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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sanlmanlriide den 16 j.anuari 1967
Ordforande: Professor Ragnar Bentzel

Arets statsverksproposition
Ordforanden: Pa var dagordning star ett foredrag och en diskussion
om ".Arets statsverksproposition". Det ar statsradet Gunnar Strang som
haIler det foredraget - som vanligt. Jag viII till finansministern
framfora Foreningens varma tack for att han har velat fortsatta traditionen oeh komma hit for att tala om statsverkspropositionen; det foredraget och den darpa foljande diskussionen har ju blivit hojdpunkten
i hela Foreningens verksamhet. Det ar nagot av julfest over den
sammankomsten varje ar, oeh det ar ett evenemang som alltid tidigare,
liksom i dag, har fyllt denna stora sal till sista plats. AlIa foreningsmedlemmar som annars aldrig hittar hit kommer da.
Detta sammanhanger givetvis med att amnet ar hogaktuellt oeh
intressant, men den starkast verkande orsaken till den stora ahorartillstromningen tror jag anda ar det utomordentligt skickliga och fascinerande satt
vilket statsradet Strang alltid framlagger sina synpunkter.
Som vanligt ser vi i dag med hogt spanda forvantningar fram mot
vad finansministern kommer att undfagna oss med, och jag halsar
statsradet Strang hjartligt valkommen, samtidigt som jag nu overlamnar ordet till honom.

pa

Finansminister Gunnar Strang:
Arade ahorare! Efter jul skall man som bekant ha julgransplundring. Men tyvarr kan jag inte bjuda pa nagon sadan fest, nar jag nu
skall tala om arets statsverksproposition. Nar jag gick hit i kvall sade
jag till mig sjalv, att nu far det duga med ett ganska kort och kiirvt
inlagg, eftersom jag ju i ar har haft tillfalle att penetrera budgeten
hade i radio och TV under avsevart langre tid an f6rr om arena Jag
kan ju iute bjuda pa nagra primorer i are De fIesta av mina ahorare
har redan hort mig tala om statsverkspropositionen i namnda media.
Men nar jag nn ser att hela denna sal har blivit alldeles fullsatt,
kraver val vanlig artighet att jag talar lika lange som vanligt. Langst
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bak i salen ser jag dock att det star nagra darner, s0rt:l inte hal" fatt
nagra sittplatsel", och da kraver val artigheten pa' nytt att jag fattar
mig kort. Kanske gar det att asadkomma en kompromiss. Det finns
namligen 1angst framme vid podiet ett par stolar lediga; jag her
damerna baktill i salen komma fram och sla sig ner hal". Val" sa goda!
Nar jag for ett ar sedan presenterade innevarande budgetars statsverksproposition praglades upplaggningen av densamma av 1965 aI'S
negativa utfa11 pa utrikeshandeln och i bytesbalansen. De erforderliga
motatgardema forefoll oss da tamligen givna:
1. En priol"itel"ing av Val" industri via kreditgivning - i en alIt
hardare konkurl"ens pa var1dsmarknaden.
2. En korrigering av Val" egen alltfol" stora efterfragan (jag ar beredd att karakterisera den sa), med dess ul" balanssynpunkt ofordelaktiga inverkan pa importen.
Vi uppskattade balansbristen under 1965 till drygt en miljard, Dch
i kompletteringspl"opositionen i maj 1966 uttalade jag mig forsiktigtvis sa, att ett aterstallande av balansen fram till a1" 1970 fick uppstallas som elt minimikravA Val" i dag 1"elativt hyggliga vallltareserv
om 6 miljarder gel" oss tidsmassigt en viss sakerhetsmal"ginaL
En efterhandskalkyl gel" nu vid handen att vara atgarder under det
gangna aret anda hrot den negativa trenden, aven om forbattringen av
andra skal blev begransad. Exportokningen oversteg avsevart importokingen. Siffrorna blev 8 respektive 3 procent. Kreditgivningen till
naringslivet steg med mellan 1,5 och 2 miljarder. Investeringsokningen
for naringslivet kan avlasas till ca 6,5 procent. Inom en total bruttoinvesteringsokning pa drygt 3,5 procent balanserades detta av en
nedgang av bostadshyggandet pa 2,5 procent. Och den kommunala
investeringsexpansionen, som under de tidiga.re aren pa 1960-talet
legat pa i genomsnitt 10 procent, hal" bringats ned till ungefar halften.
Den statliga investeringsokningen holl sig en halv procent under total·
siffran.
Var stravan att mot bakgrunden av balansbristen i utrikeshandeln
prioritera industrin kan salunda nu i eftel"hand siffermassigt verifieras. Ingripandena for att dampa Val" icke prioriterade efterfragan
skedde genom en schabloniserad form av byggnadsreglering riktad
mot ur folkhushallets synpunkt mera sekundart betonad bygg~nskap.
Bank- och kontorshus, varuhus, kyrkor och hensinstationer 'ar exempel
pa dessa objekt. For dagen redovisas en icke realiserad ko hos den
byggnadsreglerande myndigheten, vilken uppgar till ca 2 miljarder
for sadana byggobjekt.·
Men vi hade ocksa en del andra tendenser, som lugnade ned efter-
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fragan. Ingripande gjordes salunda mot konsumtionen. Det foranleddes av en arlig inkomststegring om ca 10 procent och tog sig uttryck
i den vid mitten av 1965 inforda hojningen av omsattningsskatten
- 3 procent - vars verkningar strackte sig over 1966. Den hojda
bilaccisen medverkade ocksa - tillsammans med andra inslag, t. ex.
de under strejkhot utdragna avtalsrorelserna - patagligt till att bryta
trenden av standigt stig,ande bilkonsumtion. Hojningen av spritpriserna
verkade i samma riktning.
Saldot av dessa atgarder kan avlasas dari att bristen i var bytesbalans reducerades med drygt ett par hundra miljoner. Den uppskattas dock alltjamt till 850 miljoner. Dar skall emellertid observeras att
vi har haft otur med "terms of trade". Med oforandrade export- och
importpriser i forhallande till 1965 skulle forbattringen formodlig.en
ha legat vid ca en halv miljard.
Vidare kan namnas att vart turistvasende under 1966 visade ett
negativt utfall pa 730 miIjoner. Vi reste med andra ord som turister
upp for 730 miljoner kroner mer an vad vi fick in pa de turister som
kom hit till oss. Den negativa okningen dar blir storre fran ar till ar
i en takt av ungefar 150 miljoner. Och prognoserna for innevarande
ar sager att vi far ett valutautflode pa turismen pa omkring 875 miljoner kronor. Vart gradvis okade valstand tar sig alltsa uttryck i en
standig okning av semesterresor till Kanarieoarna, Rivieran, Mallorca,
Rhodos och andra platser. Darigenom staIIes var industri infor ett
standigt okat krav pa att inte hara valutamassigt kompensera var
stigande import utan ocksa att tacka den stigande forlusten i var turistbalans.
Infor nasta budgetar ar vara problem ganska enahanda. Vi forsoker
att oka vara inkomster med ca 10 procent per ar - eller kanske nagot
darunder. Vara reala resurser kan daremot i basta fall oka med 4 procent under 1967. Och vi kommer aven i fortsattningen att i stor utstrackning placera var efterfragan pa utlandsresor oeh i importvaror.
Problemet med var bytesbalans star darfor framfor oss med samma
styrka oeh aktualitet 1967 och 1968 sam under de sistforflutna tva
aren, och motmedlen maste ocksa i stora drag bli desamma.
Var valutaskapande industri - oeh darmed menar jag bade exportindustrin och, den hemmamarlaladsindustri som i dag till stor del utan
tullskydd skall konkurrera med utlandet - maste ges erforderlig tillgang pa arbetskraft och kapital. Arbetskraften ar kanske inte for dagen
sa sarskilt bekymmersam, eftersom vi just nu allmant har ett avlugnande arbetskraftlage, men kapitalefterfragan ar alltjamt lika stark.
Likasa kvarblir bostadsbyggandet pa grund av sin vikt och betydelse
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oeh sitt absoluta sammanhang med industrins expansion pa. en hog
niva. Igangsattningsprogrammet reduceras visserligen i ar fran 92 000
till 90 000 lagenheter men ar pa grund av sasongforskjutningarna
realt sett storre 1967 an 1966. Reduktionen pa byggnadssidan ger
mojligheter till en expansion av industriinvesteringarna pa mellan
5 oeh 6 procellt. Detta skall ses mot en total investeringsokning innevarande ar beraknad till 4 procent.
Den kommunala expansionen under 1967 beraknas av kommunerna
sjalva komma att aka med drygt 10 procent men kommer genom i statsverkspropositionen foreslagna atgarder att bringas ned till en okningstakt pa ungefar 7 a 8 procent. Skol- och sjukhusbyggena yager tungt,
liksom aven de foljdirivesteringar som vart hoga bostadsbyggande foranleder. En medveten stimulans av hyggande av barnhem spelar ocksa
en viss roll. Vi har namligen 'betraktat de gifta kvinnornas intrade pa
arbetsmarkaden sa viktig att det offentligas medverkan i barntillsynen
i okad utstrackning ar nodvandig.
Den statliga investeringsexpansionen haIler sig under 1967 pa blygsamma 1,5 procent. Genom dessa atgarder far naringslivet utrymme
for en fortsatt investeringsexpansion uppskattad till 3,5 procent;
d. v. s. det kommer i stort sett att ta ut Sill del av den totala investeringsokningen, som under 1967 uppskattas till ca 4 procent. Denna
uppskattade okning for naringslivet baserar sig pa foretagens egna
redovisade planer.
Bakom dessa prognossiffror ligger en serie politiska stallningstaganden och ekonomiska avvagningar, som tillsammantagna ger
underlag for en sifferprecisering. Jag skall darfor nu overga till en
redovisning av den mera politiskt betonade problematiken.
Den starka ambition att snabbt gora mycket pa alIa omraden som
vi haIler oss med - och som jag tror ar signifikativ for alIa avancerade nationer med fri demokrati och en fri debatt - gor att vi ibland
kommer ganska nara den grans dar faran for overanstrangning hotar.
Oeh da vi inte viII acceptera arbetslosheten som korrigeringsmedel
aterstar enligt min mening bara de andra medlen: finanspolitik ibland kompletterad med fysiska regleringar - samt rante- och
kreditpolitik.
Jag far ofta ta emot forebraelser for att finanspolitiken ar for
svag och att den bor skarpas. I sjalva verket vaxer en sadan uppfattning fram ur den olust man kanner av ett hogt rantelage oeh kreditrestriktioner, utan att man egentligen har klart for sig vad en starkare
finanspolitik innebar eller i varje fall inte besvarar sig med att tanka
den logiska tanken till slut.
Men nu har var finanspolitik i traditionell mening inte varit svag
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1960-talet. I allmanhet har budgeten varit totalbalanserad. Oeh
langre kan man inte komma i praktisk politik. Ett undantag ar nu
lopande budgetar, dar den statliga upplaningen uppskattas till ea 1,4
miljarder. Detta bor dock s'es mot bakgrunden att de statliga investeringarna oeh den statliga upplaningen, som finansieras over budgeten,
uppgar till ea 4 miljarder for innevarande are Oeh en viss dampning
av konjunkturen spelar val ocksa sin roll oeh ger oss en storre toleransmarginal for den statliga upplaningen. Den rekommenderade skarpningen av finanspolitiken kan endast ske genom ytterligare beskarningar av anslagen i statsverkspropositionen eller ytterligare skattehojningar utover dem vi har eller kommer att foreslas.
_
Jag ar medveten om att jag far manga sympatisorer, om jag~sager
att nu skall vi ha en brutalt hard budgetbehandling; nu skall vi spara
i statens utgifter. Det senare ar rent allmant sett myeket populart, sett
mot den skatteborda vi alIa pressas aVe Men vid en mera konkret konfrontation med problemen blir man snart pa det klara med att det
finns vasentliga reservationer i besparingsnitet. Det far t. ex. inte drabba det omrade dar vederborande har sina speeiella intressen. Jag behover bara erinra om tva avsnitt av stor budgetfinansiell b·etydelse. Det
ena ar statstjanstemannens loneforhandlingar, dar finansministerns behoy av att halla igen pa utgiftsstegringarna bl. a. foranledde en oppen
och for tredje man - eleverna - myck~et besvarande konflikt. Det andra avsnittet ar forsvaret, dar regeringens sparsamht nu har foranlett en
for dagen oppen politisk konflikt. Jag tror den ar tillfallig, men den
ar i varje fall i dag ett faktum.
Jag tar detta som ett par illustrationer till vad jag sagt. Oeh samma
intressekonflikt aktualiseras nar de galler bilisternas syn pa vaganslagen, jordbrukarnas syn pa prisstodet at jordbruksnaringen,
hyresgasternas syn pa den statliga bostadssubventionen, barnfamiljernas syn pa familjepolitiken, de divergerande uppfattningarna pa
u-Iandshjalpen o. s. v. Overallt finns det manniskor som anser att just
deras intressen gar fore alIt annat. Till oeh med gamle Marx sade ju
pa sin tid att det enda som inte ljuger ar intresset. Det ligger sakert
en stor sanning i det konstaterandet.
Jag har saledes efter manga ars erfarenhet kommit fram till att den
grupp som viII ta den sista konsekvensen av det ofta framforda kravet
pa en starkare finanspolitik far raknas in i "de avvikande minoriteterna" - for att anvanda' en modern boktitel, om jag minns ratt utan alIa jamforelser i ovrigt.
Finansdepartementet sande redan fore midsommar ut en rundskrivelse till alIa berorda myndigheter oeh meddelade att det var nodvandigt att arets petita fiek skilja sig fran tidigare ars dari att det denna
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gang inte fanns utrymme for nya reformer, oeh darest krav pa sadana
framfordes skulle samtidigt motsvarande besparingar inom verket
redovisas pa andra omraden. Finansdepartementet gay oeksa pa varen
1966 genom foredragningar i forsvarskommittt~n ekonomiska redovisningar for kommande budgetbehandling, som gjorde det helt klart att
de automatiska kostnadsstegringarna i forsvarsutgifterna inte kunde
tillatas fortsatta.
Sadant ar val inte sarskilt lustigt att lyssna pa. Det passar ju manga
ganger inte ihop med dell egna uppfattningen. Oeh med nagra fa
undantag har finansdepartementets modosamma oeh energiska pedagogik haft liten framgang. Arets budgetbehandling har nodgats ga hart
fram over petitaonskemalen. Det kan jag bl. a. verifiera med foljande.
Bostadsbyggandets igangsattning redueeras med ett par tusen lagenheter. Vagbyggnadsanslagen Jigger oforandrade. Med hansyn till lonekostnadsstegringarna betyder det realiter en viss minskning i vagbyggandet. Familjebostadsbidrag, studiebidrag, studiemedel oeh barnbidrag ligger ocksa oforandrade, trots penningvardeforsamringen.
Arbetsmarknadsanslagen lamnas pa det hela taget oforandrade. Vi
skriver n~d anslaget till beredskapsarbeten oeh skriver upp anslagen
for omskolning oeh rorlighetsbeframjande atgarder. Nagra egentligt
nya reformer foreslas inte. Hojningen av forsvarskostnaderna stannar
vid 350 miljoner i lopande priser mot nara 900 miljoner vid ett fullfoljande av den gamla forsvarsoverenskommelsen. Antalet nya tjanster i statsforvaltningen begransas till 1 500, mot en normal okning
6 000 om aret under 1960-talet.
Daremot tar vi konsekvenserna av ett fullfoljande av loftena till
vara folkpensionarer. De far bade under 1967 oeh 1968 sina standardtillagg vid sidan om kompensationen for levnadskostnadsstegringen.
Var ambitiosa skol- oeh utbildningsreform fullfoljes, oeh vi tar sjalvfallet konsekvenserna av arets lonehojningar. Dessa utgiftsokningar
uppgar till 2,7 miljarder, mot 3,8 innevarande are I lopande priser ar
det en okning med 8 proeent. Okade lonekostnader oeh folkpensioner
tar nara ha.lften av den kostnadsstegring som arets budget innebar.
Efter denna harda behandling av petita oeh onskemal kvarstod for
mig oeh mina medarbetare ett statligt lanebehov overstigande 2,5 miljarder for kommande budgetar. Vi bedomde det allmana konjunkturlaget sa att en statlig upplaning om ea 1 miljard kunde forsvaras utan
att andra intressen traddes for lla.ra, samtidigt som kravet pa en rimligt
stark finanspolitik anda skulle kunna anses vara realiserat.
Nar jag talar om alIa berattigade intressen pa lane- oeh kapitalmarknaden viII jag i korthet kommentera den saken. Den svenska industrin, som under 1950-talet kunde vinstfinansiera sina investeringar
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till 100 procent eller t. o. m. annu mera - den hade med andra ord
mojligheter att lana ut pengar till andra an industrin sjalv - har i
dagens hardnande priskonkurrens pa varldsmarknaden och med hansyn till den egna kostnadsutvecklingen nu hamnat i ett Iage dar sjalvfinansieringen stannar vid ca 60 procent. Har uppenbarar sig alltsa
en tung och vagande kund pa lanemarknaden som inte kan oeh inte
heller bor avvisas.
Var kommunala expansion har varit i hog grad kapitaikravande.
Medelutdebiteringen for Sveriges kommuner var for tio ar sedan kr.
12 :60 totalt. Den ar nu kr. 18 :60. Och det finns atskilliga, ratt stora
och expanderande stader i Mellansverige dar expansionen har tvingat
upp utdebiteringen till omkring 20 kronor. Infor den utvecklingen ar
tveksamheten infor nya kommunala skattehojningar begriplig. Man
vander sig darfor med alIt starkare krav emot kapitalmarknaden infor
den kommunala investeringsexpansion som man i regel med fog anser
vara ofrankomlig. Pressen pa kapitalmarknaden kommer med all
sannolikhet att vara oforandrat hog, och finansministem bor sa langt
mojligt avhalla sig fran att ta hand om marknadens tillgangar. Jag har
forsokt losa problemet pa foljande satt.
For det forsta bor kapitaltillgangen och arbetskraften forb'ehallas
de ur folkhushallets synpunkt viktigaste omradena: industrin, bostaderna, skolorna samt sjuk- och vardanstalterna. Den nu gallande byggnadsregleringen, som ur effektivitetssynpunkt inte har varit helt tillfredsstallande, stads upp genom ett forslag om att de sekundara byggnadsobjeken skall beliiggas med en investeringsavgift pa 25 procent,
for den handelse de igangsattes efter den 1 mars i ar och fore den
1 oktober 1968.
For det andra nedbringas den statliga upplaningen till ca 1 100
miljoner genom ett skattepaket, som ger staten 1 400-1 500 miljoner
i okade inkomster. I det sammanhanget viII jag meddela att inkomsterna har beraknats oka med 9 procent for svenska foiket under 1967
och med 8 procent under 1968. I den politiska debatten brukar det
ibland sagas att finansministem ar varldsmastare i att rakna fel; oeh
dessutom raknar han alltid fel bara at ett hall. Han har alltid en liten
reserv nar aret ar slut. Det dar kan dock forklaras med att vi under
tidigare ar bara har vetat lonerorelsens omfattning for det ar da
budgeten lagts frame Men eftersom budgetaret ocksa omfattar halva
det foljande kalenderaret har vi for detta nojt oss med att rakna med
en s. k. inflationsfri inkomstokning, d. v. s. bara i runt tal 4 procent.
Detta har varit betingat av vissa skal, hI. a.. det att vi inte har
velat foregripa de forhandlande arbetsmarknadsparterna alltfor
myeket. Det var forst i fjol som jag giek ifran det oeh talade om att
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jag ansag det vara lampligt att stanna vid 6 procent. Tyvarr horde
man inte sa bra pa det orate
Vi har saledes tidigare raknat med en inkomstokning pa 4 procent
under halva hudgetaret, och det har medvetet varit for lagt. Men jag
har trostat mig med att det under ett budgetar kommer inte mindre an
tre tillaggsstater som kostar pengar, och darfor kan det behovas en
reserve Nu vet vi hurudana loneavtalen skall vara under tre ar framat
och har raknat med en inkomststegring
9 procent i ar - som jag
sade - och 8 procent nasta are Vi har beraknat skatteinkomsterna
hiirefter och naturligtvis ocksa riiknat upp omsattningsskatten med hansyn till dell konsumtionsokning som vara nationalbudgeterare har rak·
nat frame Den dar reserven som man till aventyrs har kunnat trosta sig
med tidigare i ar ar val inte att rakna med denna gang. Berakningarna
nu ar sakerligen mera realistiska an tidigare.
Den £orsta punkten i skattepaketet ar att folkpensionsavgiften foreslas hojd fran 4 till 5 procent av den taxerade inkomsten, dock med
en maximering till 1 500 kronor. Tidigare var det maximerade beloppet 1 200 kronor. Samtidigt justeras nu det schahloniserade avdraget for erlagd kommunalskatt. Resultatet av denna operation ar att
den direkta skatten stiger for gift person med inkomst over 17 000
kronor per ar oeh for ogift med inkomst over 8 000 kronor. Skattehojningen okar successivt och nar sin hogsta hojd vid en inkomst pa
40 000 kronor och darover, da den direkta skattehojningen ar 300
kronor.
For inkomsttagare under namnda 17 000 respektive 8 000 kronor
i arsinkomst blir det i stallet en skattesankning genom operationen med
det sehabloniserade avdraget for kommunalskatt. Den sankningen blir
i basta fall 280 kronor. l\1an kan gora langa utlaggningar om detta,
men tanken har i korthet varit att vi forsokt ta hansyn till vederborandes betalningsformaga nar denna operation pa de direkta skatteskalorna gjorts.
Som nr 2 i skattepaketet kommer en hojning av motorfordonsskatten
med 50 procent. Den hojda skatten tas ut forsta gangen i februari
1968, samtidigt som trafikomlaggningsskatten i och med 1967 forsvinner. Den reella hojningen for en hil av normaltyp - standarden
stiger, och jag tillater mig darfor att rakna med Amazonen 80m normalvagn for svenska folket - ror sig foljaktligen om ett par tre tior
om aret.
Det finns emellertid ytterligare ett argument for hojningen. Om man
applicerar statistiska centralbyrans levnadskostnadsindex pa bilen,
sa skulle hojningen ratteligen ha varit 57 procent; den slapp nu undan
med 50 procent.

pa

ARETS STATSVERKSPROPOSITION

9

Som nr 3 i skattepaketet kommer en hojning av tobaksskatten. Den
slar over hela sortimentet - hur det forhaller sig med snuset later jag
dock vara osagt - och kan exemplifieras med en tvaoring pa varje
eigarrett.
Slutligen justeras ocksa omsattningsskatten. Som ni vet inlevereras
den av det sista handelsledet till skattemyndigheterna oeh utgar med
9,1 procent pa farsaljningen under den senaste tvamanadersperioden.
Det fareslas nu att man skall inleverera 10 % pa forsaljningen.
I oppen redovisning betyder det att vi far en omsattningsskatt pa drygt
11 procent.
Sammanlagt ger alIt detta pa hela aret 1 440 miljoner i okade stats~
inkomster, oeh det skapar majligheter till det enda nya inslaget i arets
statsverksproposition, den naringspolitiska fonden om 500 miljoner
kronor. Detaljerna och riktlinjerna for detta nya stod at strukturomvandlingen i vart naringsliv kommer i sarskild ordning att framlaggas
for riksdagen i proposition nagon gang i slutet av februari - hoppas
jag. Men pengarna redovisas redan nu i riksstaten. Vi brukar alltid
gora det, aven om vi kommer nagon manad efter med detaljforslagen.
Den slutliga statliga upplaningen blir efter dessa operationer i runt
talI 100 miljoner.
I de offentliga kommentarerna till statsverkspropositionen ar det
framfor alIt det foreslagna stodet till naringslivets ubyggnad 80m har
tilldragit sig det storsta intresset. En overraskande negativ - oeh jag
vagar nastan saga aggressiv - hallning har intagits pa indnstrihall;
i varje fall offieiellt och an sa lange. Jag tyeker mig ha funnit nagot
av radsla far det allmannas intresse over huvud taget, for statens medverkan i utbyggnaden av nagot som jn anda i sista hand ar en hela
folkets angelagenhet. Det forefaller som om det skulle vara nagot
slags soeialiseringsskraek som gripit Industriforbundets kansli, nar
man dar inte ens haft tid att vanta pa forslagets utformning innan
man ar fardig att ford,oma det.
Aven fran banksidan har kritik horts av, om ocksa bevekelsegrunderna dar mahanda mera ar konkurrensfarhagor for en ny kapitalgivare pa marknaden. Jag har svart att forsta det senare oeksa, oeh
jag tror mig redan nu - med h~hsyn till att jag ser aktiva bankman
bland mina varderade ahorare - kunna ge det trostens evangelium
att del. inte heller i fortsattningen kommer att foreligga nagon risk
for att bankerna skall fa svart att lana ut sina pengar.
Om jag sedan i all korthet skall redovisa de tankegangar som ligger
bakom forslagets tillkomst, sa viII jag erinra om att skattebetalarnas
insatser for stod till industrin hittills inte i nagot avseende har avskrackt naringslivets man fran att utnyttja en sadan medverkan via
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staten. Hela vart system med investeringsfonder ar ju ingenting annat
an en skatterestitution till industrin oeh da pa bekostnad av skatteeftergifter, som i annat fall kunde ha givits till enskilda personer - eller
fysiska personer som det heter pa skattespraket.
De statliga insatsema for utbildning, forskning, omskolning oeh
andra slag av arbetsmarknadspolitiska atgarder kan efter tyeke oeh
smak rubrieeras som industristod eller stod at de arbetslosa. Pa samma
satt ar var Iokaliseringspolitik i bidrag oeh Ian ett industristod elIer
sysselsattningsstod eller en kombination av dessa bada, vilket man
viII. Jag talar nu inte om den flora av mer eller mindre fortaekta
ko~munala industristod som finansieras via kommunala skattemedel,
nar kommunerna ute i landet "talangseoutar" bland etableringsvilliga
industrier.
Ibland stalles staten infor krav pa rantesubventionerad langivning
- hittilIs har vi sagt nej, men krav har som sagt framforts - for stod
till vissa industrigrenar. Motiveringen har da varit att sadana Ian ges
i 'andra lander, darfor bor det ges aven hos oss. I praktiken finns det
alltsa inte nagon radsla for det offentligas medverkan. Man kan ha
vilken uppfattning man viII om detta, men ett faktum ar att de gamla
demarkationslinjerna mellan den privata industrin oeh statens oeh
kommunernas kompetensomraden har en klar tendens att suddas ute
Oeh initiativet Iigger i minst lika hog' grad pa den privata industrins
som pa den offentliga sidan.
Statens medverkan har hittills haft den karaktaren att man fatt
raeka en hjalpande hand da de egna krafterna inte har raekt till,
elIer att stada upp efter industrinedIaggningar, dar man inte haft
nagon som heIst uppfattning om vad som skulle ske harnast. Dr det
allmannas synpunkt ar detta ett framtidsperspektiv som inte ar till£redsstallande. Denna deklaration innebar dock ingen onskan om klafingrig, obefogad dirigering av svenskt naringsliv. Jag har pa nara hall
studerat den uppifran totalt reglerade oeh dirigerade ekonomin i vissa
lander, oeh de stu'dierna har inte gjort mig till entusiast for systemet.
Men att det i de demokratiska staterna i Vasteuropa haIler pa att
vaxa fram nagot nytt pa detta omrade ar det ingen som heIst tvekan om.
Fusioneringen oeh strukturrationaliseringen av den tyska oeh engeIska varvsindustrin, Iedd av respektive regeringar, ar ett tidens teeken
pa ett nytankande i en for denna branseh alIt hardare internationell
konkurrens. Den franska regeringens uppgorelse med den franska industrin om det allmannas stod i den industrielia utveeklingsproeessen
kan val enkIast illllstreras med ett eitat av min franske koIlega, som
efter avtalets traffande sade: "Detta nya system innebar att man avlagsnar sig fran ett lat-ga-system med likgiltighet for industrins utveek-
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ling. Den privata industrin kan icke endast vanda sig till staten vid
irakade svarigheter, for att sedan dra sig tillbaka. Stat och industri
hat ett gemensamt ansvar for den framtida utvecklingen."
Jag tror inte helle I' att nagon vid narmare eftertanke viII forneka
att vi fran den lilla, lokala, ortsbundna industriplaneringen nu har
kommit over till ett utvecklingsskede dar det mera riksbetonade oeh
hransehbetonade i utvecklingsplaneringen blir det viktigaste. Ingen
bestrider val heller att detta betyder en mera kapitalkravande kon~
centratioll i lltbyggnadsprocessen, med alIt vad det innebar, kreditstrukturellt och i andra avseenden, behov som givetvis bor stodjas och
underlattas. Genom en upfattning av utvecklingen i detta storre format
far vi oeksa mojligheter att undvika en del av den kapitalforstoring
som en planlas utbyggnad - den kan givetvis vara planmassig sedd
ur det speciella foretagets synpunkt men planlos ur bransehens synpunkt - for med sig. Dessutom kan vi i tid hilda oss en uppfattning
om konsekvenserna, vilka i dag ofta materialiseras endast genom ett
brev till arbetsmarknadsverket, vari meddelas att om tre manader sIal"
fabriken igen. De improvisationer som da blir nodvandiga ar inte alltid sa genomtankta som onskvart vore. Det viII jag garna erkanna.
Den naringspolitik som forslaget ar avsett att stodja ar val endast
till graden men knappast i sak ett nytt utspel. Den mase kompletteras
med en aktiv arbetsmarknads- oeh lokaliseringspolitik. Det allmannas
och naringslivets intressen blir i det prespektiv vi nu avlaser alltmera
sammanknutna, vare sig vi viII det eller inte. Malet ar ju ocksa gemensamt: folkhushallets val.
Naturligtvis kan detta arbete endast forsigga i samrad med naringslivet oeh berorda parter, oeh vi hal" att finna formerna harfor. Det bor
ga mycket battre has oss an pa andra hall, eftersom vi har ett pa det
hela taget gott samarbete mellan foretagen och de anstallda. Likasa
hal' vi en faeklig tradition, som innebar att arbetarparten ar klart positivt till en planmassig rationalisering, med de konsekvenser denna
kan fa. Detta ar inte utan vidare fallet i andra lander, dar man nu
brottas med samma problem.
En halv miljard, 500 miljoner, ar givetvis inte DagOD revolutionerande summa nar det galler industriell utbyggnad. Men vad 80m ar
avgorande for om ell investering kommer till eller inte ar ju manga
ganger den tillskottsfinansiering som gor att foretaget kommer till
stand. Jag forestaller mig att fonden i alIt vasentligt skall arbeta pa
en marknadsmassig lanebasis for finansiering med en klar inriktning
pa den mera planmassiga strukturomvandlingen. Formerna ar annu
inte genomarbetade, men industrins foretradare kommer att beredas
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tillfalle att framfora sina synpunkter pa problemen innan forslaget
detaljutformas.
Avslutningsvis viII jag understryka att arets budgetforslag praglas
av ett problem, som ar storre an alIa andra, och det ar var otillfredsstallande bytesbalans. Den strama finanspolitiken maste hela tiden
uppratthallas med sikte pa att underskottet dar efter hand elimineras.
Och den prioritering jag har beskrivit ar ett medel i denna poltik. Den
industriella omstallning som pagar har med hansyn till sina verkningar
aktualiserat kravet pa en mera aktiv oeh framsynt naringspolitik. Jag
menar att det forslag om en naringspolitisk fond som nu lagges iram
skall ge oss en extra mojlighet, som vi annars inte har, for att realisera
detta sista onskemal.
Personligen tror jag inte att vi skall dramatisera de pagaende industrinedHiggningarna mer an nodvandigt. Foretag har alltid lagts ned
oeh nya uppstatt, och bestaende foretag har expanderat. Vi har alltjamt
expansiva foretag, vilkas storsta problem ar att fa arbetskraft. Jag vagar darfor spa att vi pa det hela taget far en god sysselsattning under
1967.
Vi har ocksa tillatit oss att prognotisera en olrning av nationalprodukten pa 4 procent, alltsa litet mer an under det gangna aret. Likasa
raknar vi med en investeringsokning pa 4 procent samt en motsvarande
konsumtionsokning. Av kanda skal kommer den senare att fordelas
sa att privatkonsumtionen ligger under oeh den offentliga konsumtionen litet over medelstrecket.
Da vi samtidigt haIler upp och for vidare de grundlaggande reiormerna pa utbildnings-, forsknings- och aldringsvardsomradena oeh
forbattrar tryggheten for vara folkpensionarer, sa bor alIas var djupt
kanda olust for skattehojningar i nagon man kunna avledas. Om inte
alIa teeken slar feI bor 1967 kunna bIi ett medelgott ar enligt 1960talets monster, och det ar inte daligt, sett i den ekonomiska historieskrivningens perspektiv.

