dem jag saknar
minns jag särskilt en, nämligen Eli Heckscher, som jag första gången
lyssnade till här i Föreningen långt innan jag ännu hade en aning om
vilken betydelse hans verk och gärning skulle få för mina senare
studier.

Det är nu inte bara detta forum som påminner mig om Eli Heck·
scher. Det gör också det ämne jag i dag skall behandla. Befolknings
frågorna intresserade nämligen Eli Heckscher i hög grad, och jag tror
att det var genom hans skrifter som jag introducerades till studiet av
befolkningsutvecklingens ekonomiska aspekter. Det är ett studium som
kanske starkare än något annat ämne i samhällsvetenskaperna vädjar
till vårt undermedvetna - på gott och ont. Man kan inte diskutera be·
folkningsfrågorna utan att tala om liv och död, familj och barn, sex och
sjukdom, svält och hungersnöd. Därför är det också ett ämne som i sär·
skilt hög grad engagerar dem som sysslar med det - och ett ämne som
också engagerar allmänheten.

Det har alltid funnits något befolkningsproblem som intresserat
människor lidelsefullt. För 200 år sedan diskuterade man överbefolka
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ningsproblemen, för 100 år sedan oroade man sig för motsatsen, och
jag föreställer mig att man på trettiotalet i den här församlingen måste
ha övervägt om inte befolkningsstagnationen då var en mycket allvarlig
risk. I dag har ju befolkningsexplosionen engagerat hela världen på
ett sätt som jag tror saknar motstycke. Det är bakgrunden till vad jag
i kväll skall tala om, men jag skall inte använda min knappa tid till
att här måla upp ett katastrofperspektiv; inte ens ägna mycken upp
märksamhet åt de framräkningar som kan göras för att visa hur skräm
mande bilden är. I själva verket är sådana framräkningar ganska inne
hållslösa, om man inte ser dem mot en ekonomisk bakgrund.

På de framräkningar som gjorts skall jag bara anlägga några få
synpunkter, som jag tycker är värda att hålla i minnet. Först och främst
står det klart, att om en generation - alltså vid detta århundrades
slut - kommer världens befolkning att vara ungefär dubbelt så stor
som den är i dag eller kanske något därunder, och detta helt oberoende
av vad vi tar oss för.

I händelse aven acceleration av tillväxttakten - som kan väntas om
dödligheten fortsätter att sjunka, vilket är sannolikt, och fruktsam
heten inte sjunker, vilket är osannolikt - skulle vi år 2000 kunna ha
en befolkning som är nära tre gånger så stor som dagens. Detta är rätt
osannolikt, men tänkbart. Å andra sidan är det också tänkbart att vi
inte har mer än 80 procent fler människor på jorden då än vi har nu.
Marginalerna är alltså enormt stora. Men vad vi utan vidare kan slå
fast är, att proportionerna i världens befolkning kommer att vara radi
kalt ändrade. Det är särskilt befolkningen i u-länderna som växer
snabbt i dag, även om den nordamerikanska befolkningen också är
stadd i snabb expansion. Man kan därför påstå att det år 2000 kommer
att finnas inte två invånare i u-länderna per invånare i industrilän
derna utan fyra. Och om vi ser på vad som kommer att hända med en
skilda länder i världen, så kommer kartan att förändras en hel del. Av
en total världsbefolkning på kanske 6 miljarder - mot de 3,4 miljar
der vi troligen har i dag - kommer omkring l miljard att finnas i
vardera Kina och Indien. Därefter kommer Nordamerika och Ryss
land med 300 il 400 miljoner vardera, och sedall kommer några av
de enorma staterna i de underutvecklade kontinenterna, Indonesien,
Pakistan och Brasilien, att ha mellan 200 och 300 miljoner vardera.

I jämförelse med de nämnda länderna kommer staterna här i Euro
pa att te sig ännu mera dvärglika än de gör i dag. De gamla stormak
terna England, Frankrike, Italien och Tyskland kommer alla, enligt
de framräkningar som har gjorts, att ha samma befolkning som nu,
omkring 60 miljoner vardera. Här i Skandinavien kommer inget land
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upp till 10 miljoner år 2000. I Afrika kommer man att ha många små
stater (om de inte redan försvunnit eller slagits tillsammans) som ännu
inte nått upp till 10 miljoner. Men det kommer också att finnas jättar
som Nigeria med nära 200 miljoner invånare.

Inom u-länderna - och ännu mera i de industrialiserade länderna
- kommer urbaniseringen att ha fortskridit i mycket hög takt, och
vi kommer att ha mycket stora städer. I Indien kommer den största
staden kanske att ha mellan 30 och 40 miljoner invånare.

Jag har nämnt dessa storleksordningar därför att det inte finns myc
ket som kan förändra dem. Däremot finns det en variabel som i hög
grad är föremål för påverkan och som inte kan förutses med någon
som helst säkerhet, nämligen den tillväxttakt som kommer att råda
vid slutet av århundradet. Kommer vi alltjämt att befinna oss i en
period av mycket snabb expansion, eller kommer världens befolkning,
framför allt de fattiga kontinenternas befolkning, då att stabiliseras?
Det är. det som diskussionen egentligen gäller, alltså befolkningen i
nästa århundrade, världsbefolkningen om exempelvis hundra år.

Om dagens utveckling fortsätter, kommer världens befolkning om
100 år att vara ungefär 40 miljarder, d. v. s. den skulle täcka hela den
beboeliga jorden inklusive tundra och iskalott med ungefär den befolk
ningstäthet vi i dag har i Holland, på Formosa eller Mauritius. Vi
skulle med andra ord få 300 il 350 personer per kvadratkilometer över
hela jorden.

En sådan utveckling är emellertid helt osannolik, vilket är allled
ningen till att jag inte vill ägna mycken tid åt katastrofmålerier. Vad
vi kan vänta är något helt annat. Jag har tänkt dela in mitt anförande
här i kväll i två delar, först en rapport - om det inte är ett för preten
tiöst ord - och sedan en diskussion. Rapporten handlar om den myc
ket starka omsvängning som ägt rum sedan 1964-1965 i vad gäller
andan i hela diskussionen om den internationella befolkningspolitiken
och befolkningsutvecklingen. Under de senaste två il tre åren har det
blivit tydligt att läget på den fronten är ett helt annat än vi tidigare
föreställde oss.

Diskussionen, som jag därefter skall övergå till, kommer att gälla de
problem vi som ekonomer och vetenskapsmän står inför när det gäller
att försöka klarlägga den ekonomiska betydelsen av befolkningsexplo
sionen. Personligen tror jag att de problem vi där möter är utomor
dentligt svåra men att vi har en tendens att betrakta dem som enkla
samt att de lätt sveps bort av de passioner som i alla tider har utmärkt
hefölkningsdebatten.

För att då börja med rapporten, så är det i huvudsak tre saker som
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bidragit till att förändra bilden av befolkningsutsikterna. Det första
är studiet av den sociala situationen i de länder där befolkningen ex
ploderar snabbast. Man har sedan 1950-talet gjort ett stort antal under
sökningar ute på fälten för att kartlägga människors inställning till
familjestorlek, barnantal, preventivmedel, m. ID. Resultaten av de
undersökningarna - som inte förelåg klara förrän för några år sedan,
alltså i början på 1960-talet - var mycket överraskande..För det förs
ta var de förbluffande entydiga. Det fanns i stort sett inga undantag.
För det andra gav de inga som helst belägg för många av de före
ställningar som omfattades även av experter på sociala och ekonomiska
problem i de fattigare länderna. Det rådde sålunda ingen som helst
förankring kring den maximala fruktsamheten. Den ideala familje
storleken i de fattiga länderna var långt ifrån obegränsad. Man häl
sade inte alls varje nytt barn med samma tillfredsställelse. Och man
hade inte alls den uppfattningen att barn är en ekonomisk tillgång
av sådant slag att man kan ha hur många som helst. Tvärtom var den
ideala familjestorleken ungefär densamma i .u-Iänderna som på alldra
håll. De som redan hade många barn var i stort sett eniga om att de
inte ville ha fler. Hade man tre eller fyra barn, så rådde det majoritet
om att man inte vill ha ännu fler. Och hade man sex eller sju, så ville
de tillfrågade i allmänhet haft färre. Hur man än vänder på frågorna
kom man ändå fram till samma resultat.

Detta är i grunden inte så överraskande. Bakgrunden till den be
folkningsutveckling som ägt rum i u-länderna och den snabba accele
rationen under 1950-talet, som dock började redan under 1940-talet,
är helt att sö,ka i dödlighetens oerhört snabba nedgång. Barnadödlig
heten och spädbarnsdödligheten har gått ned i en takt som saknar
motstycke i tidigare historia. På tio-tjugo år har man ökat den sanno
lika livslängden vid födelsen lika mycket som det tog 100 år att åstad
komma tidigare här i Europa, eller för den delen också i Nord
amerika.

Anledningarna till denna abrupta förändring av levnadsvillkoren
är kanske inte så klara som man ofta föreställer sig. I varje fall pågår
det en livlig debatt om den saken. Alla är inte överens om att den har
att göra med användningen av DDT och andra hälsovårdande åtgärder.
De vill i stället finna förklaringen i ekonomiska förbättringar, även
om dessa kanske har undandragit sig våra nationalinkomstberäkningar
för dessa länders vidkommande. Bara en sådan sak som regelbunden
heten i livsmedelsförsörjningen, förbättrade transportmöjligheter osv.,
kan enligt mångas mening förklara mycket av dödlighetens nedgång.
Men det finns många individuella fall, där det ekonomiska läget har
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klart försämrats men livslängden ändå stigit snabbt. Mauritius är ett
exempel. Det är enklast, klarast och mest i överensstämmelse med de
fakta som står till vårt förfogande om vi antar att den huvudsakliga
orsaken till dödlighetsnedgången har varit att man har organiserat
den förebyggande hälsovården i dessa länder på ett sätt som var okänt
tidigare. Man har kunnat reducera de traditionella epidemiska sjuk.
domarnas betydelse högst avsevärt och i det närmaste utrotat många
av dem.

