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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS .
sammantrade onsdagen den 14 januari 1970
Ordforande: Professor Assar Lindbeck

ARETS STATSVERKSPROPOSITION
Ordforanden: Harmed forklarar jag Nationalekonomiska Foreningens sammantrade, det forsta for aret, oppnat. Huvudpunkten pa
vart program ar ".Arets statsverksproposition".
Finansminister Strang. har nu lagt fram sin femtonde budget, oeh
,det ar ocksa femtonde gangen som han i dag upptrader infor Nationalekonomiska Foreningen for att forklara oeh forsvara sin budget. Vi
ar naturligtvis oerhort taeksamma for denna valvilja fran finansministerns sida att stalla upp har i Foreningen ar efter are
En annan anmarkningsvard sak ar, att trots att vi varje ar bjuder
pa ett foredrag med samma rubrik, framfort av samme foredragshallare varje ar, sa fylls anda denna aula varje gang. Situationen
hjalps forstas upp nagot av att verkligheten andras en del, vi far ju
en del nya skatter bl.a. Men den verkliga forklaringen tror jag ar
att alIa ar sa faseinerade av Gunnar Strangs pedagogiska skieklighet
att dessa arliga foredrag har blivit en del av stadens "show business".
Vi bavar for den framtida mojligheten att nagon gang pa 1980- eller
1990-talet bli tvungna att byta foredragshallare.
Och med det overlamnar jag ordet till finansministern.

-j-

Finansminister Gunnar Strang:
Arade forsamling! Herr ordforanden hade en forklaring till varfor
denna sal blivit sa val besatt; jag har en annan. Oeh min enkla forklaring ar att ungefar 3 500 personer ville tala med mig i telefon
i gar kvall, men det var bara 30 som jag hannmed att prata med.
Jag utgar fran att de ovriga sitter har i lokalen nu.
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Det ar riktigt att arets budget avviker litet fran de tidigare och
att variationerna denna gang ar litet fler an vanligt. Jag skall borja
med att i denna fornamliga forsamling forsoka tala en del ekonomi.
Nar jag for exakt ett ar sedan talade har i Nationalekonomiska
Foreningen tillat jag mig, som jag gjort varje ar, att stalla horoskop
for framtiden. Jag sade att vi hor fa en ekonomisk tillvaxt pa 4 procent; det hlev 5 procent. Jag sade ocksa att vi hor fa en investeringsokning pa 3,5 procent; det blev 4,5. Jag forutskickade ocksa att industriinvesteringarna skulle ligga kvar pa 1968 ars niva; det hlev en
uppgang med 6 procent. Vi raknade med att var utrikeshandel skulle
staIllla vid en uppgang pa 7 procent, och sa blev det 12 procent. Vi
gissade pa en privat konsumtionsokning med 3 procent - och sa
blev det 4 procent, sa nar som pa en tiondel.
Detta var ju nastan for bra. Och sa lange som man spar sa forsiktigt och utvecklingen blir hattre ar alIa nojda och belatna, nar man
i efterhand forsoker gora en resume over vad som har hant. I'Men
sa finns det givetvis ocksa nagra negativa inslag - och de ar f.o.
inte sarskilt sma. Vi trodde salunda att vi kunde halla prisstegringarna
kvar pa 2 procent, men de blev 3,5 procent. Och sa raknade vi slutligen med att underskottet i hytesbalansen skulle stanna vid 600
miljoner; det blev som alIa vet 1 120 miljoner.
Pa nytt besannas alltsa det gamla talesattet att det ar svart att spa,
speciellt om framtiden. Men sa mycket ger dock en enkel jamforelse
vid handen som att den konjunkturuppgang vi inregistrerade under
1969 har gatt snabbare och hlivit starkare an vad vi for ett ar sedan
baserade vara antaganden pa, aven om dessa antaganden naturligtvis
i sin tur var baserade pa tillganglig nationell och internationell prognosstatistik over den ekonomiska utvecklingen.
Den snabba forandring~n har bade positiva och negativa sidor,
positiva i avseende pa den ekonomiska tillvaxttakten givetvis. Det ar
ju inte ofta vi kan redovisa en bruttonationalprodukttillvaxt pa 5
procent. Det far anses som tillfredsstallande och ar ungefar samma
resultat som under de basta aren under 1960-talet.
Ett annat vardefullt inslag ar industriproduktionens okning. Den
har varit inte mindre an 8 procent. Gladjande ar ocksa att vi fick
igang investeringsokningen for industrin igen. Den har som jag sade
varit 6 procent. Detta ar speciellt valkommet mot bakgrunden av att
vi bade 1967 och 1968 hade en stagnation i investeringarna for industrin - ja, till och med nedgang. Exportokningen pa 12 procent
tycker jag ar den basta verifikationen pa att svensk industri trots alIt
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ar konkurrenskraftig i dag, internationellt, och att den formodligen
kommer att forbli det i fortsattningen.
Pa den negativa sidan kommer framst att vi under 1969 forsamrade
var bytesbalans. Det underskott pa 500 miljoner som vi gissade pa
blev drygt 1 100 miljoner. Om jag skall forsoka analysera den utveeklingen, sa blir resultatet ungefar detta:
Vi har i stort sett kunnat halla underskottet i handelsbalansen
{)forandrat, vilket far anses relativt tillfredsstallande med hansyn
till den starka lagerokning som agde rum under 1969 oeh som sjalvfallet har slagit ganska hart pa importsidan. En normal lagerokning
brukar vi vardera till sa dar 800 it 900 miljoner per are Under 1968
lag den sa lagt som pa 500 miljoner. Men under fjolaret uppskattades
lagerokningen till nagonting mellan 1 700-1 800 miljoner. Det
ar givetvis nagot som rimligen bor fa sin rekyl under 1970, varfor
vi for illllevarande ar har raknat med en lagerokning pa omkring
150 miljoner. Vid en mera normal takt i lagerokningen borde han.delsbalansen ha framstatt som formanligare under det gangna aret.
Nu bor vi kUlllla tillgodorakna oss detta under 1970, oeh darfor har
vi tillatit oss att rakna med att bytesbalansbristen pa drygt 1100
miljoner skall redueeras till 675 miljoner.
Vad som emellertid ar mera alarmerande ar utvecklingen av var
kapitalbalans under fjolaret och den paverkan i form av en reduktion
·av vara valutareserver som den har inneburit. Vi tappade under fjolaret 1 800 miljoner av var valutareserv, oeh det ar frestande att forsoka gora en analys av orsakerna hartill. Forst oeh framst visar det
sig att valutakontoret under 1969 gay tillstand till direkta svenska
investeringar i utlandet pa i runt tall 700 miljoner kronor, oeh det
ledde till ett kapitalutflode pa ungefar 1 150 miljoner. Motsvarande
summa for tillstandsgivningen 1968 var 670 miljoner. Under 1960talet har valutautforseltillstanden regelmassigt varierat mellan lagst
300 och hogst 870 miljoner. Nar vi da plotsligt okar till 1 700 miljoner, sa ar naturligtvis den okningen alldeles speciell oeh skiljer sig
klart och tydligt ut fran normalmonstret.
Man kan spekulera myeket over detta. Ar det sa att svensk industri
borjar ledsna pa att investera i Sverige oeh nu soker sig utomlands
i speciellt stark utstraekning? Ar man tveksam om landets ekonomiska
framtid, eller vad ar det som ligger bakom? Jag skall vid detta tillfalle underlata att spekulera over den saken; jag gor bara detta
konstaterande.
Vidare har de svenska varvens kreditgivning till redare i huvudsak
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utanfor landets granser legat hogre an tidigare under 1960-talet.
Dartill kommer att de direkta investeringarna fran utlandet" hit till
Sverige visat kraftig minslming under fjolaret i forhallande till 1968,
nagot som emellertid inte har paverkat kapitalbalansen under 1969.
Det viII jag understryka. Men betraktade i perspektivet av vad 80m
brukat vara normalt under de gangna aren pa 1960-talet var de utlandska investeringarnas omfattning i fjol tamligen representativa
for vad som reguljart ager rum. I sista hand har naturligtvis den
internationella valutaoron - devalverings- respektive revalveringsrykten - spelat sin roll. Oeh osakerheten om den tyska markens
uppskrivning under fjolaret, som alIa vantade pa oeh talade om,
spelade sakerligen en betydande roll i form av forskjutningar i betalningsforhallandena i de lopande affarerna mellan vart land oeh Vasttyskland. I sista hand har detta paverkat var valutabalans negativt.
Ett uttryek harfo.r kan vi finna i att efter den tyska revalveringen,
som kom under de sista dagarna i oktober, har vart valutautflode
stoppat. Vi har till oeh med under november oeh december fatt tillbaka ett par hundra miljoner kronor i den svenska valutareserven.
Men detta betyder givetvis inte att riskerna ar over. Underskottet
i bytesbalansen ar ett faktum, varfor kapitalbalansproblemet oeh
valutareservens forsvagning under fjolaret tarvar den allra storsta
uppmarksamhet.