Ordforanden: Jag her att fa tacka statsrildet Strang for ett utomordentligt intressant och simulerande foredrag. Trots det overtygande
satt varpa finansministern framforde sina synpunkter finns det rnahanda anda nagon invandning att gora, oeh darfor forklarar jag nu
ordet fritt.
Fil. dr Goran Ohlin: Herr ordforande! Det ar inte for myeket sagt att det
senaste aret bade utomlands oeh har hemma har inneburit en forsamring av
konjunkturerna, som annu inte behover betraktas alltfor allvarlig men som i
manga avseenden ter sig mera genomgripande an tidigare konjunkturdampningar under efterkrigstiden. Det rader en hetydande osakerhet infor det nya
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aret, som ger diskussionen om var ekonomiska politik en sarskild spanning oeh,
tror jag, ett storre allvar an statsradets Strangs optimistiska framstallning gay
intryek aVe
Jag antar att det under tidigare ar ratt ofta kunde te sig som om finansministerns kritiker var nervosa passagerare i baksatet, som ropade at honom att
ta det lugnare i utforsbaekarna, att bromsa in oeh haHa tillbaka. Som varj e
bilist har val herr Strang sitt eget korsatt, som inte ar latt att andra pa. I ar
gar det kanske inte lika fort i alla avseenden, men i staUet haIler vi pa att ga
in i en kurva, oeh ingen vet vad som doljer sig runt hornet. Fragan ar om vi
fortfarande skall bromsa, eller om det ar tid att ge mera gas, om vi skall kora
over litet mera at hoger eller at vanster. Det rader en osakerhet om framtiden,
som horde tas i heaktande vid utformningen av var ekonomiska politik.
Utomlands rader i nastan alla stora industriHinder den overtygelsen att 1967
kommer att hli ett ar med lagre tillvaxt, hogre arhetsloshet oeh fortsatt inflation
- aven om den i de fIesta lander hlir langsammare an hos oss. Oron over betalningsbalansen oeh valutaproblemen ar ganska stor utom dar man - som
exempelvis i England - har fort en sa hard stabiliseringspolitik att man kan
saga att man offrat sysselsattning oeh tillvaxt pa den yttre balansens altare. Det
perspektivet tyeker jag att nationalbudgeten oeh aven finansplanen tar val liitt
pa. Det ar visserligen sant att hela finansplanen andas en myeket stark med..
vetenhet om vart bytesbalansprohlem pa lang sikt, oeh man far hoppas att den
foreslagna politiken atminstone lyekas med vad den foresatter sig, namligen att
forhindra att var hyteshalans forsamras ytterligare. Men vad man har anledning
fraga tyeker jag ar hur beredda vi ar att mota den situation som skulle uppsta
om vara ganska optimistiska exportprognoser inte haIler. Det ar langt ifran
osannolikt att den forsamring av konjunkturerna som ager rum overallt pa vara
utHindska marknader kan sia igenom mycket hart i en minskning av dessa Ian..
ders import fran oss.
Vi skall inte tala om det braekliga raddande stra som den oforklarade restposten i betalningsbalansen hittills har inneburit. Jag lade marke till att statsradet Strang eiterade den uppskattning av underskottet i var betalningsbalans
som forekommer i finansplanen, dar man har tolkat 500 milj oner av denna
restpost som en oforklarad oeh oforklarlig oeh oredovisad export. Men det ar
en ren gissning. Mojligheten att hela restposten ar en kapitalimport ar en verklig mojlighet. Oeh den restposten har uppfort sig oberakneligt i det forflutna.
Den kan gora det igen. Man kan inte lita pa den.
Det ar ett allvarligt problem inte bara for oss att man, delvis som en para..
doxal folj d av det utvidgade internationella ekonomiska samarhetet, har sa fa
oeh sa sma mojligheter att nu for tiden paverka den yttre halansen utom via
den allmanna ekonomiska politiken. Det ar nastan som om vi yore tillbaka pa
en guldmyntfot - i varj e fall sa lange vi inte allvarligt diskuterar mojlig..
heterna av en devalvering. Vi kan hli tvungna - aven om statsradet Strang
forklarat att han inte har nagon som heIst lust till det - att skruva ned hela
vart ekonomiska liv for att astadkomma den nodvandiga balansen i vara utrikes betalningar.
I det korta loppet ar kanske alIt vi kan gora att hillla andan oeh hoppas pil det
basta. I det langa loppet maste vi, som oeksa herr Strang betonade, anvanda den
frist vi har for att aka var konkurrenskraft oeh var produktivitet oeh forsoka
kompensera de starka lone- oeh kostnadshojningarna. Om detta handlar oeksa
i sj alva verket herr Strangs finansplan. Anda maste jag saga att det som jag
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finner vara det mest beklammande ar hur litet uttryck herr Strangs budget i ar
ger just at amhitionerna att komma tillratta med detta problem.
Efter detta overgar jag till sj alva budgeten. Jag maste emellertid tillsta att
jag finner det svart att fa ett samlat grepp om den. Hur jag an bar mig at faller
den sonder i tva delar, som inte har stor likhet med varandra. Vi har a ena
sidan en budget som i stort sett betyder en order om pa stallet marsch. For
offentliga sektorn innehaller den ingenting vasentligt nytt utom moj ligen just
sin avhallsamhet. Och jag vill absolut inte salla mig till dem som yrkar pa att
just deras intressen borde ha blivit mera generost tillgodosedda. Jag noj er mig
med att konstatera vilka prioriteter man fran regeringshall har givit uttryck at
i budgeten.
i
Klart ar emellertid att man har kapat, filat och bantat ned askanden och petita for att trots de stora automatiska utgiftsokningarna pa olika omraden kunna halla sig inom en mycket snav ram. Och man har lyckats att pa intaktsidan
skrapa ihop sa mycket som 1,5 miljarder i okade inkomster samt astadkommit
"en stram budget".
Men i den andra delen av finansplanen finner vi i stallet ett forslag om en
ny naringspolitik, med den fond som herr Strang har talat om och som uppgar
till 500 miljoner. I budgetsammanhang ar det inte nagot litet belopp. Och det
forslaget ar mycket vagt beskrivet och motiverat. Herr Strang var overraskad
over att' kritikerna pa denna punkt har talat i fortid utan att egentligen veta
vad avsikten med fonden are Men jag forstar egentligen inte vad man annars
kan gora, sa ilange motiveringen inte presenteras klarare. Skall kritikerna kanske
halla mun till februari?
I sjiilva verket maste man forsoka hedoma forslaget pa den has som hittills
har varit tillganglig. Och vad som redan tycks vara klart ar i varj e fall att man
vill ta ett steg, som skulle hryta upp var kapitalmarknad ytterligare och infora
ett nytt prioriteringssystem. Tanken bakom forslaget ar val att vi maste vidta
selektiva atgarder, eftersom vi inte har rad till generella lattnader i finans- och
penningpolitiken, vilka endast skulle forsamra var hytesbalans annu mera och
driva pa inflationen. Men som statsradet Strang paminde oss har vi ett otal
selektiva atgarder. De som narmast heror detta omrade ar val lokaliseringspolitiken och kosystemet pa obligationsmarknaden. Foljaktligen kan det mycket val ifragasattas om det foreligger ett hehov av ytterligare instrument.
For ovrigt ar det langt ifran klart att selektiva atgarder for prioritering av
vara investeringar ar vad vi borde vidta just nu. Herr Strang talade om den
prioritering av investeringarna under 1966, som resulterade i en okningstakt
pa mellan 5 och 6 procent. Det var" redan mindre an de 9-10 vi hade 1965.
Nu skall investeringarna prioriteras under 1967, och den prognos vi har
pekar pa en okningstakt pa ungefar 3 procent. Om detta ar prioritering, fragar
man, sig hurudana investeringarna skulle ha hlivit utan prioritering - eller
om vi och de kan riskera mera prioritering.
Ma'n vagar val ocksa pasta att de industrier man har i tankarna nar det galler forslaget om stodfltgarder ur den naringspolitiska fonden inte forefaller
vara vara mest dynamiska tillvaxtindustrier utan snarare prohlemindustrier.
Det ar mycket mojligt att speciella stodatgarder maste overvagas for sadana industrier, antingen ur sysselsattnings- eHer lokaliseringspolitiska synpunkter.
Men detta forefaller inte vara nagon tillvaxtpolitik. En tillvaxtpolitik skulIe
vara en medveten och allvarlig stravan att hoj a de produktiva investeringarnas
tillvaxttakt over huvud taget.
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Nu forefaller det emellertid klart att investeringsvilj an inom det svenska naringslivet som en falj d av bade kreditbristen och den daliga Ionsamheten hal"
mattat av betydligt under det senaste aret. Den prognos om en bIygsam okning
pa 3 it 4 procent under 1967 som ingar i finansplanen ar kanske narmast optimistisk. Man kan ifragasatta om inte tiden hal" kommit for en Iattnad i finanspolitiken, exempelvis ett frisHippande av investeringsfonderna. Sadana atgardel" tar tid att forbereda, och annu langre tid tar det innan de far effekt. Kreditatstramningen hal" mycket tydligt visat det, fast i motsatt riktning. Tiden for
att forhindra ett bakslag i vara tillvaxtinvesteringar ar nu.
Jag viII ocksa mycket allvarligt foresla att vi funderar pa am vi hal" mojIig:
heter att i storre utstrackning anvanda oss av utlandskt kapital for att vidga
utrymmet for dessa investeringar, nar det nu ar sa svart att passa in dem i Val"
ekonomiska situation som det tydligen are
Ett av monstren i val" ekonomiska politik under efterkrigstiden hal" just varit
att vi genom en snav politik hal" hallit tiIIbaka investeringarna, nar risken for
overhettning har varit for stor. Vi hal" darigenom skapat ett utrymme, som
sedan hal" fylIts upp av den offentliga sektorn: bostadsbyggande och kommunala
investeringar. I det avseendet ar jag radd for att arets budget inte innebiir nagot
nytt. Ty det ar ju precis vad den innebar: den ekonomiska tillvaxten riskerar
att komma i kIiim mellan a ena sidan hotet om valutakris och inflation och a
andra sidan vara uppskruvade investeringsambitioner nar det galler bostader
och kommunala anHiggningar.
Sammanfattningsvis viII jag saga att denna budget hal" slagit mig som en
till sin karaktar forbluffande konservativ budget. Och jag tyckte det val" helt
i sin ordning nar statsradet Strang i kvalI citerade en av de Caulles finansministrar, som talade med sadan varme om sambandet melIan staten och industrin. Jag tycker att det kanske ar en "gaulleistisk" bud~et herr Strang hal"
Iagt frame A ena sidan innehaller den ett relativt starkt stabiliseringsprogram,
och a andra sidan kommer den med ett paternalistiskt forslag att ta vissa industrier under statens beskydd. Jag viII inte forneka att det ar en budget som
uttrycker god insikt om vara problem, en budget som sIal" till bromsarna for att
inte forvarra situationen. Men jag kan inte se att den visar en vag ut ur vara
problem.
Professor 'Erik Lundberg: Herr ordforande! Dr Ohlins .i iimforelse med
bilen val" pa manga satt utmarkt! Jag tycker att den gay en bild av hela problematiken. Det ar just en kurva vi gar in i. Man ar ocksa overtygad om att det
inte ar fraga om nagon QVergang till hogertrafik under nasta aI", enligt foreliggande budget. Snarare blir det en korning annu langre ut mot dikeskanten
pa vanster sida.
Jag viII hal" ta upp nagra fragor som galle1" bedomningen av laget, pa nagra
punkter kompletterande vad dr Ohlin hal" framholl, och dels de medel for finanspolitik och annan politik som kan utlasas ur finansplanen. Jag hal" stor hogaktning for den allmanna upplaggningen av finanspolitiken, och jag hyser stor
respekt for det satt pa viIket man haIler tillbaka okningstakten i statsutgifterna.
Likasa hal" jag aktning for de skattehojningar som foreslagits, framfor allt med
hansyn till detta submiU som har accepterats i finansplanen att man bromsar
upp en annars moj lig total efterfrageokning. Det star namligen tydligt i finansplanen och i £orsta kapitlet i nationalbudgeten hur en mo jlig efterfrageokning
pa 4,4 procent genom dessa finanspolitiska uppbromsningsatgarder hal" bantats
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ned till 3,8 procent. Att detta skrivits ut direkt tycker jag ar mycket hedervart. Det betyder att man inte pressar upp sysselsattningsgraden igen utan hid~er tillhaka den pa den lagre niva som ar en nodvandig betingelse for den planerade, ekonomiska politiken. Och det kravs en del mod for att skriva ut sadant
direkt. Det kan bli mycken kritik pa den punkten.
I nationaIhudgeten finns ocksa en herakning av vad vinsten kan bli av en
sadan nedbantning av efterfragetrycket. Den nedbantningen - pa omkring 500
miljoner enligt mina uppskattningar - skulle svara mot en forbattring i hetalningsbalansen pa 250 miljoner, jamfort med vad som annars hade varit mojligt. Det ar val en i och for sig rimlig kalkyI. Vi raknar ju med en marginell
importhenagenhet i nationell inkomstokning pa 40 procent, och vi skall val ha
nagon effekt aven pa exportsidan av denna efterfragedampning.
Man far pa ett pedagogiskt bra satt helyst avvagningen mellan a ena sidan
att oka efterfragetrycket genom att halla uppe en hogre grad av sysselsattning
och a andra sidan vad man vinner i fraga om hetalningsbalansen.
Sedan ar det nodvandigt och hor val till skrivsattet, att man utrustar forsvaret for budgetpolitiken med falska precisioner. Siffermaterialet inbj uder j u till
detta. Spraket racker inte till. Sa star det hI. a. att en ytterligare uppbromsning
av efterfragetrycket skulle medfora sa stora olagenheter i andra hanseenden
att det framlagda forslaget just ar den riktiga graden av upphromsning. Det
diskuteras inga andra alternativ, utan det star bara mycket bestiimt skrivet pa
det sattet.
Nar jag nu ar inne pa den positiva sidan viII jag ocksa uttrycka min gladje
over att nationalbudgeten ar sa pedagogiskt val skriven. Jag kommer ihag att
jag forra aret framforde vissa anmarkningar i detta avseende. Nu far man av nationalbudgetens forsta kapitel alldeles klart for sig a ena sidan tendenserna i
utvecklingen utan skarpning eller annan forandring i den ekonomiska politiken
och a andra 8idan vad 80m faktiskt blir forandringen med de atgarder som
foreslas i finansplanen.
Vidare star det klart och avsIojande - vilket aven dr Ohlin namnde om hur politiken i olika hanseenden har misslyckats under 1966. Trots de atgarder
som vidtagits har vi fatt en mycket stark pris- och lonestegring. Vi har fatt en
svag betalningshalans, och vi har fatt en investeringsinriktning som inte varit
den onskvarda i alla hanseenden.
Betraffande fragan om Ionekostnadsstegringen star det i nationalbudgeten att
man riiknar med en stegring av lonekostnaderna per timIne av storleksordningen 10 procent inklusive hojningen av ATP. och andra avgifter. Det ar en
valdig kostnadsbelastning for naringslivet. A andra sidan raknar man fram och
hanvisar till en normal genomslagskraft av kostnadsstegringar pa priserna och
kommer till en konsumentprisstegring pa 3,5 procent. Detta genomslag hlir ju
starkast pa tj ansteomradet och for den skyddade hemmamarknadsindustrien,
medan man daremot hetraf£ande exportproduktion och produktion i konkurrens
med importen far rakna med vasentligt mindre mojIigheter tin kompensation.
Det blir pa dessa dominerande delar av varuomradet kanske bara 1 it 2 procents prisstegring, med hansyn till de perspektiv pa utlandskonjunkturen som
·vi for narvarande hare
Dr denna synpunkt kan jag inte {orsta annat an att minskningen av vinstmarginalen for naringslivet i genomsnitt maste hli ganska vasentlig, raknat fran
1966 till 1967-68. En lO-procentig konstnadsstegring pa lonesidan och en
prisstegring pa t. ex. 2 procent pa produktionssidan samt en produktivitetsfor-
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battring pa hogt raknat 4 procent inom industrin i genomsnitt borde val
betyda en fortsatt sankning av vinstmarginalerna - och kanske, i aecelererat
tempo jamfort med tidigare ar.
En viss kompensation i fraga om vinstsumman far man genom sj alva produktionsokningen. Men nog skulle jag tro att perspektivet for vinstsumman och
for det som skall betyda sj alvfinansiering for foretageen maste hli ganska besvarande under 1967 oeh aven under 1968 med fortsatta tendenser i denna
riktning. Jag saknar tillrackligt med uppgifter i nationalbudgeten for att helysa denna problematik. Man gor dar en del kalkyler over det finansiella sparandet, genom att for olika sektorer fa fram skillnader mellan hruttosparandet
oeh lopande investeringsutgifter och konstatera att den offentliga sektorns
sjalvfinansieringsgrad ide'll hardare finanspolitikens tecken okar, i synnerhet om
man tar den offentliga sektorn i vidaste hemarkelse, da man inraknar APfondens okning och bostadsektorn plus de statliga oeh .kommunala utgiftsoverskotten. Om man raknar med relativt sma forandringar i sparandet for
hushallen och i balansen gentemot utlandet, sa far man fram en viss nedgang
i industrins sj alvfinansieringsgrad. Det folj er logiskt som en identitet av den ekvation som tyvarr inte ar explicit uppstalld i finansplanen. Men jag-tror - av
just namnda skal - att denna typ av kalkyl underskattar forsamringen i det
privata naringslivets och da sarskilt industrins sjalvfinansieringsmojligheter. Jag
formodar alltsa att sjalvfinansieringsgraden forsamras fran 1966 till 1967, att
industrins lage ar prekart ur synpunkten att kunna finansiera vaxande investeringar. Pa denna punkt ar jag salunda mera pessimistisk an de varit som skrivit nationalbudgeten och finansplanen.
Nar man sedan i olika sammanhang forsoker andas litet optimism rorande
vara stigande levnadskostnader, sa gor man det genom att valja lampliga ar
vid jamforeIser med utlandet. Man har funnit att vi inte haft en varre inflation - sanar som pa de tva senaste aren - an genomsnittet av andra lander.
Men a andra sidan - och det ar val det som ar vart problem - startade vi pa
en relativt hog niva. Vi ligger nu pa en levnadskostnadsniva vasentligt hogre
an kontinentens. Jag kan inte tanka mig annat an att Sverige star infor en suecessiv oeh langsamt fortgaende utj amningsproeess i fraga om produktivitet oeh
levnadsstandard. Det ar egentligen endast tack vare aterkommande varldskrie;
som vi har lyckats havda vart produktivitets- och levnadsstandardlage och
lyekats fa ett forsprang. En sadan suecessiv utjamning horde hetyda att vi hor
vara forsikti~a och ralma med en lagre nominell lonestegring an i utlandet.
Detta ar ett forsvarande moment i lonekostnadsinflationen.
Nar man da star infor en sannolikt besvarande forsamring i vinstsituationen
- och i avkastningen pa kapitalet antar jag - blir ju forsorjningen med externa medeI till foretagen en vasentlig fraga. I nationalbudgeten och finansplanen
gor man antagligt att detta heroende av externa medel plus den restriktiva
kredit- och kapitalmarknadspolitik som forts har gj ort att investeringsokningen
inom industrin hlivit Higre an planerat och aven ser relativt dalig ut nar det
galler expansionstakten for 1967. Detta antydde ocksa dr Ohlin.
Som understrykes i finansplanen ar industriinvesteringarnas utveckling- en
vasentlig fraga for var hetalningshalans gentemot utlandet. Om man raknar
fnin konjunkturtoppen forra gangen, 1961, sa har investeringsvolymen inom
industrin i genomsnitt inte stigit med mer an 2 a 3. procent per are Det ar
egentligen fraga om en ny stagnationsperiod. Vi hade en nedgang under 1964
men darefter en betydande aterhamtning, men i genomsnitt hlir okningstakten
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inte storre an den namnda. Oeh aven om 1961 ars niva var ganska ho.g" relativt
sett, sa ar det val en allvarlig sak nar man far sa dalig spratt pa investeringarna
inom det enskilda naringslivet, fram till aret 1967 - oeh detta infor de betalningsbalanssvarigheter vi nu har.
Mot den hakgrunden vill jag saga nagra ord om den foreslagna ekonomiska
politiken. Jag har redan prisat finanspolitiken i oeh for sig som ett vasentligt
bidrag till att halla sysselsattningsbalansen inom en hygglig ram. Sedan kommer dessa nya moment, som dr Ohlin berorde, oeh dar aven jag staller mig
kritisk. Det ar Hittare att vara kritisk nar man tolkar meningen med den nya
naringspolitiska fonden sa som man misstanker oeh hefarar att det kan hli.
DB. kan man upptaeka orovaekande perspektiv. Oeh jag gor den tolkningen
oeksa for att visa statsradet Strang vilka eventuella missforstand som en sadan
kanske iHviHig tolkning kan betyda.
Vad jag framfor allt vander mig emot - oeh det forstar jag oeksa var reaktionen fran Industriforbund oeh bankhall - ar den politiska infiltreringen i
forslaget. Man utmalar pa ett raffinerat satt fonden som en vanlig, forstaende
oeh ytterst generos hj alp fran statens sida till ett naringsliv som arbetar med
knappa vinstmarginaler oeh stora finansieringsproblem. Men i sj alva verket ar
det j u till stor del statsmakterna sj alva som i stor utstraekning franlkallar de
svarigheterna, som gor att industrin sedan maste lita till statens hj alp genom
denna fond. Vinstsvarigheterna ar bI. a. en foljd av loneutveeklingen under
en lang period oeh av de internationella konkurrensforhallandena. Men den
harda reglering av kredit- oeh kapitalmarknaden som tillampats har bidragit till
att haHa tillbaka investeringarna inom det enskilda naringslivet oeh industrin.
Fondpengarna hidrar hela svenska folket till genom en hojd omsattningsskatt
sags det i finansplanen. Fonden presenteras pa ett raffinerat satt.
Det brukar ofta papekas - jag tror att statsradet Strang oeksa gor det att det ar myeket farligt oeh godtyekligt samt endast ur politisk synpunkt forsvarligt att "gifta ihop" olika poster med varandra oeh bryta ut dem ur sitt
sammanhang for att darigenom overtyga motstandare oeh andra om att det ar
just pa det sattet man skall se pa fragorna. Jag tyeker inte att det ar rimligt
att t. ex. koppla ihop hojningen av omsattningsskatten med den akade utla..
ningshj alpen till naringslivet. I stallet tyeker jag att man snarare skall gifta
lika med lika oeh saga, att staten genom sin finanspolitik skall vidtaga en sanering av det allmanna ekonomiska klimatet genom omshojningen som i oeh
for sig skulle moj liggora en mindre stram kredit- oeh penningpolitik an vi haft
tidigare. Det ar j u det som ar meningen. Oeh sedan man gj ort detta Ianar staten
500 miljoner kronor extra utover. vad man skUlle behava gara, for att skapa
en fond som gor det mojligt att lana tillbaka pengarna till naringslivet.
Jag tycker att det ar pa det sattet man skall se pa fonden. Omsattningsskatten oeh den skarpta finanspolitiken ar till far att skapa den sanering av laget
som manga ropat pa lange. Sedan lanar staten 500 miljoner extra, som betyder att en rad industriforetag oeh andra plaeeras tiUbaka i obligationskon
efter staten - varefter staten ar hygglig nog att lana ut dem, eller finna andra
former for det stad at naringslivet som naringslivet inte fiek pa kapitalmarknaden.
.
Detta anser jag vara ytterst raffinerat, oeh det ar naturligtvis politiskt sett
mycket fint. Oeh sa som statsradet Strang talar ar det givetvis latt att fa manniskor att tycka att det dar egentligen ar riktigt hyggligt av staten. Med den
upplaggning fonden fatt ser jag den som en metod for staten att fa en battre
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kontroll over investeringarna och att astadkomma ett samspel melIan stabiliseringsstravanden oeh strukturrationalisering. Foretagens mojligheter aU finansiera sina investeringar blir sa hart pressade att det blir ytterst angelaget for
dem att erhalIa medel ur fonden.
Jag ar ganska saker pa att om denna politik genonlfores hart och raffinerat,
sa ar det ingen konst for finansdepartementet - elIer vern det nu blir som far
hand om fonden - att vad Industriforbundet an sager fa industriforetagare
att springa i trapporna for att fa medel .ur fonden, sa att de kan finansiera
viktiga investeringar. Principiellt ogillar jag det hela, men nar det kommer
till kritan far man pa finansdepartementet nog uppleva gladjen att se naringslivets behov av mede1 overvinna de principiella betankligheterna.
loch for sig tycker jag det ar alldeles rimligt att en socialdemokratisk regering gor pa detta satt. Det yore hojden om man inte gjorde det, nar man har
ett sadant tillfalIe· att med hj alp av denna fond och stod av kapitalmarknadsregleringar och hard kreditpolitik fa ett grepp over strukturrationalisering och
inriktning av landets finansiella resurser och dirigera dem at det hall som statsmakterna finner ha den hogsta prioriteten. Jag ar saker pa att statsradet Strang
pa ett helt overtygande satt kan bevisa att han har en myeket battre overbliek
over var ekonomi och vara ekonomiska utvecklingsmojligheter - tack yare
alla sina experter och mojligheterna att overblicka sammanhangen i stort an banker oeh enskilda foretag har, nar det galler sa viktiga saker som stora
strukturrationaliseringen av naringslivet.
Jag marker att jag kan tala mig varm om dessa ting ...
Dr Ohlin herorde forhallandena 1962, ett ar som vi ur ekonomisk-politisk
synpunkt ar stolta over. Da hade man samma tendens till nedgang i investeringarna inom industrin och andra delar av naringslivet vilket enkater under
hosten 1961 visade han pa. Pa ett tidigt stadium satte man da in en aktiv konjunkturinvesterings-fondpolitik och lattade pa penningpolitiken. Darigenom
kom det fram stora obligationsemissioner, oeh det blev aldrig nagon recession, utan nationalinkomsten steg som om det aldrig varit nagon tendens till
recession. Jag vet inte hur manga foredrag jag hallit om denna framgangsrika
politik, som gj orde att vi knappast sag nagot spar av den vantade recessionen.
Sa tanker statsmakterna tydligen inte gora denna gang. Detta ar anda en
allvarlig vandning i den ekonomiska politiken, nar man gifter samman stabiliserings- och strukturpolitiken oeh i stanet for att slappa pa investeringsfonderna och penningpolitiken borjar folja en ny linje. Det ar val sa att hade
kredit. oeh kapitalmarknaden under en lang tid fungerat pa ett ganska elandigt
satt med vattentata skott och med ett overmatt av regleringar, som har hetytt
starkt skilj aktiga forrantningskrav for de investeringar som gj orts. Det har
betytt en splittrad marknad, med konsekvenser for allokering av sparanderesurserna som hor ha varit ganska olyckliga. Oeh nu fruktar jag att man kan
komma att ga annu langre i' den riktningen. Det blir j u latt sa - som ocksa
dr Ohlin framholl- att nar storforetagen en gang horjar springa i trapporna for
att fa medel ur fonden, sa har de ett sadant overtag i fraga om kalkyler och
uppHiggning att det blir svart for dem som ser samhallet i stort att motsta oeh
inte saga j a till proj ekt som lagges upp pa ett overtygande satt. Jag tror att det
kommer att hli en oerhort besvarlig sak, hur den an ordnas, att centralt dirigera
sparandefonder med hansyn till de propaer som kommer fran naringslivet.
Herr ordforande! Det ar mojligt att denna min framstallning har verkat provocerande och att min tolkning av vad fonden hetyder ar nagot illasinnad.
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Det kanske ar fraga om nagot helt annat. Man har kanske tankt sig mera bankmassiga former for fondutslappen. Det yore mycket intressant for oss har i
salen att i sa fall fa hora vad som verkligen ar meningen med denna nya give
Fil. lie. Gosta Dahlstrom: Herr ordforande! Jag viII borj a med att knyta
an till liknelsen om bilkorningen i kurvan. Jag finner att den dar kurvan ligger
ganska dimholjd. Det finns namligen punkter i halansen, dar anvandningen
av medlen inte ar fullt Idar. Det har ocksa uppstatt en del tolkningsproblem
i trafiken, darfor att de tidigare talarna har kort litet kors och tvars, ibland pa
hoger och ibland pa vanster sida.
Dr Ohlin var kritisk pa flera satt, bI. a. nar det giillde den naringspolitiska
fonden, dess storlek och anvandning. Han tyckte ocksa att fondens 500 miljoner var ganska stora pengar. Dar var det en intressant skillnad i uppfattningarna, ty professor Lundberg formulerade det sa att fonden anda var relativt Hten.
Nar dr Ohlin sedan gick vidare visade det sig emellertid att han kunde tanka
sig en upplaning utomlands, alltsa en kapitalimport, som efter vad jag forstar
skulle vara overlagsen en inhemsk finansiering av vasentliga, nyckelmassiga
industriinvesteringar. Men den uppfattningen kan jag fGrmin del "inte dela. Som
ett utvecklat industriland kan vi val inte utan vidare saga att vi skall sta som
lantagare i okad utstrackning, nar det finns lander som i hogsta grad skulle
vara betjanta av var kapitalhjalp. Den motsattningen i dr OhHns anforande
tycker jag belyser ett mycket allvarligt asiktsproblem.
Daremot kan jag delvis ga med pa dr Ohlins tolkning av den internationella
konjunkturen under 1967. Mina kolleger och jag har kommit fram till att det
i nationalbudgeten och finansplanen kanske doljer sig en overskattning av de
internationella konjunkturkrafterna under 1967, sarskilt da under den andra
halvan av aret. Dar har siffrorna nog blivit litet uppblasta.
Mot den bakgrunden kunde man kanske saga~ och jag forstod att det ocksa
var dr Ohlins mening, att det ar vasentligt att halla en beredskap for okade
utgifter, eller en lattare finans- och kreditpolitik under 1967, om detta visar sig
behovligt. Dar anvisade dr Ohlin anvandningen av investeringsfonderna, och
det ar val en mojlighet. En annan vore att under loppet av 1967 utvidga
denna satsning pa industrin via den naringspolitiska fonden utover den ram
som har givits. Men fortfarande far var mans bedomning bli beroende av anvandningssattet, som vi kanske kan komma overens om.
Vad sedan valutakrisproblemen angar ar ju det nagonting som vi har haft
lange har i Sverige, framfor alIt kanske i finansplanen ochbudgeten. Men som
nagon har sagt ar det mera ett valutastatistikens problem an ett valutaproblem
i sig sj alvt. Det har namligen visat sig att trots dystra forutsagelser om valutautvecklingen har vi hela tiden i stort sett haft en stigande valutareserv. Som
minnesgoda ahorare kanske minns hade vi i slutet av 1965 forutsagelser som
gick ut pa att vi 1966 skulle fa en forsamring av valutalaget, en nedgang i
valutareserven. Den skulle komma pa grund av den forsamrade bytesbalansen
(i varj e fall skulIe den balansen inte komma att forbattras namnvart), och
dessutom skulle forskj utningsposten sla tillbaka. Den hade varit onormalt stor
tidigare. Men sa blev inte fallet. Vi fick i stallet under 1966 en okning av valutareserven och en uppgang i forskj utningsposten.
Pa satt och vis anvandes nu denna osakerhet om vad som egentligen hande
med den svenska konkurrenskraften och valutapositionen som argument emot
framfor allt okade krafttag nar det galler u-Iandshj alpen. Det framhiHles i fi-
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nansplanen inte bara en utan flera ganger att valutaproblemet ar vart allvarligaste problem just nu, konjunkturmassigt sette Men fraga ar om det egentligen .ar sa allvarligt som manga gor det till. Jag undrar om inte det problemet
har blivit avsevart uppblast genom krisen i valutastatistiken.
Professor Erik Dahmen: Herr ordforande! Om man gar ett antal ar tillbaka oeh laser protokollen fran dessa vara debatter - jag har roat mig med
det - sa skall man finna att det ar ungefar samma grundlaggande problem
som standigt hehandlas. Man har raknat fram att balansen hotas av rubbning
i var samhallsekonomi. Vi diskuterar hur vi skall kunna aterstalla halansen.
Oeh nasta ar ar det samma sak igen. Likasa aret darpa. Oeh inflationen fortgar. Ar 1965 anvande finansministern en formulering som ar typisk oeh som
kommer igen ar efter are Han sade da:
"Riktpunkten for en statsbudget maste vara att reformtakten bade pa de gamla
traditionella omradena oeh pa skattepolitikens omrade standigt maste anpassas
eIter samhallsekonomins krav."
Finansministern har sagt ungefar detsamma varje ar, men inflationen har
anda fortgatt. Det ar alltsa tydligt att det inte har skett nagon anpassning efter
samhallsekonomins krav.
Om man nu ser efter litet narmare vad det ar som hant, sa kan man val saga
att detta att inflationen fortsatt val knappast beror pa att man blivit overraskad
av handelserna pa det internationella konjunkturomradet eller pa det inre ekonomiska omradet. Givet ar att vissa saker inte har gatt alldeles som man tankt
sig, men i stort sett maste man saga - jag har gatt tillbaka i tiden oeh sett
eIter - att de prognoser som Konjunkturinstitutet oeh finansdepartementet
gj ort i samband med att finansplanen lagts fram har varit ganska bra, sedda
i efterhand. Dar har man alltsa inte mott nagra overraskningar. Oeh anda har
vi som sagt haft inflation!
Mot den bakgrunden forvanar det mig att det i arets finansplan oeh i de
tidigare finansplanerna finns sa litet analyser av hur de atgarder man vidtagit
- eller underlatit att vidta tidigare - faktiskt har verkat. Det finns myeket
litet av sadana efterhandsanalyser. Jag tycker inte att man kan godta de myeket vaga Iormuleringar som finns om att "stabiliseringspolitiken berett utrymme for en viss exportokning", nar det ar sa pafallande litet analys av hur
de atgarder man vidtagit eller uraktlatit att vidta har paverkat samhallsekonomine
Det skulle vara intressant att hora om finansministern nu efter sa manga
ar - jag tror att detta ar hans tolfte budget - sj alv har nagra funderingar
om hur de medel har verkat som man tillgripit. Har de verkligen haft den effekt man raknat med? Eller, for att tillspetsa fragan: Ar det nagra atgarder,
respektive nagra uraktlatenheter, som finansministern nu angrar? Det maste det
val finnas, eftersom de mal som uppsatts har natts i sa ringa grad under en sa
lang foljd av are
Jag staller inte den fragan for att fa kanna den enda sanna gladjen" skadegHidjen, utan darfor att jag menar att tiden i hog grad ar mogen att omprova
en rad av de ekonomisk-politiska medel, som vi anvander for att aterstalla
en ruhhad balans.
Vid tidigare debatter, nar vi har varit inne pa dessa tankegangar, har finansministern sagt ungefar sa: Ja, vi vet nog ungefar hur medlen verkar, men
det ar politiskt omojIigt att anvanda demo
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Jag tvivlar pa att detta ar hela sanningen. Ligger inte felet manne 'mera hos
den teori som finansministern i likhet med alIa andra finansministrar hygger
pa? Den har patagliga svagheter i sin analys av hur de finanspolitiska medlen
verkar i dagens samhalle. Jag tror att en kritisk provning av medien skulle vara
vardefull och det yore intressant att hora om finansministern har nagra Sal'skilda funderingar, som gar ut pa att det och det. mediet kanske inte ar sa bra
som man trott, medan daremot ett annat medel ar hattre.
Detta ar val ett lampligt forum for att diskutera den saken, ty det kan vi
gora pa ett relativt tekniskt plan. Jag skall har hara ta tva exempeI, som borde
vacka fragor av denna art.
Inflationstakten blev snabhare ungefar nar vi vid 60-talets borj an gick fran
en underbalanserad till en balanserad budget. Samtidigt borj ade utrikeshandelns underskott att vaxa. Detta forefaller sta i strid med den traditionella
finanspolitiska teorin. Och vi har ocksa fatt en inflationskon j unktur som okat
i takt i samband med att rantan stigit pa ett satt som vi aldrig tidigare sett.
Man kan troligen dra fram en rad andra exempel, som kan ge anledning till
en provning av hur medlen verkar.
Sedan ar det hara ett par sma fragor ytterligare som jag har skall berora. I
arets budget slas bromsarna till mycket kraftigt i den meningen att man skar ned
mycket och drastiskt pa alIa mojliga anslagsaskanden. Men fran samhallsekonomisk synpunkt maste det vara en egendomlig princip att koncentrera nedskarningarna pa nya utgiftsalternativ och i stort sett vagra omprova tidigare
beslut. I ar har vi ett undantag: forsvaret. I ovrigt finns det knappast nagon
avvikeise darifran i vad galler mera vasentliga punkter. Det sags tvartom rent
ut att man star fast vid tidigare beslut.
Det vore en dalig £oretagsledare, som handlade pa det sattet nar foretaget
rakat in i en kris - a11tsa om han inte tog upp alla utgifter, hela utgiftsstaten,
till omprovning vid irakade svarigheter. I synnerhet om svarigheterna kommer
igen ar efter ar.
Ja, herr ordforande, sedan vill jag sluta med nagot som jag tjatat om manga
ganger tidigare, namligen att man borde hoja motorfordonsheskattningen. Om
jag fattat ratt, sa ar det stabiliseringsskal som nu anfors for en hojning.
Men det finns ytterligare ett skal" namligen att bilismen med all sannolikhet
inte tacker sina samhallsekonomiska kostnader. Fran resursallokeringssynpunkt
ar en sadan hojning motiverad.
AlIra sist tycker jag ocksa att regeringen inte fortj anar kritik for den relativt njugga attityden till kraven pa okad u-Iandshjalp genom anslag i budgeten.
Det forekommer - med all respekt for de humanitara motiven - mycket nonsens i propagandan for okad u-Iandshj alp. Nar vi befinner oss i en situation
dar vi inte tillnarmelsevis har natt det mal vi satt upp pa hemmafronten, namligen nagorlunda balans i var samhallsekonomi och i var utrikeshandeI, d. v. s.
nar vi redan overanstranger vara resurser darfor att vi inte lyckas vidare bra
med den ekonomiska politiken, sa tycker jag inte att det skall framstallas som
ett stort fel att inte satsa mera statsutgifter pa u-Iandshj alp. Lat oss forst visa
att vi kan avsta fran att for egen rakning stalIa balansrubbande stora ansprak
pa vara resurser, innan vi ropar pa riksdagsbeslut att avdela mycket storre
resurser till andra. Att losa sistnamnda uppgift ar sannerligen inte bara en fraga
om ~tt hoj a skatterna. Det galler forst och framst a.tt astadkomma balans i samhallsekonomin och det ar nu en sak som vi trots kraftiga skattehojningar inte
har lyckats med hittills och sa lange inte det lyckats battre kan det inte garna
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bli myeket bevant med forsok att hj alpa u-Ianderna genom aU vi heslutar att
"avdela" en procent eller mera av nationalinkomsten till dem.
Lat oss alltsa inte tro, att okad u-Iandshj alp astadkommes hlott oeh hart med
ett riksdagsbeslut. Vi har inte annu hittat de ekonomisk-politiska medlen att
helt forverkliga ens de riksdagsbeslut som redan fattats.
Professor Leif Muten: Herr ordforande! Jag skall har tala om det som
ligger mig varmast om hj artat, namligen skatterna. Daremot skall jag inte
myeket ga in pa de allmanekonomiska fragorna.
Bara en reflexion, till finansministerns ord om att han slagit till bromsarna
mycket effektivt efter fjolarets lonerorelse: Om man hade bromsat tidigare och mindre panikartat - tror jag inte att vi skulle ha fatt den smartsamma
konflikt sonl vi nu fick, nar hromsarna sattes in for sent oeh med medel SOln
inte ar de gangse i svensk forhandlingspraxis.
Och nu till skattefragorna. Far jag borj a med att spinna vidare pa den
dialog, som jag forde fran denna plats for tva ar sedan, oeh som herr Strang
sedan fortsatte i forsta kammaren forra manaden. Jag ar j u inte behorig att
tala i forsta kammaren, oeh darfor far jag gora det har. Det gallde villabeskattningen. Jag forstar inte hur man kan vara finansminister och fa sa
mycket i skatt upplagt pa ett fat for sig och anda inte ta emote Har finns over
300 miljoner kronor i deklarerade underskott varj e ar hos landets villaagare,
och sa tar man hara av dem denna usIa lilla drickspenning pa 6 miljoner till
staten oeh 2 miljoner 'till kommunerna!
Darmed har man natt tva ting: dels att villaagarunderskotten alltj amt bestar
praktiskt taget oforkrankta, dels att man satt ett litet, litet fatal manniskor i
dyra fastigheter med hoga Ian i ett betryckt lage. Vitsen med detta sager man
ar att stoppa lyxbyggena. Till den andan har man alltsa for det forsta maltraterat manniskor, som redan har lagt sig till med dyra villor, och for det andra
menar man nar det kommer till kritan inte mera allvar med lyxvillastoppet
an att viIlabyggarna - ocksa de aUra storsta - ar undantagna fran den nya
avgiften som foreslas i proposition nr 10 till arets riksdag.
Sarskilt praktiskt ar detta knappast. Inte for att det skuUe ha varit sa
oerhort stora pengar att hamta fran villaagarna, men nagra hundra miljoner
hade det val anda kunnat hli av en modest hojning av den allmanna 2-proeentschablonen, till 3 procent eIler nagot litet hogre. Man hade j u kunnat ga
varliga frame
Men att sonl nu motivera varfor man inte hoj er sehablonen for det stora
flertalet villaagare med ~tt det nu ar dyrare att ho i villa an i statssubventionerade Higenheter, det duger inte. Det betyder ju att man ar beredd att sub·
ventionera villaagarna mera, ju hogre marginalskatt de hare Ar 1947 tyekte
finansminister Wigforss, att man inte skuUe subventionera foraldrar mera, ju
hogre marginalskatt de hade. Jag forstar inte vad det ar for skillnad pa barn
och villor i det hanseendet att bostadssubventionerna skall bli hogre ju hogre
vederborandes inkomst ar, medan barnsubventionen far gora pa stallet marsch.
Sedan nagra ord ocksa om aktievinstbeskattningen. Den genomfordes i en
anda som salig Stoekholms-Tidningen tolkade sa har den 9 januari 1965:
"Da vi patalat de stora vinsterna pa aktieborsen har motargumenteringen varit
att de fort nog kan ga upp i Tok. Men det ar f<irlegat tal. Den ekonomiska
politiken for full sysselsattning och snabb tillvaxt har inte bara tryggat till·
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varon for arhetarna och tjanstemannen; den har ocksa gjort foretagarens och .
aktieagarens tillvaro ganska bekymmersfri."
.
Den skattelagstiftning som tillkommit i den andan, och som tekniskt sett
saknar varj e hansyn till att det kan ga galet aven med de langa aktieaffarerna,
den maste tas under teknisk omprovning, alldeles oavsett om man ar positiv
eller negativ till fragan om man skall beskatta dem som verkligen har gj ort .
vinster. Sj alv har jag lange i princip varit positiv till en kapitalvinstskatt, framst
av rattviseskal. Att gora en kapitalvinstskatt rattvis moter emellertid stora,
kanske avgorande svarigheter. Dem ser jag med beklagande. Detta uppfattas
kanske som ett nagot egendomligt "double talk", men det ar sa jag kanner det.
Och nu till de nyheter i skattelagstiftningen, som foreslagits i budgeten, och
darvid forst folkpensionsavgiften. Jag skall har bara ga in pa telrniska detaIjer
under ett fortecken, namligen genom att fraga: Ar detta ett tekniskt missode,
eller ar det en politisk viIj a? Ar det hetraffande foIkpensionen en politisk
viIj a att inkomsttagare under 18 ar och sadana som ar over 66 ar och for
viIka man inte behover ta sarskild hansyn till nedsatt skatteformaga, inte skall
vara med och dela hoj ningen av statsskattebordan? Ligger det en politisk
viIj a hakom att har i riket boende utlanningar och har i riket icke mantaIsskrivna personer - de forra om de har lyckan tillhora ett sadant land med
vilket vi inte har avtal om social trygghet - skall vara befriade fran denna
skattehojning, som vi andra skall bara? Ar det inte pa tiden, herr finansminister, att ta stallning till fragan om vi inte kan haka in denna elandiga folkpensionsavgift i statsskatteskalan, sa att vi vet vad det ar for manniskor vi
hoj er for, i stalIet for att saga att nu hoj er vi folkpensionsavgiften med
1 procent. Den hojningen uppfattas som en allman statsskattehojning. Man
tanker inte pa att vi har en mangd inkomsttagare under 18 ar - rika personers
barn, som dessa rika manniskor har placerat inkomster hos, for att ta ett
behjartansvart exempel - som slipper undan en hojning av det slaget.
Dessutom skall vi hetanka att det nya schabloniserade utskyldsavdraget har
tillkommit som en kompensation for folkpensionsavgiftens hojning.
Vore jag nu elak, skulle jag saga att skalet kan vara hlankett-tekniskt. For
tva ar sedan tilIat jag mig namligen papeka fran denna plats, att det nya
utskyldsavdrag som da foreslagits och som skulle tillampas det aret for forsta
gangen, gj orde att man maste borj a med att fylla i sidan 4 i deklarationsblanketten, sedan ga tiIlbaka till sidan 3 och darefter fortsatta pa sidan 4 igen,
vilket jag med hansyn till nutida kontorsteknik fann vara hogst olampligt.
Da sade finansministern att det bara var att flytta en ruta, men det var kanske
for praktiskt for en professor. Jag konstaterar nu - utan tillfredsstallelse att denna losning tydligen ocksa var for praktisk for riksskattenamnden.
Med det nya forslaget har vi ingen anledning emotse en sadan hlankett,
men vi kan ju fa andra. Det ar ett gammalt, valgrundat krav att man hor
veta hur hlanketterna ser ut innan man skattelagstiftar. Da blir det inte sa
mycket tokig skattelagstiftning.
Vi far en egendomlig verkan av det nu foreslagna hoj da utskyldsavdraget.
Om jag ett ogonblick far aterga till rika personers rika barn, kan de i dag, om
de har inkomst av kapital~ fa 3 732 kronor var helt skattefritt, vad statsskatten
anhelangar. (En ohetydlig kommunalskatt drahbar dem daremot.) Nu hojs
denna grans till 5 149 kronor. Det betyder att en person med fyra rika harn
- och vilka milj onarer har inte det? - kan lyfta 20 600 kronor utan ett
enda ore i statsskatt for dessa barns rakning, till stor del darfor, att utskylds-