Som ett resultat härav har också familjestorleken i dessa länder
vuxit utan att man avsett det. De traditionella samhällsformerna har
d.ärigenom satts under stark press. I början aven sådan utveckling
kan man inte vänta sig någon reaktion. Det är rätt självklart att det tar
ganska lång tid innan människor blir medvetna om att en drastisk
förändring har ägt rum på detta område, en förändring som innebär
att man inte längre behöv~r föda åtta barn för att fyra skall leva till
vuxen ålder, utan att det räcker med fem.

Men just den saken börjar nu gå upp för människorna, och det är
det som ligger bakom den opinion jag nyss talade om. När man frågar
folk varför de har den inställning de har till familjestorleken, pekar
de nästan undantagslöst på ekonomiska faktorer och gör gällande att
deras familj håller på att bli eller redan är för stor - eller att man
inte vill att den skall bli för stor, eftersom man vill ha ekonomiska
möjligheter att ta hand om barnen på ett vettigt sätt och ge dem den
uppfostran och utbildning de bör ha.

Denna inställning i u·länderna - och f. ö. också i andra delar av
världen - har betytt att en stor mängd åsikter med ett enda slag har
sopats bort. Tidigare trodde man, inte minst i u-länderna, att när prak
tiskt taget alla familjer var stora, så berodde det på att folk ville ha
det så, och att man därför inte kunde göra något åt den saken. DenIla
plötsliga insikt om att det föreligger en otillfredsställelse, en spän
ning mellan det aktuella läget och vad människorna i verkligheten
önskar, har betytt mycket för att ändra inställningen på officiellt håll
inom u-länderna själva. I andra länder har man också fått klart för
sig att en befolkningspolitik i u-länderna inte behöver segla i mot
vind. Man kan tvärt om handla i historiens egen riktning, så att säga.

Det andra området där det har hänt något mycket centralt är natur
ligtvis preventivtekniken. Vi skall inte inbilla oss att befolkningsfrå
gan bara hadIar om preventivmedel. Tvärtom är kanske den vik
tigaste lärdom man kan dra av utvecklingen på befolkningsområdet
att motiveringar och attityder är betydligt viktigare när det gäller
barnantal. Tvärtemot vad man ofta föreställer sig ägde den stora ned-
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gången i födelsetalen i vårt land och i andra industriländer rum långt
före de moderna preventivmedlen blivit allmänt spridda. Det är ingen
överdrift att säga, att preventivmedlen inte hade mycket med saken att
göra. Övergång från hög till låg fruktsamhet i de rika länderna satte
in utan de moderna preventivmedlens hjälp.

Å andra sidan är det klart att de senaste årens genombrott har be
tytt mycket för u-länderna. Jag tänker här närmast på plastspiralerna.
De har visat sig vara effektiva och framför allt acceptabla. Visser
ligelI har man nu fått dämpa ned den första entusiasmen, eftersom
man funnit att alla kvinnor inte kan behålla dem, men de har ändå
spelat en stor roll. Det är nu inte bara fråga om att sätta in plast
spiraler i miljoner kvinnor och sedan lämna dem åt sig själva. Det
fordras en löpande kontakt för att behandla mindre besvär, annars
tar många kvinnor bort spiralerna igen. Dessa reservationer hindrar
inte att man ändå kan säga, att tillkomsten av ett preventivmedel som
är så enkelt och billigt och som bara kräver ett engångsbeslut helt
revolutionerade förutsättningarna för dem som försökte sprida fa
miljeplaneringens ide i u-länderna.

P-pillren var de första åren alldeles för dyra för att kunna allvändas
i stor skala i u-länderna. Ett års förråd av p-piller kostade för några
år sedan en tredjedel av den indiska per-capita-inkomsten. Men 11U har
kostnaderna för dem gått ned mycket starkt, till en bråkdel av vad de
var, och fabriker har uppförts i u-länderna för framställning av både
p-piller och plastspiraler. Det krävs inte alltför komplicerade pro
duktionsprocesser för att tillverka de medlen. Traditionella preven
tivmedel är troligen svårare att tillverka, om de skall vara av den kva
litet som behövs för att de skall vara pålitliga.

I Sydamerika har p-pillren redan fått stor betydelse. Efter Förenta
staterna är Sydamerika den kontinent där man i dag konsumerar det
utan jämförelse största antalet p-piller, mer än dubbelt så många som
i Europa.

Det tredje området, där utvecklingen radikalt har förändrat läget,
är det viktigaste. Jag tänker då på befolkningspolitiken. Vad som där
hänt är, att ett stort antal u-länder - delvis med hjälp utifrån - har
lyckats lansera en helt ny metod för befolkningspolitiken. Tanken på
familjeplanering och barnbegränsning är inte ny i u-länderna. I In
dien har regeringen sålunda sedan 1950-talet officiellt accepterat tan
ken på en familjeplaneringspolitik och även fört en sådan politik, men
utan några som helst resultat. Nu, mot mitten av 1960-talet, har mall
funnit en ny form för den politiken. I stället för att etablera familje
planeringskliniker mer eller mindre i smyg och försöka nå huvudsak-
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ligen kvinnorna och diskutera med dem mellan fyra ögon, utaIl risk
att (som man föreställt sig) traditionalistiska krafter i samhället skul
le ingripa och motverka arbetet, gör man nu raka motsatsen. Man
försöker att förändra hela klimatet i samhället, hela normsystemet,
att väcka debatt, att använda det potentiellt mest effektiva kommu
nikationsmedel som finns i varje samhälle: att få människor att tala
med varandra, att diskutera spontant. Man försöker göra den lilla fa
miljen till något respektabelt, något finare. Och man gör det med alla
medel: radio, press, TV - i de u-länder där sådant finns - och med
flygblad samt, framför allt, med en arme av arbetare som reser ut till
byarna och till de organisationer vilkas hjälp man kan påräkna. Slut
ligen använder man sig också av skolorna, fabrikerna, armen, o. s. v.

För att åstadkomma detta har man så att säga satt en hel arme på
krigsfot. Det rör sig om en kampanj som måste drivas med nära nog
militär precision. När man bearbetat befolkningen, gäller det att orne·
delbart föra fram de servicetrupper som behövs, och att ordna distri·
butiollen av plastspiraler och p-piller eller andra preventivmedel, eller
- som i Indien och en del andra länder - att genomföra sterilise
ringar i stor skala.

ResultateIl av dessa operationer och kampanjer följes sedan nled
stor llppmärksamhet vecka för vecka, och man försöker arrangera
sina styrkor och disponera om dem så, att Inan når största möjliga
effektivitet. Allt detta brukar man kalla för befolkningskontroll, detta
för att betona att åtgärderna har en mera aktiv och aggressiv karaktär
än den tidigare politiken, som brukade betecknas som familjeplane
ringspolitik. Det gäller med andra ord en aktivering, där man först och
frän1st ger regeringens välsignelse och hög prioritet till denna sak
och sedan satsar de ell0rma resurser som fordras.

I en del länder har dessa strävanden burit frukt, om uttrycket inte
är fel valt. I Taiwan, i Korea och i otaliga mindre försöksområden
har sådana kampanjer genomförts med tonvikten lagd på plastspira
lerna, och där har man för första gången i familjeplaneringens histo
ria i u-länderna vunnit massanslutning. Detta är i och för sig sensa
tionellt, och det har lett till att man i allt fler och fler u-länder har
startat och fullföljt de förarbeten som kräves. De håller nu på att or
ganisera hela den apparat som är nödvändig och att starta verksam
heten i stor skala. På en del håll är detta arbete på bred front redan
igångsatt.

För Asiens del, och det är Asien som hittills har gått i täten, till·
drar sig Indien och Pakistan den största uppmärksamheten och det
största intresset. Ty ingenting kommer att påverka befolkningssiff-
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rorna i Asien och i hela världen, om det inte sker en uppbromsning
i Indien och Pakistan, och jag bör tillägga i Kina. I Pakistan och In
dien är behoven av det slags politik jag här beskrivit utomordentligt
stora. För Pakistans del krävs det att man skapar organisationer med
omkring 50.000 fältarbetare. Huvudsakligen tänker man sig då barn
morskor av något slag. De skall rekryteras i första hand, inte minst
för att de inte skall motarbeta hela programmet. Det kan ju annars
tänkas ha helt andra syften. I Indien är behovet av fältarbetare ännu
mycket större.

Nu finns det just i de länder det här gäller förebilder för operatio
ner av detta slag, vilket är en av källorna till optimism. Jag tänker
här på malariabekämpandet för några år sedan. Det krävde, och krä
ver i många fall ännu, en hel arme av fältarbetare. Den stora opera
tionen, som utplånade malarian från nära nog tre fjärdedelar av den
berörda delen av jorden, startade inte förrän för åtta år sedan. I ett
land som Illdien gällde det då att mobilisera ungefär 100.000 perso
ner, som skulle bespruta varenda bostad i landet med DDT några
gånger om året. Återigen alltså ett exempel på hur man måste gå fram
med militär organisation och disciplin. Det ligger i dessa kampan
jers karaktär att de kräver minutiös noggrannhet för att lyckas. I dag
finns det dessutom möjligheter att överta en del av personalen från
malariabekämpandet, eftersom den kampanjen nu har gått in i en lnera
stabil fas, där det bara gäller att hålla läget under kontroll.