Nar det galler bytesbalansen ar speciellt fralntidsperspektiven
till en del bekymmersamma. Vara sjofartsinkomster ger OSS visserligen
netto ett tillskott pa 1 900 miljoner, men det har statt oforandrat
ullder de senaste tre aren oeh ingenting talar for att det dar blir llagon
storre forandring. Underskottet pa var turisttrafik ar nu 1 200 miljoner
per ar, oeh dell"" forlusten okar ganska stadigt med 150 miljoner om
aret. AlIt talar for -att denna utveekling ar praktiskt taget ofrankomlig. Sa lange svenska folket hojer sin standard ar fran ar, oeh sa
lange vi har -det klimat som sa ostentativt demonstreras utanfor dorrarna har i dag, ar det inget tvivel om att manniskorna har behov
av nagra veekors sol oeh varme under vinterhalvaret. Jag tror inte
yi kan na stabilitet pa det avsnittet forran varje svensk med familj
har tillfalle att tillbringa en vintersemester onere i Medelhavsregionerna. Det drojer litet annu, innan vi kommer dithan.
Var u-Iandshjalp okar i den framlagda budgeten med 170 miljoner
oeh gar nu upp till 800 miljoner. Enligt programmet kommer paslaget om ett ar att bli 200 miljoner, oeh nasta ars budget kommer att
redovisa ett u-hjalpsanslag pa jamnt en miljard. Nu har vi ett-program
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som sager att vi fram till 1974/75 skall ha en u-hjaJp som motsvarar
1 procent av bruttonationalprodukten, och det bor innebara att vi
ocksa till den tidpunkten skaffar fram, lat mig forsiktigtvis saga 1 800
miljoner - det kanske blir litet mera - till u-hjalpsansla,get. Detta
anslag ar som alIa vet i vasentlig utstrackning en kapital- och varuexport, med den paverkan pa bytesbalansen som foljer av del.
Man kan stalla fragan vad vi skall dra for slutsatser av denna
skisserade utveckling. Ja, ett altemativ som forts fram i den allmanna
debatten ar en rekommendation om en starkare upplaning av kapital
pa den internationella kapitalmarknaden. Personligen har jag emellertid reservationer att gora mot denna tankegang. Varje upplaning
betyder ataganden oeh vaxlar pa framtiden. Med nuvarande internationella rantelage blir kapitaltjanstens fullgorande ganska pakostande. Det skall vara goda investeringsobjekt som sa snabbt ger avkastni~g att den halanserar den initialmassigt hoga kapitaltjanstkostnaden, och den maste fullgoras av det land som tar upp lanet. Ett
annat skal som motiverar min reserverade installning ar, att i en
varld med permanent underskott pa kapital finns det kanske andra
lander som vid ett forsok till objektiv hehovsprovning star hogre
upp pa listan an vart land gore
Jag tror att vi i alIt vasentligt har att lita till att sjalva astadkomma
den erforderliga balansen i var ekonomi. Det finns en i teorin enkel
och riktig men i praktiken svar vag att astadkomma detta. Formodligen ar det anda den enda vag vi har att vandra. Vi maste maImedvetet starka var export och var konkurrenskraft gentemot vara konkurrelltlander. Var exportvolym maste oka, oeh var hemmaindustri
maste bli slagkraftig for att halla importen inom nagot sa nar rimliga
grallSer. Vi maste fa fram ett overskott i handelsbalansen som halallserar ullderskottet pa de omraden som jag nyss heskrivit, oeh som
en integrerad del i den politiken galler att vi skall halla var konsumtion pa den niva som passar ihop med malsattningen: okad export
och dampad import. Dessutom far vi se till att vi har en lone-, prisoeh kostnadsutveekling har i landet som vid en jamforelse med omvarlden inte framstar som oformanlig. Det programmet ar enkelt
att uttrycka, men omsatta det i verkligheten ar svarare. Det ar darom
som hela den ekonomiska politiken handlar.
Om vi da hetraktar 1970 ur detta perspektiv, hur staller sig da
prognosen? Ja, vara industriinvesteringar raknar vi med skall oka
med 10 procent, vilket bor ses mot fjolarets 6 procent. Mot bakgrunden
av den stagnation oeh nedgang vi haft tidigare ar ar en sadan okning
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ganska kraftig. Exporten beraknar vi skall oka med 8 procent. Vi
kommer siilunda inte dar upp till de 12 procent som vi noterade
under fjolaret, men det ar anda ell ganska bra exportokning. Den
lugnare okningstakten far vi se mot bakgrunden av att vi nu inte har
nagon egentlig reserv i fraga om produktionskapacitet. Det val' litet
annorlunda 1969, da vi hade en reserv av bade arbetskraft och outnyttjad maskinutrustning. Lyckas vi haJla ell 8-procentig exportokning,
sa tycker jag att det ar ganska tillfredsstallande.
Vi raknar vidare med att importokningen skall stanna vid 7,5
procent. En overblick over industrins olika sektorer visar att vi bor
kunna rakna med den kraftigaste uppgangen pa verkstadsprodukter,
pa jarn och stal, pa maIm och papper. Prismassigt kan vi rakna med
en stark forbattring pa massa och rimliga prisforbattringar pa ovriga
tunga exportomraden.
Utrymme for den industriella exporten far vi skapa genom att de
offentliga investeringarna begransas. Bostadsinvesteringarna minskar
med nagra procent, men vi haIler anda ett igangsattningsprogram
pa 100 000 lagenheter. Statens illvesteringsokning stannar vid 3,5
procent och kommunernas vid 5 procent. Detta aI', framfor alIt vad
galler kommunerna, en markbar nedgang i investeringsaktiviteten,
sett mot bakgrunden av de siffror som gallde for 1960-talet. Den
offentliga konsumtionen, som under senare ar i allmanhet hal' legat
pa en o·kningstakt som varit dubhelt sa hog som den privata, stannar
enligt prognoserna for 1970 vid 4 procent, medan den privata haIler
sig pa 3,5 procent.
Under 1969 hal' vi i viss man overrumplats av den snabha konjunkturuppgangen. Detta hal' inneburit att vi i alIt vasentligare hal'
faJt lita till de bromsar som riksbanken via penningpolitiken har
kunnat applicera. Jag ar den forste att erkanna att samspelet mellan
finans- och skattepolitiken kunde ha varit battre under det ar som
gatt. Men har vi med riksdagens godkannande fastlagt budgetens
utgiftssida, sa maste det handa nagot alldeles exceptionellt for att
regeringen skall va,gra fullgora riksdagsbesluten. Och nagon fullmakt
for regeringen att pa egen hand skarpa upp finanspolitiken med
skattehojningar har ju riksdagen an sa lange inte velat utfarda. I stort
sett hal' vi darfor endast via direkta regleringar kunnat begransa
byggnadsinvesteringarna pa de omraden som hal' legat utanfor bostadsoch industribyggandet - och det hal' vi gjort. Vi har utnyttjat de
mojligheterna ganska hart.
Den stranga kreditpolitiken har emellertid haft en god sida; den
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torde ha medverkat till att vi i dag har en ganska enhallig uppfattning
om att finanspolitiken bar skarpas. Finans- och kreditpolitiken som
kommunicerande karl oeh plagan av de harda kreditrestriktionerna
har i logikens namn tvingat fram krav pa en hardare finanspolitik.
Och har vi da lyckats harmed? Pa den fragan viII jag svara ja.
Om jag gar tillbaka ett ar i tiden, sa sade jag har i denna sal att
jag trodde att vi for innevarande ar skulle behova en statlig upplaning
pa 2 500 miljoner. Jag gjorde emellertid samtidigt den reservationen
att den upplaningen var i underkant, eftersom det inte fanns tackning
for tillaggsstater oeh justering av statstjanarlonema. Nu visar det sig
att upplaningen for innevarande budgetar gar upp till 3 000 miljoner.
I .den budget som nu lagts fram ar, som de fIesta kanner till, skisserat
ett statens lanebehov pa 800 miljoner. Men jag gor alltjamt samma
reservation betraffande statstjanarloner och eventuella tillaggsstater.
Det blir troligen mer. Men sa myeket vagar jag anda saga med ansprak
pa att bli trodd, att vi kommer att halla den statliga upplaningen pa
sadall hojd att den i vart fall inte kommer att overstiga halften for
nasta budgetar i jamforelse med vad vi haft i are Detta menar jag
ar en tackning for slutsatsen att denna budget representerar en i forhallande till samhallsekonomin betydligt stramare finanspolitik.
Den uppstramningen har astadkommits genom en noggrann utgiftsplanering - som vanligt. Dar fornekar sig, inte finansdepartementet.