ARETS STATSVERKSPROPOSITION

25

avdraget ar konstruerat som det are Och detta ar en kompensation for en
hojning av folkpensionsavgiften, som icke drabbar dessa barn!
Vidare ar avdragets konstruktion sadan, att en ogift person med barn far
det hogre avdraget 4500 kronor, medan en ogift person utan barn far det
lagre avdraget 2250 kronor. Med ogift likstalles dil franskild men inte hemskild. Det betyder att en kvinna som tagit ut skilsmassa pa grund av djup och
varaktig sondring far 2 250 kronor i avdrag. Om hon daremot gor gallande
otrohet hos mannen och far snabbskilsmassa, eller sjalv varit otrogen med motsvarande resultat, far hon 4 500 kronor i avdrag. V arf~r denna beloning for
otrohet, herr finansminister?
Likasa innebar konstruktionen skattebefrielse till staten for en mangd
utlanningar som vistas har i riket tillfalligt - i den man de inte enligt lag men
mot praxis taxeras i gemensamma distriktet. Det betyder att au-pair-flickor
inte bara belonas genom att de slipper folkpensionsavgiften, utan dessutom
blir statsskattebefriade, savida deras inkomst inte uppgar till belopp utover
4 849 kronor vid heHirsvisteIse, till 3 290 vid ett kvartals. Vad ar avsikten med
detta? Finns det en politisk viIj a bakom att inte ens proportionera avdraget
efter vistelsetiden, som luan gor med ortsavdrag, utan att ta det i klump?
Jag sager inte detta for att forsoka satta fast den stackars rattsavdelningen,
som jag forestaller mig har fatt order att gora detta tva dagar innan skattelagstiftningen skulle ligga pa bordet. Jag sager det for att fraga om det inte
yore Iampligt att ga tillbaka till den traditionella metoden for lagstiftning, da
man remissbehandlade forslagen och darigenom undanrojde sadana felaktigheter.
Sedan ar det ocksa sa att utskyldsavdraget ger en hetydande Iattnad at folkpensionarer som inte behover nagra extra avdrag, t. ex. de som ligger langtidsvardade for 5 kronor om dagen. Dar Iagras bara foIkpension till fromma for
arvingarna. Men aven de far detta forhojda utskyldsavdrag som kompensation
for en folkpensionsavgift som dessa manniskor inte betalar.
Slutligen ocksa nagra ord om den hojda omsattningsskatten. Vi har inte
fatt hora nagonting om mervardeskatten. Det ar kanske for att forhoja spanningen infor ett kommande forslag om skattens inforande? Danskarna far mervardeskatt nu fran den 1 juni i ar, enligt vad pressen upplyst om. Varfor har
det inte sagts nagonting om inforandet av en sadan skatt har i landet? I stallet
har vi fatt nagot annat, som jag tycker ar ganska ruskigt, namligen ofullstandiga overgangsbestammelser for den hojda skatten. Hojningen ar i sig
sj illv ratt liten, sa det hela ar mera en principfraga. Men det sags att man
skall franga den princip som nu tillampats tre ganger,. namligen att respektera
fasta skriftliga avtal med bestamda priser, onl avtalen upprattats fore forslagets
framlaggande. Med dessa regler skall en senare leverans efter ikrafttradandet
inte innebara att man far betala den nya hojda omsen.
Som skal for att franga denna fran rattssakerhetssynpunkt viktiga princip
har det framhallits att "viktigare ar dock mahanda att skriftliga avtal pa detta
omrade numera regelmassigt innehaller klausuler, som mojliggor prisandring
vid t. ex. hoj d beskattning." For det forsta efterlyser jag en utredning till stod
for detta pastaende, och for det andra efterlyser jag ett hansynstagande till
koparna i dessa avtal. Ty de har inte nagon klausul som talar om att de kan
springa ifran avtaIen, om. salj aren pa grund av skatten hojer priset. De har
ingatt ett avtal i forlitande pa att finansdepartementets anstandighet skulle
vara lika stor 1967 som den var 1959 och 1962 och 1965. Att de blir hesvikna
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darutinnan kanske inte gor sa mycket, nar det ar fraga om bara en enda
procents hojning - en halv procent for industrins kapitalvaror, vad den skatten nu alls skall vara bra for - men det ar viktigt med hansyn till att detta inga..
lunda ar sista gangen som indirekta skatter hojs i det har landet.
Darfor har jag velat sia larm i dag.
Finansminister Gunnar Strang: Herr ordforande! For att bemota den
siste talaren forst, sa kan jag naturligtvis inte besvara alla de fragor som
kastades over mig likt ett Niagarafall - och i ett standigt crescendo. Men jag
gj orde den lilla reflektionen, att om temperaturen stiger pa professor Muten i
den takt den tycks gora mellan varj e gang vi diskuterar har i foreningen, sa
ar det val vissa risker for hlodtrycket pa den ena sidan.
Aret 1967 kommer att praglas av trafikfragorna. Ingen behover betvivla det.
I de inledande inUiggen har har man ju ocksa diskuterat mitt satt att kora, om
jag haIler mig pa hogra eller vanstra sidan o.s.v. Det enda jag kan saga
ar val att oavsett fart och bromsning och gasning skall jag forsoka halla mig
mitt pa vagen. Det ar val ocksa det riktigaste, aven om jag skulle komma till
en kurva.
- Men hur gar det da vid ett mote?
Da haIler jag mig mitt i min korbana - precis som jag formodar att den
varderade fragestallaren skulle gora.
Dr Ohlin berorde bI. a. naringspolitiska fonden. Den har man ju pa sina
hall varit litet betanksam mot och fragat: Varfor far vi inte i stalIet en lattnad
via investeringsfonderna, eller en Hittnad pa den gamla traditionella penningpolitiska vagen med lagre ranta och en mera generos kreditgivning?
Pa den direkta fragan viII jag svara att jag inte bedomer laget i dag sa, att
jag vill rekommendera ett alImant losslappande av investeringsfonderna. Dar..
med har jag inte sagt att vi inte kan hamna i den situationen. Men den svenska
arbetsmarknaden ar alltj amt, trots den dramatisering som sker i pressen av
de punktvisa nedlaggningarna, sadan att vi snarare har brist an overskott
pa arbetskraft. Jag gor da undantag for byggnadsarbetarna mitt i vintern,
alltsa i manaderna januari och februari.
Sa lange som jag har sysslat med dessa fragor, och det ar ganska lange,
bade som byggminister och som finansminister, har vi haft en arbetsloshet som
legat ungefar pa dagens niva. Detta framgar av foreliggande statistik. Och den
arhetslosheten forsvinner nar varen kommer och egnahemsbyggandet, sma..
stugebyggandet och reparationerna ute pa landsbygden tar fart. Vi har en
gammal och med statistik bekraftad erfarenhet att ca 15 procent av yrkesarbetarna pa vissa hall forsvinner fran sina regulj ara yrkesarbeten under som..
maren. Och vad gor de da? Ja, de arbetar i stalIet med tillfalliga pahugg,
dar de tycker att det ar litet friare och roligare. Ibland hander det val ocksa
att de tj anar litet battre. Och det finns ingenting som motsager att nagot
liknande kommer att handa i sommar. Byggnadsmarknaden ar sadan.
Om vi sedan gar till den industriella sidan, sa har man dar inte nagon uppen..
har arhetsloshet. Pa varsidan vill man ocksa ha mera folk dar. Och pa den
statliga sidan har vi t. ex. annu inte kunnat besatta alIa vakanser inom forsvaret. Alltj amt fattas det nagra tusen man dar, trots att vi haIler oss med
53 000 fast anstallda inom forsvaret.
Nar jag hade nojet att senast traffa den siste arade talaren - det var vid en
debatt i Gavle - hade vi mellan oss en industriman i det lanet, som berattade
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att hans hehov av ytterligare arbetskraft for 1967 var ungefar 1 500 man. Om
detta sades ut vid nagot officiellt tillfalle, sa kunde j u det vara en lamplig motvikt till den dramatisering som gor sig markbar pa andra hall nar en viss fristallning av arbetskraft sker.
For narvarande tilHimpar vi den metoden att via rorelsestimulerande atgarder, omflyttnings- och omskolningshjalp forsoka klara dagens situation i den
industriella omstallningsprocessen. Och om man fragar arbetsmarknadsverket,
sa har man dar inte i dagslaget pakallat nagra atgarder for generell stimulans.
En annan sak som man kan diskutera ar valutaimporten. Xyen den tycker jag
att man skall se i sitt naturliga sammanhang med tillgangen pa arbetskraft.
Vad vi kallt och sakIigt kan avHisa ar att loneglidningen har varit lugnare
under 19~6, framfor alIt under det senaste halvaret, an under 1964 och 1965.
Inom parentes kan jag namna att under 1964 och 1965 var hyggnadsarbetarna
den grupp som ledde loneglidningen. Den lag i spetsen. Men nu har loneglidningen dar inte varit mera markerad an bland industriarbetarna. Snarare
ligger den litet i underkant. Jag gor dock undantag for nagra speciellt overanstrangda omraden.
Om vi sHipper loss valutaintagningen utifran, sa maste det till£lodet motsvaras av en starkare stimulans som da ocksa far den ofrankomliga verkan
att man horj ar efterfraga arbetskraft i storre utstrackning rent allmant och
generellt. Och da kommer vi tillbaka till det lage vi hade under de overanstrangda aren, och som man naturligtvis med fog kan anklaga finansministern for att inte ha bromsat hardare. Men man kan inte samtidigt anklaga
finansministern for felet att inte hromsa hardare och nu, i ett halanserat arbetsmarknadslage, anklaga honom for att han inte stimulerar pa ett satt som for
oss tillhaka i det lage dar man med skal kunde anklaga honom igen - nota
hene om man inte har den uppfattningen att det ar anklagelsen som ar det
viktigaste.
Sedan yin jag ocksa saga till dr Ohlin att det dar med en gaulleistisk budget
later olustigt for manniskor i allmanhet. Men jag kan trosta er alIa med att
de Gaulle har ett ganska forstrott intresse for ekonomi. Det ar en kand sanning att han vid nagot tillfalle sagt att ekonomin i samhallet ar ungefar som
trossen for armen; den kommer litet i efterhand. Men den ar nodvandig att
ha, utan att darfor vara det allra mest vasentliga. Darfor tror jag inte att det
ar hans personliga stampel som praglar Frankrikes ekonomiska politik. Det
yore kanske att blanda ihop ett politiskt hegrepp och en ekonomisk tanke, som
vi ocksa har gjort oss till tolkar for i den svenska regeringen utan att ett
ogonblick snegla pa general de Gaulle.
Sa nagra ord till professor Lundberg, som ocb! var inne pa trafikfragorna
och drog den slutsatsen att finansministern har kor pa vansterkanten. Oversatt
till vanligt sprak skulle det alltsa innebara att finansministern har fallit undan
nagra streck mot vanster och radikaliserat sin allmanna politik. Det kom som
en pregnant kommentar till dr Ohlins karakteristik. Men om jag antecknade
ratt, sa heskyllde herr Ohlin mig for att fora en mycket konservativ politik
nar det galler budgeten. Men, mina vanner, betraffande diametralt motsatta
slutsatser av professionella ekonomer ar jag ganska hardad, och darfor tar jag
det anforda ganska lugnt. Det var ju bara en verifikation pa att min skepsis
darvidlag alltj amt ar befogad.
Men professor Lundberg ville anda ge mig ett erkannande for stramheten
i budgetbehandlingen. Han fragade dock om en formulering i finansplanen,
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dar det sags att en ytterligare uppbromsning skulle vara olamplig.· ur andra
synpunkter. Dar ville professor Lundberg ha besked om vilka andra synpunkter
man da tankt pa. Pa det kan jag svara, att om vi slar till bromsarna for hart,
sa far vi aIltid finna oss i att det blir samre tillvaxttakt i ekonomin. Dar har vi
ett frappant exempel: England. Harold Wilson har pa grund av problemen
i utrikeshandeln tvingats sla till bromsarna pa ett satt som jag hoppas att vi
aldrig skall behova ens diskutera har i vart land. Och i England kalkylerar man
darfor nu med att inte fa nagon produktionsstegring aIls. Man satter dar
siffran noll; i optimistiska ogonblick talar man moj ligen om en tutvaxt i
nationalprodukten pa 1 procent for 1967.
Dar maste vi alltid gora en avvagning. Om man bromsar hart och brutalt, sa
kan man uppna vissa resultat. Men jag har tidigare fran denna talarstol deklarerat som min uppfattning att en sadan bromsning tyvarr har den nackdelen
att vi far en avgj ort samre takt i tillvaxten av var ekonomi.
Sedan kan man givetvis dra den slutsatsen att vinstfinansieringen for foretagen blir samre i utvecklingsperspektivet. Aven jag tror att det dar kan bli
bekymmersamt. Men jag menar att budgeten ar ett uttryck for och ett hansynstagande till det perspektivet, sa langt som regeringen nu ansett sig kunna ta
dessa hansyn.
Det framgick ocksa av professor Lundbergs inlagg, tyckte jag, att han
hyste bekymmer - och visst inte obefogade - over vara kraftiga lonekostnadsstegringar, sedda ur perspektivet av samre vinstkonjunkturer och en hardare
internationell avsattningskonkurrens. Jag kan halla med om det. Men det
ar en allman reflexion som man kan gora. Och bade professor Lundberg och
jag ar j u lagda pa det viset att om vi stoter pa ett problem, sa funderar vi pa
hur vi skall kunna komma till ratta med det. Vi fragar oss hur vi skall gora.
Och lonekostnadsstegringarna ligger ju nu anda forankrade tre ar framat
i tiden, och jag menar att man inte politiskt skall ga in och bryta upp trearsuppgorelsen. Det tror jag att inte heller profesor Lundberg viII rekommendera. Jag anser att man skall anvanda denna trearsperiod i forsta hand
arbetsorganisationerna emellan for att mojligen na fram till en understanding
i en kommande avtalsrorelse, som mera satter utrymmet i blickpunkten och
mindre den relativa rattvisan meIlan de olika grupperna, vilken ju kan fa de
mest overraskande konsekvenser - alltsa som om man nagon gang for Hinge
sedan lyckades faststalla precis den objektiva skillnaden, den skillnad som sedan
till varj e pris skaIl uppratthallas.
Sedan ar jag inte riktigt pa det klara med hur jag bor fatta professor Lundbergs ord om den naringspolitiska fonden. Han menade val att fonden hade
blivit politiskt infekterad, och han gick t.o.m. sa langt att han gay mig ett fang
rosor for raffinemang i fondens konstruktion. Men, arade ahorare, jag har
nyss fyIlt 60 ar, och da uppvaktade mig ett ganska stort antal vanner i mitt
hem. De satte betyg pa alla mina egenskaper. Men detta att jag skulle vara
raffinerad var det faktiskt ingen som kom pa. Det har ingen gjort fore
professor Lundberg - men han har ju ett inteIlekt som ar nagot rorligare an
de fIestas .
.Raffinemanget skulle ligga dari, att i stallet for att saga att staten lanar
500 miljoner till fonden sager Strang att han tar ut de 500 miljonerna genom
en hojning av omsattningsskatten med 1 procent. Jag menar emellertid att det
dar sista faktiskt ar ratt. Om mina meddebattorers mycket dystra spadomar
om utvecklingen - industrins mojligheter att finansiera sin utbyggnad, am
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pessimistiska tongangar utanfor Vafa granser oeh pessimismen om var egen
utveekling - verkligen skulle vara. val underbyggda, sa kan man ifragasatta
om inte en budget dar upplaningen inskranker sig till I miljard ar en for
stark budget. Jag har en annan uppfattning oeh om man for diskussionen
vidare oeh sager att man lanar fondpengarna - vi tar inte ut dem pa omsen;
sa blir budgeten svagare. - Det ar saledes nagonting som sammanhanger med
hela hedomningen av laget. Jag tillat mig saga i mitt forsta inlagg att jag
tyeker att en upplaning pa 1100 miljoner svarar ganska val mot den upplaning vi har innevarande ar, oeh jag tror att den ekonomiska utveeklings'bilden kommer att bli ungefar likartad. Jag ar inte lika pessimistisk som mina
meddebattorer har har varit.
Men jag menar att vi maste se till tva saker: dels att stimulera industrins
investeringar oeh stalla de ekonomiska resurserna till forfogande harfor, oeh
dels att danlpa konsumtionen. Oeh de bada fragorna loser man genom att
via omsattningsskatten ta i£ran konsumenterna 500 milj oner oeh fora over
pengarna till industriinvesteringarnas omrade. Jag kan inte fatta annat an att
det finns ett myeket klart argumentmassigt sammanhang dar, utan att man
darfor behover ha nagra speeiellt raffinerade motiveringar i bakgrunden.
Sj alvfallet var det med stort noj e jag lyssnade till professor Lundberg, nar
han argumenterade 80m regeringens advokat, oeh om jag hade varit tillrackligt
snabb for att uppfatta oeh notera, sa hade j ag kunn~,t fa utomordentliga
argument for den kommande remissdebatten nu pa torsdag. En del av argumenten kommer jag dock ihag, oeh det ar mojligt att jag kommer att anvanda
dem - utan att ange kallan.
Aven Erik Lundberg kom fram till att man borde kunna overvaga att slappa
efter pa investeringsfonderna oeh latta pa penningpolitiken, oeh jag ger dar
samma besked som hetraffande dr Ohlins inHigg. Den situation kan intraffa
att vi gor det, men for dagen hedomer vi inte det som en klok och riktig
politik. Varfor far vi inte battre besked om hurudan detalj utformningen blir
i fraga om den naringspolitiska fonden? kan professor Lundberg fraga. Oeh jag
svarar att vi haIler pa att fundera pa de dar sakerna. Strax innan jag giek
hit i kvall hade jag en diskussion med sakkunnigt folk om fondens utformning.
Oeh eftersom jag har nojet att rakna in Erik Lundberg som en myeket
varde£ull Iedamot i finansdepartementets planeringsrad, sa vet jag att han
just nu har en kallelse pa sitt bord rorande ett sammantrade om nagon veeka,
dar denna fraga om naringspolitiska fondens utformning skall diskuteras. Jag
hoppas att Erik Lundberg da kommer att ha manga goda uppslag, som vi kan
ta vara pa nar detaljutformningen sedermera skall ta vid.
Sedan delar jag dr Dahlstroms hedomning oeh vardering av kapitalimporten.
Jag har argumenterat utifran balansen mellan kapital oeh arbetskraft, oeh man
kan oeksa argumentera fran den standpunkt som dr Dahlstrom intog. Det ser
kanske Iitet ilIa ut om vi" i en varld dar sa manga nationer kampar mot uppenbar nod betingad av kapitalbrist, staller oss forst ikon, sa att saga, oeh forsoker
sla oss till litet extra av kapitaltillgangarna. Vi har en kapitalexport oeh en
kapitalimport enligt de relativt liberala regler som riksbanken oeh valutakontoret tillampar. I stort sett har de bada balanserat varandra. Det ar mojligt
att kapitalexporten legat nagra hundra miljoner hogre an kapitalimporten, men
det ar i sa fall bara ett uttryck for att vi ansett oss ha orad med det for andra
oeh samre stallda nationers valfard.
Nar det galler spadomarna om den internationella utveeklingen ar jag den
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forste att erkanna att det naturligtvis ar en fraga om tro. Vetandet °kan man
hara redovisa nagot ar i efterskott. Men av de ekonomiska data som finns
i framfor allt de internationella organisationerna kan man anda forsoka dra
vissa slutsatser, som jag tror ar ganska riktiga. Och jag vet inte om jag ar
pessimist, men jag tror inte pa nagon fred i Vietnam 1967. Vi horde haromkvallen i TV hur president Lyndon Johnson sade till kongressen att "vi ar heredda att kampa 1967 och 1968". Jag tror ocksa att han kommer att fa kampa
under 1967. Dar har vi - man kan sedan ha vilken uppfattning man viII
om motiven som sadana - en drivkraft for konjunkturen. Det hehover inte
diskuteras.
Och att man i Frankrike och Italien har en klart uppatgaende konjunktur
kan ocksa avHisas. Att det fareligger en efterfragekonjunktur som vara narmaste grannar i vaster kommer att fa stora hesvarligheter med under 1967
ar ocksa en sak som vem som heIst som foljer med den ekonomiska litteraturen
ar pa det klara med. Jag tror inte heller att regeringsomhildningen i Tyskland
innehar nagon mera markant atstramning i fraga om det offentligas stimulans
till konjunkturen. Snarare motsatsen.
Nar vi forsokt lagga tillsammans allt detta har vi kommit fram till att det
egentligen inte finns nagra realistiska skiil som talar for att 1967 kommer att
hli samre internationellt-konjunkturmassigt an 1966, och pa det har vi dragit
vara slutsatser.
Men ar man radd far att situationen blir samre for oss i den internationella
konjunkturhilden, och den uppfattningen tyckte jag mig spara i dr Dahlstroms
inlagg, sa hor man nog ocksa i konsekvensens intresse vara litet mera forsiktig
med entusiasmen for u-Iandshjalpen och hajningen av anslaget far den. Ty dar
har man ju ett anslag som slar pa valutareserven. En nedgang internationellt
hetyder i alla fall en hard press pa var valutareserv. Och har man den uppfattningen, sa bor folj aktligen forsiktigheten med detta speciella anslag vara
ganska uttalad.
Jag har i denna diskussion avstcitt fran att ta upp nagon diskussion om
anslaget till u-Ianderna. Jag har inte ens refe-rerat vad hudgeten innehaller
pa den punkten. Detta har jag gatt forhi av hansyn till att vi dar har haft en
politisk kontrovers, och jag tycker att aven den andra parten dB. borde vara
med och diskutera. Men sa langt ar det anda riktigt som att det ar ett anslag
som slar pa valutareserven. Ar man optimistisk om den internationella utvecklingen, sa kan man vara optimistisk ocksa om valutareserven. Ar man motsatsen, sa maste man vara pessimistisk ocksa dar. Och da tycker jag nog att det
utan vidare ger sitt argumentmassiga sammanhang.
Professor Dahmen tyckte att vara diskussioner i Nationalekonomiska Foreningen ar tamligen enahanda. Prohlemen ar sig lika ar fran ar, argumenten
likasa. Men i och for sig ar det val inget fel i det. Daremot kan man saga att
det ar fel att inflationen fortsatter. Men Iaget ar nu sadant att vad som varit
karakteristiskt under 1960-talet - ja, aven under 1950-talet och kanske annu
litet Iangre tillbaka i tiden - ar att vara samlade ambitioner pa olika omraden
har varit storre an vara resurser. De har varit sa utpraglade att vi inte annat
an under mycket korta perioder har haft Dagra sma recessioner, vilka dock
inte haft nagon som heIst likhet med de gamla traditionella depressionerna pa
1920- och 1930-talen. Men totalbilden har varit sadan att vi med de medel
vi haft till forfogande har fatt kampa for att hemastra de overanstrangnings-
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fenomen som ofta gj ort sig paminda. Oeh om den bakomliggande problematiken
ar sadan, sa blir medicinen ungefar densamma och argumenten desamma.
Naturligtvis kan man sa har i en debatt saga som professor Dahmen: Har
har nu finansministern provat med total balans oeh hog ranta, men anda har
vi fatt inflation. Borde han inte nu hitta pa nagot annat i stallet?
Da fragar jag: Vad da? Skall jag forsoka med en stark upplaning~ med Hig
ranta, med generosa kreditbestammeiser? Som en "professorlig forsoksverksamhet" skulle det val ha ett visst intresse, men ingen politiker skulle vaga sig
pa nagot sadant i det ekonomiska klimat vi nu hare Foljaktligen har jag varit
oformogen och ar oformogen att ge professor Dahmen svar pa vad han ar ute
efter. Jag vagar inte ta pa mig en forsoksverksamhet, vars verkningar jag tror
gar tvartemot vara onskningar, bara for forsoksverksamhetens egen skull oeh
bara for att fa vetenskapligt belagt vad vi anda med relativt stor sannolikhet
redan nu vet.
Sj alvfalIet kan man oeksa saga som professor Dahmep.: Varfor slar man
ner alIa nya ideer oeh aIternativ i budgeten oeh haIler sa envist fast vid det
gamla? Forklaringen ar mycket enkel. Om svenska folkets representanter bakom riksdagen star j u svenska folket - har deklarerat en praktiskt taget
enstammig uppfattning om att vi skall ha en utbildningspolitik av det slag vi har,
alItsa starkt statsfinansierad, en aldringstrygghets- oeh familjepolitik av det
slag vi har o.s.v., dar har man ju en politisk realitet, som inget statsrad oeh
ingen riksdagsman kan ga emot oeh saga: Finansministern skulle ha givit sig
pa dessa anslag.
Jag tillat mig i mitt forsta anforande att saga, att budgetens utgifter okar
med 2,7 miljarder. Nara halften av detta belopp harror sig fran de lone-'
hojningar staten far ta i ar plus hojningen av folkpensionerna. Jag skulle
oeksa kunna utveekla vidare vad den subventionerade utbildningen tar elIer
vad andra verksamheter tar, dar ingen forordar nagon andring utan dar de
gamla anslagen ar lasta.
Sedan kan mannaturligtvis saga att vi kunde ha gj ort nagot annat pa skattepolitikens omrade. Professor Dahmen ansag att en annu hogre bilskatt hade
varit det riktiga. Jag sitter uppe i kanslihuset pa den plats dar alIa svenska
medborgares ideer om nya skattekallor i sista hand kanaliseras fram, oeh varje
dag far jag en rad forslag pa nya skatteobj ekt. Man sager salunda: Se till att
Du skattelagger annonser i tidningarna. Man kan ju inte sla upp en tidning
- i varje fall inte Dagens Nyheter - utan att tvingas lasa i huvudsak annonsere Det finns ju inget utrymme for text melIan dem.
Eller man sager: Varfor lagger Du inte skatt pa reklamen, som kostar
sa oerhort mycket pengar oeh 80m allmant sett ar ett stort samhallsekonomiskt
sloseri? Oeh varfor skattelagger Du inte utlandsresorna, nar Du ju sj alv
i finansplanen konstaterar att turistbalansen ar otillfredsstallande oeh turismen
gar med 875 miljoner kronors forlust?
Varfor heskattar Du inte formogenheterna mera utan fortsatter med en
omsattningsskatt som drabbar de sarnst avlonade oeh de som har svart att fa
pengarna att raeka till margarin, potatis oeh brod? fragar man. Varfor ger
Du Dig inte pa holagsskatten? Varfor ser Du inte till att arvsskatten ger mera?
Jag har en hel skala att valja pa dar. Oeh i hela denna goda sortering har vi
detta ar valt ut det som jag beskrev i mitt forsta anforande.
Professor Muten ansag att bromsarna i lonekonflikten skulle ha satts till tidigare. Om inte tiden varit sa Iangt framskriden, sa hade det varit myeket
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intressant att fa hora av professor Muten vid vilken tidpunkt regeringen skulle
ha sagt nej till professorernas lonehojningskrav. Och hade de lonerna blivit
Higre, om regeringen slagit till bromsen tidigare? Far jag ett klart besked av
en som ar direkt inblandad i dramat, sa lovar jag att det skall fa bli vagledande
for nasta avtalsrorelse - om jag lever oeh hal' hiilsan da oeh sitter kvar pa
min post. Ty om vi kan na e~ uppgorelse billigare oeh till alhnan belatenhet
oeh utan konflikter, sa ar det sjalvklart att vi utnyttjar den fina forhandlingstekniken, som vi tyvarr hittills hal' varit litet oforstaende for.
Vad sedan villabeskattningen betraffar ar jag nastan beredd att saga till min
van professor Muten: Mahanda skulle Du anda stilla Ditt blodiga svard litet
grand! Faktum ar namligen att det hal' blivit lugnare pa villamarknaden nu.
Overpriserna ar inte sa valdsamma langre. Tala med vilken fastighetsmaklare
som heIst, sa far vi en verifikation pa det. Faktiskt finns det byggmastare
som nu hal' myeket svart att bli av med nybyggda villor i prislagena 300 000500 000 kronor. Oeh eftersom jag tidigare hal' gj ort mig till tolk for den
uppfattningen att man med de pengarna bygger tre eller fyra vanliga familjebostader, sa kan det ju tankas - aven om beskattningen inte gel' sa myeket
pengar till statskassan- att det medverkar till att staIIa om produktionen, sa att
vi far fler Higenheter av den for bostadsbyggande bestamda kapitalinsatsen.
Vad sedan aktievinstbeskattningen angar vet jag att professor Muten i hog
grad ogiIIar dess konstruktion. For ordningens skull viII jag dar saga att det
inte var jag som skrev den patalade artikeln i Stoekholms-Tidningen. Men
beskattningen ar mahiinda tekniskt otillfredsstallande. Vi val' overens om att
en skatt pa aktievinster skulle inforas, oeh nar vi tillkannagav det, blev det en
realisation av aktier. Det forslag jag fiek val' kanske rent tekniskt litet elegantare men skulle omsatt i praktiken ha inneburit en sa svarkontrollerad lag att
.alIa taxeringskunniga manniskor som yttrade sig over forslaget sade att det
val' omojligt. Foljaktligen fiek jag yxa till en nagot enklare skatt - alltsa
utan det raffinemang som Erik Lundberg padyvlade mig - som hal' sina
tekniska brister men som jag menar gar att genomfora i praktiken.
Det hal' ibland sagts att det varden skatten som foranledde det valdiga raset
pa borsen under det senaste halvaret 1966, men jag hal' aldrig velat aeeeptera
den tankegangen. Jag tror inte att det forholl sig sa. Oeh nu hal' finansministel'n blivit l'ehabiliterad, ty val' oeh en som foljer med borskurserna vet
nu - det kan man for ovrigt lasa i dagens kvallstidningar - att vi hal' fatt
en snabb aterhamtning pa borsen sedan jag lade fram arets budget.
Sedan kan man naturligtvis fraga, om det som regeringen gor ar ett uttryek
for en politisk vilj a, oeh om det som gj orts med folkpensionsavgiften ar ett
uttryek for en politisk vilj a. Naturligtvis ar det det! Regeringen ar ett politiskt
forum, oeh statsverkspropositionen ar ett politiskt uttl'yck for regeringens
politiska vilja. Darom rader ingen som heIst diskussion.
Men man kan givetvis i perfektionistisk iver leta upp en stor mangd inadvertenser i den skattelagstiftning vi hal' har i landet. Jag ar den forste att erkanna
det. Men jag menar nog att den relativa orattvisa som professor Muten sa
drastiskt beskrev inte ar den mest vasentliga orattvisan i var skattelagstiftning.
Den far man illustrerad for sig nar vi da oeh da gor en skatterevision. Vi hal'
alIa under de senaste veekorna last i tidningarna om den saken, oeh jag behover
darfor inte utveekla den narmare.
Mervardeskatten hal' jag denna gang inte sagt nagot om. Skulle den fragan
bli aktuell, sa ar jag som medlem i denna fina forening beredd att komma hit
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och halla ett speciellt anforande om den saken. For dagen vet jag annu inte
riktigt om det ar nagon nation som har givit sig pa den. Om tre eller fyra
veckor far jag tillfalle att tala med min danska kollega harom, da vi skall ha
ett finansministermote har uppe i Stockholm. Men jag har lagt marke till att
tyskarna, som har fattat principbeslut om mervardeskatten, annu inte har satt
den i tillampning. Det ligger nu ett forslag pa den tyska riksdagens bord om
en ytterligare forhojning av den gamla omsattningsskatten.
Det forefaller som om det yore nagot underligt med denna mervardeskatt.
Jag moter alltid entusiastiskt folk som viII infora en sadan skatt och hanvisar
till att man har den i andra lander. Men an sa lange ar det bara fransmannen·
som har provat den. Jag vet inte om den har givit sadana erfarenheter att det
darfor gar trogt att omsatta den i andra lander. Om vi far en europeisk skattesamordning, sa blir situationen annorlunda an vad den ar i dag. Vi haIler for
narvarande pa att overarbeta mervardeskatten, darfor att det gamla systemet
var for komplicerat - som jag sag det. Jag har tidigare i drastiska ordalag
heskrivit hur jag tror att det foreslagna systemet skulle verka, och jag ville inte
vara med om att infora detta. Jag hanvisar bara till ett enda remissyttrande,
gemensamt for lantbruksforbundet och RLF, alltsa jordbrukarnas organisationer. De skrev, att om mervardeskatten genomfordes, sa begarde de att en
jordbrukare skall fa gora avdrag i sin deklaration for de processkostnader
som han kommer att asamkas genom sina processer med skattemyndigheterna,
nar mervardeskatten blivit verklighet.
Jag tror att vi behover en enklare form av mervardeskatt, och jag har en
kommitte som sitter och overarhetar denna sake Om jag inte ar fel underrattad, sa raknar man med att vara fardig med sitt forslag vid slutet av
detta aret.
.
Herr ordforande! Jag ar ledsen for att jag har hallit pa att tala sa lange i
detta sista anforande. Temperaturen stiger hos oss alIa, inte bara hos professor
Muten, och en stor del av ahorarna har det obekvamt, eftersom de nodgas
avlyssna debatten staende. Jag lovar darfor, att om jag inte blir alldeles
speciellt hart provocerad, sa skall jag inte begara ordet mera i kvall.
Professor Erik Lundberg: Herr ordforande! Pa en viktig punkt i min
framstallning vidhaller jag alltj amt att finansministern ar raffinerad - och
denna gang i att missforsta. Mellan sa pass relativt intelligenta man som finansministern och mig sjalv kan en diskussion egentligen fortga endast genom
missforstand, och det missforstand jag har tanker pa var vasentligt, eftersom
det var sjalva poangen i mitt anforande. Den poangen rycktes nu undan, och
darfor hegarde jag ordet pa nytt.
For att halla mig till det positiva och gora anforandet kort, tanker jag inte
kritisera vad finansministern sade i ovrigt. Detta med skattehojningarna ar
jn ett led i £inanspolitiken, som jag och andra accepterar som neigot nodvandigt
i atstramningspolitiken for att halla nere okningstakten i totala efterfragan i
tillracklig grad. Finanspolitiken och den omsattningsskattehojningen ar alltsa
given och bestamd sasom ett nodvandigt led i en antiinflationistisk ekonomisk
politik.
Men nar finansministern dB. har planerat in i budgeten detta tillskott pa
500 a 600 miljoner kronor, sa lanar han 500 miljoner kronor extra for att
bilda den naringspolitiska fonden. Den skall vara ett stod for investeringarna.
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Men alternativet ar j u att lata industrin oeh herorda foretag sj alva lana
pengarna genom den lattnad pa kapitalmarknaden 80m i sa fall skulle intrada.
Det ar aUtsa ingen skillnad pa intensiteten i atstramningspolitiken i dessa
tva alternativ. Finanspolitiken ar given. Fragan ar hara genom vilka kanaler
upplaningen skall ske. Den kan ske for naringspolitiska fonden genom statens
upplaning eUer genom att statsmakterna-rikshanken slapper e£ter pa emissionskontrollen oeh Himnar fler industriforetag oeh andra foretag rum att sjalva
lana direkt. Vilket de lika garna kan gora, for de strukturrationaliseringar det
ar fraga om. Men den politik som har med naringspolitiska fonden att gora
ar dold pa ett raffinerat satt genom att den kopplats ihop med hojningen av
omsattningsskatten. Sa jag vidhaller att statsradet Strangs vanner har underskattat finansministerns formaga till raffinemang.
Det ar som sagt fraga om genom vilka kanaler upplaningen for att finansiera investeringarna skall ske. Nar statsmakterna vill koneentrera en del av
sparandet i en pool, sa hlir det fraga om en selektiv investeringskontroll over
strukturomvandlingen som ar avsiktlig for att man genom en sadan ordning
tror sig fa hattre overhliek oeh en riktigare gang· i strukturrationaliseringen.
Det iir sa man hor se pa fondens tillkomst. I detta ligger inget som direkt
nedsattande om naringspolitiska fondens syfte i oeh for sig. Men det ar hara
fraga om vem som skaU fa lana.