Organisatoriskt finns det sålunda möjligheter, det är bevisat. Och
vad man i de flesta länder som satsat på befolkningskontroll väntar
sig är något helt revolutionerande. Målsättningen är kanske väl opti.
mistisk: men ligger inte helt utom räckhåll. I allmänhet talar man om
att reducera fö·delsetalen med 50 procent inom 10-30 år. Det är ak
tioner av sådana storleksordningar det gäller.

Kostnaderna för ett sådant företag kan man kalla för stora eller
små, beroende på vad man har i tankarna. De resurser som skall till
är långt ifråll oansenliga. Det behövs först och främst experter - och
det är mycket svårt att hitta dem. Det är inte bara medicinsk exper·
tis som erfordras, kanske inte ens i främsta rummet, utan organi·
satörer, informationsexperter, människor som verkligen kan lägga
upp ett sådant här jätteföTetag. Eftersonl det hela är så nytt, finns
det inga erfarenheter att bygga på, framför allt inte hos os's eller i
andra industrialiserade länder. Vi har i västerlandet aldrig haft någon
familjeplaneringspolitik och det är egentligen ganska konstigt att vi
skall försöka lära bort den saken. Våra regeringar har alltid från
början motarbetat tanken på en aktiv familjeplaneringspolitik. Det är
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bara några få som på senare tid har kunnat förlika sig med den. Det
har aldrig varit våra regeringars sak att genomföra operationer' av
detta slag. I stället blir det alltmer på det sättet att expertisen på detta
område finns i u-länderna själva. Samtidigt vill jag inte alls förneka
att vi kan bistå med mycket, tvärtom.

Jag har pekat på tre faktorer som förändrat läget fundamentalt
och som fått många att tro att vi nll står inför en omsvängning, att vi
kanske har kommit fram till en punkt där kurvan inte längre kröker
uppåt utan befolkningstillväxten kommer att vända nedåt. I det läget
är det naturligt att fråga sig vad vi kan vänta oss för ekonomiska kon
sekvenser aven sådan utveckling, och för den delen också vad vi kan
vänta oss om det inte går så. Man har alltså all anledning tänka på be
folkningsproblematikens ekonomiska sida.

Det är nästan ironiskt att denna problemställning, som rör befolk
ningsrörelsernas betydelse för den ekonomiska tillväxten och utveck
lingen har uppmärksammats sedan nationalekonomiens begynnelse,
men att vi ändå inte har nått fram till någon enighet eller klarhet på
den punkten. Om vi ser på den historiska statistiken, finner vi att en
snabb befolkningstillväxt i huvudsak har varit förknippad med en
snabb ekonomisk utveckling i gynnsamma tider. Det är nästan omöjligt
att finna exempel på motsatsen. Däremot är det uppenbart att snabb
ekonomisk tillväxt inte kräver en snabb befolkningsökning. Mall blir
lätt benägen att n1isstänka att befolkningen i själva verket inte är nå
gon viktig oberoeJ?de variabel i det ekonomiska tillväxtförloppet.

Det är faktisk;' rätt svårt att hitta något historiskt eller teoretiskt
n1aterial som bekräftar att den snabba befolkningstillväxten i u-Iällder
na är skadlig. Jag skall här försöka antyda vad man kan och inte kan
säga på denna punkt. Först och främst sägs det ofta att hefolkllings
explosionen utgör ett allvarligt hot mot världens försörjning och kan
leda till en livsmedelskris - eller att den redan har gjort det. Den
sammankopplingen tror jag ofta är för lättsinnig. I det korta loppet
är det såvitt jag kan se mycket svårt att hävda, att den livsmedelskris
som i dag härjar i Asien och Indien har sitt ursprung i befolkningens
storlek eller snabba tillväxt under den senaste tiden. Den har i stället
sitt u'rsprung i missväxt, och för den delen också i en katastrofalt usel
jordbrukspolitik.

Ett' fattigt land, där flertalet människor permanent lever på svält
gränsen är alltid hotat av naturens växlingar. Det enda sättet att skydda
sig är att tillämpa lagringspolitik. Men lagring är otänkbar i ett fat
tigt land, helt enkelt därför att den blir för dyr. Den blir för dyr där
för att kapitalkostnaderna även under de bästa omständigheter är
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höga samt därför att lagringstekniken är sådan att man i stor utsträck
ning då skulle föda råttor och insekter och för den skull behöva av
sätta lager mångdubbelt så stora som dem man ville vara säker på att
ha tillgång till. Problemet är alltså den allmänna fattigdomen sna
rare än befolkningens storlek.

Jordbruksproduktionen och livsmedelsproduktionen är varken i In
dien eller i något annat land oberoende av befolkningens storlek. Det
råder en god korrelation mellan befolkningstillväxten i u-länderna
och livsmedelsproduktionens tillväxt. Det är sant att det i vissa sam
manhang är frestande och kanske t. o. m. tillåtligt att diskutera det
ekonomiska läget i u-länderna som om arbetskraftens gränsprodukt
vore noll och som om arbetskraften ofta i själva verket inte ger något
produktivt bidrag. I sådana fall är det givetvis tänkbart att produk
tionen inte har något alls med den samlade befolkningen att göra.

Men en närmare granskning av jordbruket och dess villkor i de
flesta u-länder tror jag skulle ge samma resultat som i några under
sökta u-länder och snarare tyda på att möjligheterna att göra jord
bruksproduktionen mera arbetsintensiv är ganska stora. Det finns inget
vägande skäl att utgå från att de stora befolkningarna är överflödiga
och att inte en större befolkning kan sysselsättas. Man kommer till
samma slutsats om man begrundar de resurser som finns tillgängliga
i form av outnyttjad mark samt de enorma potentiella resurser som i
framtiden kan utnyttjas med hänsyn till att avkastningen i dag är så
låg. Konstgödsel har t. ex. inte börjat användas i nämnvärd utsträck
ning, ocll de tropiska jordbruksproblemen har man knappast börjat
studera. Det ligger en enorm reserv i den låga avkastning som utvinnes
i dag. Det råder därför ingen tvekan om att världen kan försörja be
tydligt större folkmängder än vi har i dag. Detta gäller även för u
länderna - ja, även för Indien.

Jag tror alltså inte att problemet egentligen är den ökade folkmäng
·den. Problemet är tillväxten - och det finns en radikal skillnad mellan
·de två sakerna. När man talar om överbefolkade och underbefolkade
länder, så är det oftast den totala befolkningen man har i tankarna,
men jag tror det är farligt att röra sig med sådana begrepp. De är
ganska meningslösa. Man föreställer sig t. ex. att Afrika och Sydame-
rika är underbefolkade, men de är lika fattiga för det. Dessutom får
.man ofta det intrycket - inte minst i länderna själva - att därför
.att de är underbefolkade gör det ingenting om befolkningen där växer
med så där 3 procent om året och alltså fördubblas på 25 år. Tvärtom
~r det en utveckling som man hälsar med tillfredsställelse.

Detta är en verklig felsyn. Det som är kritiskt är inte förhållandet
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mellan världens befolkning och våra resurser, hur allvarlig del1 frå
gan än kan vara eller bli i framtiden. Det är inte någon brist på ut
rymme på jorden. Vad som är kritiskt är bristen på tid. Den snabba
tillväxten i de fattiga länderna absorberar enorma kapitalresurser,
som annars kunde anslås till ekonomisk utveckling. Det är det som är
kärnan i de flesta av de resonemang man försöker föra för att visa hur
mycket som står att vinna genom att bromsa upp den snabba befolk
ningsutvecklingen.

Den snabba befolkningstillväxten och en hög fruktsamhet, ett högt
fö·delsetal, betyder liksom i en familj med stort barnantal många tä
rande människor i förhållande till de närande. Det för med sig en
tung försörjningsbörda för ekonomin i dess helhet. Kan man reducera
familjestorlek och försörjningsbörda, så friställer man också resurser.
Och kan man kanalisera de resurserna mot kapitalbildningen, så finns
det mycket att vinna.

Man kan göra kalkyler baserade på detta antagande, och man kan
på sådana grundvalar räkna ut vilka vinningar som t. ex. kan göras
genom att man investerar i ett program för befolkningskontroll i stället
för att göra investeringar av konventionell art. Jag har själv ägnat
mig åt att göra sådana kalkyler, och jag fördömer dem inte helt. Men
jag vill påpeka att den stora svagheten i sådana resonemang givetvis
är, att man förutsätter att de resurser som friställes verkligen kom
mer till användning, att de ger upphov till engagemang och investe
ringar.

När ekonomer i hela västerlandet för en generation sedan kunde
bekymra sig över de allvarliga konsekvenser som befolkningsstagna
tionen skulle få, så var det just därför att de oroade sig över den ef
fekt den skulle ha på den effektiva efterfrågan. Man utgick ifrån att
vad som saknades var incitamentet att investera eller konsumera de
resurser som i princip friställdes, om befolkningen växte långsammare
och försörjningsbördan gick ned.

Nu kan man säga att det i u-länderna råder enorm knapphet, så
varför skall man bekymra sig om det problemet? Kommer inte alla
resurser som finns att användas? Ja, det är just det som är den kri
tiska frågan. I u-länderna råder paradoxalt nog brist på allting, och
samtidigt fillns det överskottskapacitet på nästan allting. Man har re
dan nu enorma arbetskraftsresurser som inte utnyttjas och som inte
kan mobiliseras - kanske främst att man inte hinner företa de or
ganisatoriska förändringar av samhället som är nödvändiga för att
absorbera befolkningstillskottet, inte minst tillskottet till städerna SOlll

är proportionellt oerhört mycket större än för befolkningen i dess hel·
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het. Arbetslösheten i u-länderna kan knappast uppskattas, men en
siffra som 30 procent kan diskuteras som inte helt orealistisk.