Bland annat inskranker sig personalforstarkningen for den totala
statsforvaltningen till 1,3 proeents okning eller 3 300 personer, varav
2 550 kommer pa utbildningsdepartementets omrade. For de statliga
affarsverken redovisas en nedgang med 750 personer. Detta menar
jag ar en klart stramare personalpolitik an under tidigare are
Trots detta har emellertid budgeten inte uteslutit en nodvandig
oeh erforderlig reformverksamhet inom den valdiga statsverksamhetens ram. Jag skall har lamna en kort redogorelse for detta. Den
kan bli mycket kort, eftersom var och en aver ju har last tidningarna
och tillleda har varit tvungna att lyssna pa mig ett helt dygn. Svenska
folket har inte undgatt mig, oavsett vad man har valt for kanal i radio
oeh TV och darfor behover jag inte i denna forsamling upprepa vad
jag sagt tidigare. Jag kan inskranka mig till att saga foljande:
Vad galler forstarkningar till folkpensionarema ar en stark utveekling pa gang. Den kostar 800 miljoner oeh ar en foljd av vara
gamla ataganden. Vi far oeksa fler folkpensionarer for varje are
Vidare gar soeialministern ut med en reform som ar ganska intressant.
Det ar namligen meningen att man skall kunna ge full folkpension
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i forskott till manniskor i harda och slitsamma yrken, dar inte enbart
medicinska indikationer utan aven arbetsmarknadspolitiska bedomningar skall vara avgorande. Den reformen ar beraknad att kosta
statskassan 50 miljoner kronor och kommer sakerligen att uppmarksammas politiskt, framfor alIt darfor att det finns alternativa forslag
pa oppositionssidan, vilket vi ar mycket val underrattade om.
En annan grupp som kommer i forgrunden i samband med skattereformen ar harnfamiljerna. Aven folkpensionarerna kommer naturligtvis i forgrunden i samband med skattereformen, eftersom den
hetyder en levnadskostnadsstegring, men det ar inte nagot specifikt
nytt i det eftersom folkpensionerna ar indexreglerade.
Vad barnfamiljerna angar kommer de att kompenseras for den
kostnadsstegring som en hojning av den indirekta skatten medfor.
Det sker genom en forbattring av barnhidragen oeh utIOser vissa
hojningar i de forlangda barnbidrag som ibland kallas for studiebidrag - plus inackorderingstillagg oeh sadant.
Statsbidragen till barndaghem oeh fritidshem kommer ocksa att
forhattras kraftigt. Det hal' ocksa ett visst samband med skattereformen och ar i sak ett intressant experiment, dar det galler att gora
arhetsmarknaden mera attraktiv for de gifta kvinnorna an den ar
i dag. Det utloser givetvis omedelbart ansprak pa att samhallet skall
sta till tjanst med barndaghem pa ett annat satt an hittills.
Pa utbildningens omrade rullar den valdiga vagen vidare. Jag
hal' tidigare statt i denna talarstol och sagt att 80 procent av vara
ul1:gdomar fortsatter att studera, och jag kan nu komplettera det sagda
med upplysningen att 90 procent av vara ungdomar efter slutad nioarig grundskola fortsatter studierna. Vi hal' i dag 120 000 elever
vid vara universitet och hogskolor, och vi satsar nu pa en stark forbattring av vuxenutbildningen. Vi haIler pa att fa nagot av ett klasssamhalle pa utbildningsomradet hal' i landet: en aldre generation
med skral och skraltig grunduthildning med sexarig folkskola, och
en ung generation med vasentligt battre skolunderbyggnad. Dar kan
vuxenutbildningen ge nagonting som ar agnat att leda till storre rattvisa, om det gar som vi onskar.
Om vi under begl'eppet kulturaktiviteter lagger in forbattringar
till konstnarer och forfattare, till musikutbildning och teaterverksamhet, sa blir det ocksa dar forstarkningar. Om jag nu plockar ut
anslagen och graderar dem - vilket jag tillat mig gora i det TVanforande jag holl och dar jag ocksa illustrerade framstallningen
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med en liten tabell - sa ar det just dessa utbildningsanslag som nu
leder kostnadsutveeklingen.
Vi gor oeksa vissa forbattringar pa vaganslagen.
Vad skatteutjamningen angar far vi en automatisk okning pa 150
it 160 miljoner kronor varje are Vi ar nu uppe i nara I 700 miljoner.
Den enkla forklaringen till det ar att vi darigenom astadkommer
en uniformerad - oeh jag vagal" sa,ga standardiserad - kommunalskatt. Kommuner med svag skattekraft skulle i dag haft en kommullalskatt pit 45 kronor, vilket ar en alldeles omojlig situation. De
slipper nu undan med 22 it 24 kronor. Oeh eftersom vi under 1970
llar en medelutdebitering pa 21 kronor betyder det att vi hal" kommit
fram till en i stort sett .standardiserad kommunalskatt. Detta gel" oss
argument for ett intressant inslag i skattereformen, namligen ett forslag om att slopa ratten att dra av kommunalskatten vid statsbeskattningen. Det systemet hal" ju tidigare fungerat som en balansfaktor
for de manniskor som hott i kommuner med hog kommunal utdebitering.
Pa arhetsmarknadens oeh lokaliseringspolitikens omrade forsta1"kes anslagen, trots att vi hal" hogkonjunktur. Det gor vi darfor att
vart sanlhalle praglas av snabba omstru.ktureringar med industrier
som sIal" igen oeh andra som expanderar. Det ar arbetsmarknadsverket som skall klara den overgangen. Under 1970 kommer vi enligt
planerna att omskola inte mindre an 105 000 personer. Dessutom
bedriver man i verket en uppsokande verksamhet oeh satsar hardare
pa handikappade oeh andra som tidigare varit anonyma men som
nu far mojligheter att trada in i arbetslivet. Oeh sadant gar vi oavsett
konjunkturvaxlingarna.
Jag hal" redan som hastigast namnt om den nya skattereformen.
Den hal" som grundlaggande syfte att dels gora en omfordelning till
laginkomsttagarnas favor, dels genomfora en individuell beskattning. Skatten skall vara lika hog pa samma arbetsinkomst oavsett
kon eller eivilstand. Jag tror att hada dessa motiv kommer att omfattas med gillande av flertalet manniskor hal" i landet. En skattelindring for de lagavlonade far val hetraktas. som en atgard agnad
att astadkomma storre jamlikhet; en individuell oeh lika beskattning
oavsett eivilstand hoI' leda till ett tillskott pa arbetsmarknaden. En
for alIa lika skatteskala gel" namligen klara formaner i det fall da
bada makarna arbetar. Sambeskattningens problem hal" ju varit att
den beskattningsformen hal" inneburit ett troskelfenomen for kvinnan,
nar hon gar ut i arbetslivet. Hennes inkomst lagges omedelbart ovan-
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pa mannens oeh beskattas fran forsta hundralappen - oeh beskattas
hogt, hogre oeh hogre ju storre mannens inkomst are I de fIesta familjer ar det val sa att vad hustrun tjanar viII hon ha viss dispositionsTatt over, oeh da hal" hon givetvis hittills tyekt att det har blivit alldeles for litet kvar. Jag erkanner villigt att sambeskattningen inte
hal" varit attraktiv ur arbetsmarknadssynpunkt.
Det blir litet annorlunda nu, nar den gifta kvinnan gar ut pa arbetsmarknaden oeh har garantier for att de forsta tusenlapparna hon tjanar
ar helt fria fran skatt oeh att hon sedan far borja med den laga skatteprogressionen. Visserligen stiger den nar hon kommer upp i hogre
inkomster, men den gemensamma oeh likartade skatteskalan betyder
en rattvisereform, sett ur det "svaga konets" utgangspunkter. Jag
satter uttryeket det svaga konet inOlTI eitationsteeken, eftersom statistiken sager att kvinnorna i varje fall lever langre an mannen.
Nar vi nu skall genomfora denna skattereform, som i forsta hand
gynnar de lagre inkomsttagarna, sa kan man inte ga forbi kommunalskatten. Den ar for 90 proeent av landets skattebetalare den stora
skatten. I de mera llormala inkomstlagena ar kommunalskatten i regel
dubhelt sa stor som statsskatten. L.attnader kommer salunda att ske
bade i den kommunala oeh den statliga beskattningen, varvid staten
naturligtvis maste kompensera kommunerna for skattebortfallet. Det
ar ju illte sa stor gladje med en skattesankning, om den omedelbart
skall elimineras darfor att kommunerna tvingas hoja den kommunala
utdebiteringen. Den gemensamma skatteskalan nledfor en klar lindring i den harda ungkarls- respektive ungmobeskattning vi har for
narvarande - oeh den ar hardare an manniskor i allmanhet tanker
pa. I varje fall tanker nog inte de sambeskattade pa hur hard den
i verkligheten are
Jag kan exemplifiera detta med att en ensamstaende som tjanar
26 000 kronor om aret - vilket ju inte ar nagon uppseendevackande
hog inkomst - drabbas redan i det laget av en 50-procentig marginalskatt, vilket betyder att han pa den sista tusenlappen far betala skatt
med 500 kronor. Om man emellertid viII Iindra den harda skatteskalan for den ensamstaende oeh samordna det hela till en gemensam skatteskala med de gifta sambeskattade, sa far man en linje som
ligger nagonstans mellan den hoga oeh den laga skalan. Lindringen
for de ensamstaende kommer med andra ord att innebara en skarpning for de gifta, dar bara den ena maken hal" fortjanstarbete. Detta
reser ett skattetekniskt problem, eftersom vi har 5 till 600 000 familjer
av det slaget dar hara den ena maken forvarvsarbetar. Jag tar inte
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till for mycket om jag pastar det. Och en stor del av dessa manniskor
lever pa orter dar det inte finns nagra mojligheter for bada makama
att ta arbete utanfor hemmet, hur garna de an skulle onska gora det.