Ordforanden: Da ingen ytterligare talare tyeks vilja ha ordet her
jag att an en gang fa tacka statsradet Strang for hans medverkan. Jag
tackar ocksa alIa ovriga som gjort inIagg i debatten.
Darmed forklarar jag detta sammantrade avslutat.

Riittelse: I Nationalekonomiska Foreningens forhandlingar i nr 4, 1966, angavs pa sid
108 samt i innehallsforteckningen for 1966, fornamnet pa talaren felaktigt. Det star aktuarien Sven Karlander, skall vara aktuarien Stig Karlander.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 29 maj 1967

Ordforande: professor Ragnar Bentzel

SVENSK HANDELS- OCH INDUSTRIUTVECKLING I EUROPAPERSPEKTIV
Ekon. lic. John Ekstrom:
I Rom samlas i dag stats- och regeringschefer fran de sex EEClanderna for att hogtidlighalla tio-arsdagen av Rom-fordragets undertecknande. I Stockholm hoII i borjan av mars detta ar de sju EFTAlandernas handelsministrar etl hogtidligt mote for att fira den slutliga
tullavvecklingen inom EFTA. Etableringen av EEC och EFTA a1" fullbordad, och de i ford1"aget uppstallda forstahandsmalen har uppfyllts.
Detta innehar sa vasentliga forandringar av den institutionella ramen
for utrikeshandeln och industriutveeklingen i de europeiska landerna
att - narmare tio ar forflutna - en utvardering hetraffande forandringarnas effekt och innebord yore bade mojlig oeh intressant. Tyvarr
kan man varken inom EEC eller EFTA finna mycket av konkret undersokningsmaterial att grunda en sadan summering pa. Ett par partiella
svenska studier kommer att publieeras inom kort. 1 ) Min framstallning
i dag blir darfor inte sa myeket en redovisning av resu.ltat som en diskussion kring nagra tendenser som jag - kanske pa ganska subjektiva
grunder - finner avgorande for den svenska handels- oeh industriutvecklingen.
Jag skall forst med nagra ord motivera oeh avgransa denna uppgift.
Det kan inom ramen for ett kOlt foredrag inte bli fraga om att behandla
hela Val'· exportsituation, oeh lika lite om att utveekla den aktuella
]) ~'1ndustriella utvecklingstendenser i Europa" forfattad av J. Ekstrom och "Utvecklingen
av den svenska exporten pa EEC-marknaden" forfattad av G. Schumacher, bada publicerade i juni 1967 av Handelsdepartementet.
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industriomstallningsproblematiken i nagon detalj. Med att sammanfora bdda dessa fragor i rubriken viII jag framst fasta uppmarksamheten vid det okande sambandet dem emelIan. Man finner - i manga
lander - i dag en marknadsdebatt, som ensidigt fortskrider kring
handelsfragorna, och dar bredvid en strukturdebatt, i vilken perspektivet oftare ar provinsieIlt an internationellt. Detta kan knappast langre
vara en praktiskt arbetsfordelning.
Min behandling ar vidare hegransad till ett vasteuropeiskt perspektiv. Det innebar inte att jag anser andra handelsfragor ovasentliga.
Osthandeln betraktar jag exempelvis sasom viktig och utvecklingen
darav sasom angelagen. Stora resurser satts redan in pa marknadsforberedelse med sikte pa 70-talet av bade europeiska och andra storforetag. Det syns har erfordras en "tandemkorning" industrijmyndigheter,
vilket ·t. ex. Fran~rike har haft stor framgang med. Men denna handel
kommer sakert lange an att omfatta endast speciella produkter och
ett fatal foretag.
Lika angelagen, men troligen lika langsiktig och nlarginell for var
egen ekonomi, ar utvecklingen av u-Iandshandeln. Jag kan har motivera dess uteslutande ur denna bild med att citera en siffra: var industrivaruexport till lander som vanligen klassas som underutvecklade
var 1965 en miljard kronor av 15 miljarder kTonor, vilket var mindre
an aren 1957 och 1961.
Det finns flera skal for oss att i dag uppmarksamma utvecklingen
i Vasteuropa an att vart handelsberoende av dessa marknader ar StOft
och vaxande: det sker for nafvarande stora forandringar just dar, de
ar de snabbast vaxande av vara marknader och de ligger oss geografiskt narmast.

Jag tanker som b-akgrund for den svenska diskussionen presentera
dels ett .allmant avsnitt om handelns forandringar genom marknadsbildningarlla, dels ett om den pagaende industriomstallningen inom
EEC.

I.
Det star nu fullt klart att i sparen av tullavvecklingen inom EEC
och inom EFTA det foljt en stark expansion av internhandeln. Under
1958-65 trefaldigades det totala handelsutbytet inom EEC, medan
handeln med utomstaende okade med endast 70 a 80 procent. Under
1959-65 okade den interskandinaviska handeln med 150 procent
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men exporten till varlden i ovrigt endast med 60 procent. Internhandelsokningen har varit sarskilt stark for industriella hel- oeh halvfabrikat, vilka ju ar de produkter som direkt berorts av tullandringarna; den har vidare gallt ieke enstaka produkter utan praktiskt taget
hela industrivaruomradet. Sa visar t. ex. EEC-Ianderna ieke for nagon
av de 28 delpositionerna (enligt SITC-nomenklaturen) med namnyard handel 1958 lagre okningssiffror internt an externt. Endast for
kemiska basprodukter oeh farmaceutiska artiklar, for papper och finmekaniska produkter dominerar annu deras import fran utomstaende;
men ocksa for dessa grupper expanderar nu internhandeln snabbare.
I bada marknadsomradena galler handelsexpansionen i pataglig grad
en del konsumtionsvaruindustrier sasom textil, bekladnad, skor oeh
mobler. For dem har det gatt relativt snabbt att utnyttja de nya avsattningsmojligheterna, darigenom att det i de fIesta landerna fanns
lokala arbetskraftsreserver oeh outnyttjad produktionskapaeitet.
Men marknadsbildningen har ocksa redan ha'ft klart handelssnedvridande effekter. Tysklands oeh Beneluxlandernas import av industrivaror fran EFTA har visserligen fortsatt att oka, men expansionstakten - matt i relation till industriproduktionens okningstakt, dvs
som elasticiteter - har for andra varor an maskiner sjunkit ieke
ovasentligt. Detsamma ar fallet betraffande EEC-Iandernas export till
EITA-Ianderna; bortses fran Storbritannien (dar ju speeiella forhallanden ratt) har okningstakten minskat till halften for bade kemiska produkter oeh for maskiner.
Anda fram till 1962-63 kunde d.essa forandringar tolkas sasom
utslag av den allmanna ekonomiska expansionen inom EEC, oeh exportefterslapningen fran utomstaende for enskilda varor eller lander
som betingad av tillfalliga eller speeifika omstandigheter. Men de
optimistiska meningar om tulle££ektens underordnade betydelse, som
framfordes bl. a. i den svenska EEC-debatten under 1962, har nu klart
dementerats av utveeklingen. Marknadsbildningarna har utovat en
vasentligt kraftigare stimulans pa internhandeln an man vantade sig,
vilket, tillsammans med vissa tullhojningar, har relativt sett forsamrat
exportsituationen for de utanforstaende. Monstret ar fullt klart: industrivaruhandeln expanderar inom EEC oeh inom EFTA var for sig,
men mellan de bada marknadsomradena borjar stagnationstendenser
gora sig gallande. Har skall da tillaggas att detta ar den effekt som
redan realiserats. Tullavtrappningen gar ju stegvis, oeh i EEC har den
annu inte natt slutnivan. Exportorerna gor sakerligen pa bada hall
uppoffringar i form av prisreduktioner oeh okade forsaljningsanstrangningar for att halla sig kvar pa marknaden i det langsta. De goda
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konjunkturer som utmarkt forsta delen av 60-talet har darvid varit ett
gott stod. Det kommer sakerligen att visa sig, att snedvridningseffekterna blir storre i den svagare konjunktur som nu intratt.
En allman kommentar rna har vara berattigad. Den klassiska utrikeshandelsteorin talar om handel mellan komplementara ekonomier.
Under 50-talets diskussioner om en nordisk tullunion anfordes ocksa
pa manga hall, att dessa landers naringsstrukturer val' alltfor lika for
att ge underlag for en utvecklad samhandel. 1960-talets handelsutveekling inom Skandinavien har visat att detta val' ett alltfor forenklat betraktelsesatt, och samma tendenser visar handelsutvecklingen
inom EEC. Det synes salunda vara sa att forutsattningarna for en
handelsokning i nuvarande utveeklingsskede ar sarskilt stora just hetraffande narbelagna lander med differentierad industristruktur och att
handelns rationaliseringseffekter, genom okad konkurrens, genom
speeialisering inom branscher oeh inom varugrupper, just dar kan
vantas bli stora i framtiden. Detta understryker betydelsen av det vasteuropeiska handelsperspektivet. Redan nu kan konstateras, att de forskjutningar som marknadsbildningarna medfort inte ar marginella
utan av sadan storleksordning, att de over en sa kort tid som tio ar
astadkommer fundamentala forandringar i handelsstrommarnas riktning oeh sammansattning.
Industritullarna har avveeklats inom EFTA. EEC tar om ett ar det
sista steget mot noll. Darmed har tva skiIda handelsblock etablerats
i Europa. Vi har sett av utvecklingen - bade inom.EEC och EFTA hur stor stimulansen blivit for handeln aven genom avskaffandet av
de relativt laga tullar om 10 it 15 procent som var regeln i dessa landers tulltaxor. Detta ar hI. a. ett memento infor gladjeyttringar vid
avslutandet av Kennedyronden och de i och for sig vasentliga resultat
som dar uppnaddes. Det ar for ovrigt nu inte tullsankningar utan tullhojningar som ar omedelbart forestaende pa vara viktigaste EECmarknader. Den 1 juli 1968 sker den sista anpassningen till EEC:s
gemensamma tulltaxa. Kennedyrondens avtrappningar - dar det finns
manga och viktiga undantag - sker forst darefter och lltslagna pa
fern ar; slutresultatet 1973 kommer for manga viktiga varoI' - papper
ar en sadan- att ieke ligga myeket under den nuvarande tullnivan.
Handelssplittringen i Europa kvarstar sasom ett problem.

II.
Det forefaller salunda sannolikt att internhandeln inom hade EEC
oeh EFTA kommer att oka snabbt under ytterligare atskillig tid. Men
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i ett lage av full sysselsattning maste fortsatt handelsexpansion komma
att aterverka mycket mera direkt an hittills pa den industriella strukturen - det finns inte langre latt mobiliserbar arbetskraft och produktionskapacitet att satta in. Eller annorlunda uttryckt: andringar i den
ekonomiska strukturen, saval pa bransch- som pa foretagsplanet, blir
forutsattningen for att den starka internhandelsexpansionen skall
kunna fortga. Detta ar en anledning till att de langsiktiga produktionsproblemen nu kommit i forgrunden. En annan ar att partiella kriser
utvecklats inom ett flertal branscher.
Om det alltsa varit sa att handeln har vaxt i den kostym som industrin hade i beredskap, sa ar problemet nu for den europeiska industrin att skaffa sig en, ny kostym som passar i det hardare umgangeslivet pa en stormarknad. Man finner i dag i den europeiska ekonomin
ett antal nya utvecklingsfaktorer, som bryter upp den gamla industristrukturen. Det ar framst dimensionsforandringen av industrins
marknader. Pa kort tid hal' foretagens hemmamarknader flerfaldigats,
och det etablerade konkurrensmonstret har rubbats. Detta galler aven
de forut stora marknaderna, sasom den tyska och den franska, vilka
i manga delbranscher utmarktes av svag konkurrens. Men det galler
naturligtvis alldeles sarskilt for de sma landerna, som i Benelux inom
EEC och Skandinavien inom EFTA.
Det ar - som forut - en ny teknik som kraver nya storanlaggningar - t. ex. syreprocesserna for jarn - och som lagt grunden
for ett antal snabbvaxande teknikindustrier med investerings- och utvecklingskostnader vilka kraver ett marknadsunderlag av kontinental
storlek.
·
Det ar ocksa en snabbt forandrad energibalans, som paverkar bade
energiproducenter och energikonsumenter. Kolindustrin inom EEC befinner sig i en akut avsattningskris, olja och naturgas svarar for halften
av energibehovet och de nya stora gasfyndigheterna i Holland star
fardigutbyggda for export. Det ar en hel transportrevolution som orsakat detta, med specialutrustat tonnage, specialiserade hamnanlaggningar och elt nat av olje- och gasledningar fran hamnar och kallor
direkt in i hjartat av de europeiska industriregionerna, dar kolet forot
hade ett de facto-monopol. For manga av de tunga industrier, som
samlats kring kolet i Ruhr, Saar och Valloniet, ger nuvarande lokalisering icke langre en "bonus" utan ett "palagg" i kostnadskalkylen.
]arn- och stalindustrin ar redan pa marsch emot kustlagen, och nyanlaggningar inom flera andra energikonsumerande branscher, sasom
cement-, glas-, metallurgisk och viss kemisk 'industri, orienteras i
okande grad emot Europas periferi. Kraven o·kar -pa att ersatta den
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nuvarande hogprislinjen for kol med en allman lagprislinje for
energi.
Men det finns dar bredvid faktorer som forsenar oeh forsvarar omstallningen. Det ar kapitalbristen, skarpt genom underutvecklingen av
de europeiska kapitalmarknaderna. Det ar den tamligen generella
arbetskraftsbristen som Vasteuropa nu har att rakna med pa langre
sikt. Det ar den relativa smaforetagsstrukturen i manga branscher, och
det ar icke minst en uraldrig samhallsapparat i de gamla industriregionerna.
Det finns dock ett antal skal for foretagen att handla - och handla
snabbt - om de skall behalla sin marknadsstallning eller rent av
overleva. Det ar de stora amerikanska foretagens expansion i Europa:
man har att rakna med att redan kring 1970 det i ett flertal b-ranscher
- framst i intressanta expansionsbranseher som elektronik och plaster,
men ocksa i exempelvis livsmedelsindustrin .- finns kontinentalt
opererande USA-agda foretag, som fullt ut tillampar amerikanska
produktions- och forsaljningsmetoder och som har overlagsna finansiella resurser for marknadsforingen. I andra branscher ar det ett
latent eller ett redan oppet krislage som framtvingar nytankande och
nyorientering - sa exempelvis i kol- och stalindustrin, i delar av
textil- och pappersindustrin. Den starka handelsexpansionen - som
fortgar - och pa lite langre sikt tullsankningarna enligt Kennedyronden innebar for atskilliga foretag, att de ser nya saljare uppenbara
sig pa deras traditionella marknader.
Det ar atskilligt som skett oeh haIler pa att ske inom EEC-industrierna i berorda avseenden. Sa ar t. ex. den kontinentala stalindustrin
pa vag att over nationsgranserna lagga grunden till en foretagsstruktur
som stormarknaden och den harda varldsmarknadskonkurrensen kraver. Frankrikes fyra storsta enheter har bildat tva storgrupper, en tyskhollandsk sammanslutning blir Europas storsta stalgrupp etc. Pa liknande satt haIler den kemiska industrin, genom fusioner och genom
produktionssamarbete kring nya storanlaggningar, pa att fa kontinentala matt och att aterstalla balansen gentemot brittiska ICI oeh
amerikanska Du Pont.
Den europeiska industrins yttre organisation ar dock alltjamt bestamd av 50-talets produktionsvillkor - ej av 70-talets. Det fader
darfor - sa langt jag forstar - ingen som heIst tvekan om att nu nar
den europeiska industrin, tack yare EEC, fatt nagot av en stormarknad,
sa kommer en myeket stark tendens emot storforetagande oeh specialisering att gora sig gallande med vaxande styrka ocksa i Europa. De
amerikanska foretagens mycket snabba expansion och stora investe-
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ringsinsatser inom EEC efter 1960 visar, att de ar beredda oeh redan
pa vag att ta tillvara de nya mojligheterna.
- Det kan naturligtvis spekuleras over hur snart det i Europa finns
betingelser for en koneentrations- och speeialiseringsgrad inom industrin liknande den nuvarande amerikanska. Men lat mig namna, att
redan vid borjan av 70-talet EEC:s oeh EFTA:s sammanlagda bruttonationalprodukt nar upp till den storleksordning som USA:s hade
1965. Det maste naturligtvis sagas, att den amerikanska marknaden
alltid varit gemensam och relativt enhetlig. Oeksa att en handelsmassigt integrerad marknad i Europa sannolikt lange an kommer att vara
.splittrad pa delmarknader genom sprakskillnader, etablerade konsumtionsvanor oeh olikartade standardbestammelser, genom nationell
naringslagstiftning etc. Men den konklusionen tror jag ar vasentlig
sasom underlag for varje diskussion om vara svenska handels- och
strukturproblem, att redan om ett fatal ar, kanske fern, sakerligen
mindre an tio - det finns pa kontinenten -utvecklat en stormarknadsstruktur bestaende av bade amerikanska oeh europeiska foretag oeh
gallande bade produktion och forsaljning - stora foretag, specialiserade foretag, foretag med betydande resurser for forskning och produktutveckling.
Detta ar en ganska grundlaggande strategisk forandring for den
svenska ekonomin. I Europa kom konkurrensen forut fran industrier
av vasentligen "smamarknadsstruktur" sasom den svenska. "Stormarknadsindustrin" lag pa andra sidan Atlanten - snart kommer vi
att finna den pa andra sidan Ostersjon. Detta maste - enligt min uppfattning - vara perspektivet vid utformningen av saval den allmanna
ekonomiska politiken, statsmakternas oeh naringslivets industripolitik
som de enskilda fOTetagens policy.

III.
Det ur svenska utvecklingssynpunkter mest gladjande under 60-talet
har varit den exportokning for industrivaror pa Skandinavien som
foljt med EFTA. (Mojligen bredvid exportokningen pa Nordamerika,
vilken dock ligger utanfor mitt amne). Fordubbling under 1960-66
ar en arstillvaxt pa 13 procent, en tillvaxt lika stor som under 50-talets
handelsfrigorelseskede och nu pa betydligt hogre niva. Pa den svenska
ekonomins kreditkonto skall val ocksa uppsattas, att var import fran
Skandinavien expanderat, t.o.m. i nagot hogre takt, aven om en del
darav berorda svenska industriforetag kan se annorlunda darpa. Nagot
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mindre expansiv har handeln pa Storbritannien varit; den har av
kanda skal varit nara nog stagnerande sedan 1964.
Av sarskilt intresse ar i detta sammanhang ett forhallande, som ju
inte ar sarskilt markligt men som ofta forbises: handelsokningen pa
EFTA har ieke skett pa de varor som vanligen gar i svensk export,
t.ex. jarn, stal oeh papper, oeh aven inom verkstadsgruppen torde
denna exportexpansion ha avsett andra varor an de som denna industrigrupp traditionellt exporterar. Handelsokningen har i stor utstraekning avsett vad som kan beteeknas som vasentligen nya exportvaror: den har salunda sarskilt gallt kemiska produkter, snickeriprodukter, textil oeh konfektion, andra metaller an jarn oeh "diverse"
verkstadsprodukter. For flera av dessa borjade exportuppgangen redan
i slutet av SO-talet, men hoga okningstal har uppnatts oeh pa manga
hall forbattrats under 60-talet. Tva ytterligare karakteristiska drag ar
av intresse: att for alIa de namnda varorna huvuddelen av exporten
gar pa EFTA (50--70 proeent) oeh att exportokningstakten har varit
vasentligt storre an pa EEC. Det ar sannolikt oeksa sa - fast darom
finns ju inget statistiskt underlag - att exporten pa Skandinavien
kommer fran foretag som ieke i ovrigt ar nagra storre exportorer. Det
passar helt in i denna bild, att de andra skandinaviska landernas
export till oss ligger pa samma varugrupper.
Det forefaller alltsa vara sa att EFTA i forsta hand skapat en
vidgad marknadsram for ett antal vanligen sasom hemmamarknadsindustrier beteeknade branscher. For de berorda foretagen - sannolikt de basta oeh mest aktiva inom bransehen - har detta inneburit
ett forsaljningstillskott oeh rimligen fOTbattrad rantabilitet, vilket pa
sikt ger dem mojligheter till speeialisering oeh produktivitetsforbattring. Har torde aven galla vad som forut sagts betraffande EEC: den
snabba exportexpansionen har mojliggjorts av att det funnits outnyttjad
kapacitet, oeh att darfor fortsatt exportokning forutsatter respektive
tvingar till storre produktionsomstallningar an hittills.
Jag pavisade inledningsvis stagnationstendenser i EFTA-Iandernas
export till EEC. Den svenska industriexporten har delat detta monster,
aven om man pa viktiga punkter kan finna att svensk export klarat sig
battre an andra utomstaende landers. Totalt for industrivaror har
okningstakten pa ett starkt expansivt EEC varit 10 prOeellt per ar
under 1961-65, vilket ar mindre an vi uppnatt pa ett Storbritannien
med ringa ekonomisk tillvaxt oeh sarskilda importavgifter.
Mest talande ar mo]ligen att Vaf industrivaruexport till Tyskland
under bade forsta oeh andra delen av 50-talet expanderade med sa
mycket som 25 a 30 procent per ar, men under 1961-65, da det dock
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i Tyskland radde hogkonjunktur med tidvis inflationsbetonad efterfragan, har den okat med i genomsnitt endast 11 procent per ar. Tillvaxttakten for bade jarn och stal och for den stora verkstadsgruppen
var under 60-talet lagre i var export till EEC an till EFTA, vilket
ar en reversering av tidigare forhallanden. Verkstadsprodukter till
EEC okade med mindre an 10 procent mot 15 procent under 50-talet.
Hur har da de svenska produkternas marknadsandelar i EEC-importen paverkats? En sadan oversikt finns i den handelsstudie jag inledningsvis refererade till.
Observera forst att redan pa 50-talet industrivaruhandeln mellan
de sex okade snabbt; de l1U utanforstaende landernas andel av EECimporten minskade da trendmassigt med en halv procentenhet per ar
- under 1961-65 har minskningen varit 11/2 procentenhet per are
Sedan 1962 har Sveriges marknadsandel, som forot visat stor konstans, fallit oavbrutet; marknadsforlusten har gallt speciellt verkstadsprodukter samt papper. Endast jarn- och stalexporten har forstarkt sin
marknadsstallning. Av storsta intresse ar att betrakta enskilda varor.
100 sadana varuposter har sarskilt undersokts.
De kemiska produkterna visar nastan undantagslost andelsminskningar, vilka ocksa ar storre an for andra utomstaende lander. Det
ar uppenbarligen den engelska industrins starka stallning som har
gjort sig gallande. For papper och papp visar de typiska nordiska
pappersslagen, dvs framst tidningspapper och kraftpapper, behallen
eller okad andel under 60-talet. Annat papper och trafiberplattor
visar betydande minskning. For jarn och stal finner man bade Q·kningar
och minskningar: av storre positioner forbattring betraffande valstrad
och plat men forsamring betraffande den storsta varupositionen somlosa ror. Av verkstadsprodukterna visar elektriska maskiner nastan
genomgaende starkt minskade marknadsandelar. Bland andra maskiner ar det framst vissa specialmaskiner som foreter aIming: det galler
pappersmaskiner, grav- och schaktmaskiner samt pumpar av skilda
slag. Lastbilar, traktorer och hildelar visar stor andelsokning.
Det ar tre vardemassigt dominerande varuposter som genom positiv marknadsutveckling "hallit uppe" var industrivaruexport till EEC
under 60-talet: tidningspapper, kraftpapper samt hildelar. Det hor
understrykas att alIa ar av specieII karaktar: for tidningspapper finns
en i princip tidsbestamd kontingent som ger tullfrihet; kraftpapper ar
en nordisk specialartikel; exporten av hildelar gar till de monteringsfabriker som upprattats nar direkt export av fardiga hilar blivit omojlig. Lagg till denna langt ifran positiva bild, att den galler endast de
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forsta overgangsaren, att den allmanna konjunkturen varit gyrinsam,
oeh att den slutliga tullanpassningen kommer forst 1968.

IV.
Dessa aktuella exportbilder ger i sin tur bakgrund for nagra kommentarer till var handels- oeh industriutveekling i framtiden.
I var senaste langtidsutredning finner man slutsatsen att, atminstone
under de narmaste aren, forutsattningarna for okning av exporten
- vid antagen oforandrad konkurrenskraft - kommer att bli samre
an de varit under 60-talets borjan. Man finner oeksa att utredningen
ansett fortsatt tryek uppat pa lonema sannolikt oeh troligen storre an
i viktiga konkurrentlander. I det laget maste det vara vasentIigt att alIa
slag av stordriftfordelar, som inom var industri annu torde vara manga
oeh stora, kan utnyttjas. Harfor ar kapitaltillgang oeh marknadsomfattning avgorande. EEC-industrin har harvidlag ett ieke oviktigt forsprang: den har redan stormarknaden given sasom planeringsunderlag. Den omstallning, som uppenbarligen dar ar pa vag oeh som i
manga branseher redan hunnit langt, kommer att forb'attra EECindustrins konkurrenskraft bade pa den egna stora hemmamarknaden
oeh
,exportmarknaden. Hur kan man mot den bakgrunden bedoma
de svenska exportindustriernas situation?
Av fareliggande uppgifter att doma planerar den svenska jarn- oeh
staJindustrin for betydande produktionsokning, uppenbarligen som
konsekvens av speeialisering oeh andra rationaliseringar, oeh vart
land skulle fran att vara nettoimportor snart overga till att bli nettoexportor av handelsfardigt jarn oeh stale Om dessa planer, pa grund
av kapital- eller arbetskraftsbrist, inte kan fullfoljas eller kommer
att senarelaggas, sa innebar detta framst minskad produktivitetsokning,
dvs okad kanslighet for importtryek oeh minskad exportkraft. Den
allmanna efterfrageutveeklingen ar pa sikt inte sarskilt expansiv, oeh
varldskonkurrensen ar hard. De koncentrationer oeh nyinvesteringar
som for narvarande sker pa kontinenten kan nog vantas ytterligare
aka dessa produeenters konkurrenskraft vad galler handelsjarn, tyngre
byggnadskonstruktioner o.d., oeh trangseln torde snart bli stor oeksa
pa speeialstalmarknaden. Redan nu sker de kontinentala stalverkens
exportforsaljning allmant till priser som ligger under hemmamarknadens, vilket gor det nuvarande svenska importskyddet illusoriskt.
Den svenska jarn- oeh staJindustrins intresse oeh framtid torde darfor ligga mera i vidareutveekling av de speeialsortiment dar den redan
nu ligger viiI till, an i att behalla skyddet for standardproduktiollen.

pa
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I sadant fall forefaller fri tillgang till hela den europeiska marknaden
vara av storsta betydelse - ocksa sasom bas for den oversjoiska
exporten - och da behover det inte vara ett avgorande hinder att de
svenska produktionsenheterna ar relativt sma och kapitalkostnaderna
relativt sett hoga.
Skogsindustrins perspektiv domineras av att virkesforbrukningen
tenderar narma sig den tillgangliga avverkningskvantiteten i landets
skogar, aven om denna kan vara konventionellt fOTsiktigt beraknad.
Successivt okad foradlingsgrad - framst fran massa till papper ar ingen ny foreteelse, men i fortsattningen blir det den enda mojliga
expansionsvagen. EEC:s forhandlingskrav under Kennedyronden om
garantier for prisrelationen massa-papper visar att man dar ar va.!
medveten om denna utvecklingsriktning i Skandinavien.
Skogsindustrins marknader har ocksa alltmera koncentrerats till
Europa: pa 30-talet hade massaindustrin endast 50 procent av sin
export pa Vasteuropa, nu ar andelen nara 85 procent; pappersindustrin hade annu for tio ar sedan 35 procent utanfor Vasteuropa, vilken
andel nu sjunkit till 20 procent. Men nu forlorar pappersindustrin
marknader inom EEC just betraffande hogre foradlade produkter;
av sarskild betydelse ar de impregnerade papperssorter som alltmera
ersatter obehandlat tryckpapper. Forbrukningen harav stiger mycket
snabbt och darmed den hogt skyddade produktionen inom EEC. Den
svenska pappersindustrins utvecklings- och koncentrationsplaner kan
realiseras endast vid fortsatt stark exportokning, och en dominerande
del av denna maste ga pa EEC. EFTA ger har ingen losning: de skandinaviska landerna star i samma situation, och till den engelska marknaden har Kanada fritt tilltrade.
Det rader allman enighet om att verkstadsindustrin ar var mest utvecklingsbara industrigrupp - den har ocksa varit den mest expansiva
under e£terkrigstiden. Man konstaterar ocksa att grunden for dess
framgangar varit kvalitetsproduktion och stark teknisk vidareutveckling. Kostnaderna for att halla denna position okar dock progressivt.
Det har framhallits, att en farligt stor del av industrin annu vilar pa
uppfinningar fran sekelskiftet. Pa viktiga nya och expansiva omraden
- t.ex. elektronik och atomteknik - har vi uppenbara svarigheter att
hanga med.
Verkstadsindustrins dominerande avsattningsmarknader ligger i de
valutvecklade industrilanderna, dar ocksa de viktigaste konkurrenterna
befinner sig. Den relativa forsamringen pa EEC-marknaden, som vi
forut noterat for stora delar av verkstadsexporten, ar enbart darfor
oroande. Langtidsutredningen anforde, att verkstadsindustrins pIa-

48

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMAN fRKDE DEN 29 MAl 1967

nerade produktionsokning kunde forverkligas endast om dess .internationella konkurrenskraft klart forhattrades. Detta synes ieke ha
blivit fallet vis-a-vis EEC. De stora och de specialiserade verkstadsforetag, som nu utveeklats inom EEC, torde komma att satsa hart pa
produkt- och metodutveekling, vilket traffar var verkstadsindustri pa
dess kansligaste punkt. Icke minst kan effekten darav komma att
aterverka pa de 2/3 av dess produktion som avsattes pa hemmamarknaden.
Den EEC-utveckling man nu ser konturerna av betyder sannolikt
inte bara marginella bortfall ivaI' verkstadsexport, den ar av mera
genomgripande nature Den beror eller kan komma att direkt berora
uppehallandet av var verkstadsindustris kvalitets- och modernitetsniva, och fragan ar om ens status quo darvidlag ar mojligt att uppehalla - om den inte pa samma satt som EEC-industrin kan utnyttja
storleksfordeIar b"etraffande produktions- oeh utveeklingsorganisationen. Det ar harvidlag symtomatiskt, att det ar i verkstadsindustrin man
finner de fIesta etableringarna av svenska fiIiaIer i EEC, och det finns
alIa skal formoda, att vid ett eventuellt definitivt utanforstaende denna
policy skulle sprida sig snabht bland de storre svenska verkstadsforetagen och da aven utvidgas till att omfatta andra och mera centrala
funktioner an monteringsarbete.

v.
Herr ordforande! Integratioll ar en process och en politik. Jag hal"
i dag uppehaIlit mig vid integrationsprocessen oeh lamnat integrationspolitiken at sidan. I integrationsproeessen ar Val" industri involverad,
yare sig vi ar med i eIler star utanfor europamarknaden. Detta galler
for ovrigt i lika grad Val" hemmamarknadsindustri som val" exportindustri. Pagaende diskussioner och eventuellt forestaende forhandlingar rOT sig darfor enbart om pa vilka villkor vi skall deltaga i den
ekonomiska integrationen och om vi skall kunna deltaga -" sasom
vi gjort under hela efterkrigstiden - ocksa i arbetet pa det offentliga
planet pa att forminska handelshindren (Lex. tullar) oeh att samrada
om den ekonomiska politiken (t.ex. stabiliseringspolitiken).
Den bild jag hal" gett av den aktuella EEC-utvecklingen oeh den korta
analysen om var handeIsutveckling ar naturligtvis ingen slutlig bedomning. Den avser ocksa bara en del av det underlag som behovs for
utformningen av en svensk integrationspolitik. De korta skisser jag
presenterat gar inte heller ansprak pa att ge branschernas hela exportoeh utveeklingsproblem. Jag hal" hal" avstatt fran varderingar och
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mera velat stalla fragor an besvara dem oeh kan darfor klandras far
att jag inte presterat nagra slutsatser. Om det darvid anda framskymtat,
att jag tror att dessa bransehers - oeh darmed var ekonomis - utveeklingsproblem inte kan lasas framgangsrikt oeh pa sikt utan att vi
fullt ut deltager i en stormarknad i Europa, sa rna det sta som en
personlig asikt.
Ovedersagligt ar att den svenska industrins - de stora, de medelstora oeh de sma faretagens - majligheter till expansion genom specialisering oeh kvalitetsproduktion skulle avs.evart farbattras om det
bildas en gemensam europeisk marknad som vi blir med i. Speeiellt
besvarlig skulle en omstallning bli om aven EFTA-mark:naden - oeh
da sarskilt den skandinaviska marknaden, som varit till stor nytta for
vara konsumtionsvaruindustrier oeh far en del av verkstadsindustrin skulle falla bort. I sistnamnda fall skulle allvarligt hotas iute bara
takten i var ekonomiska expansion utan aven sysselsattningen. Dr industrins synpunkt maste redan det nuvarande osakerhetslaget vara en
belastning, oeh det ar ett klart bakslag att aven EFTA-marknaden
genom den senaste London-deklarationen farlorat det mesta av sitt
yarde sasom planeringsunderlag. Att marknadsfragan mera galler
villkoren far den svenska ekol1omins framtida expansion an avsattningen av vissa varukvantiteter pa vissa marknader hoppas jag ha bidragit till att visa med detta anfaral1de.