Vad sedan gäller utnyttjandet av produktionskapaciteten inom in
dustrin, så är det alltid lågt i den underutvecklade världen. Detta sam
manhänger delvis med den snabba utvecklingen. Jag vill inte alls på
stå att det nödvändigtvis följer av detta att resLIrser, som friställs ge
nom en aktiv befolkningspolitik inte skulle utnyttjas. Jag säger bara
att detta är det stora frågetecknet. Men om vi förutsätter att dessa
resurser användes, av vilken storleksordning är de då? Vad får vi
för resultat av de kalkyler jag nämnde?

Ja, man kan lätt påvisa att en aktiv befolkningspolitik av det slag
som nu bedrives betalar sig själv. I pengar mätt kan kostnaderna för
att förhindra att en människa föds - alltså kostnaden för en negativ
människa, så att säga - uppskattas till 25 a 50 kronor. Den kost
naden är då i stor utsträckning organisatorisk och täcker utläggen
för att sätta upp hela den administrativa apparat jag här talat om.
Budgetkostnaderna för ett sådant företag räknar man med att kunna
hålla mellan 25 och 50 öre per invånare och år.

Men varför gör man sådana beräkningar, och vad får man ut av
dem? De kalkyler som imponerar mest på ett lands regering är så
dana som visar vilken effekt vidtagna åtgärder kan väntas få på den
egl1a budgeten. Där är det lätt att peka på besparingar, särskilt då
när det gäller undervisningen, som är den största posten i de flesta
u-länder. Hälsovården är visserligen dyr, men den når inte upp till
samma kostnader som skolundervisningen ens i de länder där bara
en bråkdel av barnen får någon skolundervisning. Och den kostnad
jag nämnde, 25 a 50 kronor är oerhört mycket lägre än kostnaden
för ett enda års skolgång. Om man alltså gör hela kalkylen, tar hänsyn
till chanserna för att denna "negativa människa" skulle ha levt till
räckligt länge för att få några års skolgång och räknar efter vad det
skulle kosta, så kommer man genast fram till siffror som är mångdub
belt större än vad som krävs för att förhindra dessa barn att födas.

Givet är att en sådan kalkyl är mycket ytlig. Ty den kan självfallet
inte betyda att man skulle vinna på att plötsligt stoppa hela det mänsk
liga experimentet. Kalkylen måste utvidgas. Det är sant att det är
dyrt att föda barn och hålla delTI i skola, men man kan inte därför
påstå att hela mänskligheten går med förlust, och att man sl(ulle vin
na på att stoppa hela rasen. Vi måste naturligtvis ta hänsyn till det
faktum, att sedan människorna har gått i skola gör de produktiva in
satser i samhället.

Därför försöker man räkna lIt hela den samhällsekonomiska ba-
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lansen för en individ, med hänsyn till allt konsumerande under barna
årell, därefter till den produktiva perioden och slutligen till den kon
sumerande tiden på gamla dar. Man tar då i beaktande sannolikhe
terna för att någon överlever till de olika åldrar det gäller. Sedan
måste man, för att ställa allt detta konsumerande och producerande
på en enhetlig bas, reducera alltihop till ett nuvärde och diskontera det
med någon viss räntesats.

Det är alltså på det sättet man gått tillväga, när man försökt räkna
ut vad man kan spara i u-länderna genom att förhindra exempelvis
l IniIjon födslar. Då har man vidare sagt att den enorma knappheten
på kapital i u-länderna - och framför allt deras starka vilja att ut
vecklas - talar för att vi måste ta till en mycket hög räntesats för att
diskontera framtiden, minst 10 och kanske 15 procent. Men nu är det
så, att om man diskonterar en vanlig människas bidrag till ekonomin
med 15 procent, så blir det aldrig mycket kvar. Ty efter 20 år räknas
nästan ingenting, om man diskonterar med 15 procent, som ur denna
synpunkt är en alldeles enormt hö·g räntesats. Vilka kalkyler man än
gör, kvarstår nästan bara de utgifter som uppstår under barnaåren
och ungdomstiden. Resten kan man bortse från.

Med en sådan metod kommer man alltså fram till att en människa,
framför allt i u-länderna, är värd mycket litet vid födelsen och i själva
verket är en belastning och inte en tillgång. Det negativa värdet beräk
nar man i allmänhet till-minst två gånger per-capita-inkomsten i landet.
I ett "typiskt u-land" skulle man alltså kunna spara ungefär 500
1.000 kronor genom den utgift jag tidigare nämnde, alltså 25 il 50
kronor. Detta är ju en oerhört fin affär. Men hela kalkylen är minst
sagt tveksam. Använder vi metoden på den svenska befolkningen, så
tror jag att vi skulle k~omma fram till liknande resultat. Vi skulle
spara enorma belopp, mycket högre än de jag här angivit, eftersom
vår per-capita-ink:omst är mycket högre. Våra barn är så mycket dyra
re, har så att säga mycket högre kvalitet, därför att kostna-dell för
barn i allmänhet i alla länder står i direkt proportion till per-capita
inkomsten.

Nu kan man visserligen säga att ett nyfött barn kanske alltid är en
mycket dålig kapitaltillgång. Kanske det alltid är av negativt värde?
Det är en fråga som jag tror att nationalekonomerna inte har tagit
ställning till. Man har aldrig tänkt på investeringarna i mällskJighe
ten ur en renodlat ekonomisk synpunkt. Jag säger inte heller att man
skall göra det. Men om man formulerar problemet på detta sätt, så
blir frågan huruvida man i allmänhet skall betrakta familj och barn
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som något slags konsumtion, som en lyx man tillåter sig individuellt
eller samhälleligt.

Men man kan också diskutera problemet litet annorlunda och exem
pelvis fråga sig vilken ränta som skulle reducera kapitalvärdet av ett
nyfött barn till noll. Alltså: Vilken är internräntan för ett barn vid föd
seln? Vad är avkastningen på de investeringar i barn och ungdom
som vi gör i vårt samhälle? Gör man en sådan kalkyl, kommer man
fram till att den räntan i de flesta samhällen troligen ligger nlellan
4 och 6 procent, alltså en mycket lägre ränta än de 15 procent jag ti
digare nämnde. Det betyder, att om man diskonterar med en lägre
ränta än den som använts i de tidigare kalkylerna, så får man en helt
annan syn på saken. Det behöver inte nödvändigtvis vara sant att man
sparar in någon tusenlapp, och i många samhällen kanske fortplant
l1ingen rent av betalar sig.

Jag hoppas att jag kunnat antyda att dessa kalkyler lätt blir absurda
och att det är farligt att ta dem alltför mycket på allvar. Det tror jag
inte heller att man behöver göra. De ekonomiska kalkylerna kan f. ö.
inte vara bindande. Det enda man kan uppnå genom en befolknings
politik som skapar utrymme, ger en andhämtningspaus, friställer vissa
resurser, är en möjlighet. Det lönar sig inte - åtminstone inte med
en enkel ekonomisk modell - att försöka förutse eller förutspå vilka
följderna blir i en modell där man förutsätter att resurserna utnyttjas
effektivt och rationellt.

Med en genialisk planeringsorganisation kan man utan tvekan vinna
enormt mycket. Jag vågar gå så långt som att säga att en befolknings
politik av det slag som nu ser ut att kunna genomföras inte bara vidgar
möjligheterna för ekonomisk utveckling i u-länderna utan rentav ska
par möjligheter som inte föreligger förrän befolkningstillväxten har
dämpats.

Situationen kan måhända med ett klassiskt uttryck samnlanfattas
så, att befolkningsproblemet är' desperat men inte hopplöst. Läget
skulle vara ännu mindre hopplöst om vi ekononler hade en klarare
uppfattning om varför det är desperat, och därmed en klarare bild av
vad som står att vinna.

Herr ordförande: Jag ber att få tacka dr Ohlin så hjärtligt för
detta föredrag, som innehöll så många intressanta synpunkter. Jag
misstänker att det är många av åhörarna som i kväll går hem och räk
Ilar på om livet går med vinst eller förlust. Var så goda, ordet är fritt!



BEFOLKNINGSKONTROLL OCH EKONOMI I U ·LÄNDERNA

Anf. nr 3

103

Avdelningschefen Sixten Heppling: Herr ordförande! Mina damer och her
rar! Vårt 1and är ett av de få som sedan många år har ägnat frågan om den
ohejdade befolkningstillväxten i u-länderna uppmärksamhet, inte bara i vår
interna debatt utan också i den internationella diskussionen. Som de flesta väl
vet har vi gj ort den frågan till ett huvudämne i våra biståndsinsatser i u-län
derna. Dessutom har vi i mellanstatliga organisationer försökt väcka förståelse
för befolkningstillväxtens problem och vikten av att göra praktiska insatser
för att - delvis på de grunder som här redovisats - få aktioner till stånd.

När man ser på vad som skett under de debatter som förts i samband med
biståndsinsatserna, där vi har varit inblandade, tycker j ag man kan dra vissa
slutsatser 'beträffande den taktik och strategi man har att följ a och som för
den praktiske biståndsarbetaren naturligtvis är av mycket stort intresse. Vi är
mycket glada när vi finner att vårt intresse för dessa frågor och de aktioner
vi vidtar går att vetenskapligt motivera, men vi har hittills i hög grad byggt på
resonemang, som inte har analyserats så grundligt som vi hört dr Ohlin göra
i dag och som också skett i den bok av dr Ohlin som vi så småningom får läsa,
eller i den litteratur som utkommit på senaste tiden i dessa frågor.