Vi viII inte hoja skatten for de familjerna, som oftast ligger i mycket
blygsamma inkomstlagen, oeh detta medfor som sagt problem. Det
nuvarande systemet innebar som bekant att mannen utnyttjar hustruns
grundavdrag. Det faller nu hort, nar vi kommer fram till en individuell beskattning dar var oeh en har sitt grundavdrag. Oeh for att .
klara den saken har vi gjort en konstruktion som innebar att i familjer
dar bara den ena maken arbetar skall man fa gora avdiag pa den
slutliga skatten. Det avdraget skall sedan redueeras sueeessivt, nar
den andra maken gar ut i forvarvsarbete. Oeh nar en av dem har
konsumerat sitt skattefria bottenavdrag skall det oeksa vara slut med
avdraget. Darmed kan man klara prohlemet pa ett ganska hyggligt
satt oeh mildra troskeleffekten for den andra maken vid intrade pa
arbetsmarknaden.
Vid en reformering av skattesystemet finns det alltid en onskan att
astadkomma administrativa forenklingar, oeh overgangen till derma
skatteskala ar en klar forhattring i det hanseendet. Ett steg i samma
riktning ar att forsoka redueera antalet avdrag, sa langt det sig gora
later. Jag namnde nyss att avsikten var att i statsbeskattningen slopa
ratten att gora avdrag for kommunalskatt, oeh redan nu har jag last
i tidningarna att det forsiaget har motts av stor tvekan. Man har dar
uttalat IDanga farhagor. Den slutliga avvagningen far vi emellertid
gora vid utarbetandet av skatteskalorna. Om nagra manader - lat
oss saga i slutet av mars, for att vara pa den sakra sidan - kommer
vi att redovisa for svenska folket vad resultatet av vart arbete har
hlivit. Den omfordelningsoperationen kommer vi att askadliggora i
siffermassiga tabeller. Oeh da menar jag att fragan huruvida sjalva
prineipen om avdraget skall vara kvar eller inte ar av tamligen
sekundart intresse. Det avgorande ar ju vad vederborande far for
skattelattnad respektive skatteokning.
Denna skattereform skall vasentligen hekostas genom en hojning
av momsen. Dar har vi diskuterat oeh skisserat att momsen bor hojas
fran nuvarande 10 till 14 proeent - eller, lat mig i arlighetens intresse saga det - fran 11,11 till 16,28 procent. Den ena berakningen
ar Iika riktig som den andra; det heror pa om jag ser det fran den
fiskala sidan eller fran konsumentens-koparens synpunkt.
Som jag nyss sade raknas folkpension och harnbidrag upp med
hansyn till konsekvensema, oeh aven kommunerna far sin kompensa-
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tion. Men momshojningen racker naturligtvis inte ensam for ~llt detta.
Det hela ar ocksa en omfordelningsoperation. Jag sag i en tidning
i dag att man kallade mig for en nutida Robin Hood, som tar av de
rika och gel" at de fattiga, och det kan val ligga nagot i det. De hoga
inkomsterna far vara med och betala aven pa direktskatten for att
mojliggora denna skattelattnad for de lagre inkomsttagarna. Vidare
far de stora formogenheterna och arven dra sitt stra till stacken.
Jag ar medveten om att kapitalbeskattningen ar ell kinkig fraga,
som kommer att bereda oss myckell huvudvark i finansdepartementet.
Avsikten ar att presentera riksdagen vart forslag samtidigt med det
stora skatteforslaget. Det ar just nu ute pa remissbehandling. Sjalva
sakkunnigeforslaget ar upplagt pa det sattet att den som hal" en rimlig formogenhet skall fa viss sankning i formogenhetsskatten, och
den som hal" "orimligt stor" formogenhet far vidkannas kraftiga stegringar i formogenhetsskatten. De sakkunniga har preciserat balanspunkten i fraga om formogenhetsbeskattningen nagonstans vid 450 000
kronor.
am det nu yore sa att alIa formogenhetsagare hade sina tillgangar
placerade i bank eller i obligationer eller pa sparbankskonto eller
i aktieportfoljer, sa spelade det naturligtvis inte sa stor roll, men
problemet ar att atskilliga av dessa formogna medborgare hal" sina
tillgangar placerade i de arbetsredskap som de skall leva aVe Dar
finner vi t.ex. jordbrukare, hantverksforetagare och smaindustriman.
J ordbrukarna ar val just nu speciellt oroliga, eftersom prisutvecklingen pa fastigheter ar sadan att de kan lagga sig pa kvallen och
vakna nasta morgon och konstatera att de hal" blivit 50 procent rikare
under llatten - i varje fall Oln man ser pa jordbruksfastighetens
taxeringsvarde. De kommer da ganska snart upp till den grans dar
man kolliderar med formogenhetsgransen 450 000 kronor, trots att
den kan forefalla att ha tagits till i overkant. Och nlan kan ju inte
saga att dessa jordbrukare kan kompensera sig for det.
Pa samma satt ar det med smaindustriforetagare. Dar hal" vi ett
problem som ar kinkigt att Iosa. Mina medhjaJpare och jag hal" heller
inte annu satt oss ned och pa allvar tagit itu lned den saken. Var dag
hal" nog av sin egen plaga. Men jag kommer att bli tvungen att gora
det, helt enkelt darfor att dagarna gar och almanackan ar som den
are Forslaget skall Iigga pa riksdagens bord nagon gang i slutet pa
mars.
Det finns ell specieII as.pekt pa den hojda momsen, namligen den
att jag star har elva och en halv manader fore momshojningen och
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pratar oppet och fritt med alIa om att det bIir en momshojning. Handeln kan ju inte tanka sig en mera lysande "puff" och ett battre forsaljnillgsargument an just detta. Och manniskor i gemen reflekterar
inte siffermassigt, satter inte pennan till papperet och raknar, utan
man tror att det finns en vinst att gora - och de viII mycket garna
gora den vinsten. Norrmannen hal' sorgliga erfarenheter av vad det
kall ilmebara att tre kvarts ar i forvag tillkannage en kraftig momshojning. En sadan koprush - om man viII vara fran kan man anyanda ordet hamstring - fick man i Norge, och man fick den i en
utstrackning som ingen dromt om. Och naturligtvis sIal' den mycket
hart pa importen. Eftersom bytesbalansen ar vart stora problem viII
vi inte ha den effekten; foIjaktligen "tjuvstartar" vi med momsen
pa kapitalvarorna redan den 1 februari - eller den 2 eller 3 februari,
beroellde pa hur energiskt bevillningsutskottet kan arbeta.
Detta gel' ett visst paslag pa innevarallde aI'S budget, och det hal'
vi raknat oss till godo, men vi hal' anda stannat vid en upplaning
om 3 000 miljoner. Sedan hal' vi velat strama upp budgeten genom
en forstarkning av punktskatterna pa nagra varor, namligen cigarrettema och olet. Vi brukar varva cigarretter och starksprit; det
brukar ga tva-tre ar mellan varven. Det finns som bekant ett gammalt talesatt om att spriten aldrig kan bIi for dyr, mel1 jag hal' under
de senaste aren borjat tvivla pa sanningshalten i det pastaendet. Det ar
otvivelaktigt sa att med de priseI' vi i dag hal' pa starkspriten betyder
de ytterligare paslagen en konsumtionsminskning.
Na, da kan man saga att del ar val bra; spriten skall val inte vara
ett skatteinstrument. Den skatten skall val vara grundad pa nykterhetspolitiska motiv! Men nu ar det tyvarr sa, att for dem som misshrukar sprit hlir alkoholen aldrig for dyr. Den normala konsumenten daremot, som inte misshrukar sprit, drar sig tillbaka, om priset
hlir for hogt. Nu finns det forstas en mycket kvalificerad nykterhetspolitisk skola som forfaktar att alIt missbruk borjar med ett bruk
och att det inte gives nagra undantag fran den regeln; foljaktligen
hoI' man skatta bort all spritkonsumtion. Jag tror dock inte pa sadana
enkla Iosningar. Men jag hal' hal' pa ett nagot oppnare satt an jag
brukar velat deklarera nagot av min egen uppfattning i fraga om
mojligheterna att forena nykterhetspolitiska ambitioner med budgetarnbitionerna nar det galler beskattningen av spriten.