Ordforanden: Vi tackar dr Ekstram far detta utomordentligt stimulerande oeh intressanta foredrag, innehallande manga synpunkter som
vi helt sakert garna viII diskutera.
Det var en ganska mark bild dr Ekstrom teeknade, oeh fragan ar
om vi alla- har ar lika stora pessimister som faredragshallaren. Det
skall bli roligt att hara.
Var sa goda, ordet ar fritt!

Dr Lars Nabseth: Herr ordforande! Det ronne dr Ekstrom har behandlat
kommer helt sakert att hehandlas manga ganger framover, inte minst mot
bakgrunden av de nya signaler vi fatt hora pa senaste tiden, namligen att
England kanske trots allt har en viss chans att bli med i den gemensamma
marknaden. Darmed kommer ju vara forhandlingsproblem omedelbart att hli
mera aktuella.
Det forsta problem jag har viII berora ar de ekonomiska verkningarna av
EEC och EFTA. Jag hade sjalv tiIIfalle att under 1961 och 1962 diskutera de
fragorna i de utredningar 80m da gj ordes, och den gangen havdades det fran
vissa hall att det inte fanns nagon statistik som visade pa nagra storre verk-
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ningar pa handeln som foljd av handelsblocken. Fran andra hall dareinot och dar befann jag mig sj alv - havdades att verkningarna inte gor sig galIande sa snabht, utan att vi forst pa sikt far kanning av effekterna av handelsblocken pa handelsstrommarna.
Nu kan man kanske saga att vi hade fel i bada lagren, eftersom verkningarna
kom snabbare an vad vi pa vart hall hade forestallt oss, och eftersom det anda
blev vissa verkningar, trots att det motsatta lagret forfaktade annoJ)lunda. Men
- och det ar den forsta fraga jag tar upp - om vi gar till langtidsutredningen
och ser pa den hilaga som hI.a. herr ordforanden varit med om att skriva ihop
inom Industriens Utredningsinstitut, sa visar de planer som de svenska foretagen lamnat in att deras exportexpansion under andra halften av 1960-talet
inte i sa hog grad ligger pa EFTA utan pa USA och Canada och den ovriga
varlden. Det tycker jag ar forvanande. Man fragar sig om det alltsa skulle innebara att effekterna av EFTA kommit mycket snabbt men sedan avtar nastan
lika snabbt?
Far vi i fortsattningen ett mera Hingsiktigt monster? I sa faH kommer' det
kanske in ett sadant problem - vilket professor Sune Carlsson framhallit i den
bok ekonomerna skrivit till langtidsutredningen - som att vi i Norden har
ekonomier som inte passar sa sarskilt bra for handel mellan landerna. Foretagsplanerrta for andra halften av 1960-talet kan vara ett exempel pa det.
Om man studerar den senaste, reviderade nationalbudgeten, sa framgar vHken
utveckling vi har haft under 1966 och 1967. Om vi ser pa Vasteuropa och USA
och Canada, sa ar det otvivelaktigt sa att den stora exportframgang som
bI. a. verkstadsindustrin hade under 1966 till betydande del lag pa USA.
Okningen pa j arn- och stalsidan faller daremot till stor del pa oststaterna; det
galler da framst rorleveranser. Men som en foljd av bl. a. den daliga ma;lmoch trakonjunkturen - bland annnat - har utvecklingen under 1966 inte varit
vidare gynnsam i Vasteuropa. Och prognoserna for 1967 visar samma bild.
Min forsta fraga nu ar alltsa, om det mojligen ar sa att verkningarna av integrationen kanske gor sig gallande relativt snabht men sedan tunnas ut? Vi har
nu hara material for Sverige, nar det galler att hilda sig en uppfattning om
dessa ting, och darfor undrar jag om det som jag har sagt ocksa kan gaHa for
andra Hinder. Kan dr Ekstrom med sina utsiktspunkter fran Brysselhorisonten
anlagga nagra synpunkter pa den saken nar det galler EEC? Har man dar
nagra forvantningar om att exportexpansionen pa USA och Canada skall hli
betydande?
Min nasta fraga ror konjunkturproblematiken. Det har ofta framhallits i var
EEC-debatt att sj alvstandigheten i var ekonomiska politik ar ett problem.
Om vi blir med i en storre marknad, sa kommer vi att bli mera lasta i var
ekonomiska rorelsefrihet an vi ar nu. Dit blir det fria kapitalrorelser, och det
innebar att var penningpolitik hlir mera beroende av penningpolitiken inom
EEC. Det betyder naturligtvis inte att det inte kan foras en penningpolitik,
men den blir mera internationell. Den kommer att galla for hela omradet.
Om vi ser pa den svenska utvecklingen nar vi rakade ut for storningarna
i var betalnings- och bytesbalans 1965, sa visar den - och det tycker jag ocksa
framgar av nationalbudgeten - att den storningen sannolikt kostade oss
nagon procent av nationalproduktokningen. Ar 1966 hade vi en okning pa
bara 2,6 procent. Det visar de senaste kalkY'lerna. Men den svaga okningen forklaras inte av utvecklingen pa exportomradet. Vi hade tvartom en relativt
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hygglig exportutveckling det aret, inte minst pa verkstadsindustrisidan; utan
det var i hog grad den forda ekonomiska politiken som gav det svaga
BNP..utslaget. Politiken dampade den interna efterfragan oeh holl den tillbaka oeh vi fi6k en viss forhattring av var utrikeshandel, men det skedde
till priset av ett visst kapaeitetsoverskott inom landet.
Ser vi sa pa motsvarande utveekling for nagra ar sedan i EEC.landet Italien,
sa hade man dar en konjunkturavmattning 1964. Den diskuterades inom kommissionen, oeh jag ar inte helt pa det klara med vilka atgarder man vidtog.
Det kanske dr Ekstrom kanner till. Men det intressanta ar att man i dag
tydligen har en myeket stark expansion i Italien. Man har myeket snabbt kommit ur krisen oeh fatt en ganska langsam pris- oeh loneutveekling, som ger den
italienska exporten stora mojligheter. Jag fragar mig darfor om det kan
tankas att ett okat tryek utifran genom en sammankoppling med EEC - om
vi nu kommer med dar - i stallet for att skapa mindre handlingsutrymme kan
ge oss mojligheter att fora en hattre ekonomisk politik? Jag staller alltsa den
fragan till dr Ekstrom, om tryeket utifran kan fa sadana verkningar?
Min tredje fraga galler lokaliseringsproblemen. Dar sade dr Ekstrom att det
finns en tendens att flytta industrins tyngdpunkt fran RuhroIl).radet ut mot
kusterna, detta bI. a. som en foljd av utveeklingen pa energiomradet med de nya
gasfyndigheter som gjorts. Den utveeklingen ar val nagonting som i hog grad
forandrar den tidigare bilden. Hittills har vi ju haft industrin lokaliserad till
Europas mitt. Och om vi kommer med i ett stort handelsbloek, sa haronar vi
ju nagonstans ute i kanten. Manga haIler da fore att var egen industri kommer att dras nedat, mot mitten av handelsbloeket, oeh det ar kanske riktigt att
vi kommer att fa en del problem pa grund av vart ogynnsamma geografiska
lage.
Men om man drar ut konsekvenserna av resonemanget, sa finner vi att
industrierna haIler pa att flytta fran de eentrala delarna av Europa ut mot
kusterna; alltsa om jag har forlanger foredragshallarens resonemang. Tror
dr Ekstrom da att detta kan hli en mera allman tendens: for jarn- oeh stalindustrin, for verkstadsindustrin oeh for den kemiska industrin? Kommer alla
att lokalisera sig mer oeh mer till kusterna, sa att vi far ett mera uthrett
industriomrade, mera splittrat, an vi har haft hittills? I sa fall kanske det kan
innehara att farhagorna for en koneentration av industrin till mitten av Europa
inte ar sa sarskilt befogade.
Sedan oeksa nagra ord om storforetagen. Ute pa kontinenten haIler det nu pa
att genom samarhete hildas ett antal myeket stora foretag, som skal1 mateha de
amerikanska, sags det. Oeh da viII jag fraga, om vi inte har samma behov
har i landet. Det galler ju att utnyttja de tekniska fordelar som foljer med
myeket stora foretag, inte hara nar det galler sj alva anlaggningarna utan
oeksa pa forskningens omrade oeh nar det bUr fraga om marknadsforingen.
Pa sistnamnda omraden ar det manga ganger annu mera vasentligt att kunna
utnyttj a storforetagets fordelar an nar det galler sj alva den tekniska produktionen.
Oeh da menar jag att det kanske ar ett steg som vi hor ta att etahlera kontakt med utlandska foretag oeh samarbeta med dem. Jag tanker har exempelvis
pa vad man gjort inom Atvidahergsforetaget. Dar samarhetar man emellertid
inte med EEC-foretag utan med ett j apanskt holag. Skulle det inte vara klokt
att ga in for sadana komhinationer litet mera ? Ett sadant okat samgaende
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skulle ocksa vasentligt underlattas av fria kapitalrorelser meHan Sverige och
andra Hinder. Jag kan dar ta Canada som exempeI. Det landets samarbete med
USA har ofta namnts i diskussionerna om dessa ting. Professor Erik Lundberg
har hI. a. papekat att Canada har legat i skuggan av USA och darfor kommit
efter utvecklingen i Forenta staterna. Men det stammer inte lika bra i dag,
ty man har nu en oerhort stark utveckling i Canada.
Man kan alltsa med skal fraga sig om den nuvarande expansiva utvecklingen i Canada sammanhanger med de utomordentliga kontakterna med de
amerikanska foretagen, om kanaden~arna darigenom har fatt och far incitament
och nya produkter via den amerikanska tekniken som ger dem betydande
expansionsmoj ligheter?
Ekon. lie. John Ekstrom: Herr ordforande! De fragor som har framstallts
och de problem som tagits upp motiverar egentligen annu ett foredrag. Jag
kan dock bara svara helt kort pa dr Nabseths fragor, och jag kan inte sa har
omedelbart ga in pa detaljer.
Den forsta fragan gallde verkningarna for handeln av de nya marknadsbildningarna. Ar det verkningarna som snabbt gar over, fragade dr Nabseth,
och han tillade att den nordiska samhandeln har okat mycket snabbt men att
expansionen pa senare tid mattats aVe Fraga stalldes narmast om EEC-erfarenheterna.
Pa det vin jag svara att marknadsbildningarna har hade korta och langa
verkningar pa handeln. En del mycket starka men framst kanske korta verkningar var, som jag framholl i mitt foredrag, effekten pa konsumtionsvaruomradet dar det fanns kapacitet, arbetskraft och mojligheter att snabbt oka
produktionen. Men for andra industrier, dar man ma.ste forbereda sina marknadsinsatser och bygga upp sin kapacitet tar det vasentligt langre tid innan
effekten kommer till synes. Jag tror att det ar sa har man ser pa saken bland
ekonomerna i Bryssel: den forsta vagen av interna handelsokningar kommer
att ersattas av en andra vag som delvis avser andra varor.
Betraffande fragan hur man inom EEC i dag ser pa utvecklingen av US.Aoch Canadaexporten kan jag fatta mig annu kortare. Man har namligen inom
EEC varit strangt upptagen av internhandelsutvidgningen, som hetytt goda avsattningsmojligheter dar man haft produktionskapacitet. Men pa manga hall
har man inte haft nagon overkapacitet utan kapacitetsbrist, vilket f.o. har
kommit var export till godo pa maskinsidan. Darfor har man kanske inte
narmre reflekterat over exportutvecklingen pa USA. Men om EEC-bildningen
Ieder till nyinvestering, koncentration och specialisering - som den gor pa
manga omraden - sa blir ett resultat darav en okad konkurrenskraft och darmed storre mojligheter att salja ocksa pa USA och Canada.
Vad sa konjunkturprohlematiken angar ar det ett ohestritt faktum att beroendet av ovriga medlemslander okar nar det galler utvecklingen av den egna
ekonomin. Man blir ocksa indirekt beroende av dem vid utformningen av sin
ekonomiska politik. Fragan ar bara i vilken utstrackning detta beroende tar sig
uttryck i organiserat samarbete, eller om man fortsatter att tanka och handla
var och en for sig. Italien var det forsta allvarliga exemplet pA konjunkturstorningar mom EEC, och den gangen utfordes ett visst forberedelsearbete hetraffande omsesidig hj alp inom Brysselkommissionen, hI. a. gallande forslag
om kapitalhj alp. De sattes dock aldrig i verket. Man hann inte gora det, ty som
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hekant lostes Italiens akuta valutaproblem genom den snabbresa till USA som
den italienske centralbankchefen gj orde.
En erfarenhet inom EEC ar dock att det okade beroendet tenderar att leda
till en "hoppande" konjunktur, alltsa att overkonjunktur i ett land smittar av
sig pa de andra. Detta kan vara en nackdel. Men det blir verkningar ocksa i
andra riktningen. Da man har lagkonjunktur i ett medlemsland och hogkonjunkturer i andra, sa dras ekonomin i det forstnamnda landet igang snabbare.
Italien var ett exempel harpa. Savitt jag minns initierades Italiens uppsving
efter 1964-1965 i stor utstrackning av den snabbt okande exporten till EEC.
Dr Nabseth berorde ocksa lokaliseringsproblemen och tog exemplet moo
Ruhromradet och industrins dragning ut mot periferin. Lokaliseringsforandringarna galler givetvis nylokaliseringen och alltsa framst de branscher
som har stora nylokaliseringsprojekt pa gang. Nya anHiggningar lokaliseras ju
till platser och orter dar produktionsvillkoren. pa sikt bedoms vara mest gynnsamma. Och det betyder i nuHiget och for den narmaste framtiden lokalisering
till omraden med arbetskraft och billig energi. En stor del av nylokaliseringen
har inom EEC skett just till de gamla arbetsloshetsomradena, dar det har hedrivits en lokaliseringspolitik som varit lockande, t. ex. i norra Holland och
i Flandern och Belgien. Men att industrierna forlagts till de omradena ar
sakert inte en foljd av lokaliseringspolitiken utan av att foretagarna funnit
lokalisering dit fordelaktig med hansyn till arbetskrafts- och transportsituationen.
Det ar otvivelaktigt sa att det i flera hranscher pagar en forskj utning fran
Europas centrum ut mot periferin. Det galler stalindustrin och det galler den
kemiska industrin. Men detta hetyder inte att det pa nagot satt hlir ett vakuum
i centrum. Dar finns den stora konsumtionsvarumarknaden och den stora hefolkningen. Det ar val snarare sa att lokalisering av industri till centrum av
Europa nu galler andra slag av foretag an de som ursprungligen, alltsa for
100 a 150 ar sedan, lokaliserades dit pa grund av tillgangen pa kol. Friheten
att lokalisera foretag ar i den nya energisituationen betydligt storre an den
var tidigare.
Vidare tog dr Nasbeth upp fragan om storforetagen och undrade om det
kunde vara en intressant mojlighet for oss att etablera samarbete med foretag
i andra lander. Det tror jag personligen att det ar, men svarigheterna ar manga.
Det har ocksa inom EEC kommit till stand ett stort antal sadana formella elIer
informella fusioner. Men nar dessa fragor diskuteras uttrycks ofta farhagor for
dominansproblemen. Aven om det frammande foretaget - sag ett amerikanskt;
det ar ofta fraga om sadana, ty de har bade pengarna och kunskaperna - bara
tar halften elIer 49 procent av aktierna, sa ar det amerikanarna som tack yare
sina kunskaper hlir de dominerande. Detta ar ett aterhaHande moment for
europeiska foretag, aven nar det galler arrangemang om 50-50 eller 25-75.
Vad slutligen betraffar Canadas ekonomiska utveckling, sa ar den val till
stor del initierad fran USA, inte hara nar det galler den forsta industrialiseringen, uppforandet av filialfabriker for bilar o.s.v. utan ocksa den fortsatta
utvecklingen. Men det har val ratt ganska speciella forhallanden i Canada:
man har hela den langa landgransen mot USA, och skillnaderna som ursprungligen forefanns mellan inkomstnivaer och tekniska kunskaper i de hada landerna var stora. Det ar forhallanden som idag inte har nagon motsvarighet
i 1. ex. relationen Skandinavien-EEC.

54

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRXDE DEN 29 MAJ 1967

Bankdirektor Hugo Lindgren: Herr Ordforande! Jag vill staHa en' fraga
till dr Ekstrom i anledning av att han sade att utveeklingen inom EEC gar mot
myeket stora enheter oeh foretag. Den saken har vi ju oeksa sett exempel pa
under senare tid. Men manga har nog anda {orvanat sig over att sammanslagningar, fusioner oeh samarbetsavtal i de sex liinderna inte utgjort ett
sarskilt starkt inslag i EEC-bilden. Dr Ekstrom namnde samgaendet mellan
stalkoneernerna i Frankrike oeh mellan nagra stalindustrier i Tyskland oeh
Holland, men sett over hela faltet har stora foretagsbildningar over granserna
inte varit sarskilt vanliga inom EEC-omradet. Tvartom har det ofta sagts, att
det ar amerikanarna som pa detta omrade visar vagen inom EEC-staterna. Inte
bara i ett oeh annat utan i flertalet EEC-Iander har amerikanarna varit mera
framgangsrika an de europeiska holagen sj alva nar det gallt stora {oretagshildningar.
Anledningarna till att EEC-Hindernas industrier oeh holag inte har natt sa
langt pa samarhetets oeh sammanslagningarnas vag ar manga. Dr Ekstrom
nfunnde hI. a. kapitalforsorjningen. En annan orsak har man sagt vara att
aktieholagsratten i EEC-Hinderna ar sa disparat att det ar svart att astadkomma
stora foretag, som sa att saga sveper over hela omradet. Skattesystemen, reglerna for aktie- oeh obligationsemissioner ID.m. ar sa olika i EEC-Ianderna.
Diirfor har oeksA forslag framforts om hildande av S.· k. europabolag inom
EEC, alltsa foretag, som skulle kunna. registreras eHer inkorporeras som juridisk person, inte i ett enskilt EEC-Iand, utan vid EEC sasom sadant. Det skulle
med andra ord hli nagot slags overnationell bolagsform. Fransmiinnen har
varit inne pa samma fraga men foreslagit att man hellre skuHe forsoka harmonisera aktiebolagslagstiftningen i de sex Hinderna.
Men nyssnamnda juridiska, institutioneUa, skattemassiga oeh andra hinder
galler j u oeksa for de amerikanska foretag som etahlerat sig i EEC. Vad
amerikanarna gj ort har ju inte heller varit att hilda holag, som sa att saga
tacker hela Europa eUer EEC-Ianderna, utan de har hara hildat dotterholag i
vart oeh ett av de sex landerna - eller i nagra av dem. Det ar alltsa bolag
som ar bildade efter resp. t.ex. fransk, tysk eller hollandsk lag. Oeh den
mojligheten finns ju oeksa for EEC-landernas egna foretag.
Jag kan inte forsta, att de j uridiska eller institutionella hindren for storforetagsamhet i Europa skulle vara sa svaroverstigliga. Darmed viII jag dock
inte ha sagt, att det inte ar viktigt att harmonisera lagstiftningen pa omradet
- eller t.o.m. att na fram till hildandet av europabolag.
Jag undrar, om dr Ekstrom mojligen har nagra kommentarer till vad jag
flU sagt?
.
Ekon. lie. John Ekstrom: Herr ordforande! Genom sin omsorgsfulla presentation har bankdirektor Lindgren fa~tiskt sj iilv till stor del hesvarat den
framstallda fragan. Han redogj orde for saklaget oeh for problemen oeh forklarade att det inte finns nagon losning pa holagshildningsfragan for narvarande. Jag kan hara tillagga ett par saker.
Det ar uppenharligen sA att fusioner oeh annat samarhete pa senare tid
har akat mycket snabht inom de enskilda Hinderna, medan fusioner over granserna ar fA till antalet. Det finns dock ett helysande exempel som ofta refereras
- oeh det ar val egentligen det enda ordentliga forsok som gj orts i den vagen
- namligen sammanslagningen av Agfa oeh Gevaert. Det iir f. a. intressant att
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den sammanslagnlngen just hade till bakgrund att man ville astadkomma en
motvikt till den stora och tunga Kodak-koncernen, som expanderade snabbt
har i Europa. Det trycket var sa hart att de gamla och mycket sj alvstandiga
koncernerna Agfa och Gevaert till slut beslot sig for att gora en fusion.
Men man har inte kunnat formalisera sammanslagningen pa grund av
bristen pa lagregler. Problemet har losts pa det sattet att man i Belgien har
ett bolag kallat Gevaert-Agfa, som ager hela anUiggningen och produktionen
dar, i Tyskland har man ett bolag kallat Agfa-Gevaert, som ager och driver
anlaggningarna i det landet, och sa har man en gemensam ledning for verksamheten. Men formellt ar det faktiskt alltj amt ett holag i Belgien och ett i
Tyskland.
Det ar inte minst skatteproblemen - alltsa inte bara skattefragorna vid
fusionsoperationen utan skatteprohlemen for varj e ar i rorelsen - som staller
till besvarligheter. Darfor ar i och for sig tillskapandet av en form av "europaholag" inte nagon losning; det skulle bli moj ligt att hilda ett bolag med samma
rattigheter over hela omradet, men det loser inte skatteproblemen.
Ett exempel pa svarigheterna att driva foretag over granserna'ar J\1ont Blanctunneln. Det tog sex ar att horra sig igenom Mont Blanc - med hjalp av
svenska borrverktyg bland annat - men den tiden rackte inte till for att
organisera driften av tunneln. For den sakens skull har man mast organisera
ett italienskt holag som driver tunnelforetaget fram till gransen och ett franskt
holag som skoter verksamheten for resten av tunneln.
Sedan ar det alldeles riktigt som bankdirektor Lindgren papekade~ att vilket
foretag som heIst inom EEC - belgiskt, franskt eHer tyskt - kan vaxa och
bli stort samt ha filialforetag och andra verksamheter i de ovriga landerna.
Det ar alltsa inte det som ar prohlemet. Det ar svarigheterna att snabbt bilda
ett stort bolag som ar sa stora, alltsa vagen att sla ihop tva redan existerande
foretag for att fa en verksamhet av onskad omfattning. Dch att snabbt skapa
ett antal tillrackligt stora foretag ar vad man i nuvarande skede ser som det
viktigaste strukturprohlemet inom EEC.

Ordforanden: Jag vill fraga dr Ekstrom hur han uppfattar stamningen inom
EEC. Har man dar inom naringslivet den uppfattningen att det forekommer
Dagot slags teknologiskt gap mellan USA och Europa, eller hetraktar man den
pagaellde diskussionen om det teknologiska gapet som ett politiskt "jippo" av
herrar de Gaulle och Wilson? Eller uppfattar man situationen sa, att det handlar om kapitalets modernitet och aldersfordelning?
Ekon. lic. John Ekstrom: Herr ordforande! Jag tror att man har den uppfattningen inom EEC att det idag finns reella skillnader meHan EEC och USA
nar det galler anHiggningarnas organisation och modernitet men kanske framst
i fraga om kunskaperna att driva foretag och att utveckla produkterna. Jag
tanker da inte pa de forsta stegen i den tekniskt-vetenskapliga utvecklingsprocessen - man kan peka pa "hranscher dar Europa darvidlag ligger fore
USA - utan pa den teknik som foretagen tillampar i produktionen, den personal man har och de maskiner vederborande koper. En del av denna skillnad
faller tillbaka pa att man har olika utgangspunkter: hetydligt mindre foretag,
ofta otillrackligt uthildad arhetskraft o.s.v. Dar har vi att gora med en omstallnings- och uppfostringsfraga.
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Sedan finns det val i talet om den europeiska underutvecklingen ocksa en
hel del av politiskt j ippo - som herr ordforanden sade. Man vill att det all·
manna skall gora storre insatser, t. ex. ge storre anslag till universitet oeh
forskning. Dil anvander man situationen som ett Himpligt argument.

Ordforanden: AI' det nagon ytterligare som hal" nagot att anfora?
Om sa inte ar fallet, bel" jag an en gang att fa tacka dr Ekstrom for
hans medverkan. Det hal" varit mycket intressant for oss alIa att fa del
av foredragshallarens synpunkter. Vi hoppas bara att de nagot pessimistiska forutsagelserna i nagon man skall kornma pa skarn. Jag tackar
ocksa for ovriga debattinlagg och forklarar darmed detta sammantrade
avslutat.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 24 oktober 1967

Ordforande: professor Ragnar Bentzel

MERVARDESKATTEFORSLAGET
Professor

Len Muten:

Herr ordforande! Jag tanker borja med en mycket kort sammanfattning av mervardeskatteforslaget. Detta auditorium vet sakerligen vad
mervardeskatt ar for nagonting, men for sakerhets skull viII jag anda
fa sagt, att mervardeskatten egentligen inte aIls ar nagot sarskilt nytt
oeh markvardigt. Det ar bara en annan uppbordsform for den allmanna
varuskatt 80m vi har i dag.
Skillnaden mellan mervardeskatten oeh en vanlig omsattningsskatt
ligger i uppbordssystemet. Man kan tanka sig - for att har fortsatta
rekapitulationen av sadant som alIa redan kanner till - att lagga pa
en indirekt beskattning i prineipiellt tva former: dels i ett led - hos
oss i detaljhandelsledet vid forsaljningen av vara till konsument dels i flera eller alIa produktionsled. Lagger man skatten pa flera produktionsled, kan det ske i kumulativ form, s. k. kaskadskatt. Det ar
vad man gor i Tyskland fram till instundande arsskifte. Det galler ocksa i en mangd andra lander som ar paverkade av tyska forhallanden.
Skatten blir har lagd pa en vara varje gang den passerar ett nytt produktionsled. Det blir en ojamn skattebelastning pa olika varor beroende pa hur manga led de har passerat..
Men man kan oeksa tanka sig att flerledsskatten far den {orlnen, att
det i varje produktionsled laggs skatt bara pa foradlingsvardet i det
ledet. Da nar man det resultatet att den sammanlagda beskattningen
pa en vara blir densamma, oavsett om varan gatt igenom flera ·eller
farre led.
flera satt.
Tekniken att astadkomma detta resultat kan utformas
Man kan valja metoden att fran omsattningen i ett produktionsled dra
av omsattningen i tidigare led; med andra ord far foretaget som saljer

pa
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en vara fra~l omsattningen vid avyttringen av varan dra av sina kostnader for anskaffandet av beskattade varor och fornodenheter fran Ieverantorerna. Skatten laggs pa nettot. Det ar den tekniken vi anvander
vid den nuvarande allmanna varuskatten i de enstaka fall da en foretagare har kopt beskattade varor men anvant dem som ravaror eller
material i sin rorelse.
I Frankrike, dar man har mervardeskatt, anvander man en annan
metod. Den kommer ocksa att' anvandas i Tyskland, man tillampar den
i Danmark, dar man sedan den 3 juli har mervardeskatt, och den har
foreslagits till anvandning aven har i Sverige. Det ar metoden med avdrag for skatt fran skatten; foretaget far med andra ord gora avdrag
med den skatt det betalat sina leverantorer fran den skatt som lltraknas
pa den egna omsattningen. Resultat av mervardeskatten blir, oaktat
den lagges pa i flera led, i princip samma belastning som en detaljhandelsskatt skulle ha medfort.
Vad finns det da for anledning att halla pa med detta omstandliga
forfarande? Man Iagger ju skatt pa en mangd omsattningar fastan meningen inte aIls ar att det hela skall bli nagon okad nettO'belastning i
forhallande till en ettIedsskatt. Skalet till att man i alia fall gar pa
den omstandligare losningen kan naturligtvis for de landers del sonl
redan har infort mervardeskatten -, Frankrike och Tyskland, exempelvis - vara att man har velat undvika kaskadeffekterna hos skatter
palagda i flera led. Detta galler ocksa for Holland, dar man lade fram
en proposition om mervardeskatt sa sent som den 5 oktober i are Man
har i mervardeskatten sett en mojlighet att komma ifran en tidigare pa
kumulativt satt palagd beskattning.
, Men man kan ocksa - och det har val varit det avgorande motivet
nar man infort en mervardeskatt i Danmark, som inte haft nagon kumulativ skatt tidigare - se ett skal dari att det med en mervardeskatt
gar lattare att kontrollera, att skatten uttages pa det satt lagstiftarna
forutsatt. Det gar att kolla de skattskyldigas omsattningar mot varandra. Den skattskyldige som viII krympa sin rorelse genom att inte
redovisa sina omsattningar for skattemyndigheterna maste vid ett mervardeskattsystem samarbeta med sina kunder pa ett helt annat satt an
han skulle hehova gora vid en ettledsskatt. Detta har av manga ansetts
vara ett mycket viktigt, kanske det avgorande skalet for en mervardeskatt. Om man namligen viII tynga den indirekta heskattningen med
skattesatser ett stycke over de 10 it 11 procent som vi har hos oss, kommer kontrollhansynen att fa alIt storre vikt. ViII man tillgodose de
hansynen, ar mervardeskatten ett andamalsenligt vapen.
Men det finns ocksa ett annat skal varfoT vi i vart land har sa starka
,)
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stravanden i riktning mot inforande av en mervardeskatt. Det skalet ar,
att vi med inforandet av mervardeskatten skulle rensa var nuvarande
detaljhandelsoms pa sadant satt att den forvandl.ades till en ren konsumtionsskatt, vilket den nu inte are Historien bakom detta ar 80m alIa
vet ganska enkel. Nar vi 1959 inforde den allmanna varuskatten,
skedde det i en politisk konstellation, dar sammanhallningen inom
regeringspartiet var en absolut nodvandighet, och dar man samtidigt
genom inforandet av en betydande indirekt beskattning gjorde avsteg
fran beskattningsprinciper, som tidigare hade varit grundlaggande inslag i samma partis skattepolitiska ideologi.
Det dar kunde naturligtvis inte ske utan smarta. Och jag formodar
att det ar sa det maste forklaras att man redan dB. pa ett principyidrigt
satt lade skatten inte bara pa den egentliga konsumtionen utan ocksa pa
forsaljningen av investeringsvaror till foretag. Med detta uppnadde
man namligen att skattesatsen inte behov.de sattas hogre an till 4 procent. Om man hade uteslutit investeringsvarorna, hade skattesatsen enlig! de bera.kningar som dB. gjordes blivit ungefar 5,5 procent. Deh
varje procent var dyrbar, nar det gallde att argumentera fram en
majoritet i riksdagen for den nya skatten.
Jag tror att detta var ett betydande argument. Dartill friserades dock
forslaget upp med en del nationalekonomi, av en karaktar som jag ar
oviss om huruvida den principiellt motiverade beslutet eller var en
efterrationalisering. Det argument som an£ordes var, att det var bra
att ha en skatt pa foretagens investeringar. Man talade i sammanh'anget om att en sadan skatt hI. a. hade fortjansten att kunna varieras
,efter konj-unkturlagets krav. Men man fann myeket snart, att
som
den allmanna varuskatten var konstruerad kom skatten pa foretagens
investeringar de facto att variera i takt med skatten pa konsumtionen.
Detta var ingalunda alltid i overensstammelse med regeringens konjunkturpolitiska konceptioner. Samtidigt som man genom omsens tekniska konstruktion kom att jamsides med konsumtionen bromsa investeringsverksamheten genom skatt pa inevsteringarna, befanns det nodvandigt att tillgripa allehanda andra losningar i form av extra investeringsavdrag, frislappande av investeringsfonder for vissa investeringar
o. s. v. for att pa det sattet kompensera den dampande oeh kostnadshojande effekt som skatten pa investeringsvaror innehar.
Det slutliga steget togs, nar man 1965 dekreterade, att den hojning
av omsen fran 6 till 9,1 procent, som man ville genomfora, inte lampligen bo:r.de laggas pa naringslivets investeringar som en kostnadsforhojning, varfor dessa investeringar i viss omfattning fritogs fraD hojningen genom en andring av lagen. Pa .det sattet fick man en uppsplitt-
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ring av skattesatsen for olika typer av varuforsaljningar. 'Den
uppsplittringen har sedermera lett inte bara till mycket stora administrativa svarigheter utan oeksa till ett nodforslag framlagt i riksdagen
genom proposition nr 47 i are Forslaget syftar till att astadkomma en
battre gransdragning mellan skatterabatterade oeh fullt beskattade kapitalvaror men far av alIt att doma den effekten, att gransdragningen
blir annu samre. Utskottet ligger annu pa propositionen, fast avsikten
'var, att lagen skulle ha tratt i kraft - utan nagon som heIst overgangsbestammelse dessutom - redan den 1 september i are Det torde vara
ganska tveksamt om det verkligen blir nagot av propositionen. Jag tror
for min del - av skal sam jag senare skall aterkomma till - att det
basta vore att lagga den i papperskorgen oeh i stallet ga in for en
mera helhjartad losning av dessa fragor.
Om man nu tyeker att all skatt pa 'investeringsvaror ar opraktisk,
·kan det kanske tyekas vara betydligt lattare att upphava den pa sa satt
·att man lagger omsen pa den rena detaljhandeln oeh far en renodlad
detaljhandelsskatt utan belastning av investeringsvarorna. Del ar en
losning som man har tankt sig hI. a. i Kanada, dar den stora skattekommissionen forklarat, att det vore en helt onodig omgang att genomfora en kanadensisk mervardeskatt. Detta kan man givetvis ha delade
meningar om. Ett politiskt oeh ett skattetekniskt argument kan har anforas.
De politiska argumentet skulle vara - fast jag tror inte sjalv pa
·det sa sarskilt myeket - att man lattast skulle kunna fa bart skatten pa
foretagsinvesteringar am man kallade skatten for nagot helt annat.
Skattelattnaden for investeringarna skulle uppfattas sam ett utslag
mervardeskattens nature
Daremot skulle man genom att bara rensa detaljhandelsskatten fa
-reformen att mera renodlatframsta som en present till foretagen. Vi
'skulle behalla omsen precis sam forut oeh bara gora den andringen,
att foretagen inte behovde betala skatt for sina investeringar. Halleluja-ropen skulle mojligen bli nagot mera tunnsadda an med det
tidigare alternativet. Men jag tror inte att nagra seriosa forhoppningar
am nagon storre skillnad i det har hanseendet bekajar ens de mest
optimistiska politiker. Jnneborden av att beskattningen pa fOTetagens
investeringsvaror undanrojs ar nog fullt kant aven i fraga am mervardeskatten. Det politiska argumentet faller darfor bart.
Det tekniska argumentet har betydligt storre tyngd. Det gar ut pa
att om man har en indirekt beskattning, i ett enda led, maste man vid en
ettledsskatt astadkomma en sadan klassifieering av omsattningarna,
-att saljarna kan halla reda pa' om det ar skattefria eller skattebelagda
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varor de saljer. Med en mervardeskatt b-efinner man sig i den lyckliga
situationen att bedomningenhuruvida avdrag skall medges for ingaende
skatt skall g.oras pa grundval av material som inlevererats av den som
kopt och anvant varan. Det ar en oerhord skillnad i situationen, om
den som lamnar uppgiften ocksa har ansvaret for dess riktighet, jamfort
med om leverantoren under eget straffansvar skall avgora for vilket
andamal han salt varan till en kopare, om vars planer saljaren inte v~t
nagot annat an vad koparen sagt till honom. For den handelse saljaren
skulle vaga vara forsiktig - och det kan han bara vara i en saljarens
marknad, vilket vi som bekant inte har pa sa manga sektorer just nu
- far vi ett kinkigt civilrattsligt problem nar det galler pa vilket satt
koparen skall kunna tvinga saljaren att inte ta ut full skatt. Om saljaren
skulle lata locka sig till ofo,rsiktighet i det stycket har han stora svarigheter att av en kopare i efterhand kunna inkassera den skatt han
till aventyrs adomes att betala, an mindre kan han av samme kopare
inkassera de boter han far erlagga om han inte tar ut skatt i ratt ordning. Pa dessa grunder ar det skal i att rakna med att fritagandet av
investeringsvarorna fran skatt kan genomforas enklare med en mervardeskatt an med en enfasskatt i detaljhandelsledet.
Vi kan ocksa konstatera att gransdragningsproblemen inte ar sa
rasande enkla - vilket proposition nr 47 nogsamt visar - for den handelse man skulle vilja fritaga vissa investeringsvaror och inte andra.
Just nu befinner vi oss i den groteska situationen, att material som slits
ner inom ett ar kan saljas omsfritt, medan full oms utgar for material
som slits ner pa mer an ett men mindre an tre are Om daremot fornodenheten anses bora aktiveras darfor att det ar fraga om ett trearsinventarium, skall en till 60 procent reducerad omsattningsskatt utga.
Hur i all varlden dessa skillnader skall kunna motiveras har hittills
ingen lyckats forklara. Jag tror det ar en alldeles omojlig pedagogisk
uppgift att tala om for de stackars handlare, som skall tillampa skatten, varfor den ar konstruerad som den are Den allmanna varuskatten
har pa denna punkt redan atta ar efter sin tillkomst blivit totalt nerkord.
Men sedan kan man fraga sig varfor vi inte skall ha skatt pa investeringar. Da finns det de som anser, att det ar en present till foretagen
att lyfta av skatten pa investeringar och att vi darfor skall behalla
den. Det ar en synpunkt sam det fran politiska utgangspunkter finns
all anledning att ta under allvarligt overvagande. Men man skall kanske inte gora det utan att samtidigt halla i minnet ett forhaJlande sam
tyvarr ofta gloms bort i skattelagstiftningen, namligen att om man har
en dalig skattefordelning och viII gora den battre, kommer sjalva steget
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fran den daliga till den hattre fordelningen att te sig ganska irrationellt.
Om ni inte tyeker att det ar for barnsligt, viII jag ta det tankta
exemplet att vi har i landet hade en skatt pa rodhariga, sa att staten
arligen tog ut sag 100 miljoner kronor i skatt pa rodharighet. Den dag
nagon i riksdagen foreslog att den skatten skulle tas bort, skulle motargumentet utan tvivel bli detta: "Har viII Ip.an sanka skatteuttaget
med 100 miljoner, oeh vad gar man? Jo, man ger en present till alIa
rodhariga, oeh ingenting till ass andra!"
Om man viII betrakta skatten pa investeringar sam en skatt pa foretagen, maste man gora klart for sig pa vilka faretag den ligger. Om
alIa faretag investerade ungefar lika myeket i forhallande till nagot
rimligt matt - pa deras barkraft, pa deras iansprakstagande av de
nationella resurserna, pa deras allmanna nyttighet eller onyttighet eller vad man eljest kunde finna pa - skulle det naturligtvis vara
myeket latt att forsvara skatten. Men hur skall man kunna farsvara
investeringsskatten som en skatt pa foretagen som sadana, nar skatten
exempelvis bara belastar de foretag sam valjer att investera inom Sverige, medan de som valjer att investera utanfar landets granser _,
darfor att det ar billigare att sy skjortor i Portugal eller av andra skal
- slipper undan skatt? Varfar skall det vara sa nyttigt att investera
i fartyg men inte i maskiner oeh andra inventarier? Varfar ar det sa,
sarskilt samhallsnyttigt att investera i mark? Varfor skall det vara
sadan skillnad pa investeringar i byg,gnader oeh investeringar i maski-.
ner?
Det finns inte nagon rationell farklaring till skatten pa investeringar
sam en skatt pa faretagen. Det kan finnas en motivering for att ha
skatt pa investeringsaktiviteten, men den skatten bar i sa fall laggas
pa denna aktivitet vid de tillfallen da vi ar angelagna om att strypa
den. Da skall den laggas pa ordentligt oeh kortvarigt, sa att den verkligen influerar pa investeringsaktiviteten i stallet for att som nu laggas
som en avgift, tillraekligt hog for att irritera oeh hoja kostnaderna
men tillraekligt lag for att inte vara prohibitive Bedams sannolikheten
oeksa som stor far att den kommer att hajas i fortsattningen, ar foretagen snarast angelagna om att investera trots skatten.
Jag tror inte 'att omsen pa kapitalvaror ar en rationell skatt, am
man ser den sam en skatt pa faretagen. ViII man belasta foretagen sam
sadana, ar jag tillraekligt konservativ att tyeka att det Vore praktiskt
att beskatta de faretag som ger sina agare vinster oeh ·da garna att lagga
skatten pa agarna, sa att man far en fardelning efter deras barkraft.
Men man kan naturligtvis oeksa tanka sig - vilket ocksa har disku-
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terats i samb'and med mervardeskatten - att ha en skatt pa foretagen
utmatt efter de loner de betalar. Det har tidigare gatt utmarkt att har
i landet propagera for en sadan skatt med argumentet "Arbetsgivarna
betalar". Det gjorde man 1958, da pensionsreformen gick igenom. Men
det ar inte aIls nagon djarv spadom utan snarare valinformerat skvaller
att pasta att forskningsresultat kommer att visa - i den man de inte
redan foreligger att sannolikheten ar mycket star for att arbets.givaravgifterna i mycket star utstrackning overvaltras pa lontagarna.
Det finns andra argument for ett borttagande av skatten pa foretagens investeringar, t. ex. neutraliteten. Men vad ar da neutralitet och kan en skatt over huvud taget vara neutral? Kan vi i sa fall fa
skatten neutral genom att konstruera den som en mervardeskatt sam
belastar all produktion lika mycket? Vi kan lugnt pasta att en riktigt
neutral skatt finns inte. Neutral i forhallande till exempelvis prisbildningen blir en indirekt skatt bara under forutsattning att overvaltringsforhallandena ar desamma pa alIa varor i alIa branscher, och sa ar
ingalunda forhallandet.
Vi kan ocksa saga, att aven am vi tror - och mervardeskatteforslaget ar sa utformat att det finns gott stod for den tron - att det inte
komnler att bli nagra marginalupprakningar i olika handelsled som
foljd av debiteringen av mervardeskatt, kan detta anda inte helt
uteslutas. I den man sa sker far vi ater en oneutral verkan.
Kapitalbelastningen pa foretagen kommer ocksa att variera, beroende pa hur mycket ingaende skatt de maste ligga ute med. Nu ar
forslaget dock sa konstruerat, att belastningen inte kommer att bli ~a
star. Tvartom ar forslaget mycket elegant i det avseendet. Men det
gar anda att argumentera i den riktningen.
Men man skall inte i brist pa mojligheter att gora det omojliga
avsta fran att gora det lilla man kane Och jag tror att det ligger
nagot riktigt i den glidning i resonemanget om skatten pa investeringsvaror som agt rum under de senaste 15-16 aren i debatten
om skatter av denna type Nar man 1954 avloste den gamla produktionsskatten i Frankrike med mervardeskatten, innebar det att
man i motsats till vad sam forut gallt fick gora avdrag for ingaende
skatt pa investeringar. Motivet den gangen sades vara, att man ville
stimulera investeringarna. Nu, nar man i EEC har bestamt sig for
direktiv till medlemsstaterna angaende mervardeskattens inforande
- den skall vara inford i hela EEC-omradet fore 1970 -' sager man,
att avdrag skall medges omedelbart for ingaende skatt avseende
investeringar, och motivet 11arfor ar att man viII ha skatten neutral.
Nelltral blir skatten i den begransade meningen att man formellt