I sitt föredrag talade dr Ohlin bl. a. om den omsvängning i klimatet som
kunnat märkas under de allra senaste åren när det gäller befolkningspolitiken
och födelsekontrollen. Men när man ser hela problemkomplexet sådant det
avspeglar sig i debatterna i internationella organisationer, blir man tyvärr
inte helt övertygad om att den omsvängningen är så eftertrycklig som vi önskar
att den vore. En hel del u-landsrepresentanter har där talat om den brottslighet
och prostitution som måste komma som ett brev på posten, om man uppmuntrar
till barnbegränsning. I en sådan församling som Världshälsoorganisationen kan
man alltj ämt få höra uttryck för åsikter, som vi trodde för länge sedan hade
övergivits.

Det är få områden som i så hög grad som befolkningspoHtiken och födelse
kontrollen lånar sig till personligt tyckande, baserat på fördomar och bristande
sakliga insikter. På detta ämnesområde har det funnits ett alldeles ovanligt
stort spelrum för subj ektiva och grumliga gissningar, spekulationer och hypo
teser. De som velat strida med sakskäl har fått slåss mot en oerhörd dimbild
ning, och det har varit mycket svårt att fixera motståndarens drag. Därför har
det framstått som speciellt angeläget att i internationella sammanhang tvinga
deltagarna till en ren sakdiskussion, och kvällens föredragshållare har gj ort
oss en stor tjänst genom det arbete han nedlagt på att försöka göra just det.

För min del har jag dragit den slutsatsen, bl. a. av det som. skett under de
senaste åren, att man måste se vårt agerande i de internationella organisatio
nerna som en tvåstegsuppgift. Först och främst gäller det att få organisatio
nerna att göra undersökningar rörande den situation som råder inom respek
tive kompetensområden. I den Internationella arbetsorganisationen har det
först och främst gällt att genomföra en undersökning i ett av de ämnen som
varit föremål för dr Ohlins diskussion i dag, nämligen förhållandet mellan be
folkningstillväxten och sysselsättningen; när det gäller UNESCO rör det sig om
befolkningstillväxtens förhållande till kampen mot analfabetismen och kampan
jen för skolsystemets fortsatta utbyggnad i u-länderna. Först när man har ska
pat en sådan plattform av fakta kan man mera meningsfullt diskutera, vilka
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konkreta bidrag varj e organ kan ge till en internationell kampanj för att
bromsa folkökningen.

Vid en sådan praktisk planläggning utgår man givetvis från att de fakta som
sådana undersökningar kan ge är av den naturen att de egentligen bara tillåter
en sorts slutsatser.

Ett annat intryck från de debatter som hittills förts i befolkningsfrågan i
internationella fora är att det finns en skarp skiljelinje mellan östblockslän
aerna och de länder som företräder en mera aktionsvänlig attityd. (Jag avlägs
nar då ur denna bild dem, som av religiösa skäl intar en viss ståndpunkt.) De
åsiktsskillnaderna är egendomliga bl. a. därför att så många av öststaterna
sj älva internt alls inte är främmande för tanken att tillåta och uppmuntra
barnbegränsande åtgärder i sina egna -länder. Vi känner alla till den mycket
liberala abortlagstiftningen i många av dessa länder, och på sina håll har man
också aktiva åtgärder för barnbegränsning på sitt program.

Många av öststaterna kan också för de senaste decennierna redovisa en
ganska markant nedgång i nativiteten. Men de ser detta som ett resultat av
den sociala och ekonomiska strukturförändringen och anlägger alltså en mate
rialistisk och dialektisk historiesyn på hela frågan. Man ser nled andra ord
nativitet och mortalitet som funktioner av den ekonomiska och sociala verklig
heten. Och att gendriva den ståndpunkten är ju inte lätt - framför allt om
man i hemlighet är övertygad om att det ligger ganska nlycket i att det är den
ekonomiska och sociala verkligheten och dess utformning som styr människor
nas reproduktiva beteende.

Med ett förenklat uttryck kanske man kan säga, att när man suttit och lyss
nat på de ryska inläggen i debatten - eller läst inläggen efteråt från öststaterna
- så har man ofta fått den uppfattningen att vad de förfäktar är: " Industriali
sera u-länderna, så löser sig befolkningsproblemen av sig sj älva."

Men det finns en sårbar punkt i den kommunistiska attityden, och den tror
jag att vi först och främst skall skj uta in oss på, när vi i den internationella
debatten vill befrämja befolkningskontroHerande åtgärder i u-länderna. Och
det är inte bara därför att det är en sårbar punkt i den kommunistiska argu
mentationen utan framför allt därför att den i och för sig nlycket väl förtj änar
en framskj uten plats i diskussionen. Jag syftar här på den medicinska och
humanitära aspekten på helå denna problematik. Det är självklart att den
infallsvinkeln inte kan inta någon särskilt framskj uten plats i det föredrag som
vi j ust har hört och som handlat om befolkningsfrågorna och den ekonomiska
utvecklingen. Men dr Ohlin har ändå snuddat vid den, då han berört samban
det mellan befolkningstillväxt och födoämnesförsörj ning.

Ekonomiskt grundade teorier om nödvändigheten av att man sätter en broms
på folkökningen i u-länderna är förvisso av väsentligt värde, men är inga
lunda allmänt godtagna. Vad som står ovanför alla diskussioner och allt teore
tiserande är just de medicinska och humanitära aspekterna, alltså det enkla
förhåHandet att all sakkunskap är ense om att en kvinna lider skada till sin
hälsa, om hon tvingas till alltför täta och många barnfödslar. Det är - inom
parentes sagt- det som är en av de viktigaste orsakerna till det i Göran Ohlins
hok uppmärksammade förhållandet att luedellivslängden i många u-länder är
lägre för kvinnorna än för männen.

Om man bortser från den grundläggande grymheten nlot många barn, som
födes till en tillvaro som egentligen inte ger delu en rimlig chans - eller i



BEFOLKNINGSKONTROLL OCH EKONOMI I U-LÄNDERNA 105

varj e fall en mycket dålig start i livet, därför att familj ens resurser är otillräck
liga - så är naturligtvis den medicinska·hälsovårdande sidan av saken abso
lut tvingande. Och den råder inga ekonomiska teorier på! Det är väl också
på det planet som man framför allt i den internationella debatten med olika
åsiktsföreträdare och olika ideologier av ekonomisk och religiös natur kan
hoppas på en mera allmän "meeting of minds".

Anf. nr 4

Laborator Odd Gulbrandsen: Herr ordförande! När jag läste titeln på dr
Ohlins föredrag, Befolkningskontroll och ekonomi i u.länderna, förestäUde jag
mig att vi skulle få höra en hel del om sambandet mellan hefolkningskontroll
och ekonomi. Nu har vi fått höra ganska mycket om befolkningskontrollens
och barnafödandets ekonomi, men de aspekter som gäller sambandet meHan
befolkningskontroll och ekonomi har vi inte fått höra så mycket om. Men det
var en tråd som dr Ohlin tog upp, som j ag här skall beröra, därför att det
vore synd att tappa bort just den aspekten.

Dr Ohlin sade i förbigående att det råder en perfekt korrelation mellan livs
medelstilIgångarna och befolkningsutvecklingen. Min tes är då att man i varj e
land i stort sett anpassar sig - jag bortser då från vissa kortsiktiga miss'1yc
kanden - till de resurser som finns i samhället. Det är i och för sig självklart
att den biologiska ökningskapaciteten - vårt samhälle är ju ett biologiskt sys
tem - är oändligt mycket större än vad vi i varj e tid utnyttj ar. Här har talats
om en befolkningsökning på 2 il 2,5 procent i medeltal, men det råder inga
som helst svårigheter att komma upp till 4, 5 eller 6 procent. Om jag fick t. ex.
skänka det svenska barnbidraget till varje unge i Indien - det motsvarar unge
fär en indisk familj s årslön - så skulle antalet barn per indisk familj vara
omkring tio om fem a tio år. Det betyder en ökningstakt på 10 a15 procent om
året.

Det sker alltså en anpassning. Frågan är: Hur fungerar den? Vad är det
för krafter som driver den? När man resonerar om dessa saker, tänker man
sig alltför ofta att födoämnestillgångarna är givna; de är hara ogynnsamt för
delade i världen. Man bortser helt och hållet från den viktigaste allokerings.
och inkomstfördelningsfaktorn i vårt samhälle, nämligen priset. Det reglerar
både efterfrågan och utbudet. Det reglerar också i hög grad inkomstfördel·
ningen, inte bara inom ett land utan också olika länder emellan. I detta
sammanhang är det ett par saker som jag vill peka på, vilka bidrar till att
u.landsprohlemet är av den art det är.

Den första punkten är att man medvetet från industriländernas sida brom·
sar u·ländernas deltagande i världshandeln i enlighet med deras komparativa
fördelar. U·länderna är i huvudsak jordbruksproducenter. Deras främsta metod
.att öka sina inkomster är att öka jordbruksproduktionen. Men det är uppen·
bart, att om produktionen i u·länderna hålles tillbaka genom låga priser, så
får man där också små inkomster och låg lönsamhet, och har inte råd att
exempelvis sätta in gödsling. Denna är nämligen i mycket hög grad beroende
på priset på den produkt man framställer. Man får då ett lågt sparande och en
liten kapitalbildning.

Eftersom jorclhruket dominerar, blir utbudseffekten av det' låga priset star
kare än efterfrågeeffekten. Den protektionism de västeuropeiska länderna till·
lämpar bidrar i hög grad till detta. Jag har roat mig med att göra ett litet
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räknestycke när det gäller effekten av detta vid en statisk j ämförelse. Om.
inte annat kan det vara av intresse att se litet på den uträkningen j ust som
ett exempel.