Men sa hal' vi konstaterat att vi hal' en annan dryckesvara, oIet,
som vi inte hal' justerat priset pa sedan 1958, da vi finansierade forsvarsuppgoreIsell med att hoja olskatten. Dar hal' vi onekligen haft
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en konsumtionsutveckling som kan kallas patagligt stark. Mahanda
kan det ocksa ligga en fara i att olkonsumtionen okat sa snabbt som
skett, framfor alIt hos den yngre generationen. Jag tror att vi dar
kan forena den nykterhetspolitiska ambitionen med det fiskala intresset genom att hoja skatten - och det har vi ocksa gjort. Den
skatten utgar per liter 01. Nu dricker val manniskor i allmanhet illte
01 litervis, och darfor kan hojningen exemplifieras sa, att vi lagger
pa en femoring per flaska av den gamla svaga sorten, alltsa 01 med
en alkoholhalt pa 2,8 procent. Vi lagger pa 10 ore pa mellanolet,
alltsa 01 med 4,5 procent alkoholhalt, och 20 ore per flaska starkol.
Det bor vara ett praktiskt exempel som ar latt att komma ihag.
Dessa skatter starker upp budgeten, och vad speciellt cigarretterna
angar sa tal de den okade beskattningen: 2 ore pa den korta och 1,5
ore pa den langa cigarretten. Vi har fatt en enorm expansion pa de
korta cigarretterna, vilket ar en verifikation pa att de ar for lagt
beskattade nu, och darfor har det blivit en liten variation pa skattepaslaget. Detta ger oss en forstarkning av budgeten med 330 miljoner
per kalenderar, vilket verkligen behovs.
Nar jag namnde tjuvstarten pa momsen, sa avser jag dar sadana
kapitalvaror som personbilar, husvagnar, nojesbatar, snoscootrar och
televisionsapparater, framfor alIt fargtelevisionsapparater som nu ar
utsatta for en koprush som ingen dromt om. Men dar kommer ocksa
in sadana kapitalvaror som tvattmaskiner, diskmaskiner, kyl. och
frysboxar samt sadana elektriska spisar som star pa golvet.
En annan mycket intressant fraga i den stora skattereformen ar:
Var ligger egentligen balanspunkten mellan de manniskor som skall
fa en skattelattnad och andra som skall betala denna lattnad? Jag
yager dar in konsekvens.erna av skattereformen oell konsekvenserna
av den hojda momsen och presumerar att 75 procent av momshojningen slar igenom i form av en hojning av levnadskostnaderna. Man
kan saga att 4 procent Inoms ar detsamma som 3 procents okning
av levnadskostnaderna. Det tror' jag ar en berakning som slar ganska
riktigt. Vi har fatt soka oss fram till denna balanspunkt genom att
ta fasta pa den fanlilj som ar mest ilIa utsatt, namligen den dar bara
den ena maken arbetar oeh den andra har svart for att fa nagot for..
tjanstarbete. Och da har vi stannat for en familj med 30 000 kronor
i arsinkomst. am jag studerar statistiken finner jag att· vi med den
gransen fangElr in ungefar 70 procent av Sveriges alIa skattebetalare.
Darfor har vi lagt balanspunkten dar.
Men for den ensamstaellde kommer balanspunkten att ligga vasent-
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ligt hogre, eftersom vi ju skall ha en gemensam skatteskala. For den
ensamme far jag dubbla heloppet, om jag viII traffa balanspunkten.
Jag kan ta det fallet dar hada makarna i ett aktenskap gar ut oeh
tar ett fortjanstarbete. Som vi ser det nu - oeh dar blir det val inte
nagra storre variationer - borde bada kunna halla sig med en inkomst pa vardera 40 000-50 000 kronor, aIItsa sammanlagt 80 000
-90 000, utan att forIora pa affaren. Sa pass favoriserad blir man,
nar hilda gar ut oeh arbetar oeh val" oeh en beskattas efter en likvar~
dig skatteskala. Oeh det val" ju detta jag menade skulle ge oss ehansen
att nil en effekt pa arbetsmarknaden, dar perspektivet pa 1970-talet
ar att vi inte hal" nagot overskott pa arhetskraft oeh dessutom skall
redueera arbetstiden till 40 timmar per veeka. Vi kan istallet riikna
med ett absolut bortfall pa ratt manga arbetstimmar. Den enda arbetskraftsreserven - eller om jag skall vara litet finare oeh saga den
enda arbetskraftsresursen - vi hal" i bakfickan ar de gifta kvinll0rna.
Oeh vi kommer att behova dem pa arbetsmarknaden, darom rader
inget tvivel.
Denna balanspunkt vid 30 000 kronor - oeh dar ar konsekvensen
av den hojda indirekta beskattningen medraknad - kommer naturIigtvis att hojas, om det finns barn i familjen, eftersom varje barnbidrag kommer att hojas med 300 kronor skattefritt. Val" oeh en kan
ju da rakna ut balanspunkten med hansyn till antalet barn i familjen.
Skattereformens omfordelningseffekt ligger pa nagonting mellan
3,5 oeh 4 miljarder, oeh det gel" mig ratt att saga att det torde vara
den storsta skatterevision som gjorts tInder hela efterkrigstiden. Denna
stora skatteomlaggning ar helt neutral i forhallande till statsfinanserna. Finansministern far inte en enda krona med vid den fordelningen men behover inte heller betala nagon krona for den. Han kan
bara lugnt oeh stilla sta vid sidan oeh bevittna konsekvenserna oeh
reaktionerna. Naja, uttryeket lugnt ar kanske litet overdrivet.

Jag brukar avsluta mina budgetanforanden hal" varje ar med att
saga nagot om det kommande ret, oeh jag gor sa aven denna gang.
Jag tror att 1970 blir ett spannande aI', hI.a. darfor att vi hal" probIemet med Val" bytesbalans. Det ar en sak som maste rattas till. Vi kan
inte gora det med en gang, men vi raknar mOO att vi med den nya
budgeten tar ett steg framat pa vagen. Aret blir oeksa spannande
darfor att vi far se om januari oeh februari krimmer att visa nagot

a
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overflod av ·valutor, pa samma satt som november och december
gjorde. Vidare blir aret spannande darfor att vi fortsattningsvis har
en del regional obalans pa var arbetsmarknad. Dar tanker jag naturligtvis huvudsakligen pa Norrlandsproblemen. Men 1970 blir framfor alIt ett spannande ar med hansyn till omfordelningsreformen nar
det galler skatterna.
Jag fick den fina paannonsen av herr ordforanden strax innan
jag borjade min framstallning att jag ibland forsoker vara pedagogisk, och jag skall nu forsoka vara det pa. ett enkelt satt - det borde
jag kanske inte vara i denna kvalificerade krets; har skall man kanske
heIst vara pedagogiskt invecklad for att komma upp till den intellektuella niva som auditoriet befinner sig pa. Men ibland tycker jag
att de enkla jamforelserna ger ratt mycket av sanningen. Och da
sager jag sa har: Om det ar sa att vi far en ekonomisk tillvaxt pa 4
eller kanske 4,5 procent, vilket vi raknar med, sa far vi ju alIa litet
mer att dela pa. Och jag skall inte frankanna nagon grupp ratt att
stalla ansprak pa att fa vara med och ta hand om sin andel vid den
fordelningen. Det kommer att finnas delade meningar om hur det
hela skall delas och i och for sig kan naturligtvis var och en saga
att han viII ha litet mer, eftersom vi ju som helhet taget blir litet
rikare. '.Men om man av en bestamd kaka skall ta en bit fran de battre
stallda och lagga den till dem som har det samre stallt, sa finns det
inte nagra forstandsmassiga motiv for dem som blir av med en bit
och samtidigt far kanna av levnadskostnadsstegringen vid en hojd
moms, att stalla kompensationskrav for detta. Dar blir det nagot av
en provosten for forstand och intellekt i kontrovers med intressen
och oforstand. Det ar den konflikten vi har att mota under 1970.
Mina vanner! En statsverksproposition ar alltid en ekonornisk
balansakt, mell hander det ingenting oforutsett, sa kommer 1970 att
bli ett ganska hyggligt are

-j(Bifall)
Ordforanden: Jag framfor Nationalekonomiska Foreningens tack for finansminister Gunnar Strangs foredrag. Publiken har redan med sina applader
framfort sitt tack.
Jag antar att det ar ganska ovanligt att en finansminster kan fa sin publik
att skratta at sina skatter.
(Gunnar Strang: Det ar kanske ett utslag av tragikomik.)
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Nu ar ordet fritt for diskussion, oeh jag overlamnar forst ordet till professor Erik Lundberg. Vi far se om han kan krangla till hegreppen for publiken.
Var sa god!

-/Professor Erik Lundberg: Herr ordforande! Finansnlinistern hal' som
vanligt varit skicklig pedagog, nar han har har hallit sitt foredrag. Likasa
har han varit overtygande. Man blir onekligen litet indoktrinerad av honom
oeh kanner en benagenhet att finna allt han sager vara riktigt. Som tur ar
har jag dock med ledning av statsverkspropositionen redan i forvag gj ort
nagra anteckningar oeh har darfor kunnat haUa mig nagorlunda opaverkad
av finansministerns expose over hur bra allting synes vara.