64

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRXDE DEN 24 OK TOBER 1967

vet vad for skatt en vara hal" burit i produktionen. Skatten blir .inte
i denna mening neutral med mindre man tillater ett omedelhart investeringsavdrag. Gor man det inte kommer belastningen att vaxla melIan a ena sidan en vara framstalld med egentillverkade maskiner och
annan apparatur eller direkt med anvandande av arbetskraft inom
ett foretag och a andra sidan en vara tillverkad for samma andanlal
men'med anvandande av maskiner kopta utifran.
Av dessa enkla skal tror jag att EEC-losningen hal" tranger sig
fram som den mest rationella. Sedan ar det en annan historia att
man naturligtvis kan diskutera huruvida mervardeskatten inte borde
konstrueras for etf helt annat andamal, namligen det att vara en foretagsskatt, inte en skatt pa konsumtionen av foretagens produkter.
Darmed kommer vi in pa det gamla hruttobeskattningstemat, 80m hal"
diskuterats till leda hal" i landet. Vi kan ledas in pa en sadan skatt
som man haft i delstaten Michigan i Forenta staterna fast den upphavdes dar for ett halvar sedan. Det val" en mervardeskatt konstruerad
som en skatt pa foretagen som sadana, utmatt efter deras foradlingsyarde, och med en teknik som inte medgivit avdrag annat an i avskrivningens form for ingaende skatt pa investeringar, och inte ens
alIa dessa.
Vad kan man da saga om en skatt av den konstrul(tionen? Det
hal" sagts mycket intressant angaende vardet av att ha en skatt pa
foretagen som sadana, matt efter deras tyngd i samhallsekonomin.
Men prohlemet ar att vi i en varld, dar skatter av denna typ allmant
konstrueras som indirekta, inte ensamma kan konstruera val" skatt
av likartad typ som en skatt pa foretagen som sadana. Om vi gor
det, konkurrerar vi ut oss sjalva pa marknaden. Skillnaden mellan
en skatt lagd pa foretagen som sadana Dch ell skatt lagd pa konsumtionen ar namligen, att enligt GATT-reglerna tillampas for foretagsskatter ursprungslands.principen och for konsumtionsskatter destinationslandsprincipen. Om vi betraktar skatten som en skatt pa foretagen och darmed later den belasta ocksa exportforetagen pa deras
foradlingsvarde - annars yore den ju orimlig som en helastning pa
foretagen -'- skulle vi fransaga oss mojligheten att konkurrera pa lika
villkor ute pa varldsmarknaden, dar andra lander gar in for att
lyfta av den indirekta skatten pa sina exportvaror och lagga kompenserande avgifter pa importvarorna. Det ar mojligt att denna typ av
Eb'berods bank tilltalar nagon, men jag ar inte saker pa att den
tilltalar dem som hal" ansvar for det satt, pa vilket utrikeshandeln
skotes hal" i landet.
GATT-reglerna kan givetvis diskuteras, oeh man kan fraga om
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de verkligen ar rimliga. Vilar de inte pa ell foraldrad ekonomisk
teori angaende skatternas incidens? Ar det inte i sjalva verket sa att
det foreligger en gradskillnad snarare an en artskillnad mellan overvaltringsvillkoren for indirekta och direkta skatter, och ar det inte
ett foraldrat antagande att en indirekt skatt overvaltras, en direkt
skatt inte, och att man darfar skall ha olika utrikeshandelsregler
for de olika skatterna?
Det argumentet kan anfaras. Men jag, tror inte for egen del att det.
ar sa sarskilt starkt. I detta sammanhang behover dock inte sagas.
nagot annat on1 den saken an att argumentet inte har varit saljbart
pa den internationella marknaden. Den omstandigheten att vi kanske
kan mobilisera manga manniskor som tycker att det yore roligt om.
vi fick en ursprungslandsprincip for alIa skatter ar helt ointressant,.
sa lange det inte foranleder alIa andra att plotsligt betrakta svenskarna
som klarseende vagledare som det galler att ogonblickligen folja.
Skulle vi folja dessa radgivare, bleve konkurrenterna bara glada,
for desto lattare skulle de fa att mota svensk konkurrens.
Sedan har vi fragan om hur man skall konjunkturvariera skatterna
pa foretagens investeringar. Inom EEC for man en omfattande dis-·
kussion om huruvida mervadeskatten lampligen bor anvandas SOITI
ett konjunkturinstrument eller inte. Det finns uppenbarligen en majo-·
ritet inom EEC for att inte gora det, men hollandarna har visat sig:
sapass intresserade av att atminstone halla den mojligheten oppen,.
att EEC-direktiven nu innehaller en forsiktig skrivning. om att det
nog blir svart men anda rna vara tillatet att forsoka.
Ungefar likadan har val installningen varit hos· allmanna skatteberedningen och dess efterfoljare - alltsa det utredningsbetankande
som nu ligger pa finansministerns borde Man ser svarigheterna som utan tvivel ar betydande - men samtidigt viII man inte frankanna skatten alIa mojligheter till konjunkturvariabilitet. Det later
sig ju alltid diskutera att uppskjuta avdrag for ingaende skatt pa in-·
vesteringar eller eventuellt en sa rigoros bestammelse som att vagra
avdrag for ingaende skatt pa investeringar under viss tid. Den fortjansten har utan tvivel en sadan konjunkturvariabel avgift, att den
atminstone forutsatter att det ar pa koparsidan, inte pa saljarsidan,
som man i sa fall far redovisa for vilket andamaJ man kopt kapitalvarorna o.s.v.
Men samtidigt maste man naturligtvis saga sigatt sa sarskilt praktiskt ar inte ett sadant system. Det bor i varje fall inte finnas anledning att tillampa en konjunkturvariabel reglering av avdrag for
ingaende skatt i andra fall an de, dar man nu skulle sla pa en provi-
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sorisk investeringsavgift. Man kan t.o.m. diskutera huruvida det inte
yore battre att lata en sadan investeringsavgift ligga utanfor mervarde.skattesystemet. - En av anledningarna till detta skulle i sa fall vara
att det ar lattare att lagga pa en investeringsavgift sa, att den
tillampas av -de myndigheter som har med den arliga taxeringen att
gora, i stallet for att lata den ga in i det tamligen sjalvreglerande
systemet for mervardeskatt.
Pa den har punkten tror jag inte man skalI rakna med nagra hardare motsattningar. Mojligheterna att diskutera en sadan sak i objektiv anda finns sakert pa bada sidor. I varje fall ar det inte sa att inforandet av en mervardeskatt skulle betyda att vi hal" i Sverige plotsligt skulle ge avkall pa vara ambitioner att fora en konjunkturmedveten skattepolitik. Men sakert blir vara hander i nagon man bUlldna
av det forhallandet, att man inom EEC hellre lagger de konjunkturpolitiska atgarderna pa budgetens utgiftssida an dess intaktsida.
, Med det anforda som bakgrund viII jag nu ga nagot in pa det
betankande, som jag ellligt programmet redan skulle ha talat om
under en halv timme, namligen betankandet angaende indirekta skatter oeh socialforsakringsavgifter, alltsa den utmarkta lunta 80m regeringsradet Lundell med hjalp av doeenten Helmers, byraehefen Fridolin oeh nagra andra hal" astadkommit. Dar bjudes nya tekniska
losningar pa en del av de punkter, dar mer eller mindre tunga angrepp
riktats mot allmanna skatteberedningens forslag till mervardeskatt.
Pa en punkt hal" de sakkunniga verkligen astadkommit en tekniskt
lltomordentligt flott losning. Det ar narde radikalt hal" skurit bort
hela den arliga taxerillgen till mervardeskatt. Som det nu ar skall
visserligen- faststallelse kunna meddelas i vissa fall, men i regel blir
·det sa, att de skattskyldiga betalar in skatt varannan rnanad efter
cleklaration, oeh sedan raknas denna skatt som faststalld sa snart
tva ar gatt utan att nagon taxeringsmyndighet har rort pa sig. Med
detta hal" man astadkommit en radikal forenkling i forfarandet. Jag
halsar detta med sarskild fortjusnirig av ett speciellt skal, som det rna
vara tillatet att hal" namna om.
Val" kare finansminister hal" ga-ng efter annan - jag har hort
det minst fyra ganger, och jag ar saker pa att han oeksa har gjort
-det ofta nar jag inte hal" varit narvarande - anvant ett argument
som det stora oeh slaende mot inforandet av en mervardeskatt, narnligen att jordbrukets skattedelegation kravt att lantbrukare skulle_ fa
gora avdrag for processkostnader i mal -angaende taxering till mervardeskatt. D~tta hal" - oeh nu skall jag forsoka citera objektivt,
eftersom finans-ministern inte ar narvarande -- av finans.ministern
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anvants som ett argument i den riktningen, att mervardeskatten skulle
vara sa fiuktansvart komplicerad att man fran horjan far rakna med
en mangd processer till stora kostnader.
Men om vi ser litet narmare pa remissyttrandet finner vi att dar
i sjalva verket inte star nagonting annat an en bisatsvis framford erinran om att aven om det enligt det ursprungliga forslaget var de
vanliga taxeringsnamnderna, som skulle pafora taxering.en for mervardeskatten, var det likval sa att mervardeskatten ar en avgift av det
slaget att aven en skatteprocess kring den skulle vara avdragsgill
kostnad, precis som all annan processkostnad avseende avdragsgill
utgift i naringen. Man har bara erinrat om den saken i ett for ovrigt
vannt tillstyrkande remissvar. Nu gar det alltsa inte langre att fora
fram detta -som ett argument mot mervardeskatten, och det ar jag glad
for. Det finns kanske andra argument i stallet.
Vad jordbruket betraffar tillstyrkte dess talesman forslaget redan
forra gangen. Lansstyrelserna daremot fick kalla fotter, dock inte
alIa. Nagra Iansstyrelser sag snarast med -gliidje en mojlighet att
forstarka sin magra personalstat. Man raknade med att det skulle bli
en komplicering av forfarandet och att det behovdes fler anstiillda,
ocksa darfor att en sa stor mangd nya skattskyldiga skulle tillkomma.
Enligt berakl1ingarna skulle hI. a. omkring 200 000 jord'brukare bli
skattskyldiga, vilka inte varit det tidigare annat an i mycket enkel
och begransad omfattning.
Den losning som det nya betankandet bjuder pa detta problem ar
utomordentligt elegant. Savitt jag forstar ar den betydligt flottare an
de losningar som foreslagits pa andra hall. A andra sidan ar den
farlig. Man har raknat ut att jordbrukarna bor fa avdrag for ingaende
skatt for att de inte skall hamna i ett besvarligt lage. Om man gor
dem helt fria fran mervardeskatt kan man ju inte underlata att antingen gora dem fria for sina inkop - vilket skulle vara en teknisk
komplikation av stora matt - eller ocksa lata dem skatta for sina
inkop utan att kunna gora avdrag for den skatten som ingaende skatt.
Man skulle i senare fallet fa en kumulativ effekt som drabbade jordbruksnaringen. Det skulle ingalunda beframja skattens popularitet i
jordbrukarkretsar. Under sadana omstandigheter maste man gora
jordbrukarna skattepliktiga - i princip. Samtidigt ville man inte
ha en mangd skattredovisningar fran 180 000 jordbrukare; det var
det antalet de sakkunniga raknat fram med forb-attrad statistik. Man
viII stalla dem utanfor systemet i storsta mojliga utstrackning~ Och
det har man kommit pa att man kan gora, om" man reducerar den
utgaende skatten sa att den schablonmassigt l1att och jamt tacker den
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ingael1de skattel1. Man gor med andra ord en reduktion med 80 procent
nar det galler skogsprodukter och med 40 procent for jordbruksprodukter. Darigenom uppnar man att den utgaende och ingaende
skattel1 normalt tacker varandra, och da kan man forsvara att man
later jordbrukarna debitera utgaende skatt pa sina kopare utan att
HJehova redovisa den till staten. I regel blir det for ovrigt koparna
som far skriva avrakningsnotor, och det kan de gora med berakning
av skatten. Det ar mycket enkelt. Jordbrukare far enligt forslaget avsta
fran att redovisa, savitt deras omsattning inte overstiger 40 000 kronor. Och de jordbrukare som hal" sapass hog omsattning ar sa fa
att systemet bor kunna tala det.
Nu raknar man naturligtvis med att en del direktkop fran jordbrukare till konsument subventioneras med detta system, men det
lir iute sa oerhort stora summor det dar kan rora sig om. Beloppet
Tor sig enligt utredningen om cirka 257 miljoner kronor arligen.
Men dar tror jag att man har raknat litet fel, ty det ar inte talat om
skogsprodukterna. Genom ett misstag vid skrivningell av 1959 ars
forordning am allman varuskatt ar alIt fortfarande - Kungl. Maj:t
.ar numera sallan benagen att fatta begangna lnisstag alIa
jordbrukare fria fran allmal1 varuskatt nar de saljer produkter ur
skogsbruket till konsumenterna. De skulle ha varit med i berakningarna. Da hade det framraknade beloppet blivit nagot storre.
Detta forhaIIande kommer ocksa att medfora att frestelsen fOT jordhrukarna att salja direkt blir storre ju hogre mervardeskatten are
Kombinationen husmor med frysbox i stan och halv- eller helgrisforsaljande jordbrukare kommer att bli vanligare. I varje fall kommer frestelserna i den riktningell att bli starkare. Detta kommer att
utova en ytterligare press pa lojaliteten hos foreningsbonderna. Efter..
som den lojaliteten ocksa ar hotad fran NO kommer det naturligtvis
att bli en smula kinkigt. Om jag yore foreningsman skulIe jag tveka
infor stallningstagandet till den losningen. Men kan man bli overtygad om att de privatomsattningar som anda skulle ha deklarerats ar
relativt fa, kanske det ar en overkomlig svaghet.
Vidare har man astadkommit en tekniskt mycket intressant losning
aven pa en annan punkt, dar man dock skulle kunna diskutera huruvida inte allmanna skatteberedningen, de sakkunlliga och lagstiftarna
pa andra hall har varit litet for blyga oeh forsiktiga. Detta a1" fo1"stas
latt att saga for en fri vetenskapare, som inte behover kla skott for
daliga lagar nar de skall tillampas ute pa faltet utan bara i princip
och fran hogre rymder faststaller att sa oeh sa borde de egentligen
vara. En sadan vetenskapsman kan ju tillata sig saga, att nog yore det
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bra om man kunde lagga mervardeskatt pa bostadskonsumtionen i stallet for som nu bara pa byggnadsproduktionen. Nu lagger man skatten
pa byggnadsproduktionen med reducerat belopp - 40 procents reduktion - men det blir anda en fordyring pa de fastigheter som byggs
nu, precis sonl den allmanna varuskatten har varit en fordyring for de
fastigheter som byggts sedan 1960.
Det dar ar ju inte sarskilt rattvist, sarskilt om man tanker pa att
vi ar manga som bor i fastigheter som byggts dessforinnan. Varje ga"ng
man hojer nybyggnadskostnaderna genom att skarpa den indirekta
beskattningen pa byggnader, kommer dessa fastigheter att stiga i
yarde, i den man aktuella byggkostnader paverkar vardet pa vara
hus. Nu kan man naturligtvis saga att husen forr eller senare maste
repareras, oeh da far man betala mervardeskatt pa reparationerna.
Man kan ocksa saga, att om vi i dag gar over till att beskatta nyttjandet, alltsa lagger mervardeskatt dels pa hyrorna och dels pa bostadsvardet i egnahem forvarras hyressplittringen, darfor att de blir sarskilt
ilIa stallda, som bor i fastigheter byggda under senare tid med hojd
prisl1iva oeh med ingaende oms i byggnadskostnaderna. For deras del
skulle en sadan skatt sla hardare an for andra. Men pa litet sikt borde
val i alIa fall slutresuItatet av overvagandena rorande hyressplittringen peka i motsatt riktning. Har har vi anda en chans att overvinna
nagot av hyressplittringen genom att medge omedelbart avdrag for ingaende mervardeskatt at dem som nu bygger och i gengaId lagga pa en
n1ervardeskatt pa hyrorna i bade nya oeh gamla hus.
Det ar mojIigt att jag misstar mig dar, lnen nog tycker jag att det
ar nagot snedvridet over en konsumtionsskatt sam inte annat an pa
ett indirekt och tillfalIigt satt drabbar den vasentliga sektor ikonsumtionen som bostadsproduktionen representerar. Dessutom ar det sa,
att genom att ta undan bostaderna fran mervardeskatten har man
ramlat in i en del icke losta tekniska svarigheter nar det galler byggnader sam fores over fran den ena typen av nyttjande till den andra.
Om en byggnad kopes direkt av den sam bygger den eller bygges for
den persons rakning som skall anvanda den for rorelseandamal, gar
det att gora en korrekt avdragsberakning efter mervardeskattens prineiper, men am byggnaden fran borjan anvandes for andra andamal
an skattepliktiga och darifran gar over till att tjana en rorelse, gar
den ingaende skatten slutligt forlorad.
Sedan har vi fragan am nivan. Den ar givetvis i hog grad beroende
pa undantagslistan. Forslaget innebar en i mycket hog grad generell
beskattning. Forslagsstallarna har Lo.m. vagat sig pa att ta med dagspressen - vilket fran skatteteknisk synpunkt ar att halsa med till-
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fredsstallelse. En annan sak ar att dagspressen som bekant har en del
bekymmer redan. Men de kanske kan klaras nagot battre med andra
atgarder an just befrielse fran mervardeskatt. Diskussioner harom
brukar sluta med att dagspressens talesm~n blir eniga om att tidningarna hor befrias fran skatt. Det har man inte horjat skriva annu, men
det kanske kommer.
Livsmedlen ar medtagna med fulla belopp, och det ar en egenhet
som inte alIa mervardeskatter hare I det sammanhanget kan det rnahanda ocksa erinras om, att nar det talas sa mycket om den hojning
av prisnivan i Danmark som blev resultatet av att man dar i juli i ar
inforde en mervardeskatt, bor vi tanka pa att d.ar innebar mervardeskatten att man far farsta gangen barjade beskatta livsmedlen med
en indirekt skatt, som inte hade funnits tidigare. Da man lade pa
10 procent, var det ju ingen anledning att farvana sig over att livsmedelskostnaderna giek i hojden. Hos oss skulle en mervardeskatt pa
livsmedlen med fullt belopp inte innebara nagon namnvard forandring, ty den allmanna varuskatten drabbar livsmedlen redan forut.
Vad vi daremot far in som nytt ar framfor alIt inrikes resor ocll
transporter samt vissa tjanster.
Vad sedan skattenivan angar star det i lagforslaget "X procent"
- och det ar ju mycket sympatiskt skrivet. Det visar anda en sak,
att skatten ar variabel. Det finns faktiskt ocksa utsagt i betankandet
vad man skulle kunna tanka sig i stallet for det dar X-et. I stallet for
de nuvarande 11 procenten kan man tanka sig 12,8 procent, under
forutsattning att inte bara investeringarna befrias fran skatt utan
ocksa den gamla energiskatten lagges in i skatten. Oeh att vi maste
fa undan energiskatten och fa den in i mervardeskatten ger sig sjalvt.
lett energikravande klimat sadant som vart forefaller det onekligen
harockt att lagga en sarskild skatt pa Lex. exportindustrins konsumtion av elkraft, samtidigt som vi dumpar overskottskraften till vara
konkurrenter i andra lander. Det kan inte vara rationellt att hedriva
ett lands energipolitik pa det sattet. Den politiken blir helt sakert
battre om man lagger ill energiskatten i mervardeskatten. Det tror
. oeksa utredningen.
Sedan har man litet forsiktigare an allmanna skatteberedningell
lekt med tanken att ocksa lyfta av en serie ovriga punktskatter. Vi har
ju sadana skatter nu pa choklad oeh konfektyrer, parfymer, guldsmedsvaror och palsvaror. Men de sakkunniga finner, att ett avskaffande av de skatterna och inforande av dem i mervardeskatten skulle
bidra till en hojning av den nodvandiga mervardeskattsatsen till n£gonting i trakten av 13,.6 procent. loch for sig ar detta inte nagon
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sensationell hojning i fOThallande till vad vi ar vana vid, men sjalvklart ar att man i ett lage dar skatten kanske anda maste hojas av
andra orsaker kan kanna sig tveksam infor att borja med den skattesatshojning, som hlir 'faljden av en sadan omlaggning, aven om den
tel' sig sardeles onskvard bade tekniskt oeh fran valfrihetssynpunkt.
Nar man funderar pa skattesatsen maste mall oeksa fraga sig:
Arval' nuvarande allmanna varuskatt sa konstruerad att den med
fOTdel kall bara en av ett eller annat skal onskad hojning av dell
indirekta heskattningen. For egen del hal' jag blivit alltmer overtygad
Oln att dell inte kan del. Dess konstruktion ar inte sadan. Bade 1965
aI'S andringar avseende behandlingen av investeringsvarorna oeh den
olyeksaliga propositionen nr 47 till innevarande aI'S riksdag bar klart
vittne om att man aven i kanslihuset hal' harjat fundera
om inte den
allmanna varuskatten ar fardig for avlosning med nagot hattre. Mot
bakgrunden kanske man ocksa far se den nagot forsiktiga kritik som
forslaget hittills varit utsatt for. Onl jag far vaga en gissning fran en
oenegagerads synpunkt blir det val nu pa samma satt som nar allmanna skatteberedningen lade fram sitt betankande, att remissinstanserna - alltsa de som viII ha skatten genomford - kommer att tassa
runt den i filttofflor oeh natt oeh jamt vaga peka pa det som skulle
kunna vara annorlunda, i akt oeh mening att finansministern skall fa
sta infoI' en samlad remissopinion som viII godta forslaget.
A andra sidan kan man fraga sig om det inte - med hansyn till
det satt pa vilket det politiska spelet fungerar just nu - yore riktigt
att satta igang ett valdsam skriande fran naringslivets hall oeh saga att
skatten kommer att ta livet av huset Wallenberg och de andra finanshusen. Om man sade det tillraekligt lange, kanske man fick skatten
genomford. Jag hoppas dock att objektiviteten blir storre an sa.
Hurudan mill egen objektivitet hal' varit hal' i kvaII far herr ordforanden sjalv doma om.

pa

Docent Dag Helmers: Herr Ordforande! Mina darner och herrar! Det var
en sak i professor Mutens foredrag som jag fastnade speciellt for, och det var
att han inte tog upp beskattningen av nojen. Utredningen har nfunligen konstaterat att dessa inte har nagot "mervarde" och darfor inte hor heskattas.
I ovrigt var den tekniska redogorelsen riktig.
Pa j ordhrukssidan har utredningen forsokt finna en schablon for att storre
delen av j ordbrukarna inte skall hehova deklarera. Jag kan ocksa 80m min
personliga mening saga, att med den avgang som nu sker fran jordbruket
- ca 10000 jordhruk varje ar - ar det meningslost att under de narmaste
aren dra in jordhruk som anda kommer att forsvinna. I stallet bor man tiHata
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sig en sehablon oeh gora den tamligen valvillig for att slippa onodiga administrativa atgarder. Nar strukturrationaliseringen inom jordbruket dampats nagot kan man ta upp hela fragan pa nytt oeh overvaga om vi inte skall ha med
j ordbruket pa samma villkor som ovriga naringsgrenar.
Professor Muten understrok mahanda lite forsiktigt att utredningen inte
haft till uppgift att motivera varfor mervardeskatten ar battre an andra
konsumtionsskatter. Vi har bara haft att ga igenom fragan fran rent tekniska
oeh administrativa synpunkter. Huruvida direktiven fatt denna innebord darfor
att skatten var tillstyrkt i prineip av aHa remissinstanser som yttrade sig om
skatteberedningens forslag vet jag inte. Men den diskussion som nu foljer
kommer givetvis inte att vara enbart teknisk, utan den kommer att omfatta aven
motiveringen for oeh de ekonomiska konsekvenserna av omlaggningen. Pa
denna punkt behover jag inte saga mer an att anledningen till att man inom
EEC diskuterat oeh kommit fram till mervardeskatten inte ar att man i oeh
for sig vill gynna industrin. MiHsattningen for EEC ar att hoj a allas levnadsstandard. Man har salunda inte velat harmonisera den indirekta beskattningen
pa basis av denna prineip bara for att tillgodose industrin, utan meningen
har varit att hela skatteharmoniseringen skall syfta till en hojning av levnadsstandarden. Man vill ha ett rationellt skattesystem med hansyn till tillvaxten
o.s.v. Det ar nagonting som man ofta glommer i den svenska debatten. Har
i landet sager man ofta i stallet att det ar Industriforbundet som vin ha mervardeskatten, i ovrigt har man inte nagot intresse av den.
Nar det galler att variera skatteuttaget eller avdragsratten for att anvanda
den som ett kon j unkturpolitiskt medel maste jag tillsta att jag tidigare trodde
mer an nu pa den mojligheten. Min nuvarande standpunkt beror pa att det
tekniska forslaget ar sa pass stromlinjeformat att man skall kunna kora systemet med anlitande av moderna kontorshjalpmedel oeh inte behova ha skattej urister oeh eivilekonomer som sitter oeh fattar beslut. Systemet skall verkligen
kunna rulla med hjalp av rutiner.
Pa en punkt skiljer sig mervardeskatten fran andra skatter vad angar
mojligheterna att paverka investeringarna ete. Med en mervardeskatt kan man
generellt paverka foretagens likviditet. Man behover inte anknyta till avdragsratten for investeringarna.
Sedan ar det en sak som jag kanske kan komplettera professor Mutens framstallning med, namligen den att vi har begransat undantagen fran avdragsratten
i forhallande till skatteheredningens forslag. Man kan under varje tvamanadersperiod, for vilken man skall redovisa, redan under perioden saga vilken avdragsratt man har respektive inte har.'· Det behovs inte nagot bokslut for
aret for att avgora om avdragsratt foreligger eHer inte. Detta ar oeksa en
forutsattning for att man skall kunna slopa taxeringsforfarandet.
Vilka skatter bor man da ersatta med en mervardeskatt? Utredningen har
raknat upp alIa de skatter som tagits med i skatteberedningens forslag (allmanna varuskatten, energiskatten oeh de s.k. punktskatterna). Det ar en rent
politisk bedomning vilka man skall ta med eUer inte. Skatteberedningen hade
detaljmotiveringar for att dra in samtliga punktskatter. Dessa motiveringar har
vi inte gatt in pa. Inte heller inom EEC har man slutfort punktskattediskussionen. Danskar oeh tyskar har infort mervardeskatt, men de har annu inte
tagit upp fragan vilka punktskatter som skall slopas. Det ar nagot som man
skall komma overens om inom EEC under det narmaste aret.