Om Västeuropa, som för närvarande har ett gränsskydd på 50 procent på.
j ordbruksprodukter, gick in för frihandel, så skulle detta leda till en ökning,
av världsmarknadspriset av storleksordningen 25 el 30 procent. Det skulle
leda till en fördubblad världshandel och till en tredubblad valutaintäkt av
u-ländernas export i förhållande till den nuvarande, vilket i sin tur skulle leda.
till en 30-procentig ökning av j ordbruksproduktionen och den jordbrukande
befolkningens inkomster i u-länderna.

Det är sålunda ingen betydelselös effekt som protektionismen har.
Vidare vill j ag peka på att priset i hög grad styr omalIokeringen av resurser

till ett mera effektivt utnyttj ande av resurserna i världen. Det finns mång-a
metoder att öka t. ex. utnyttjandet av mark- och djurresurserna i världen..
Detta styrs i hög grad av prisutvecklingen. Jag kan som exempel nämna att
framställningen av l 000 kalorier i nötkött kräver tre gånger större areal än
samlna kalorimängd i fläsk. Den prisstegring på nötkött som vi nu upplever
jämfört med fläskpriset är bara ett uttryck för de högre produktionskostna-
derna. Den ökade prisskillnaden kommer att driva fram en förskjutning av
konsumtionen från nötkött till fläsk och en motsvarande förskj utning i produk
tionen, vilket betyder ett mera effektivt utnyttj ande av resurserna. Varj e strä·
van att hindra den sortens styrning minskar effektiviteten i vårt utnyttj ande
av jordens tillgångar.

För närvarande är j ordens tillgångar ganska lågt utnyttj ade. Aven total
markareallämplig för jordbruksändamål är i dag endast 15 procent utnyttjad
för vegetabilisk produktion. Resten av den jord som odlas går tiH foder, fram-o
för allt till de utvecklade ländernas mycket höga och slösaktiga animalie-·
produktion.

Jag tar också ett annat exempel. I Indien råder för närvarande en grov
misshushållning med fodertillgångarna. Det är religiösa skäl som ligger bakom,.
men inte förty är det intressant att studera företeelsen. Den misshushållningen
kastar ljus över vilka enorma resurser som faktiskt finns - och som dr Ohlin.
ju också pekade på. Om man lät de 100 miljoner kor och bufflar som finns i
Indien - enligt den officiella statistiken - och som producerar en mycket
liten mjölkmängd per enhet, ingå i en mjölkproduktion av svensk typ, så skulle'
produktionen av mjölk kunna tiodubblas på samma fodermängd som boskapen
nu gör av med. Då skulle man i Indien kunna få en mjölkkonsumtion av svensk,
standard för en dubbelt så stor befolkning som man har nu.

Slutligen styr också priset den framtida utvecklingen aven övergång till
industriell produktion. När marken inte längre räcker till för de biologiska
förutsättningarna så som vi använder dem i j ordbruket, finns det mycket stora.
industrieHa produktionsmöjligheter. I dag är det bara äggviteproduktion som
över huvud taget kan komma i fråga industriellt. Jag har talat med en jäs
ningstekniker, som sade att kaloriproduktionen i världen är så fantastiskt billig
med de ordinarie produktionsmetoderna att det dröjer mycket länge och krävs
en mycket betydande prisstegring för att industriell kaloriproduktion skall bli
lönsam. "Men den dag priserna stigit till lönsamhetsnivå kommer jag att ta
fram mina metoder från hokhyHan och sätta igång industriell produktion",
sade han.
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Min slutsats är alltså att det snarare är ovilj a från industriländernas sida
.att delta i en kommersiell och social inkomstfördelning - kommersiell genom
frihandel och social genom hj älpåtgärder av olika slag - än världens tHlgång
på produktionsresurser i och för sig som är orsaken till världssvälten.

Anf. nr 5

Byråchefen Erland von Bofsten: Herr ordförande! Jag uppskattade all
·deles speciellt det avsnitt i dr Ohlins anförande som handlade om hur absurd
kalkylen och hela den negativa inställningen' till barnafödande blir, om man
drar ut resonemanget till sina yttersta konsekvenser. Det är säkert en sådan
onyanserad, negativ inställning, som gör att man i internationella sammanhang
.invecklas i sådana mer eller mindre olycksaliga debatter med representanter
för öststaterna, som Sixten Heppling var inne på.

Enligt vad jag förstår finns det för övrigt numera mycket större interna
åsiktsskillnader i öststaterna än vad som i allmänhet kommer fram här. Som
,exempel kan nämnas att det nYiligen har förts en hård debatt om folköknings
problematiken i u-länderna i en sovj etisk tidskrift. Den polska inställningen
till dessa problem är också något att ta fasta på.

Det skulle vara mycket tacksamt om någon försökte historiskt analysera hur
,övergången från hög- till lågfruktsamhet egentligen har gått till på olika håH
i världen. Vi måste nog erkänna att vi inte vet så särskilt mycket om hur det
gick till ens här i Sverige. Och inte heller vet vi mycket om den snabba ned
gång som under de senaste årtiondena har skett på så många håll. Där kan
man bland annat peka på Östeuropa. Polen är kanske speciellt intressant,
eftersom man där har en befolkning som till 95 procent består av troende kato
liker, vilket inte har hindrat en mycket snabb nedgång av födelsetalen. Och
·det gäller dock ett land, som i mycket hög grad alltjämt behärskas av jord
bruksproduktion. En kraftigt minskad fruktsamhet har man också haft i de
europeiska delarna av Sovj etunionen och i de andra staterna i Östeuropa 
med ett markant undantag: Albanien.

Men det finns också några andra exempel, som på sätt och vis är ännu mera
intressanta. Jag tänker t. ex. på Japan. Där har man fått en mycket markant
omsvängning från hög- till lågfruktsamhet. Det är en företeelse som har' gått
igenom hela befolkningen, inte bara stads- utan även landsbygdsbefolkningen.
Aktuella undersökningar visar att inställning och praxis när det gäller födelse
kontroll och preventivmedel är precis lika uttalade på landsbygden sonl i stä
derna, ibland ännu tydligare.

Eller vi kan se på Sydeuropa. För bara ett par årtionden sedan betraktades
,de katolska länderna i södra Europa som högfruktsamhetsländer, men de har
nu helt hastigt blivit lågfruktsamhetsländer.

Allt detta tyder på att det som dr Ohlin talade om i börj an av sitt föredrag
:är riktigt, alltså att om det i en befolkning bara finns latenta förutsättningar
-för ett minskat barnantal, så ordnar sig den saken av sig själv, mer eHer
,mindre. Men där kanske man trots allt skall vara en aning tveksam. Att döma
av de erfarenheter jag har från en resa helt nyligen tycker jag nog ändå att
man bör sätta frågetecken för några länder.

Jag tänker då särskilt på Pakistan och Indien. I Pakistan finns väl ett visst
motstånd hos den islamiska befolkningen. Jag höll t. ex. ett föredrag vid uni
versitetet i Karachi och beskrev vad som hänt i Sverige, vilken nedgång som
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här skett i fruktsamheten sedan slutet på ISOO-talet. Men då möttes jag genast
av invändningen att "barnbegränsning är amerikansk propaganda som inte är
förenng med islams tro och lära."

Och i Indien mötte j ag uppfattningar av typen: Den pakistanska aggressio
nen och det krig man förde för ett år sedan har gj ort indierna befolkningsmed..
vetna; i varje fall vissa kretsar. Man var också medveten om att pakistanerna
- och för den delen också de islamtroende 10 procenten i Indien - inte har
samma inställning till dessa frågor och att det liksom förrycker underlaget
för barnbegränsningsåtgärderna. Vidare tycktes man på sistone ha fått en
politisk opposition som tar fasta på barnbegränsningskanlpanjen och kanali
serar in en politisk motopinion. Detta var särskilt fallet i Punjab och Bengalen.

Nu tror j ag inte särskillt mycket på det där, men det finns onekligen tenden
ser att inte viIj a acceptera barnbegränsningen. Stora delar av Indiens be
folkning är alltj ämt primitiva, och man har där många procent som står fjär
ran från all civilisation. Men dessa människor har ändå blivit delaktiga av
DDT-preparat och annat som sänkt barndödligheten. Likaså har man de f. d.
kastlösa som är mycket svåra att nå och som utgör en stor del av befolkningen.
Det finns en aktuell intervjuundersökning, som visar att i Stor-Bombay är det
fortfarande inte mer än 52 procent som över huvud taget känner till någonting
om barnbegränsning; undersökningen omfattade inte bara f. d. kastlösa utan
alla befolkningskategorier.

Nu kan man å andra sidan säga att detta samtidigt är ett tecken på att det
relativt snabbt borde gå att åstadkomma ett gott resultat av barnbegränsnings
propagandan, som har kommit i gång på allvar först på sista tiden. Åtminstone
borde lnan kunna nå befolkningen i storstäderna med den kampanjen. Men
det finns ändå stora svårigheter. Bland annat betonar man i Indien svårig
heterna med användningen av plastspiraler. En stor procent av de insatta spi
ralerna finns inte kvar efter ett år, och kroppsarbetande kvinnor klagar över
besvär av dem.

J\1en om människor vill, så visst kan man genomföra en barnbegränsning.
Det har vi erfarenhet av här i Europa. Om vilj an finns, så kommer utvecklingen
alltid förr eHer senare. Men förutsättningen är - och den är väl ganska själv
klar - att d.et finns någon kontakt mellan människorna. Man lnåste ha skol
undervisning och någon form av kommunikation nlella människorna och ett
medvetande om den ekonomiska och kulturella utveckling som kan väntas
och som är en förutsättning för att en ändring skall ske.