Pa nagra punkter viII jag emellertid forsoka krangla tillbilden en smula.
Det ar j u var uppgift som professorer att gora det. Jag vet emellertid att finansministern kan - oeh helt sakert kommer att - krangla tillbaka vad jag sager,
sa att bilden ater kommer att verka enkel. Oeh han kommer att utelamna
det som inte gar att forenkla. Jag foruts-atter att det hlir sapass manga talare
oeh sapass myeket for finansministern att valj a pa att besvarliga deJar av
kritiken Iatt kan uteslutas.
Finansministern talade om att tillspetsningen av konjunkturHiget under
1969 kom som en overraskning. Det ar da intressant att notera att vi har
haft en lang foljd av sadana overraskningar. Jag. vet inte nagot ar under
efterkrigstiden, nar hogkonjunkturen oeh konjunkturtillspetsningen inte har
kommit som en overraskning. Det var sa 1954, 1959, 1964 oeh 1969. Men
detta ar ingen anklagelse. Jag har sj illv varit med om att gora felaktiga prognoser pa grund av att vi inte i tid har observerat att en hogkonjunktur varit
pa vag. Det ar elt internationeHt fenomen. Tillspetsningen av hogkonjunkturen
nar man ligger nara taket kommer latt som en overraskning, oeh det blir svart
att fa igang ingripanden i tid. Oeh nar observationen val gj orts tar det en viss
tid innan myndigheterna fattar heslut om restriktiva atgarder. Sedan tar
det ytterligare tid innan de fattade besluten tar sig uttryek i en forandring
som inverkar pa den ekonomiska utveeklingen. Denna forseningsproeess ar
kanneteeknande for konjunkturutveeklingen i alIa lander under efterkrigstiden. Det ar salunda ingenting nytt som nu hant.
Det intressanta ar da att den tillspetsning vi fiek 1969 delvis varit komplieerad oeh elakartad pa ett satt som inte varit faIlet med de tidigare hogkonj unkturerna efter 1947. Detta galler framfor allt det som ror valutaproblematiken,
som finansministern talade en del om. Oeh jag tanker uppehiHla mig vid sarskilt
samhallsbalansens problem, med sikte pa valutaliiget.
Min slutsats - for att genast komma till den - ar att med hansyn till
den storning i den ekonomiska halansen som i olika hans'eenden agt rum
under 1969, ar de finanspolitiska satsningarna for 1970 for sma. Vi riskerar
att fa en fortsatt inflatorisk pafrestning pa valutafronten under 1970 med
den typ av politik som nu foreslas. Nationalbudgeten ar upplagd - som ett
hihang till statsverkspropositionen - sadan, oeh skall vara sadan att den ar
en rationalisering oeh delvis en forgyllning av de ekonomisk-politiska beslut
som fattas. Det yore ju hojden om den satsning pa den ekonomiska politiken
som finansministern beslutar sig for inte vore val motiverad! Darfor kan
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man inte hegara annat an att nationalhudgeten visar att den eko~omiska
politik man heslutat sig for ar den enda ratta.
Det ar i tre hanseenden som vi har fatt en halansbrist. For det forsta har
arbetsmarknaden fatt ett overtryck av ungefar samma slag och av nastan samma
skarpa som under 1965, da vi hade den senaste overkonjunkturen. For det
andra har vi fatt en halanshrist i relationerna meHan sparande och investering. Vi har ett sparandeunderskott, en sparandehrist, under hogkonjunkturtoppen, och den har framfor allt yttrat sig i det som utgor den tredje storningen
och som hanger ihop med den foregaende, namligen i en yttre halanshrist med
atfoljande aderlatning av valutareserven.
Jag skall koncentrera mig pa sparandeprohiematiken, som finansministern
markligt nog knappast hero-rde i sitt inledningsanforande. Det finns dock
en del i statsverkspropositionen och nationalbudgeten om det problenlet.
Var svenska investeringskvot - hur man nu mater den - ar inte markvardigt hog.. Den ligger ungefar i mitten pa jamforbara Hinder i Vasteuropa.
Vi har kommit in i denna hogkonjunktur med en pataglig brist pa sparande.
Det offentliga sparandet okar visserligen i god takt, framfor alIt i AP-fonderna. Vi raknar med att vi ratt snart nannar oss ett lage dar inte mindre
an 50 procent av det framkommande bruttosparandet harror ur offentligt
sparande. Men detta representerar inte nagot nytillskott av sparande; det
kan man aldrig rakna med eller hoppas pa. Fragan ar i vilken grad okningen
av offentligt sparande sker pa hekostnad av privat sparande i olika former.
Tidigare under 1960-talet talades det en 'hel del om att foretagssparandet kom
i kUan, om sj unkande vinstmarginaler och hesvarande sj alvfinansieringsproblem vid hog investeringsverksamhet. Speciellt det senasle aret har visat betydande vinstokning, och det prohlemet ar inte lika hrannande som tidigare,
men jag forestaller mig att den problematiken aterkommer under 70-talet.
Det aktuella intresset galler i staIIet hushallssparandet som har galt ned.
Det framgar tydligt av nationalbudgetens redovisning och av konjunkturinstitutets senaste rapport. Vi raknade tidigare med ett mycket stabilt hushaIlssparande av storleksordningen 7-8 procent av disponibla hushAIlsinkomster. Sedan 1965 har detta sparande gatt ned successivt till ungefar 3,5
procent. Dessa tal ar visserligen oerhort osakra, men sjiiIva minskningen hor
vara indikativ. Detta ar en allvarlig forandring i sparandebenagenheten, som
staller allvarliga probleln vid utformningen av den ekonomiska politiken.
Utvecklingen sedan 1965 betyder att de privata konsumtionsutgifterna stigit
i forhallande till de disponibla inkomsterna. Man kan saga att de disponihla
inkomsterna stigit otillrackligt (i reala termer med ett par procent per ar)
sedan 1965. Konsumtionen har under samma tid, nastan oberoende av denna
retardering i okningstakten for de disponibla reala inkomsterna, okat med
narmare 4 procent per ar, vilket motsvarar nedgangen i hushallssparkvoten.
I . nationalbudgeten finns det resonemang om vad denna utveckling kan
hero pa. Nar man diskuterade genomforandet av ATP-reformen talades det
om mojligheten av att denna stora reform skulle minska motivet for sparande.
Alderdomsforsorjningen var jn klarad pa rimliga villkor. Sedan kom sjukforsakringsreformen och en del annat. Men sparandereaktionen, nedgangen
i sparkvoten, har kommit med en hetydande efterslapning.
Strukturomvandlingen i den svenska ekonomin kan hidra till forklaringen
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av nedgangen i hushallssparandet. Under 1960-talet har mindre foretag av
olika slag bade inom oeh utom j ordbruket utrationaliserats i hog takt. Det
ar fraga om smaforetag som haft ett betydande sparande som - i den man
det inte varit fraga om aktiebolag - inkluderats i hushallssparandet. Tidigare sparundersokningar har visat hur hog sp·arkvoten inom foretagarhushall varit; strukturomvandlingen hor salunda ocksa ha bidragit till nedgangen
i sparkvoten. Likasa kan satsningen pa inkomstutj amning ha inverkat nagot,
aven om man inte har lyckats garskilt bra med den saken, sags det. Dessa,
har namnda motiv oeh tendenser, som verkar dampande pa sparbenagenheten,
skall givetvis ses i samband med effekten av kombinationen hoga marginella·
skatter oeh prisstegring, som betytt en nedpressning av de disponibla reala
inkomsternas okningstakt. Den har som sagt varit anmarkningsvart lag, medan
konsumtionsokningstakten varit insparad pa en viss utveckling.
Det ar markligt, tyeker jag, att det inte utforts nagra sparandeundersokningar av det slag som gjorts tidigare, i slutet av 1950-talet, oeh som man
gor fortlopande i USA. Vi skulle hehova veta mycket mera om sparandets
struktur, om motiven for sparande, om sparande under olika forhallanden,
just for att kunna bedoma pa vad satt oeh i vad man denna nya trend i fraga
om det individuella hushiHlssparandet ar ett bestaende fenomen. Finansministern har inte uttryekt nagon oro pa den punkten.