MERVARDESKATTEFORSLAGET

73

Vad bostaderna angar var skatteberedningens standpunkt den att man av
bostadspolitiska skal inte kunde bade bredda underiaget for beskattningen av
bostadskonsumtionen oeh samtidigt hoj a skattesatsen. Vi har inte haft anIedningen att over huvud taget diskutera denna standpunkt~ eftersom den de facto
har aeeepterats av praktiskt taget alIa remissinstanser. Vi har inte gatt in pa
huruvida detta fran bostadspolitisk synpunkt ar bra eller daligt, utan vi har
helt enkelt fullfoljt skatteberedningens upplaggning, aven om vi kanske
tekniskt har lyekats nagot battre.
Professor Erik Dahmen: Herr ordforande! Av det som professor Muten
oeh doeent Helmers har anfort har jag inte fatt klart for mig hur pass brett
upplagd analysen i mervardeskatteforslaget ar med hansyn till de samhallsekonomiska problemen. Vad vi saknat i svensk finansteoretisk debatt har varit
·denna bredare upplaggning, dar man verkligen forsoker losa fragorna eller i
varj e fall tar ett ordentligt grepp om de samhallsekonomiska problemen oeh
gor rent hus med de mera begransade statsfinansiella synpunkterna.
Vad det till syvende og sidst gar ut pa ar j u att hantera finanspolitiska
handlingsparametrar, d.v.s. hI. a. skattesatser, skattesystem oeh skatteregler,
sa att man uppnar vissa samhallsekonomiska mal, t. ex. stabiliseringspolitiska
mal, resursallokeringsmal samt inkomst- oeh formogenhetsfordelningsmal. Jag
vet nu inte hur pass myeket man i mervardeskatteforslaget har lagt upp anaIy:sen pa det sattet. Hur stor ar risken att man aven i fortsattningen far diskussioner av denna typ, att om vi nu tar bort den oeh den punktskatten betyder det
ett bortfall i statskassan med sa oeh sa myeket oeh da maste i varje fall de
experter som sysslar med dessa ting hitta pa nagot annat som kan kompensera
det hortfallet, sett fran statsfinansiella synpunkter.
Detta exemplifieras oeksa av vad som skymtat i tidningspressen, namligen
att finansministern sagt att om vi tar mervardeskatten tj anar foretagen nagot
,over I milj ard - om jag minns ratt. Vad menas egentligen med ett sadant
:yttrande? Man kan over huvud taget inte rakt ut i luften falla nagot omdome
av gripbar innebord av den karaktaren utan att forst ha diskuterat hur en
. sadan omUiggning kan vantas paverka samhallsekonomin oeh tillvaxttakten.
'Sedan kan man i andra hand diskutera hur en sadan skatteomlaggning pa..
'verkar inkomst- oeh formogenhetsfordelningen oeh da ar det rimligen fysiska
personer - hI. a. aktieagarna, som intresset bor galla.
Min huvudfraga ar alltsa: Hur langt har man gatt i forsoken att lagga upp
hela skattedebatten fran samhallsekonomisk synpunkt oeh med ett konsekvent
Jrigorande fran det begransat statsfinansiella betraktelsesattet?
Doeent Karl-Olof Faxen: Herr ordforande! Eftersom en politisk idiot redan
'har haft ordet har vill jag ansluta mig som politisk idiot nr 2 i vad galler
fragan om bostadsnyttjandebeskattning. Det ar ju ett skonhetsfel i den annars
perfektionistiska mervardeskatten att den sektom har undantagits. Orsaken
hartill ar bostadspolitisk, sager man. Savitt jag forstar maste mervardeskatten
i ett samhalle med mer eller mindre starkt fortskridande inflation vara den
tekniskt riktiga oeh pa lang sikt val oeksa enda moj liga formen for beskattning
av de vardestegringsvinster pa fastigheter som man fortlopande har att rakna
med i en sadan ekonomi. Man far da dessutom en overflyttning av betal-
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ningarna till den senare delen av fastighetens livsHingd. Under forsta delen av
fastighetens liv har man moj ligheter att dra av den ingaende skatten oeh far
darigenom ingen nettobelastning. Daremot uppkommer en belastning alIteftersom den ingaende skatten blir slutbetald.
Man kan oeksa under overgangsperioden konstruera en ingaende skatt for
de senaste argangarna av fastigheter, sa att man dar far den ineidens man
onskar. Man kan med andra ord anvanda mervardeskatten pa det sattet for
att dra in en del av vardestegringsvinsterna till staten. Det ar val oeksa den
tekniskt smidigaste oeh savitt jag forstar riktigaste vagen att gora detta. Om
man har ganska hoga skattesatser kan man darigenom dra in en avsevard del
av vardestegringsvinsterna. Efter att ha tankt igenom saken har jag darfor
svart att forsta att det bostadspolitiska argumentet verkligen kan vara riktigt
oeh genomtankt av dem som forfaktar bostadspolitiska intressen.
Efter detta gar jag over till professor Dahmens fraga om de samhallsekonomiska verkningarna av sadana har skatteomUiggningar. Jag har funderat en
del pa detta oeh liknande skatteomHiggningsproblem, oeh man kommer onekligen efter hand atl inta en myeket odmjuk attityd, nar man forsokt vanda
oeh vrida pa de modeller som finns i laroboks- oeh tidskriftslitteraturen pa
omradet oeh tankt over hur pass adekvata dessa modeller kan vara med hansyn
till det verkliga livets forhallanden, hur pass stort glapp det ar mellan de ofta
ganska' enkla statiska modelIer man hittar aven i myeket auktoritativa larohoeker oeh vetenskapliga arbeten oeh den dynamiska ekonomi oeh expansiva
hushallning som vi har i verkligheten. Mojligheterna att overfora slutsatser
fran det ena till det andra ar i sj alva verket ganska begransade. Detta galler
bade effekterna pa tillvaxttak~en oeh fragan om effekterna pa inkomst- oeh
formogenhetsfordelningen.
Jag tror att det aterstar ett oerhort stort grundforskningsarbete pa detta
omrade, innan man i sadana sammanhang som allmiinna skatteberedningen
arbetat i mera ingen j orsmassigt kan tillgodogora sig frukterna av grundforskningsarhetet oeh tillampa dem i praktiska slutsatser, som man med nagon
grad av ansvarskansla kan staHa till den politiska dehattens forfogande.
Jag kan hara peka pa att a ena sidan har vi foretagsekonomiska modeller,
dar man forsoker efterbilda foretagens liv oeh tillvaxt; a andra sidan har vi
makroekonomiska modeller i vilka man ser hort fran att produktionen i verkligheten ar uppdelad pa ett antal foretag oeh hara ser pa tillvaxten av den totala
kapitalstoeken som en enda variahel oeh inte alls heaktar de verkningar som
foljer av att den totala kapitalstoeken i verkligheten ar summan av det kapital
som finns inom en rad olika foretag, som hefinner sig i helt olika finansiella
situationer oeh utveeklingsstadier o.s.v.
Innan det prohlemet oeh en rad andra liknande grundforskningsproblem
har fatt en hattre behandling an vad vi har tillgang till i dag tror jag att det
ar oerhort svart att snabbt na fram till praktiskt tillampbara slutsatser. Av det
skalet kommer jag narmast fram till, om jag nu skall bedoma merva-rdeskattefragan, att man i forsta hand maste ta sikte pa de skattetekniska synpunkterna, som professor Muten oeh docent Helmers har narmare har utveeklat. Det ar i framsta rummet en fraga om uppbords- oeh kontrollteknik, men
det galler oeksa hur man skall fa en ur juridiska synpunkter rimlig konstruktion av beskattningen. Jag tanker darvid sarskilt pa prohlemet med kopare
oeh salj are oeh pa det orimliga i att salj aren skall hedoma om skatteplikt fore-
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ligger eller inte med hansyn till vad han kan gissa sig till om koparens satt
att anvanda varano
Sadana synpunkter tror jag att man maste tillmata avgorande betydelse vid
sitt stallningstagande. Fragorna om skattens incidens eHer slutliga verkningar
pa inkomstfordelningen mellan kapital och arbete samt fragan huruvida skatten bars av foretagen eHer inte tror jag man far betrakta som tamligen svar..
genomtrangliga. Tag som exempel den nuvarande allmanna varuskatten pa
kapitalvaror, alltsa foretagens investeringar. I vilken mening kan man saga
att den skatten egentligen bares av foretagen pa lang och kort sikt? Innebar den
pa kort sikt inte bara att man svaller kreditmarknadens omslutning med
skattens belopp, medan de samhallsekonomiska verkningarna i ovrigt blir
ganska hegransade? Och innehar den mojligen pa lang sikt att skatten drabhar
foretagen som kostnad i och med att kapitaltillgangarna avskrives? Det ar j u
en tanke SOln forts frame Och hur kan en kostnad av det slaget jamforas med
andra kostnader? Samt, slutligen, hur kan den kostnaden tankas vara fordelad
pa olika naringsgrenar?
Jag tycker att det ar sa manga fragetecken i det sammanhanget att man
bor vara forsiktig med att dra alltfor langt gaende slutsatser. Om det bara
hade gallt incidensfragan tycker jag knappast man kunnat saga att det fanns
nagot skal att lagga om skatten fran den nuvarande allmanna varuskatten med
dess fordelning pa investerings- och konsumtionsvaror till den mervardeskatt
som nu foreslas.
Jag upprepar att jag anser att det vasentliga skalet maste ligga pa det tekniska och juridiska planet.
Professor Erik Lundberg: Herr ordforande! Docent Faxen karakteriserade
sig sj alv - i likhet med en annan icke namnd talare - som politisk idiot.
Med anledning darav viII jag deklarera att jag inte bara ar politisk idiot
utan aven okunnig nar det galler de fragor vi har diskuterar. Men jag vill ta
tillfallet i akt och fraga experterna professor Muten och docent Helmers om ett
par saker.
I motsats till docent Faxen trodde jag att vi ekonomer i alIa fall hade en
enkel och naiv modell att halla oss till i fragor dar vi forsoker bedoma arten
av en skatt med hansyn till effekten pa produktivitet, allokering av resurser
m. m.; namligen modellen for en fungerande marknadsekonomi med nagorlunda effektiv konkurrens. Eller duger den inte? Enligt denna bor skatten vara
sa likformig som mojligt i vad galler helastningen pa kapital och arbetskraft,
sa att foretag som konkurrerar pa en marknad med nagorlunda fri prisbildning belastas pa likformigt satt. Da tror vi att kapital- och arbetskraftsresurserna allokeras med hansyn till konsumenternas onskemal sa att pa
marginalen produktivitet och prisbildning ger optimala utslag. Nar vi ar hart
pressade, faller vi garna tillbaka pa denna typ av modell, och den ger enligt
min mening stod for rimliga stallningstaganden aven i hesvarliga skatteprohlem. Vr den synpunkten far man positiva argument for omlaggning till
mervardeskatt, nar man samtidigt tar hort specialskatten pa elkraft samt
storande punktskatter.
Men har har inte namnts - och dari ligger min okunnighet - fragan om
foretags- och aktieholagsbeskattningen. Savitt jag forstar kan mervardeskatten
i princip sagas betyda en likformig beskattning av insatserna av kapital och
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arbetskraft med hansyn till det mervarde som presteras inom varj e foretag.
Men om vi sedan behaller olikformiga palagg pa kapital och arbetskraft
bestaende av olika hansyn, sa far beskattningen inte den likformighet i
belastningen av produktionsinsatser som yore rationellt enligt var naiva
modell. Specialskatter pa foretagsvinsterna passar inte sarskilt val in i modellen; det utgar ingen skatt pa forlusterna. Kan den svara fragan om hur foretagsbeskattningen bor utformas vid en rationell mervardebeskattning bli en
anledning att skj uta pa stallningstagande och beslut?
Professor Erik Dahmen: Herr ordforande! Den replik jag fick av docent
Faxen - och som jag misstanker att professor Muten ocksa har pa lappen ar i och for sig fullt pa sin plats. Jag har f.o. fatt en liknande replik av finansministern i denna sal, nar vi diskuterat dessa fragor. Jag vill inte heller pasta
att vad docent Faxen kallade for grundforskning har kommit sa langt, att den
sa att saga kan servera sa mycket kunskap om sam.manhangen att man kan ga
till forskningsresultaten och sla upp vad man viII veta och sedan bara tillampa
kunskaperna i den praktiska skattepolitiken. Det ar tyvarr inte sa.
Om finansministern varit narvarande skulle jag ha fragat honom varfor
inte statsmakterna har satsat mycket mera pa finansteoretisk och finanspolitisk
forskning. Det ar ju anda sa att vi i var blandekonomi har byggt upp en samhallsekonomi med hoga skatter och ett mycket komplicerat skattesystem. Vi
har gjort det som ett lappverk, och varje gang som vi har satt pa en ny lapp
har en skara skatteexperter varit verksamma. Aven nar vi tagit bort en lapp
har det varit pa samma satt. Och sa har vi fatt det nuvarande egendomliga
tacket. Jag ar saker pa att alla skatteexperter ar ense med mig om den karakteristiken.
Ar det da inte konstigt att statsmakterna inte har satsat mera pa grundforskning kring de har fragorna? Vern skaII annars satsa de stora belopp som behovs for andamiUet? Det ar j u statsmakterna som har hand om de skattepolitiska och finanspolitiska medlen - och anda sager man att man inte vet
sa mycket om verkningarna. Jag viII minnas att finansministern vid elt tillfalle
anforde i denna sal nagot som hade ungefar den inneborden att man i stort
sett far halla sig till vad som star i Hirobockerna pa detta omrade och i ovrigt
forsoka' lara av erfarenheten. Man far vanta pa att forskningen eventuellt
skall komma fram till andra resultat. Forst darefter kan man borj a experimentera med nagot verkligt nytt. 'Men om det ligger till pa det sattel yore det
ju rekommendabelt att man satsade mera for att forsoka ta reda pa hur det
nuvarande skattesystemet och de andringar vi gj ort har verkat hittills. Ekonomerna kan inte - eller bor i varj e fall inte - gripa hypoteser i luften utan
maste ha forskningsresurser. Nu har skatteberedningar av olika slag arbetat
i manga are Hade det da inte varit bra om nagon av dem hade fatt resurser att
verkligen bedriva sadant arbete SOln kunde ha breddat underlaget genom okad
grundforskning?

Ordforanden: Jag tycker att det inledaren sade om bostaderna ar
ganska egendomligt och viII darfor stalla en fraga till docent Helmers.
Ar det inte sa att situationen pa bostadsmarknaden var litet annor·
lunda nar det forra betankandet presenterades? Nar man nu star
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i begrepp att slopa hyresregleringslagen forefaller det helt orimligt
att lagga en mervardeskatt pa byggnadskostnaderna i stallet for pa
bostadskonsumtionen. Detta ar mera orimligt nu an tidigare. Eftersom man hal" tankt sig att efter hyresregleringens slopande lata
hyrorna i nyproduktionen bli normgivande for hyresnivan aven i det
aldre bostadsbestandet, maste en skatt, lagd pa byggnadskostnaderna,
medfora en motsvarande hojning av hyresnivan i hela bestandet. Det
kan val inte vara nagon - forutom fastighetsagarna - som hal" intresse for en sadan utveckling. Det forefaller som om man vid 0111arbetandet av mervardeskatteforslaget inte tagit hansyn till att situationen pa hyresmarknaden i framtiden sannolikt kommer att bli vasentligt annorlunda an den val" nar allmanna skatteberedningen lade fram
sitt forslag.
Docent Dag Helmers: J a, det ar moj ligt att den bostadspolitiska situationen
kan forandras, men annu har det faktiskt inte blivit nagon annan forandring
an att ett forslag nu har lagts fram far riksdagen. Med hansyn till remisssvaren 1964 har vi accepterat utgangspunkten att valja denna begransning av
belastningen av materialet i bostadsbyggandet. Det ar den enkla farklaringen.
Vi har alltsa inte fort nagot som heIst bostadspolitiskt resonemang i utreclningen.
Betraffande de mera sofistikerade fragorna viII jag saga att den ekonomiska tillvaxten aven ar ett stort skattepolitiskt problem, som man kan anlagga
olika synpunkter pa. Men sa pass mycket har man val anda kommit fram
till i diskussionerna om indirekta skatter - jag tanker narmast pa diskussionen i Tyskland och EEC - att man funnit den neutrala mervardeskatten
mest intressant. Jag tanker da sarskilt pa diskussionen i Tyskland om de
olika belastningar som blir falj den av olika typer av skatter pa integrerade
och icke integrerade foretag etc. Dar kan man alltsa fran rent ekonomiska utgangspunkter saga att mervardeskatten ar mera intressant an andra typer
av indirekta skatter.
.
Aven inom EEC framhalls att en av de intressantaste effekterna ar att
man kan astadkomma ett underleverantorsystem i lander dar detta hittills
inte tillampats. Dar har de hittillsvarande indirekta skatterna ugj ort ett hinder, och man har i stallet dar valt att integrera foretag. I t. ex. Belgien har
man hetonat den produktivitetsokning som darigenom blir mojlig.
Ett annat problem ar det som docent Faxen tog upp om incidensen. Den
fragan viII jag dock ogarna ga in pa. Det ar tyvarr mycket svart att gara
nagra undersokningar om incidensen av olika skatter. Det har diskuterats
mycket - inte minst inom EEC - huruvida det ar nagon skillnad pa overvaltringsformagan, under i ovrigt lika farhallanden och med samma skatteunderlag, mellan en mervardeskatt och en bruttoomsattningsskatt. Vilken skatt
overvaltras sakrast pa konsumenterna? Vid de seminarier jag deltagit i och
dar dessa fragor diskuterats har man ansett att sj alva overvaltringsformagan
hos dessa tva skatter ar likvardig. Detta har ocksa kommit till praktisk-politiskt
uttryck i den meningen att den tyska omlaggningen fran bruttoomsattningsskatt
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till mervardeskatt inte medfort sadana underligheter som pastaendet att man
fran foretagen lyfter av skatten pa investeringar och skatten pa energi.
Betraffande mervardeskatten och skattesystemet i ovrigt kan jag erinra om
skatteberedningens principiella utgangspunkt. Beredningen sade helt enkelt
sa har: En likformig, generell indirekt skatt av mervardeskattetyp kan vi
forutsatta bli overvaltrad i lika man och blir alltsa proportionell mot priserna
pa varor och tjanster. Arbetsgivaravgifter kan beraknas ocksa overvaItras
likformigt efter fem-tio ar. Effekten av dessa tva inslag i skatte- och
avgiftssystemet skulle man alltid kunna bedoma for inkomsttagare i olika
inkomstHigen. Hela den fordelningspolitiska debatten sklIlle da kunna knytas
till inkomstskattens progression. Avgifterna och mervardeskatten skulle da
kunna goras tekniskt fullandade, och man behovde sedan inte engagera sig
i nagon fordelningsdebatt i fraga om dessa.
Detta var j u i och for sig ambitiost. Men det ar alldeles klart att resonemanget har en brist - som ocksa skatteberedningen var medveten om namligen den att man inte hade nagon klarhet i fraga om transfereringarnas
effekt. Dessa maste komma in som ytterligare moment for att bilden skall bli
fullstandig.
Nar man diskuterar skattesystemet kan man naturligtvis saga att vi kan
fora en skattepolitisk debatt om beskattningen av fysiska personer och darvid
inte behova ta med foretagsbeskattningen. Skalet harfor skulle vara att bolagsskatten i dag i forhallande till det totala skatteuttaget ger mycket begransade
inkomster. Man skulle kunna fora den politiska diskussionen om inkomstfordelningen och skatterna utan att ta med foretagsskatten. Det var ocksa vad
skatteberedningen gj orde.
Jag kommer nu till professor Lundbergs fraga om samordningen av socialavgifter och mervardeskatt nar det galler foretagsbeskattningen. Aven har
kan man ha olika utgangspunkter. Om man betraktar overvaltringen som
skaligen sannolik nar det galler mervardeskatten och arbetsgivaravgifterna,
sa skulle debatten om foretagsbeskattningen kunna koncentreras till beskattningen av foretagens inkomster. Da kunde man reno'dla diskussionen utifran
bade foretagsekonomiska synpunkter och tillvaxtsynpunkter. Fysiska personers
beskattning kommer med i bilden genom att denna beskattning paverkar sparandet samt foretagens kostnader.
Denna diskussion fick dock skatteberedningen aldrig fullfolj a, darfor att
halva styrkan lamnade utredningen darfor att forslagen, som var tillstyrkta av
nastan alla, lades i papperskorgen. Vi fick alltsa inte den diskussionen i utredningen, vilket hade varit naturligt och lag inom direktivens ram. Om vi
far den framdeles vet jag inte. Men jag delar professor Mutens uppfattning att
det behovs utomordentliga resurser -om man skall kunna gora nagonting av
mera bestaende yarde i dessa hanseenden. Jag skulle garna se att det tillsattes
en ny foretagsbeskattningsutredning med sadana resurser.
Direktor Bo Thome: Herr ordforande! Efter den langa expose vi har har
fatt lyssna till och i vilken talarna pa ett elegant satt har sammanfattat problemen ar det kanske litet pretentiost att har bara stalla en kort och enkel fraga.
Men den har staHts av finansministern, som fleTa talare har hanvisat till i dag,
och darfor ar jag atminstone i gott sallskap darvidlag.
Det har framhallits att mervardeskatten maste utformas sa att den inte
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missgynnar svenska exportorer, ty· annars komlner vart tillvaxtproblem att
forvarras och vi. forlorar mer och mer mark pa en internationellt hard marknad. Jag vill darfor fraga: Hur staller det sig pa importsidan? Jag forstar att
problemet ar lost, men det har inte namnts nagot sarskilt om det. Jag tanker
emellertid speciellt pa den sida som galler importen av tj anster och da sarskilt
pa turistnaringen som finansminstern ju har "oromat for". Kan den import
av tj anster som bestar i att svenskar reser utomlands hetraktas som ett noj e
och darmed beHiggas med skatt, eller skall vi pa nagot satt forsoka favorisera
den konsumtion som sker utomlands pa bekostnad av konsumtionen inom
landet? Kan mervardeskatten vantas forvarra problemet med underskott
i turistbalansen eller inte?
Det ar den korta fragan jag har har velat stalla.
Docent Dag Helmers: Som professor Muten inledningsvis anforde ar skatteforslaget upplagt efter GATT-reglerna, etc., d.v.s. forslaget syftar till ·en heskattning av den inhemska konsumtionen. Bade den nuvarande varuskatten och
mervardeskatten ar vasentligen skatter pa den inhemska konsumtionen. Vi far
betala konsumtionsskatt i det land vi vistas i. Det ar inget annat att gora at
detta.
Men det finns dock elt problem som det ar av vikt att 10sa tekniskt och
som annu inget land - i avsaknad av internationella overenskommelser har lost, namligen charterresorna. Problemet ar gemensamt for mervardeskatter som ar beslutade liksom fOf andra konsumtionsskatter. Alla finansministrar har sagt att problemet kan vi bara Iosa genom att traffa internatio-·
nella overenskommelser. Da forst kan vi ast,adkomma en likformig hehandling
av resorna.
Inom EEC diskuteras just nu fragan om' beskattning av trafiken over
huvud taget, och da formodar jag att man inte bara haIler sig till landsvagstrafiken utan aven tar upp flygresorna. Alla de har fragorna maste som sagt
losas internationellt.
Professor Leif Muten: Herr ordforande! Docent Helmers skall ha tack for
att han velat komma hit. Det ar utmarkt att den som burit sa ofantligt mycket
av arbetet bade i den gamla utredningen och i den som nu lagt fram sitt
betankande har fatt komma till tals hare Han har ju ocksa svarat pa de fIesta
fragor som framstallts. Jag kan egentligen bara anHigga nagra slntperspektiv..
Men kanske skall jag iinda g·ora nagra sma randanmarkningar.
Nar det galler turistunderskottet ar det klart att den omstandigheten att vi
har ett turistunderskott inte i och for sig - som Dagens Nyheter sa riktigt
papekade for ett par manader sedan - ar markvardigare an att vi har ett apelsinunderskott i vaf ntrikeshandel. Men man kan jn saga, att sa Hinge som en
efter svenska matt nagorlunda rimlig beskattning av utlandskonsumtionen inte
ager rum, sa att manga turister inte reser fran det ena skatteomradet till det
andra utan fran ett i princip beskattat omrade till ett obeskattat elIer atminstone
skattebilligt paradis, blir detta naturligtvis en skarpning av den .regressiva
fordelningseffekt som skatten redan hare De som har tid och rad att resa utrikes
blir gynnade j amfort med dem som avena eller andra skalet far tillfredsstalla
sitt konsumtionsbehov har hemma.
Fordelningsfragan ar sj aIvfallet ett kapitel som man kunde tala mycket om.

•
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Jag inskrankte mig kanske litet for myeket i mitt inledningsanforande oeh
giek inte aIls in pa fragan om den kompenserande progressionen. Det finns
i allmanna skatteberedningens material en framstallning, som i stort sett gar
ut pa' att manniskor i olika inkomstskikt konsumerar en lika stor del av sin
disponibla inkomst efier direkta skatter, oeh att det darfor inte ar sa farligt
med den regressiva fordelningseffekten av dessa indirekta skatter. Men vad
man da utgatt fran ar naturligtvis den nettoinkomst som redan har blivit
hestiimd till sin fordelning av att skatten varit progressive Man kan alltsa
inte ta resonemanget till intakt for att det inte skulle behovas, nagon skatteprogression - oeh allra minst for att det inte skulle behovas en kompenserande
progression, om vi har en betydande indirekt beskattning, som ligger pa all
konsumtion.
Oeh da ar fragan om vi skall Higga pa den progressionen i form av positiva
eller negativa skatter. Det stora modeordet nu for tiden ar ju negativa skatter.
Det haIler pa att smyga sig in i den svenska debatten med forslaget till nya
barnbidrag. En forsta fluga, som mojligen kommer att gora en sommar.
Det ar mojligt att vi kommer att hamna i en situation dar de progressiva
skatterna blir alIt mera impopulara" men dar man far tillbaka sillen i kapproek
i form av bortfallande negativa skatter, d.v.s. inkomstprovade subventioner.
Darfor tror jag for egen del att man skall vara litet forsiktig med att skj uta
for hart pa skatteprogressiviteten, helt enkelt av det skiilet att det visserligen
kan vara myeket obekvamt att ha en skatteprogressivitet, men att det mojligen
ar annu obekvamare att ha samma progressiviteet i form av bortfallande
behovsprovade subventioner. I varj e fall ar det inte bevisat att den ena metoden
ar myeket battre an den andra.
Sedan ar jag glad for att det finns fler politiska idioter an jag har i salen,
oeh att flera av oss tyeks vara eniga om att bostadsproblemen annu inte
ar losta. Det ar moj ligt att det blir en fraga for en kommande utredning att
agna sig at. Jag skall inte orda om den saken nu. Daremot skall jag i nagon
man svara pa fragan varfor jag inte tog upp bolagsbeskattningsbekymren i mitt
inledningsanforande. Skalet var, att om jag hade gj ort det hade jag troligen
hallit pa annu.
Det ar alldeles riktigt att vi behover mera forskning pa dessa omraden, oeh
,det ar beklammande att man har i landet anser sig kunna lagga fram det ena
forslaget efter det andra av utomordentlig ekonomisk raekvidd med sa torftigt
!ekonomiskt underlag som man nojt sig med i de senaste utredningarna. Detta
skall inte uppfattas som kritik mot utredningsmannen. De har haft strikta direktiv darvidlag. Men det ar en tung kritik mot finansdepartementet. Oeh det ar
verkligen ynkligt att vi har i landet med var nationalekonomiska forskningstradition har begavats med en sadan sak som exempelvis den skandalosa aktievinstutredningen utan ett ord av ekonomiskt resonemang, att vi har fatt se allmanna skatteberedningens forskningsprogram sa deeimerat som det blivit, oeh
att vi inte pa myeket lange har fatt nagon allvarligt syftande offentlig utredning
angaende skatterrtas verkningar!
Pa detta omrade far vi darfor lita till de forskningar som gores i andra lander, oeh som inte alltid nodvandigtvis sager sa myeket om vara speeiella forhallanden. I Forenta staterna har man salunda givit ut myeket betydande
serier av undersokningar angaende skatternas verkningar. Oeh i Kanada lade
man ner ungefar 18 miljoner svenska kronor pa sin allmanna skatteberedning,
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varav atminstone halften gick till ekonomisk forskning. Till detta har vi ingen
motsvarighet har i landet. Och nar det framkommer ett blygsamt forslag om
att vi atminstone pa det nordiska planet skall inratta ett skattevetenskapligt
forskningsrad for att koordinera de ynkliga resurser vi har har i Norden, sager
man pa Konj unkturinstitutet att den kan vi klara upp sj alva, och i LO att det
dar hor losas med mera generella atgarder.
Installningen ar beklaglig. Det finns sa manga frag.or som inte ar losta och sa
mycket som man skulle vilja ha utforskat.
Sa far jag alltsa som avslutning pa denna Nationalekonomiska Foreningens
debatt sla fast att det hehovs forskning - men det ar troligen inte sarskilt
sensationellt. Vi kan ocksa sla fast att den forskningen skall vara ekonomisk vilket om mojligt ar ett annu mindre sensationellt pastaende i denna forening.

Ordforanden: Pa Foreningens vagnar framfor jag ett varmt tack
till professor Muten och alIa ovriga som medverkat i denna debatt.
Och kanske jag da vid sidan om professor Muten far sarskilt vanda
mig till docent Helmers.
Professor Muten slutade med att saga att hans sista meningar
inte var sarskilt sensationella som avslutning pa en deb·att i Foreningen. Da viII jag tvart om saga att debatten och dess avslutning var
fullt vardig det stora jubileum som Foreningen kan fira i are Det ar
namligen sa att Na:tionalekonomiska Foreningen i dag fyIler 90 ar
- enligt valunderrattad kalla. Det ar nagonting att tanka pa i sam·
manhanget. Ganska snart fyller salunda Foreningen ett jamt sekel.
Vi hoppas att vi, nar den dagen kommer, vet mera om de fragor som
vi i dag diskuterat.
Darmed forklarar jag detta sammantrade avslutat.

NATIONALEI{ONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 7 december 1967
Ordforande: professor Ragnar Bentzel

EN MODELL FOR INKOMSTPOLITII{EN
Docent Fritz Holte:
I Inledning
.Ar 1966 fordes forhandlingar mellan norska arbetsgivareforeningen oeh norska LO om lonesatserna under den foljande perioden, oeh
samtidigt forhandlade jordbruksorganisationerna oeh staten om jordbruks.priserna. Dessutom forhandlades om villkoren for fiskerinaringen. Strax innan dessa forhandlingar borjade, tillsattes ett utskott, bestaende av tre oavhangiga ekonomer, vars uppgift kan sagas ha varit
att saga nagonting fornuftigt som kunde vara till nytta i samband med
uppgorelserna. Utskottets medlemmar var forskningsehef Odd Aukrust,
professor Gerhard Stolz oeh jag sjalv.
Utskottet arbetade under stark tidspress oeh lade efter tre veekor
fram ett forsta betankande, som blev relativt val mottaget. Utskottet
ombads darfor fortsatta sitt arbete oeh senare pa aret lades ett andra
betankande frame
I viss man behandlar de tva betankandena olika problem. I det
forsta betankandet var problemstallningen foljande: Antag att lonesatser oeh jordbrukspriser stiger; vilka verkningar far detta pa andra
ekonomiska storheter de narmast foljande ett a tva aren? Temat i det
andra betankandet var foljand.e: Vilken ar mekanismen bakom den
pris- oeh lonestegring som har agt rum under senare ar?
Jag har blivit ombedd att pa ett sa lattfattligt satt som mojligt
presentera det man kan finna av ekonomisk teori i dessa tva betankanden. Vi har arbetat med en ekonomisk modell som omfattar 63
ekvationer. Jag skall inte redogora for alIa dessa utan skall i stallet
forenkla sa myeket som det overhuvudtaget ar mojligt utan att forlora
det jag anser vara mest vasentligt. De modeller jag skall operera med
har ar alltsa starkt forenklade, vilket naturligtvis gor dem mindre
realistiska. Jag har tva ursakter. For det forsta: aven om modellerna
inte ger en exakt hild av de verkliga forhallandena, finns det en likhet
mellan modellerna oeh verkligheten pa vasentliga punkter. For det
andra: om ahorarna anser att min framstallning ar alltfoT starkt for-
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enklad, kan jag i den foljande diskussionen beskriva den ursprungliga
modellen.

II Det !orsta betiinkandet
Lat mig forst gora enbegreppsdistinktion som jag kommer att anvanda. Jag tanker mig att naringslivet kan indelas i tva grupper.
Den ena gruppen bestar av konkurrensutsatta niiringar, vilkas foretag saljer sina produkter i konkurrens med foretag i andra lander.
Det galler dels exportforetag, dels foretag som saljer sina produkter
pa hemmamarknaden i konkurrens med importerade varor.
Den andra gruppen bestar av skyddade niiringar, vilkas foretag
inte moter konkurrens fran utlandska foretag men sonl kan arbeta
i starkare eller svagare konkurrens sinsemellan.
Man har bett mig att inte skriva nagra invecklade formler pa
tavlan. Det kan anda vara lampligt att skriva upp nagra enkla relationer som galler vissa vasentliga drag i min framstallning.
Jag skall nu anvanda foljande tre relationer:
1.
Bruttoinkomst
- Lonekostnader
Ovriga kostnader
2.

3.