Den utvecklingen är väl nu på gång på de flesta håll, men ingalunda på alla.
Slutligen vill jag fästa uppmärksamheten på ett uttryck som dr Ohlin an

vände, nämligen "det typiska u-landet". Finns det verkligen något sådant land?
Min erfarenhet säger mig att dessa länder är så olika, att det i alla samman
hang finns an1ledning understryka olikheterna mellan dem. Inte minst på detta
område, såväl när det gäller folktäthet och snabbheten i folkökningen
som när det gäller förutsättningarna för en förändring både i ekonomiskt hän
seende och i fråga om befolkningsutvecklingen är skillnaderna enorma.

Anf. nr 6

Aktuarien Sven Karlander: Herr ordförande! Mina damer och herrar!
U-Iandsproblenlet är ett typiskt "tvärvetenskapligt" problem; det berör åtskil
liga discipliner. Innan j ag gick hit i kväll tog jag mig för att plocka fram en
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artikel aven medicinare, skriven för bara tre månader sedan och publicerad
i Svenska Dagbladet. Jag vill gärna för ordningens skull kontrastera hans
åsikter mot dem vi har hört dr Ohlin ge uttryck för. Jag nöjer mig med att
bara citera det skrivna, detta för att visa hur oerhört olika människor med ut
bildning och erfarenhet och omdöme kan betrakta samma sak. Medicinaren
skriver på tal om hungersnöden i Indien bl. a. följ ande:

"Efterhand blir svältdöden accepterad. Vi som bor runt om svälthärdarna
får bygga barriärer mot de infektionssjukdomar som kommer att grassera
bland de svältande. Dessa framtidens oundvikliga utrotningsläger kommer
att vara av gigantiska mått i j ämförelse med nazitidens. Det enda svälten
kommer att föda blir politisk oro oeh därmed ett annat hot än infektioner
riktas mot oss, som är de utvecklade. Vi kanske tvingas att aktivt utrota de.
svältande. På det stora hela taget är det den väg vi hittills valt."

Jag vill som sagt för ordningens skull ha redovisat att människor på andra
vetenskapliga områden har åsikter, som är ofantligt mycket mer pessimistiska
än dem vi hört franlföras här i kväll.

Dr Ohlin nämnde att det skulle kosta ungefär 50 kronor att förhindra att
ett barn föds. Om vi tar hänsyn till att vårt land har en industriell kapacitet
som väsentligt överskrider genomsnittet för i-världen, bör vi räkna med att det
på vår lott kommer mellan 20 och 25 miljoner u-ländare. Födelsetalet inom
denna population underskrider säkert inte 30 promiHe. Ville vi sänka födelse
talet till 20 promille och detta skulle gå att genomföra i praktiken, skulle an
talet födslar minska med 250.000, från 750.000 till 500.000 per år. Kostnaden
för dessa 250.000 uteblivna födslar skulle enligt dr Ohlin stanna vid 50 X
250.000 = 12,5 miljoner kronor. Även om det kostade dubbelt så mycket,
skulle notan likväl stanna vid ett så blygsamt belopp som 25 nliljoner kronor
per år.

Om detta är innebörden av vad dr Ohlin sade, skulle j ag inte behöva känna
mig orolig för vad den citerade medicinaren skrev. Nu tror jag enlellertid att
man komnlit fram till siffran 50 kronor per icke fött barn inom provytor, som
under kort tid haft tillgång till alll tänkbar expertis inom medicin och sociologi.
Skulle vi vilj a genomföra ett barnbegränsningsprogram i full skala bland våra
25-milj oner u-Iändare, skulle försöket inte stupa av brist på pengar utan av
brist på tillräckligt mycket personal. Beräkningar av det här slaget blir sålledes
huvudsakligen av teoretiskt intresse och kan inte utan vidare läggas till grund
för mer omfattande åtgärder.

Sedan vill jag bara snudda vid ett köproblem. Vi har som bekant här i lan
det en debatt på gång - den pågår för övrigt just nu i backen upp mot Hollän
dargatan, där de som blir våra styresmän vid sekelskiftet - alltså dagens stu
denter-debatterar frågan om l procent av bruttonationalprodukten till u-lands
hj älp. Vad betyder nu en procent av den svenska bruttonationalprodukten för
våra 25 milj oner u-Iändare? Låt oss räkna efter. Den svenska nationalinkoms
ten per capita, alltså per vuxen och minderårig, uppgår i dagens penningvärde
till cirka 14.000. En procent 'blir 140 kronor. När vi kommit fram till en
procents-gränsen lämnar således, varje svensk 140 kronor per år. I år lär vi
visst bara komma upp till en tredjedels procent d. v. s. avrundat 50 kronor.
Och denna femtiolapp skaH delas på tre u-Iändare. Vi ger således för närva
rande varj e u-ländare inom vår sektor 15 il 20 kronor per år. Hur vi än dispo
nerar 20 kronor år 1966, 50 kronor om några år och kanske det dubbla om
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något årtionde, är det uppenbart att vår insats är otillräcklig. Det. är mest
sannolikt att vi gör mest nytta med pengarna om vi satsar dem på barnbegräns
ning. Hur vi än handlar bör det ske i medvetandet om att vi här står inför ett
problem som i det långa loppet kommer att visa sig vara olösligt. Vad vi får
hoppas är att vi kan förvalta våra resurser så att vi kan minimera det totala
eländet i världen.

Anf. nr 7

Avdelningschefen Anders Forsse: Herr ordförande! Jag vill ett ögonblick
dröj a vid korrelationen mellan livsmedelsproduktion och befolkningstillväxt.
Som dr Ohlin framhöll är det ett faktum att de två företeelserna har hållit
ungefär jämna steg. Laborator Gulbrandsen sade också att det alltid finns ett
visst minimum av näringsbehov hos varje människa, och det blir inte ~ler män
niskor på jorden än att näringstillgången räcker till. Detta är kanske en sj älv
klarhet, såtillvida som näringstilIgång och födelsetal hänger ihop. Men man kan
väl gå ett steg längre och säga att vi egentligen inte kan se något absolut tak
för världens möjligheter att producera livsmedel. Vi känner ju inte till vilka
ytterligare produktionsmöjligheter som kan finnas.

Men vi är föga tröstade med den tanken, eftersom det på mer eller mindre
kort sikt, exempelvis tio-femton år, är svårt för att inte säga omöjligt att tänka
sig att näringstillgången på många håll i u-länderna skulle kunna öka i samma
takt som folkmängden åtminstone just nu tenderar att öka.

Även om alltså Indiens befolkning i stort sett och på lång sikt kommer att
hålla ungefär jämna steg med näringsproduktionens ökning, så komlner av
allt att döma ändå Indiens befolkning hela tiden att så att säga slå huvudet
i taket, d. v. s. befinna sig. på gränsen till svält. Och ju större absolut befolk
ning Indien har, desto större antal människor kommer att svälta ihj äl varj e
år - även om procenttalet är detsamma.

Då Indiens befolkning var 100 miljoner - jag antar att det var för ungefär
200 år sedan - dog kanske ett par miljoner människor varje år av svält. I dag
är väl Indiens befolkning cirka 500 miljoner - vid slutet av seklet kanhända
l miljard - och då skulle med tillämpning av mitt procentresonemang kanske
10 eller 15 miljoner dö av svält varje år. Där har vi Sixten Hepplings stora och
viktiga humanitära aspekt på problemet. Och det är väl ett av de reella skälen
för att den svenska regeringen försöker satsa på befolkningsplanering med all
makt, för att verkligen göra en insats.

På kort sikt är det väl också på det sättet att näringsproduktionen inte kan
hålla jämna steg med folkökningen. Detta torde sammanhänga med att vi snart
har nått gränserna för vad som kan framstäUas med nuvarande produktions
metoder i sådana länder som Indien. Där har man inte stor tillgång till konst
gödsel och bevattningsanläggningar - och framför allt saknar man väl den
organisation och de experter som behövs för att hålla näringsproduktionen i
takt med folkökningen. Där har vi ett problem som också i hög grad samman
hänger med möjligheterna att sprida kunskaper och metoder om och för
familjeplaneringen. I

Jag delar inte riktigt dr Ohlins optimism när det gäUer möjligheterna att
med nya metoder vinna snabba framsteg i sådana länder som Indien. En kons
tant svårighet för regeringen där liksom i många andra u-länder har j u varit
att komma ner på "gräsrotsnivå", att sprida något som helst evangelium i
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någon riktning. Och den svårigheten kvarstår nog även om man slutat att viska
om barnbegränsning och sådana ting och i stället talar högt om dem. Det kom
mer att ta lång tid innan man verkligen når ner till de människor som har det
största behovet av de kunskaperna.

När detta nu är sagt, så vill jag emellertid hålla med om - och då talar jag
utifrån den erfarenhet jag har från verksamheten i SIDA, hur blygsam den
än är - att det finns ett potentiellt och mycket stort intresse även hos aldrig
så okunniga och efterblivna människor, i första hand då u-ländernas kvinnor,
att lära sig hur man skall göra för att inte få så många barn som man nu får.
Och det är väl därför som det trots allt är stimulerande att arbeta med dessa
ting, även om jag håller med dr Ohlin om att det är mycket litet sOln ett
industriland som Sverige har att komma med. Vi har ingen egen erfarenhet,
inga andra komparativa fördelar i detta avseende än vår relativa brist på
hämningar i sammanhanget.