Finansministern uPPeholl sig en hel del vid vart valutalage. Markligt nog
finns det i nationalbudgeten tva bud betraffande hur stort underskottet i bytesbalansen kan komma att bli 1970. ·Det ena budet ar 650 a 700 miljoner, det
andra omkring 950 miljoner. Jag vet inte om det darvidlag har forekommit
nagra overlaggningar eUer forhandlingar mellan finansdepartementet oeh konjunkturinstitutet for att snygga upp resultatet, Dar man velat visa hur de finanspolitiska atgarderna varit av lamplig storlek oeh utformning. Jag undrar om
finansministern inte har varit for optimistisk nar det gallt bedomningen av
hur hytesbalansen kommer att utvecklas nasta are
Det ar riktigt som finansministern sager, oeh det tyeker jag hor understrykas, att exportens konkurrenskraft visat sig val utveeklad under hela 1960talet. Dar kan man hysa forhoppningar aven i framtiden. Den strukturrationalisering oeh produktivitetshojning som agt rum under framfor alIt andra
halften av 1960-talet har bidragit till att halla exportens konkurrenskraft uppe,
sa att vi har fatt en myeket snabh volymokning. Finansministern namnde
ju 1969 ars siffra, 12 proeent. Men baksidan av den strukturomvandling som
astadkommit denna goda konkurrensformaga hos exportforetagen ar att vi
oppnat fronten mera pa importsidan. Det star oeksa namnt i konjunkturinstitutets avsnitt i nationalbudgeten att baksidan av strukturrationaliseringen
har betytt en eliminering av ett antal svaga foretag, som i stor utstrackning
sorjt for hemmamarknadens behove Vad man vunnit i export har man pa den
vagen delvis foriorat i okat importberoende. Export och import star i interdependent samband; nar exporten okar sker det delvis tack vare importens
snabba okning som frigor produktiva resurser. Det ser ut som om 60-talets
strukturomvandling resulterat i en ny och hrantare importfunktion - liksom
ocksa sparfunktionen blivit annoriunda. Ur denna synpunkt undrar jag om
man inte raknat nagot for lagt nar det galler importens okningstakt, som man
bedomt till 7,5 procent. Om jag i stallet sager 8,5 procent - bara for att visa
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en alternativ men rimlig kalkyl. Det ar inte storre importokning an vi hade
under det relativt svaga konjunkturaret 1968. Samtidigt skulle jag vilja rakna
ned finansministerns forslag till exportokning med 1 procent, som det star
i konjunkturinstitutets bedomning. Jag tycker att det finns gott underlag for
denna.
Vad sedan galler terms of trade har det inte hant under ett sadant har konjunkturskede att vi fatt en sa langvarig forhattring. Det maste vara en osaker
post. Jag kommer pa detta 8att till en forsamring i bytesbalansen jamfort med
den position 80m anges i statsverkspropositionen pa ungefar 600-800 miljonero Detta skulle betyda att vi i stalIet for en forbattring av utfallet av byteshalansen pa 400 miljoner, som finansministern talar om, kan fa en forsamring med lika mycket at andra hallet, om alIt inte gar sa val som finansministern hoppas pa, och om han vidhaller den foreslagna relativt svaga finanspolitiska satsningen. Jag hoppas att finansministern far ratt, men jag tycker
att osakerheten maste vara stor. Har finns en stor bredd i variationen for
sannolika utfall under 1970.
Vad kapitalexporten angar har vi dar en besvarande faktor, 80m finansministern ocksel framholl. I varje tidigare hogkonjunkturtopp, da vi ocksa
haft underskott i byteshalansen, successivt vaxande efter deprecieringen 1949,
har denna motsvarats av en kapitalimport - det ar var gamla kara restpost
80m raddat oSS. Det har blivit en instromning av kapital ~om gj ort att det
inte blivit nagon forlust i valutareserven under hogkonjunkturtopparna tidigare, eller atminstone en mycket begransad sadan. Denna gang svangde kapitalrorelserna at motsatt hall. Samtidigt som vi fick det stora underskottet i
bytesbalansen blev det en kapitalutstromning for forsta gangen under en hogkonjunkturtopp. IDelvis ar val denna betingad av den efterslapande ekonomiska
politik som det talades om for en stund sedan, sarskilt da en efterslapande
penningpolitik. Som finansministern framholl kan man inte hegara att finanspolitiken kastas om snabbt pa utgiftssidan. Daremot kan man naturligtvis
satsa tidigare an vad som nu varit falIet pa penningpolitikens omrade. Man
kunde ha· gj ort penningpolitiken effektiv tidigare, dragit upp rantelaget till
atminstone samma niva som i andra lander, och darigenom minskat valutautstromningen - vad detta nu hade kunnat betyda.
Det ar ju ett ytte-rst allvarligt fenomen att vi far en nettokapitalutstromllil1g pa 800 miljoner i stallet for ett positivt netto som tidigare. Ar det fraga
om en fundamental strukturforandring pa kapitalbalanssidan, som maste beaktas aven i den framtida ekonomiska politiken, eller ar det en tillfallighet?
Nog behover den fragan tas upp och fordjupas mera an 80m skett i statsverkspropositionen !
Man har anledning hysa all respekt for finansministerns formaga att halla
tillbaka statens investering~utgifter under en hogkonjunkturtopp, da myndigheter och verk ligger pel sa hart for att fa sina utgiftsbehov tillfredsstallda.
Att hc111a tillbaka utgifterna ar givetvis -en viktig del av finanspolitiken. Men
vi horde ju att finansministern gj orde det tillagget att underskottet i totalbudgeten trots detta eventuellt kommer att ga upp till 1500 miljoner, dvs att
utgiftsstegringen kan komma att bli storre an de 5 procent som man raknar
med. Det ar en allvarlig sak, som hidrar till att gora finanspolitiken mindre
effektiv an vad den horde vara under 1970. Det statliga sparandet, som okas
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genom att underskottet gar ner fran 3 miljarder till 1,5 miIjarder, ar ju doek
relativt blygsamt i det perspektiv som utmalats nar det galler den totala bristen
pa sparande.
Nar jag ser pa nationalbudgeten som den ar framlagd for 1970 med de
sannolika alternativ som redovisat att det eventuellt gar samre med exporten
oeh importen oeh hytesforhallandet an som forutsatts, sa utHiser jag darur
att den satsning pa den ekonomiska politiken som ar inhyggd i nationalbudgetens resultat inte har varit tillraeklig. Det finns risk for att underskottet
i hytesbalansen blir for stort; oeh det finns ingenting, som hygger upp till ett
battre lage i fortsattningen, alltsa till 1971. Dartill kommer att man kunde
ha begart en satsning pa finanspolitiken som sknlle ha varit sa kraftig att
den kunnat avlosa en del av den myeket restriktiva penning- oeh kreditpolitiken. Vi har i stanet en enormt hard satsning pa penning- oeh kreditpolitiken, som betyder kreditstopp i ordets egentliga mening. Det har aldrig hant
i nagot land att investeringarna inom det privata naringslivet efter en tid av
starkt atstramande penningpolitik inte blivit hart berorda av sadana atgarder.
Bakgrunden till denna kreditstopp-politik som nu fors, finner man i en dalig
finanspolitik under 1967 oeh 1968, som gay upphov till den likvida uppladdningen, som agde rum inom foretagen. Den har gjort en hel del foretag relativt oheroende av kreditpolitiken under begransad tid. Dessa foretag har kunnat finansiera sina investeringsutgifter oeh oka investeringarna enligt planerna.
Men denna goda likviditet ar ytterst oj funnt fordelad, oeh det ar inte givet att
det foretag som har de fina investeringsplanerna alltid har den goda likviditet
som behovs for att fullfolja dem. En fortgaende oeh hestaende kreditransonering av det slag som nn galler maste fa starka effekter pa industrins investeringar oeh diirigenom inverka pa exportforetagens konkurrensformaga pa
langre sikt.
Lat mig till slut saga nagra ord om hur jag uppfattar de ekonomisk-politiska komplikationerna i nuvarande lage. For en utomstaende - oeh kanske
sarskilt for en professor i nationalekonomi - ar det naturligtvis naivt att
forsoka satta sig in i en finansministers milj 0 for ekonomisk-politisk beslutsfattning. Men jag fOTestalIer mig att det ar 'Svarare an vanligt. Vi har en hogre
komplikationsgrad darigenom att avvagningen mellan de manga malen ar
sa hesvarande. Vi star infor en ihardare satsning pa inkomst- oeh formogenhetsutj amning an tidigare. Det har danned blivit flera malkonflikter. Men trots
detta ar allting sa harmoniskt i statsverkspropositionens skrivning. ,Det later
nastan som om det inte fanns nagra stora konflikter. Det star t ex: "Huvuduppgiften for den ekonomiska politiken hlir att losa upp dessa spanningar
i var ekonomi utan att ge avkall pa de grundHiggande malen: full sysselsattning, forts'att ekonomisk tillvaxt oeh jamnare inkomstfordelning." Men man
maste ge avkall pa nagra av malen. Det ar fraga om kompromisser i malkonfliktfragor som maste losas pa nagot satt i det spanda lage vi har for narvarande. Dessa miHkonflikter borde klarHiggas.
Tag som exempel de sparandeproblem'som jag nyss utmalat. Man kan inte
garna tro att en satsning pa skatteskarpning for de hogre inkomsterna samt
pa hojd arvs- oeh formogenhetsbeskattning hjalper. Det ar fraga om en svar
konflikt i malsattningen. Forslagen hetyder att man satter inkomst- oeh formogenhetsutj amningen hogre an losandet av halansbristen. De problem som
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vallas av att konsumtionen okar for snabbt i forhallande till de reella inkomsterna maste i stallet klaras genom hojda skatter. Det blir en eirkel med skatter
oeh inkomsthojningar nar det offentliga sparandet skall ersatta det hushaIIssparande som tappas. Harmed foljer problem med styrningen. av de nominella
inkomsterna under tryeket av besvaxande kompensationskrav.