Xgarinkomst
Produktprisniva X Produktivitet X Antal sysselsatta
Loneniva X Antallontagare
Ovriga kostnader
Xgarinkomst
Agarinkomst

+ Lonekostnader

== 0,3
Xgarinkomst
De tva forsta relationerna kan stallas upp for var och en av de
tva naringsgrupper jag talat om.
Den forsta relationen innebar att agarinkomsten enligt definitionen
fas som en restpost nar man fran bruttoinkomsten subtraherar dels
lonekostnader, dels ovriga kostnader for inkopta varor och tjanster.
I var modell har vi specificerat vilka dessa ovriga kostnader ar, men
i denna forenklade framstallning skall jag noja mig med att bara
kalla dem ovriga kostnader.
Den andra relationen sager samma sak, uttryckt pa litet annat
satt. Jag uppfattar bruttoinkomsten 80m en produkt av tva storheter,
namligen en index for produktpriserna och en index for den producerade mangden. Den producerade mangden kan i sin tur uppfattas
80m produkten av antalet sysselsatta som ar med om att framstalla
den producerade mangden och den mangd som var och en av dessa
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sysselsatta framstaller. Nar jag i det foljande talar om produktivitet
avser jag alltsa produktion per sysselsatt. - Den andra raden i relation 2 anger lonekostnaderna. Begreppet loneniva definieras sa, att
loneniva ganger antal sysselsatta blir lika med lonekostnaderna.
Relation 3 galler de skyddade naringarna. Relationen innehaller
ett pastaende, namligen att det i dessa naringar finns ett bestamt samband mellan agarinkomst oeh faktorinkomst. Vi har studetat tidsserier fOT skyddade naringar i Norge oeh funnit att denna relation
galler. Vi har anvant den i var analys men har inte givit oss in pa
nagon forklaring, varfor den upptrader. Orsaken till att den galler
kan vara foljande: am produktivitet oeh antal sysselsatta ar givna,
beror bruttoinkomsten endast av priserna. I de skyddade naringarna
kan det finnas en mekanism som gor att man far sadana priser pa
produkterna som ger agarinkomster vilka anses lagom stora. Ett riktmarke for vad som skall anses "lagom" kan vara agarinkomstens
andel av summan av agarinkomst oeh lonekostnader.
Vilka spekulationer man an gor om bakgrunden till denna relation ar det uppenbart att man i norska data kan finna en klar tendens
till att braket i relation 3 haIler sig tamligen konstant over aren.
am man kanner vardet av braket ett bestamt ar, har man darfor
en utgangspunkt for att forutsaga, hur stort braket kommer att vara
nasta ar oeh aret darefter.
De begrepp som jag nu har presenterat ar tillrackliga for att
jag skall kunna genomfora ett resonemang om vad som hander nar
lonesatserna gar upp vid en avtalsuppgorelse.
Lat oss forutsatta att vi far en parallell okning av lonenivan i bade
konkurrensutsatta och skyddade naringar. am bruttoinkomsten i de
skyddade naringarna holl sig konstant, skulle agarinkomsten i dessa
naringar minska. Var teori bygger emellertid pa iakttagelsen att
bruttoinkomsten i ett sadant fall inte haIler sig konstant. Intraffar
en lonestegring stiger produktpriset i de skyddade naringarna sa
mycket, att agarinkomsten inte endast bevaras utan rentav stiger, sa
att relation 3 fortfarande galler.
Effekten i de skyddade naringarna av en hojning av lonenivan ar
alltsa att lontagarnas inkomst, matt i kronor, stiger, att aven agarinkomsten stiger i samma proportion, och att priserna pa produkterna fran skyddade naringar stiger.
Vad hander da i de konkurrensutsatta naringarna? Vi forutsatter
som namnts att lonekostnaderna stiger oeksa idenna grupp. Vidare
okar "ovriga kostnader", eftersom de inkluderar kop av varor fran
skyddade naringar och dessa varor enligt vart resonemang stiger i
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prise Bruttoinkomsten stiger daremot inte pa samma satt som' i de
skyddade naringarna, eftersom de konkurrensutsatta naringarna inte
kan oka sina produktpriser nar de far okade kostnader. Val' teori
gar ut pa att dessa i ett land som Norge maste halla de priseI' sam galler pa varldsmarknaden - exportnaringarna maste aeeeptera de priseI'
de kan fa pa sina marknader i utlandet, oeh de importkonkurrerande
naringarna maste ratta sig efter priset pa konkurrerande importvaror.
Resultatet blir att agarinkomsten minskar. Agarna till foretag i
konkurrensutsatta naringar far lagre inkomst, matt i kronor, an
de skulle ha fatt vid konstant loneniva, oeh reduktionen i realinkomsten blir annu storre, eftersom priserna pa produkter fran skyddade
naringar stiger.
Detta ar i ett notskal den ekonomiska teori vi lade fram i det forsta
av vara tva betankanden. De eentrala punkterna ar distinktionen melIan konkurrensutsatta oeh skyddade naringar oeh pastaendet att priserna bestams genom olika mekanismer i de tva grupperna.
En konsekvens av den refererade teorin blir att en loneuppgorelse
leder till en hojning av prisnivan som inte ar fullt lika stor som hojningen av lonenivan, eftersom en del av de produkter som ingar i prisindexen kommer utifran eller fran konkurrensutsatta naringar.
Vad betraffar inkomstfordelningen sker en overforing fran agarna
av foretag i de konkurrensutsatta naringarna till agarna av foretag
i de skyddade naringarna oeh till lontagarna. Realinkomsten for dessa
tva sistnamnda grupper stiger, eftersom prisnivan inte stiger lika
myeket som deras inkomster, matta i kronor.
Det resonemang som vi forde fram i vart betankande val' mer inveeklat. Vi raknade med flera naringsgrupper, i alIt sex, oeh -vi hade
med en del relationer som gallde "ovriga kostnader". Men enligt min
mening behover man inte ta med dessa saker nar man skall ge en
allman bild av den ekonomiska teori som modellen bygger pa.
Val' modell hal' anvants pa flera satt. For det forsta stallde vi
upp en's. k. resultattabell. Utgangspunkt for tabellen ar att man tanker
i en av modellens exogena variableI', medan
sig en forandring pa 1
de ovriga exogena variablerna haIler sig konstanta, oeh modellens
koeffieienter antar de varden de hade ar 1965. (Exogena variableI'
ar variabler, val'S varden inte bestarns av de ekonomiska mekanismer
modellen beskriver. I Val' modell ar bI. a. lonesatser, konsumentpriser,
utlandspriser oeh produktiviteter exogena variabler.) Resultattabellen
gel', for varje exogen variabel, siffror for hur en sadan forandring
pa 1 % paverkar inkomstfordelningen oeh den inhemska prisnivan.
For det andra gjorde vi en serie betingade prognoser. Under detta
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arbete stallde vi en rad olika hypoteser om utfallet av den kommande
loneuppgorelsen. Far att namna ett exempel, sa var ett av vara alternativ att lonenivan skulle bli 7 och jordbrukspriserna 5 <70 hogre 1966
an 1965. I andra alternativ raknade vi med andra lanenivaandringar
och/eller andra jordbruksprisandringar. I anknytning till varje sadant
alternativ gjordes en prognos far inkomstfordelningen och pris.utvecklingen. - For att kunna gora dessa prognoser gjorde vi forst prognoser far hI. a. 1966 och 1967 ars varden pa produktiviteter oeh utlandsprlser.
Sedan laneuppgarelsen genolnforts kunde vi gora en definitiv
prognos for prisniva och inkomstfordelning ar 1966 och 1967. Denna
prognos hyggde pa de loner och jordbrukspriser som hlivit resultatet
av loneuppgorelsen.
III Inkomstfordelningens normalnivaer
Jag gar sa over till att tala om innehallet i det andra betankandet.
Som jag s.ade inledningsvis var var uppgift att forklara varfar det
farekommit en pris- och lanestegring i Norge under senare ar och att
undersoka mekanismen bakom denna pris- och lonestegring. I bakgrunden lag tydligen den avsikten att vi skulle ange, hur man i framtiden skall kunna styra pris- och laneutveckling i onskad riktning.
Vi opererar har med samma tudelning av naringslivet i en grupp
konkurrensutsatta naringar och i en grupp skyddade naringar. I det
foljande skall jag anvanda beteekningell K-naringar far de konkurrensutsatta aringarna och beteckningen S-naringar for de skyddade
naringarna. Produkterna fran de tva naringsgrupperna kallas. K-produkter resp. S-produkter. Vi inforde ytterligare nagra begepp. Det
forsta ar normalniva far agarinkomsten i K-naringarna.
Langs en rat linje avsatter vi storleken i kronor av faktorinkomst
och agarinkomst i K-naringarna. (Faktorinkomsten definierar vi som
summan av agarinkomst oeh lonekostnader.)

o
I

C
I

B
I

A

I kronor

Vi foruts.atter att det ett visst ar visar sig att faktorinkomsten
i K-naringarna ar A kronor. Antag att det rader allman enlighet om
att agarinkoms.ten samma ar ar onormalt hog Oln den gar upp till
B kronor, men att den ar onormalt lag om den inte gar aver C kronor.
Vi forutsatter att nagonstans mellan C och B finns en bestamd punkt
som motsvarar vad vi kan kalla normalnivan for agarinkomsten i Knaringarna. Det ar en storhet som vi anvander ivaI' teoretiska analys,
men for vilken vi inte anger nagot exakt numeriskt yarde.
Det skulle kanske vara lattare att bli eniga om vad 80m ar normalt
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for agarinkomsten, om man angav ett intervall i stallet for en punkt.
Pa sa satt skulle modellen bli mer realistisk men analysen skulle forsvaras. Slutsatserna blir i sina huvuddrag desamma yare sig man i
analysen anvander sig av en normalpunkt eller ett normalintervall.
Pa motsvarande satt infor vi begreppet normalniva for agarinkomsten i S-naringarna.
Sa som analysen har lagts upp maste vi operera med tva lonenivaer - en for S-naringarna oeh en for K-naringarna. Vi infor nu
ett tredje begrepp, namligen normalnivan for forhallandet mellan
lonenivaerna i de bada naringsgrupperna. Om lonenivan i K-naringarna ett visst ar har en given hojd, finns det vissa varden for lonenivan i S-naringarna som kan betraktas som onormala. Vi forutsatter
att det, nar lonenivan i K-naringarna ar given, oeksa finns ett bestamt
yarde pa lonenivan i S-naringarna - inte nodvandigtvis dets.amma
som for K-naringarna - som anses ge ett normalt forhallande melIan
lonenivaerna i de tva naringsgrupperna.
IV Huvudkursen for den inhemska lone- och prisutvecklingen
Innan jag kan ge mig in pa analysen maste jag infora ytterligare ett
begrepp, namligen huvudkursen for den inhemska lone- oeh prisutveeklingen.
Den totala inkomsten i samhallet bestar enligt var analys av fyra
kategorier: loneinkomsten i K-naringar, loneinkomsten i S-naringar,
agarinkomsten i K-naringar oeh agarinkomsten i S-naringar.
Loneinkomsten, matt i kronor, i de bada naringsgrupperna bestams
genom loneuppgorelserna oeh genom en loneglidning som vi inte
har forsokt forklara.
Agarinkomsten i S-naringarnabestams huvudsakligen av de forhallanden som bestammer loneinkomsten, eftersom priserna pa S-produkter som en foljd av var teori blir sadana att agarinkomst oeh loneinkomst i S-naringarna utveeklar sig pa samma satt. (Se relation 3.)
I varje period finns en bestamd inkomstfordelning. Vi skall nu
gora ett tankeexperiment oeh forestalla oss att vi kan andra nagon
av de storheter som paverkar inkomstfordelningen oeh darigenom fa
en annan inkomstfordelning. Jag antar att ahorarna haIler med mig
om att om vi har en storhet till var disposition, kan vi fa inkomstfordelningen att uppfylla ett villkor. (Detta villkor kan t. ex. vara,
att det skall foreligga ett bestamt forhallande mellan agarinkomst
oeh loneinkomst i K-naringama). Kan vi andra pa tva av de storheter
som 'paverkar inkomstfordelningen, kan vi fa denna att uppfylla tva
villkor, oeh har vi mojlighet att andra pa tre storheter, kan vi fa inkomstfordelningen att uppfylla tre villkor.
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Med en normal inkomstfordelning avser jag har en inkomstfordelning som uppfyller foljande tre krav: (i) Agarinkomsten i Knaringarna ligger pa normalniva. (ii) Agarinkomsten i S-naringarna
ligger pa normalniva. (iii) Forhallandet mellan loneniva i S-naringarna och lonenivan i K-naringarna ligger pa normalniva. - Om en
inkomstfordelning icke ar normal, kan man andra den sa att den blir
normal, om man kan andra pa tre av de storheter som paverkar .~n
komstfordelningen.
Lat oss nu utga fran 1965 och lat oss acceptera den situation man
da hade ifraga om sysselsattning, produktivitet och utlandspriser. Vi
tanker oss ocksa att vi kan andra foljande tre storheter: Lonenivan
i K-naringarna, lonenivan i S-naringarna och prisnivan for S-produkter. Vi kan da komma fram till sadana varden pa dessa storheter att
de - under givna forhallanden vad betraffar sysselsattning, produktivitet och utlandspriser - ger en no~al inkomstfordelning. Pa
samma satt kan vi bestamma vilka varden prisnivan for K-produkter
och de tva lonenivaerna skulle behova ha haft fOf att inkomstfordelningen skulle blivit normal under 1.964, 1963 osv. Pa detta satt far
jag fram tre tidsserier, en for lonenivan i S-naringarna och en for
priserna pa S-produkter. De tre tidsserierna visar vilka varden pa de
tre variablerna som - under forutsattning att produktivitetssiffror
och utlandspriser varit sadana som de faktiskt varit - hela tiden
skulle ha givit en normal inkomstfordelning. De varden pa dessa storheter som har egenskapen att de i denna tankta utveekling skulle ge
en normal inkomstfordelning kallar jag huvudkursen for inhemsk
lone- och prisutveckling.
Det var ganska manga led i den kedja som ledde fram till detta
begrepp, men om det ar klart, bor foljande resonemang inte vara
svart att folja.
Var teori gar i korthet ut pa detta: Den faktiska lone- oeh prisutvecklingen ar inte identisk med denna huvudkurs, men det finns
mekanismer som motverkar avvikelser mellan faktisk utveekling oeh
huvudkurs, sa att utvecklingen, om den kommit langt bort fran huvudkursen, aterfors till denna huvudkurs.

V. Vad bestiimmer huvudkursens forlopp
Jag kommer sa till en av de mest intressanta slutsatserna aven om
den inte ar vasentlig for det fortsatt~ resonemanget.
Jag skall forsoka visa hur i forsta hand prisutvecklingen pa Kprodukter oeh produktivitetsutveeklingen paverkar huvudkursens forlopp. For att inte drunkna i inveeklade berakningar maste jag stalla
upp forutsattningar som ar enklare an de forutsattningar vi har opere-
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rat med i var rapport men som, aven om de ar schematiska, h~r en
viss likhet med verkligheten.
Den forsta forutsattning jag skall stalla upp ar: Om agarinkomsten i K-naringarna skall ligga pa normalniva maste loneinkomsterna
i K-naringarna var lika med bruttoinkomsten i K-naringarna multiplicerad med en konstant. Detta verkar kanske litet besynnerligt, men
tanken ar foljande: Om loneinkomsterna i K-naringarna utgor en sarskilt stor andel av bruttoinkomsten, blir det inte mycket over till
agarna, och agarinkomsten blir liten. Om daremot loneinkomsterna i
K-naringarna utgor en liten andel av bruttoinkomsten, blir det mycket
over till agarna, som da far en onormalt stor agarinkomst. _.- Denna
forutsattning gor inte ansprak pa att vara nagon realistisk beskrivning
av situationen men har den fordelen att det foljande resonemanget blir
enkelt.
Den forutsattning jag just har redogjort for kan uttryckas pa foljande satt: Om huvudkursen foljs, galler foljande relation:
(4) Loneinkomsten i K-naringarna == k 1 • Bruttoinkomsten i Knaringarna, dar k 1 ar en konstant.
Jag staller upp en motsvarande forutsattning for S-naringarna: Om
agarinkomsten i S-naringarna skall vara normal maste loneinkomsten
i S-naringarna utgora en viss andel - men inte nodvandigt samma
andel som for K-naringarna - av bruttoinkomsten i S-naringarna.
- Denna forutsattning kan uttryckas pa foljande satt: Om huvudkursen foljs, galler foljande relation:
(5) Loneinkomsten i S-naringarna
k 2 • Bruttoinkomsten i S-naringarna, dar k 2 ar en konstant.
Ytterligare en forutsattning som jag staller upp ar, att lonenivan
i K-naringarna och lonenivan i S-naringarna maste stiga lika snabbt for
att normalnivan hela tiden skall uppratthallas. - Denna forutsattning kan uttryckas: Om huvudkursen foljs, galler foljande relation:
(6) Lonenivan i S-naringarna == kg . Lonenivan i K-naringarna, dar
kg ar en konstant.
Jag utgar nu fran relation (5). Jag anvander mig av det forhallandet att loneinkomsten i en naringsgrupp enligt definitionen ar lika
med produkten av lonenivan i naringsgruppen ochantalet lontagare
i naringsgruppen. (Jfr relationerna (1) och (2).) Vidare anvander
jag mig av det forhallandet att bruttoinkomsten i en naringsgrupp
·enligt definitionen ar lika med produkten av antal sysselsatta inaringsgruppen, produktiviteten i naringsgruppen och produktprisnivan
i naringsgruppen. (Jfr relationerna (1) och (2).) Pa grundval av
relation (4) kommer jag sa fram till foljande pastaende:
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Loneniva . Antal lontagare == k 1 . Produktprisniva . Produktivitet
. Antal sysselsatta,
dar det underforstas att alIa storheter i relationen anknyter sig till
K-naringarna. Genom att losa ekvation (4) med avseende pa lonenivan kommer jag fram till foljande relation:
Antal sysselsatta
. Produktivitet . Produktprisniva.
Lonenivan == k 1 .
Antal lontagare
Jag antar nu att forhallandet mellan antal sysselsatta oeh antal lontagare ar konstant under den tidsperiod jag sysslar med. Produkten av
denna konstant oeh konstanten k 1 kallar jag k 4 • Om nu de storheter
jag sysslar med avser K-naringarna, far jag:
(7) Lonenivan i K-naringarna == k 4 • Produktiviteten i K-naringarna .
"- Prisnivan for K-produkter.
Om jag i ekvation (6) ersatter lonenivan i K-naringarna med hogra
ledet i ekvation (7), far jag:
(8) Lonenivan i S-naringarna
k 3 " k 4 • Produktiviteten i K-naringarna . Prisnivan for K-produkter.
Relation (7) har utveeklats pa grundval av relation (4). Pa motsvarande satt kan man pa grundval av relation (5) komma fram till
foljande relation:
(9) Lonenivan i S-naringarna == k 5 • Produktiviteten i S-naringarna ·
· Prisnivan fOT S-produkter,
dar k 5 enligt definitionen ar lika med produkten av k 2 oeh
Antal sysselsatta i S-naringarna
Genom att satta hogra ledet i ekvation
Antallontagare i S-naringarna
(9) lika med hogra ledet i likhet J8 ), far man efter litet raknande:
.
k 3k 4 Produktiviteten i K-naringarna
(10) Prisnivan for S-produkter · ----------k5
Produktiviteten i S-naringarna
. Prisnivan for K-produkter
De ekvationer vi har sysselsatt oss med har utveeklats under forutsattning av att hllvudkursen foljs. Vara resultat kan summeras pa foljande s.att: Om huvudkursen foljs, galler foljande relationer:
(7) Lonenivan i K-naringarna
k 4 • Produktiviteten i K-naringarna"
· Prisnivan for K-produkter.
(8) Lonenivan i S-naringarna === k 3 • k 4 • Produktiviteten i K-naringarna · Prisnivan for K-produkter
Produktiviteten i
k3 • k4
(10) Prisnivan for S-produkter - - - k5
Produktiviteten i ,
K -narlngarna
- - - - - " Prisnivan for K-produkter.
S..naringarna

==

==

eo

•
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Koefficienterna k 3 , k 4 och k 5 som ingar i dessa ekvationer ar inte
sarskilt intressanta storheter. Deras varden beror av de mattenheter
som anvands vid matning av de ovriga storheterna i ekvationerna. Med
ett lampligt val av mattenheter kan vi fa alIa koefficienterna att bli
lika med 1.
Ekvationerna (7), (8) och (10) sager hI. a. foljande om vad som
kommer att handa om huvudkursen foljs: (i) En okning av priserna pa
K-produkter kommer att - under givna produktivitetsforha11anden i
K-naringarna - leda till en procentuellt lika stor forandring av lonenivan. (ii) En okning av produktiviteten i K-naringarna kommer attunder givna prisforhallanden for K-produkter - leda till en procentuellt lika stor hojning av lonenivan. (iii) En okning av priserna pa Kprodukter kommer att - med lika stor produktivitetsutveckling i Knaringarna som i S-naringarna - leda till en procentuellt lika stor
hojning av prisnivan for S-produkter. (iv) Med givna priseI' pa Kprodukterna, kommer prisnivan for S-produkter att hero av produktivitetsutvecklingen i de tva naringsgrupperna. Okar produktiviteten
starkare i K-naringarl1a an i S-naringarna, kommer detta att leda till
en okning av priserna for S-produkter. Denna okning kommer att
vara storre ju mer produktivitetsokningen i K-naringarna overstiger
produktivitetsokningen i S-naringarna.
Jag viII understI"yka att ekvationerna (7), (8) och (10) bygger
pa forutsattningar som inte helt och hallet galler i praktiken. Det ar
emellertid min uppfattning att dessa ekvationer i grova drag gel" en
riktig beskrivning av forhallandena i ett samhalle som det·norska.
Det kan vara naturligt att mjuka upp alIt detta teoretiserande med
att diskutera hur de sju storheter som star till hager i ekvationerna
(7), (8) och (10) hal" utvecklat sig under senare are
Man kan med nagon forenkling saga att priserna pa K-produkter
under perioden 1960-1965 hal" hallit sig relativt konstanta i Norge,
medan produktiviteten i K-naringarna hal" akat. For att huvudkursen
skulle foljas maste foljaktligen lonenivan stiga.
Vidare hal" produktiviteten stigit mycket kraftigare i K-naringarna
an i S-naringarna. Eftersom prisnivan for K-produkter varit tamligen
konstant, innebar det att vi maste fa en prisstegring pa S-produkter
om huvudkursen skulle faljas.
Nar vi for nagra ar sedan diskuterade prisutvecklingen och konstaterade, att export- och importpriserna inte stigit sarskilt mycket men
att den inhemska prisnivan hade stigit ganska mycket, val" man frestad
att saga att detta berodde pa en stark efterfragan pa inhemska produktel". I ljuset av den teori som jag nyss hal" redogjort for kan vi nu saga,
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att prisstegringen pa S.produkter ar nagonting som man maste vanta
sig, om det ar ett generellt fenomen att produktiviteten stiger kraftigare
i K-naringarna an i S-naringarna. Vad galler Norge ar detta ett nog
sa generellt fenomen, eftersom S-naringarna inkluderar ett antal
tjansteprodueerande naringar, dar man inte kan fa nagon produktivitetsokning av storre dimensioner, medan K-naringarna inkluderar
storindustrier, skeppsfart osv, dar produktivitetsokningen ar betydande. Mot denna bakgrund ar det alltsa inte forvanande att priserna pa
S·produkter stiger, vilket de oeksa har gjort.

VI. Mekanismer som motverkar avvikelser fran huvudkursen
I vart betankande pastar vi att det finns mekanismer som sorjer for att
avvikelserna fran huvudkursen haIler sig inom vissa, nagot elastiska,
granser. Om man kommer langt bort fran huvudkursen, m,aste det
enligt definitionen innebara att man far en skev inkomstfordelning, sa
att en eller flera grupper i samhallet far onormalt stora inkomster oeh
andra grupper far onormalt sma inkomster. Sadana ojamnheter i
inkomstfordelningen satter i gang mekanismer som gor det svart att
avlagsna sig ytterligare fran huvudkursen oeh i stallet astadkommer
att den faktiska utveeklingen narmar sig huvudkursen.
Jag skall fordjupa detta narmare, oeh jag skall gora det genom att
referera nagra avsnitt ur vart andra betankande.
Tar man upp problemet huruvida det finns mekanismer som
motverkar avvikelser fran huvudkursen, moter man foljande fragor:
(i) Finns det mekanismer som motverkar att agarinkomsten i Knaringarna avviker fran sin normalniva? (ii) Finns det mekanismer
som motverkar att agarinkomsten i S-naringarna avviker fran sin
normalniva? (iii) Finns det mekanismer som motverkar att forhallandet mellan lonenivan i S-naringarna oeh lonenivan i K-naringama avviker fran sin normalniva?
De tva sista fragorna ovan skall vi snabbt gora oss av med. Nar
det galler fraga (ii), skall vi noja oss med att notera att dylika mekanismer tydligen existerar, eftersom loneandelen i S-naringarna under
ar med "normala konjurikturer" haIler sig nara sitt trendvarde. Nar
det galler fraga (iii), skall vi noja oss med att notera att foreliggande data visar att det tydligen existerar mekanismer som motverkar
att forhallandet mellan lonenivaerna i de tva naringsgrupperna avviker fran sin normalniva.
Det aterstar alltsa da att diskutera fraga (i).
Om utvecklingen leder till att lonenivan i K-naringarna blir betyd.
ligt hogre an den som svarar mot huvudkursen, blir agarinkomsten i
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naringsgruppen lnycket lag, dvs naringarnas konkurrensformag~ blir
liten. I en sadan situation kommer arbetsgivarnas organisationer att
i hog grad vara motstandare till nagra mera betydande loneokningar
i K-naringarna, samtidigt som lontagarnas organisationer av fruktan
for arbetsloshet kan vantas moderera sina krav. Resultatet av att fa
en loneniva i K-naringarna sam ligger betydligt ho·gre an den som
svarar mot huvudkursen, blir darfor ofta att man under en period
far en loneokning i naringsgruppen som a1' svagare an man skulle
ha fatt om huvudkursen hela tiden hade foljts. En sadan svagare loneokning bidrar givetvis till att reducera avvikelsen mellan den faktiska
utvecklingen och huvudkursen.
Om lonenivan i K-naringarna ligger betydligt lagre an den 80m
svarar mot huvudkursen, blir agarinkomsten i naringsgruppen hog.
En konsekvens av detta kan bli att foretagen i K-naringarna viII oka
sin produktion och darfor okar sin efterfragan pa arbetskraft sa starkt,
att man far ett betydande efterfrageoverskott pa arbetsmarknaden.
Detta efterfrageoverskott kan, kanske speciellt genom att det paverkar
parernas standpunkter under loneforhandlingar, bidra till en snabbare loneokning i K-naringarna. Stor agarinkomst i K-naringarna paverkar ocksa mera direkt lontagarnas organisationer till att komma
med krav om stora lonehojningar. Resultatet av en loneniva i K-naringarna som ar betydligt lagre an den som svarar mot huvudkursen, blir
darfor ofta att man en tid far en loneokning i naringsgruppen sam
ar starkare an man skulle ha fatt om huvudkursen hela tiden hade
foljts. En sadan starkare loneokning bidrar sjalvfallet till att minska
avvikelsen mellan den faktiska utvecklingen och huvudkursen.
Det som sagts ovan kan kanske ge det intrycket att vi menar att
loneutvecklingen nastan uteslutande bestams av hur agarinkomsten i
K-naringarna utvecklar sig. Ett sadant intryck ar inte riktigt. Vi
raknar med att nar den faktiska situationen inte avviker starkt
fran den huvudkursen gel', far forhallandena i S-naringarna ofta ett
dominerande inflytande pa loneutvecklingen. Med det 80m sagts ovan
11ar vi for ovrigt inte haft for avsikt att ge nagon fullstandig beskrivning av forhallandena pa arbetsmarknaden. Det vi har tagit sikte pa ar
att redogora for de forhallanden pa arbetsmarknaden som bidrar till
att motverka avvikelse mellan huvudkurs och faktisk lone- och prisutveckling. I en sadan redogorelse maste enligt var uppfattning agarinkomsten i K-naringarna spela en central roll.
Det framgar av vad vi har sagt att vi lagger betydande vikt vid
den roll arb'etslivets organisationer spelar i de "mekanismer" som
bidrar till att motverka stora avvikelser mellan faktisk utveckling och
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huvudkurs. Men helt avgorande ar knappast denna roll. Vi raknar med
att, oavsett vilken utveckling dessa organisationer (eller myndigheter)
forsoker realisera, maste avvikelse1'na mellan faktisk utveckling och
huvudkursen anda ligga inom vissa granser. Vi tror att tillrackligt
stora avvikelser fran huvudkursen leder till brist pa balans bade pa
arbetsmarknaden och pa produktmarknaden, och vi tror att denlla brist
pa balans kommer att utlosa nlekanismer som korrigerar avvikelserpa
oberoende av hur organisationerna upptrader. De avvikelsekorrigerande mekanismer som gor sig gallande under sadana forhallanden, trader
emellertid inte i sarskilt hog grad i funktion sa lange arbetslivets
organisationer upptrader pa satt sonl beskrivits ovan.
Den faktiska lone- och prisutvecklingen paverkas ocksa av myndigheternas politik. Det kan tankas att det fors en sadan politik att avvikelserna fran huvudkursen blir relativt sma. I sa fall utloses inte
dell korrigerande mekanism sam ar knuten till organisationernas reaktioner pa agarinkomster som avviker fran normalnivan.

VII. Nagra slutsatser om den ekonomiska politiken
En av utredningens siutsatser ar att om en regering genom sin politik
lyckas halla stabila priseI' i en situation dar huvudkursen ar stigande,
betyder det att inkomstfordelningen standigt avlagsnar sig fran vad
som anses vara en normal inkomstfordelning. Detta visar att det kan
uppsta en kollision mellan onskemalet om en rimlig inkomstfordelning och onskemalet om en stabil prisniva.
En annan slutsats ar denna: Om huvudkursen ar stigande, betyder
prisstabilisering att man avlagsnar sig alIt mer fran huvudkursen.
Detta kan ga en tid, men efterhand trader standigt starkare korrigeringsmekanismer i funktion. De prispolitiska atgarder som anvands
i Norge i dag ar inte starka nog for att motverka dessa korrigeringsmekanismer. Detta betyder att na1' en regering endast forfogar over
sadana prispolitiska medel som anvands i Norge i dag, kan det under
vissa perioder vara omojligt att halla en stabil prisniva.
De mekanismer som hindrar ekonomin fran att komma alltfor langt
bort fran huvudkursen hal' i sig sjalva en del icke onskvarda verkningar. Man kan exempelvis fa avsattningssvarigheter for konkurrensutsatta naringar, och det kan handa att lontagarna far en orimligt lag
inkomst. Manga anser antagligen darfor att en tredje slutsats ar foljande: Man bor ta siktepa att fora en sadan ekonomisk politik att man
inte kommer sa langt bart fran huvudkursen att dessa mekanismer med
deras obehagliga biverkningar trader i funktion.
Ordforanden: Vi svenskar hal' alltid avundats norrmannen deras
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formaga att frambringa goda ekonomer, och nu har vi ha~ fatt
ett bevis pa hur skickliga de norska nationalekonomerna are
Vi tackar docent Holte sa hjartligt for detta foredrag. Jag tar for
givet att nagon eller nagra har i salen nu viII stalla fragor eller ta upp
problem till debatt, och darfor forklarar jag harmed ordet fritt.
Agron. lie. Clas-Erik Odhner: Herr ordforande! Jag ar personligen myeket
glad for att vi har fatt lyssna till denna redogorelse for de norska ideerna,
vilka jag tycker ar mycket intressanta. Oeh for att helysa problemen nagot
litet fran en annan sida vill jag utga fran den modell som man i manga Hinder
tidigare har haft oeh aHtj amt har for den inkomstpolitik som dar hedrives.
Dar tillampar man en totalaggregerad modell i vilken den genomsnittliga
loneokningen i samhallet mates i proeent oeh j amfores med den genomsnittliga
produktivitetsstegringen. Da ser man hur de tva procentsatserna stammer overens med varandra. Om de inte overensstammer, oeh om man far en lonestegring, sa sager man att lonestegringen ar orsak till prisokning; aHtsa maste
man fora en Aterhallande ekonomisk politik, d.v.s. hAlla tillbaka lonestegringarna. Men man har lyekats myeket daligt med att pa det sattet hekiimpa
prisstegringen. Som framgatt av det foredrag vi har har lyssnat till har
orsaken till detta varit att man haft en alltfor onyanserad oeh alltfor starkt
aggregerad modell.
Som jag ser det ar det aHra viktigaste som nu skett att man tagit ett fast
grepp pa problemen oeh forsokt splittra upp samhallsekonomin i olika sektorer, som man studerar var for sig pa grundval av tva vasentliga skillnader
meHan dem, niimligen skillnaderna i villkor for prissattningen oeh skilInaderna i produktivitetsutveekling meHan de olika omradena.
For ungefar sex ar sedan hade jag tillfalle att infor ett ungefar lika valliesatt
auditorium redogora for stabiliseringsutredningens resultat. Vi hade oeksa
dar forsokt att dela upp na.ringslivet i olika sektorer for att analysera samspelet dem emeHan, villkoren for den ekonomiska utveeklingen som skapades
av skillnader i prissattningsvillkor oeh skillnader i produktivitetsutveekling,
oeh vi kom da till unge-far samma resultat som man gjort i Norge. (Om nagon
i salen ar speciellt lardomshistoriskt intresserad kan jag hanvisa till kap.
3 i stabiliseringsutredningen.) Men vi hade inte formagan att uttrycka det
pedagogiskt lika elegant som norrmannen nu gjort. Vi lyekades inte heller
overtyga vara svenska politiker pa samma satt som norrmannen har lyekats
overtyga sina - mojligen oeksa heroende pa att vi kom i elt nagot mindre
gynnsamt politiskt lage an man gjort i Norge. Men det ar anda intressant att
konstatera att vi har haft samma tankar i de hada landerna, savitt jag forstar
helt oberoende av varandra.
Trots den mycket stora enkelheten i dessa frAgor vin jag anda nu yanda pa
hela problemet oeh framstalla det pa annat satt, detta inte minst dii.rfor att
hela detta stoff savitt jag forstar ar relativt nytt och obekant for de fIesta
har i salen. Kanske kan jag pa det sattet tillsammans med docent Holte gora
er mera bekanta med tankegangarna. Jag borjar alltsa bakifran.
Utgangspunkten ar att i de konkurrensutsatta naringarna, som for Sveriges
del i stort sett ar industrin - med vissa undantag som vi for tillfallet kan
forsumma - hestammes prisbildningen av de priser vi kan ta ut pa varldsmarknaden. Genom vertikal och horisontell prisspridning ar prissattningen inom
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industrin for dess produkter fritt fabriken bestamd av varldsmarknadspriserna.
Vi har haft en utveekling pa varldsmarknaden dar priserna under 1960-talet
ha varit svagt oeh ganska kontinuerligt stigande. Prisutveeklingen pa varldsmarknaden plus produktivitetsutveeklingen inom industrin skapar for varj e ar
ett visst utrymme for okade inkomster, oeh det skall pa nagot satt delas mellan
lontagare oeh foretagare, alltsa i form av okade loner oeh okade vinster.
Hur det delas beror dels pa Ioneforhandlingarna, deis pa Ioneglidningen oeh
de marknadsmekanismer som ligger hakom den.
Genom att produktivitetsutveeklingen inom industrin ar stark blir detett
ganska stort utrymme. Vi kan uppskattningsvis saga att det har varit av storleksordningen 7 till 9 proeent om aret under 1960-talet. Men av de skal som
docent Holte har angivit, oeh som vi for Sveriges del skulle kunna uttrycka
i begreppet solidarisk lonepolitik a ena sidan oeh marknadens mekanismer
a andra sidan nar det galler tj anster inom den offentliga sektorn, transportsektorn osv., har vi fatt ungefar samma loneutveekling inom dessa sektorer som
inom industrin. Men inom dessa omraden kan vi inte astadkomma en produktivitetsutveekling av samma storleksordning som inom industrin.
Enligt den senaste langtidsutredningens relativt grova berakningar ar skillnaderna ungefar tre proeentenheter. For att klara loneutveeklingen oeh behalla vinstmarginalerna inom dessa naringar maste priserna alltsa stiga, oeh
den prisstegringen ar liksom grundvalen for den allmanna prisstegringen i samhallsekonomin under efterkrigstiden, aven om vi oeksa ovanpa detta har lagrat
en viss efterfrageinflation,. som jag emellertid har inte skall inga pa.
Det vasentliga med den prisstegringen ar att man, som framgar av den har
beskrivna mekanismen, inte kan gora nagot at den med en allman atstramningspolitik i samhallskonomin vid bevarad full sysselsattning. Den har namligen
inte nagot med rubbningar i den samhallsekonomiska balansen, alltsa med utbud oeh efterfragan, att gora.
Jag vill har stalla tva fragor till foredragshallaren, oeh jag tyeker sjalv
att de ar intressanta darfor att de innebar ett ganska okonventionellt grepp pa
hela den ekonomiska teorin; i varj e fall ar det sa med den forsta. Docent Holte
talade flera ganger om normala relationer: normal agarinkomst oeh normal
relation meHan lonenivan i de konkurrensutsatta och i de skyddade naringarna
o.s.v. Men hur skall man ekonomiskt tolka ordet normal? Kan man tolka det
sa att det finns en marknadsmekanism som trader i funktion om man gar
ifran det normaIa? am vi har en onormal, d.v.s. for hog, agarinkomst, sa resulterar det i for stora investeringar, for stor efterfragan pa arbetskraft oeh starkare krav pa loneokningar, oeh da gar processen tillbaka. Pa samma satt ar det
om vi har normala relationer mellan lonerna i K-naringar oeh S-naringar. Da
far vi rorelser i arbetskraften som tvingar tillbaka. forhallandena till det normala. Men ar det bara det som ligger hakom? Eller ligger det ocksa ett institutionellt moment i det hela? Stoder man sig mahanda pa allman uppfattning
i opinionen, pa en traditionalism sa att saga, vilken sager vad samhallsekonomin skall vara? Och ar det en traditionalism som tar sig uttryek i t. ex.
loneforhandlingar, att man aeeepterar en viss fordelning som normal oeh traditionellt riktig oeh rattvis? Vad vi uppfattar som rattvisa ar j u ofta det som
vi ar vana vid. Bestiimmes med andra ord den s. k. huvudkursen av vara
traditionella uppfattningar om vad som ar rattvist oeh riktigt, eller bestammes
den enbart av marknadsmekanismen? Det ar min forsta fraga.
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Den andra galler sambandet mellan produktivitetsutveckling och efterfragelage. Docent Holte tog egentligen inte aIls med efterfragevariabeln i sin
modeH. Produktivitetsutveeklingen har uppfattats som en helt extern faktor,
men det finns j u ett samband mellan den och efterfragetrycket. Har vi alltfor
svag efterfragan, sa far vi inte den produktivitetsutveckling som vi har vid en
starkare efterfragan. Skall man inte forsoka att bygga in aven det sambandet i
modellen?
De bada fragorna tycker jag det skulle vara intressant att fa belysta litet
mera.

Docent Fritz Holte: Den forsta fragan gallde vad som menas med en
normal niva. Definitionen av termen "normal" skapar en del problem, som jag
inte har gatt narmare in pa. Enligt var uppHiggning ar det vasentliga hos en
nornlalniva att man, om man avviker fran normalnivan, far en rorelse tillbaka
till den. Som Odhner namnde sammanhanger detta ganska sakert med vissa
normativa ideer om hurudan situationen bor vara. For att var teori skall halla,
ar det emellertid inte nodvandigt att normalitetsbegreppet hanfor sig till vad
flertalet manniskor anser - huvudsaken ar att det finns en mekanism som ger
en tendens till atergang till normallaget om man har avlagsnat sig fran det.
Den andra fragan gallde sambandet meHan produktivitetsutveckling och
efterfragesituation. Med anledning av denna fraga vill jag saga, att vi har utformat betankandena mot bakgrund av forhallandena i Norge, och det ar var
uppfattning att det inte dar forekommit starka variationer i efterfragan. Det
har aldrig varit sa liten efterfragan att vi fatt nagra markbara avsattningssvarigheter, oeh det har heller inte forekommit extremt stora efterfrageoverskott. I en sadan situation ar det naturligt att utelamna efterfragan i en forenklad framstallning.
Jag har tankt en del pa konsekvenserna av att vi inte har givit nagon teori
for produktivitetsutvecklingen, men inte tillraekligt mycket for att kunna kortfattat presentera mitt resonemang. Mitt svar ar emellertid att vi i var analy~
har bortsett fran de relationer som visar vad som bestammer produktivitetsutvecklingen. Darmed har vi inte givit nagon fullstandig beskrivning av de
ekonomiska mekanismerna, men detta har inte lett tiH nagot fel i resonemanget.
Jag tror att saken rent principiellt kan uttryckas pa foljande satt. Antag att
ekonomin kan beskrivas med tva funktioner
F(x,y,z) == 0
0
G(x,y,z)
dar x och y kan vara priser och produktivitetstal. Om vi nu endast tar med
den ena funktionen i var analys och alltsa bortser fran en del mekanismer
i samhallet, beror det pa de problem vi staller, huruvida resultatet blir skevt.
Lat oss t. ex. se pa en situation dar de bada funktionerna utgors av en efterfragekurva och en utbudskurva. I anknytning till vissa problem kan vi fora
ett fornuftigt resonemang i anknytning till efterfragekurvan, aven om vi in,te
drar in utbudskurvan i resonemanget. I anknytning till andra problem ar det
nodvandigt att ta med bagge kurvorna.
Om vi skall kunna salj a vara ideer far vi inte gora beskrivningen sa komplieerad att ingen forstar den. Darfor har vi utnyttj at nagra fa funktioner hart
oeh inte i denna omgang tagit med annu fler funktioner.
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