Vad sedan kostnaderna för inhiberade barnafödsIar beträffar och frågan
vad man sparar på att inte ha så många barn, så kan det kanske vara instruktivt
att här rita upp en befolkningspyramid av detta utseende:

Åldrarna i pyramiden avspeglas vertikalt och antalet människor horisontalt.
Vi antar att det understa segmentet är barn. Inom det fältet har man då stora
kostnader. För enkelhetens skull kan vi säga att de framför allt hänför sig till
skolundervisningen. Den ideala befolkningspyramiden, en sådan som vi exem
pelvis har här i Sverige, ritar jag in i den större pyramiden. Vi antar sedan
att allt som ligger utanför idealpyramiden, alltså de streckade områdena och
framför allt de av dessa, som ligger inom det understa segmentet, är vad man
skulle vilja bli av med. Då skulle man spara mycket pengar.

Men nu är det inte så säkert att det är fråga om rena kostnader. Som dr
Ohlin antydde är det också fråga om en investering. Ty sedan de unga fått
skolundervisning gör de j u ofta en produktiv insats. Och i u-länderna är det
som bekant mycket ont om utbildade människor. Frågan är hara hur stora
undervisningskostnader man skall ha. Och till vad skulle man använda till-o
gängliga resurser, om man inte hade dessa kostnader? Där blir det ett gräns-o
kostnadsresonemang, en fråga om vad man i stället vill eller kan göra med
resurserna, om man inte var tvungen - vilket man kanske är av politiska
skäl - att investera pengarna i skolundervisning.

Därför kan man inte säga något absolut om kostnaderna av att ha barn.
De beror helt på vad man annars skulle göra med resurserna. Om man i stället
- som man t. ex. i Etiopien har visat tendenser till - använder pengarna
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för mHitära ändamål, så förefaller det ju lämpligare, åtminstone ur de syn
vinklar vi här har anlagt, att använda dem till att bygga primärskolor.

Anf. nr 8

Fil. kand. Bo E. Thome: Herr ordförande! Av detta senaste inlägg blev jag
sj älv stimulerad att göra en helt oförberedd kommentar rörande befolknings
pyramiden.

Med hänsyn till vad dr Ohlin anfört förvånar det mig litet att ingen har
tagit fasta på att förändringen i befolkningstillväxten har skett under de senaste
15-10 åren. Det måste givetvis påverka befolkningspyramidens utseende i dag
och i morgon. Är det inte så att vi har en kraftig ökning av befolkningstill
växten från noll - om jag nu skall vara drastisk - till ett par, tre procent
netto? Under den tid som den ökningen försiggår ökar antalet tärande starkt,
och genomsnittsåldern i befolkningen sjunker. Vi kommer då ner till sådana
tal som man har i vissa meHanamerikanska länder, där halva befolkningen
är under 16 a 17 år, mot kanske 21 a 22 år i Förenta staterna och ännu högre
här i Sverige.

Jag undrar om inte befolkningspyramidens utseende kommer att förändras
på i stora drag följ ande sätt:

Ålder År O År 15 År 30

80
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30

15

o
Fortsatt stark befolk

ningstillväxt
Ingen befolk
ningsökning

Stark befolkningstill
växt p. g. a. minskad

barndödlighet

Den första pyramiden är grundad på den gamla befolkningsstrukturen, alltså
.den som vi hade låt mig säga före 1945. Då hade vi en relativt stagnerande
befolkning och fick därefter ett tu tre en plötslig explosion, som innebar att
pyramiden vidgades. Men denna utvidgning bestod av människor i de icke
produktiva åldrarna, d. v. s. de som fötts under de senaste '15 åren. De som
:skall stå för försörj ningen ligger fortfarande i den ovanför befintliga pyramid
.delen (streckat område).

Om vi sedan drar ut pyramiden ytterligare, finner vi att vi om femton år har
fler barn att försörj a, men då har de tidigare icke vuxna kommit in i de
'produktiva åldrarna. Jag hävdar därför att proportionerna mellan närande
och tärande inte kommer att ändras till det sämre i fortsättningen. Försäm
ringen har vi redan bakom oss. Huruvida vi får någon förbätttring att tala
om överlåter jag dock till dem att avgöra, som haft bättre tid än jag att analy
sera tillgängligt material.
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Anf. nr 9

Fil. dr Göran Ohlin: Herr ordförande! Först vill j ag uttala min tacksamhet
över att jag har fått litet mothugg. Framför allt är j ag glad för att någon
betonade att man kan se mera pessimistiskt på utsikterna än vad jag gj orde.
Men jag vill värna mig mot misstanken att jag underskattar problemens
allvar, och att jag är okänslig för sådana problem som världens undernäring
och svält.

Under de studier jag bedrev förra året kunde jag emellertid inte finna några
belägg för den pessimism enligt vilken vi oundvikligen går mot en förvärrad
situation. Herr Forsse uttalade sig pessimistiskt Olll möj ligheterna att t. ex. öka
den indiska jordbruksproduktionen, och FAO uttalar sig ständigt på det sättet.
Men jag har mycket svårt att förstå att någon kan ha en bestämd uppfattning
om hur snabbt eller hur långsamt den indiska jordbruksproduktionen kommer
att öka eller kan öka. Man ser på hur den ökat under de senaste åren och
förklarar med en allmänt pessimistisk inställning att det kan inte bli mycket
mer än förut, eller knappast ens så mycket som tidigare.

Men om befolkningstiHväxten ökar, så är läget inte längre detsamma. När
arbetskraft och befolkning ökar, så tvingar det fram en förändring av jord
bruksmetoderna. Det är inte bara en fråga om att sysselsätta fler människor
och att genomföra jordreformer o. s. v., utan framför allt håller det nu på att
hända något inom det indiska jordbruket - för att inte tala om jordbruket
på många andra håll. Man tvingas helt enkelt över till mera "j apanska" meto
der, från torrkultur till våtkultur m. m., och det medför utomordentligt impo
nerande resultat. Även i det avseendet tror jag alltså att det finns fog för en
försiktig optimism. Vi ser landskap och länder som klarar sig bra i dag.

Samtidigt har det varit min grundinställning, att om befolkningstillväxten
inte minskar och blir långsammare i framtiden, så är det högst osannolikt att
vi får till stånd någon verklig acceleration i den ekonomiska utvecklingen.
Det kanske inte blir värre, men det blir heller inte lnycket bättre.

Vidare är det aHdeles riktigt, som herr Thome säger, att försörjningsbördan
försämras under den tid då tillväxttakten ökar. Sedan inträder en stabilisering.
Men jag har räknat på dessa saker, och jag måste göra honom besviken
genom att säga att det är en mycket blygsam effekt man där får. Den kommer
inte att på något sätt förändra den bedömning man gör på andra grunder.

Det har sagts att jag här har tagit liten hänsyn till sambandet mellan befolk
ning och ekonomi - och det är också riktigt. Jag önskar att j ag hade kunnat
säga mer om det. Men j ag betraktar det sambandet som ett utomordentligt
svårt problem, som absolut inte löses genom att man säger att befolkningen
växer inom ramen för resurserna eller något sådant. Den klassiska frågan
sedan Malthus tid har varit i vilken utsträckning den ena eller andra sidan,
alltså den demografiska eller den ekonomiska, kan betraktas som positiv och
aktiv, eller om det är fråga om en växelverkan där man inte kan bena ut
någonting alls.

Uppenbart är, att historiskt sett har befolkningen följ t den ekonomiska ut
vecklingen i oerhört mycket högre grad än exempelvis Malthus hade klart för
sig. Den föreställning som är så vanlig i dag, att mänskligheten växer tin dess
den hålles tillbaka av svält och nöd, tror jag är den mest grundlösa som någon
sin har förföljt samhällsvetenskapen. I sj älva verket är det kolossalt svårt att
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finna något exempel på att det är befolkningstillväxten sj älv som framkaHat
de försörjningskriser vi känner till från historien.

Precis samma resonemang som j ag tillämpat på dagens läge gäller och har
gällt i gångna tider. De kriser som då uppstått skulle ha kommit vilken nivå
befolkningen än haft. Nej, det är tvärt om så att befolkningen - om man ser
det hela i stora, svepande drag - har följt odlingens utveckling. Det som har
gått före är kolonisationen både inom och utom våra länder. Befolkningen har
sedan fyllt upp utrymmet med bibehållen eller t. o. m. relativt stadigt ökande
levnadsstandard.

Det hör till de intressanta spekulationer man kan hänge sig åt vid befolk
ningsstudierna att man kan fråga sig hur det ligger till inte bara med mänsk
lighetens-befolkningens balans utan även med exempelvis de vilda djurens.
Man frågade sig på Malthus tid: Är det sant att de vilda djuren förökar sig
till dess de hålles under kontroll av den ökade dödligheten? På den tiden
studerade man väl inte den frågan så mycket som man diskuterade den. Nu
har man däremot studerat problemet närmare, och svaret är att i förbluffande
många fall finner man att även dj uren stabiliserar sitt antal spontant. De
svälter inte alls ihjäl och håUes inte i schack enbart av rovdjur. De har i stället
en mängd olika slags mekanismer som i allmänhet håller antalet djur på
rimlig nivå.

Jag hoppas att ingen nu tolkar mig så att jag påstår att mänskligheten har
någon sådan mekanism. Det är jag nämligen inte övertygad om. Det händer
ofta att en djurart "exploderar" - som t. ex. gräshopporna gör periodiskt.
Det är möjligt att vi på något sätt har rubbat hela balansen i naturen, t. ex.
genom att spruta DDT över världen, och att den chock som befolkningstHI
växten innebär satt anpassningsmekanismen i u-länderna ur spel.

Min optimism baserar sig emellertid i mycket hög grad på de historiska
erfarenheter som byråchefen von Hofsten erinrade om. Där kan vi hämta exem
pel från Japan och på allra sista tiden också från Grekland och andra håll
i världen. Det är möjligt att de erfarenheterna inte kommer att upprepas.
Men j ag hoppas för allas vår skull att de kommer att bli det.