En annan sadan avvagningsfraga ar nyansgraden. Finansministem fiek tyvarr
for myeket herom av fel personer for den restriktiva ekonomiska politiken
under 1967 oeh 1968 oeh en jamvikt pa arbetsmarknaden uppnaddes oeh
bibeholls. Kritiken fran vansterhall blev myeket stark mot den typen av politik. Jag fonnodar att den ekonomiska politiken ar hardare bunden efter den
erfarenheten oeh det har blivit svarare att ater syfta till en lagre sysselsattningsgrad. Har ar det oeksa fraga om en malkonflikt 80m ar svar att losa upp·.
Nar man har malkonflikter av detta slag, sa ar fragan vilken- kompromissvag som ar den rimligaste. Jag forestaller mig - oeh det har vi val alla fantasi
DOg att forestalla oss - att regeringen horde ha gatt myeket Iangre i utj amningssyfte i skattepaketet, om man velat i hogre grad tillmotesga de radikalas
onskningar. Sakert har finansministern svart att pa den fronten forsvara sina
stallningstaganden. Som ekonom har han insett att vi har har att gora med
en avvagningsfraga, dar man inte kan ga for langt at nagot hall. Jag kan inte
se hur allt detta med sparandebrist oeh valutapafrestningarna oeh med en
bytesbalans som kan bli samre an foregaende ar, med en kapitalutstromning
som vi vet oerhort litet om men som vi har skal att rakna med kommer att
fortsatta, kan Ieda till annan slutsats an att vara valutareserver kommer att
reduceras ytterligare oeh gora situationen ytterst besvarande till nasta ar.
Naturligtvis ar det mojIigt att skarpa valutaregleringarna oeh halla ut med
en riskabel kreditstopp-politik. Det ar en avvagningsfraga. Vad vinner vi,
och vad forlorar vi? Oeh hurudant hlir fortroendet for den svenska kronan
i den belysning finansministern har gav?
Herr ordforande! Jag slutar med att erinra om en liten episod som hiinde
en gang i denna forening. Ernst Wigforss hade £oregaende ar presenterat en
budget som verkat Hittsinnig. Den hade inte varit tillraekligt restriktiv med
hansyn till Iaget, menade hans kritiker. Men det gick bra, battre an vantat,
tack yare en for budgeten gynnsam konjunkturutveekling. Forste opponenten
framholl: "Men det var ju bara tur!" Men Wigforss svarade ungefar sa har:
"Ja, men tur ar val det finaste man kan ha. Skiekliga kan manga vara, men
tur - det har bara nagra fa av gudarna utvalda."

-/Ekon. dr Lars Nabseth: Herr ordforande! Liksom professor Lundberg
har jag for att undga indoktrineringseffekter gj ort litet anteekningar i forvag.
Dessa heror i vissa vasentliga delar vad Erik Lundberg redan tagit upp, oeh
jag kan darfor fatta mig ganska kort. Men jag viII and! komplettera vissa
saker som Erik Lundberg var inne pa, framst vad avser utrikeshandeln, som
jag tycker det ar vasentligt att vi diskuterar. Den star ju i centrum for intresset.
Forst viII jag emellertid gratulera finansministern till en sak, namligen
att den nu framlagda budgeten ar myeket mera spannande an den han pre-
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fsenterade har i fjol - i varje fall sa 80m vi upplevde den da. Manga av 088
tyckte sakert att den i fjol var ganska trakig. Den var val argwnenterad, och
det fanns inte mycket att saga. Sa har i efterhand kan vi val konstatera, att
vi inte heller var sarskilt bra pa att kritisera den budgeten. Vi borde ha gatt
:hardare at den. Och det fanns egentligen myeket mer att saga om den, om
vi bara hade forstatt vilka krafter 80m gjorde sig gallande. Jag tanker da
pa konjunkturuppgangen. Den ledde ju till underskottet i var bytesbalans,
vilket redan har patalats hare
Finansministern sade i sitt anforande - har har jag varit tvungen att ga
till trycket for att kolla att min minnesbild ar korrekt - att vi har forsokt
att under 1969 driva ekonomisk atstramningspolitik via de offentliga investeringama. Men i nationalbudgeten star det tvart om att dessa investeringar har
stigit exeeptionellt kraftigt under 1969, namligen med 10 procent i fraga om
hade de offentliga och kommunala investeringarna. Jag utgar ifran att det
inte ar fel vad som star i nationalbudgeten. Oeh detta ar en mycket storre
okning an under 1967 oeh 1968, vilket jag inte kan fa till en antieyklisk finanspolitik pa investeringssidan. Om nu siffrorna ar riktiga.
Pa den kommunala sidan framhalles att denna investeringsuppgang ar en
effekt av slopandet av investeringsavgiften. Jag har redan tidigare sagt, oeh
jag upprepar det nu, att har har vi ett exempel pa en olyekligt "timad" ekonomisk-politisk atgard.
Det enda omrade dar vi inte har samma starka expansion langre ar pa
.bostadsbyggnadssidan. Ett skal hiirfor tror jag ar det som var sekreterare
.niimnde vid lunchen i dag namligen att det horjar hli en hesvarande hyres.gastbrist runt om i landet.
Na, nu skall jag inte braka om den sno som foIl i fjol. Det ar knappast
motiverat nu, nar det inte bara bokstavligt utan oeksa bildligt ar pa vag att
falIa myeket sno oeh t.o.m. ar risk for snostorm. Men jag tror att det behovs
'myeket av bade skieklighet oeh tur for att finansministern skall hitta sparet
:i all snon, sa att han inte gar vilse at vanster oeh hamnar i ett regleringsspar,
dar det finns manga besvarliga gropar att falla ned i. I klartext menar
jag att med de sannolikheter vi nonnalt har att rakna med, gar finansministerns modeller for saval budget som finansplan inte riktigt ihop. Som ett
,exempel pa det namnde Erik Lun.dberg utrikeshandeln.
Jag viII emellertid opponera mig mot bade finansministern oeh Erik Lundherg nar det galler exporten. Det sags att den expanderar starkt volymmassigt - och det ar riktigt. Men satt i relation till varldshandeln ar den expansionen inte aIls sarskilt stark. Varldshandeln steg i fjol med 13-14 procent;
siffran ar inte helt klar annu. Man raknar nn med att varldshandeln skall
oka med 10 proeent under 1970. Mot den bakgrunden, och om vi skall kunna
halla vara marknadsandelar, bor vi ha samma export. Oeh det gor att jag
inte ar lika pessimistisk 80m professor Lundberg om exportutvecklingen. iDar
ar det mera fraga om huruvida vi har kapacitet eIler inte. Men jag tyeker att
~det borde finnas efterfrageutrymme.
Det finns emellertid andra poster pa utrikeshandelssidan som jag tyeker
iir mera besvarliga. Forst ar det givetvis bytesforhallandet. Redan 1969 noterade vi en forbattring dar pa 300 miljoner kronor. Den forbattringen skall
enligt berakningarna fortsatta under 1970 med 300 miljoner. Det ar ju bra,
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oeh vi kan saga att vi har tur om det gar. Men det ar farligt att basera utveeklingsprognosen for handelsbalansen pa en fortgaende forbattring av terms
of trade.
Sedan har vi importen. Dar tyeker jag - oeh jag delar da helt Erik Lundbergs uppfattning - att prognosen formodligen ar for lagt tillta.gen. Jag
skulle viIj a lagga till ett argument, namligen riskerna for en mervardesrush.
Vi har i dag inom lUI raknat pa hur stor andel av den privata konsumtionen
som drabbas av de skatter som finansministern lagger pa omedelbart. Enligt
de siffror vi har inom institutet ar det knappt 10 proeent av den privata konsumtionen som herors nu. Eftersom mervardeskatten val i alla fall sHir pa
minst 70-80 proeent av den privata konsumtionen - jag har inte siffrorna
till hands just nu - sa finns det en stor andel kvar, vilket innehar risker
for en kraftig konsumtionsstegring under detta are Pa denna punkt har ju
ocksa bade norrmannen oeh vi sjalva daliga erfarenheter.
,Men sedan vill jag komma in pa en annan sake Trots utveeklingen av export,
import oeh "terms of trade" far vi ett underskott pa bytesbalansen med 700
miIjoner. Da har vi redan lagt in en korrektionspost, vilket innebar att om
kapitalbalansen skulle bli plus minus noll, sa skulle vi anda fa en nedgang
pa 700 miljoner i valutareserven - eller 760; det finns olika uppgifter har
i llationalbudgeten oeh finansplanen.
Betraffande kapitalhalansen blev det i fjol en forsamring pa 1,3 miljarder,
fran plus 500 till minus 800 milj oner. Vad ar det som sager att vi nu plotsligt
skall fa en forhattring pa nastan 1,5 milj arder, sa att valutareserven forhlir
oforandrad - alltsa fran minus 800 till plus 600 eller 700 miljoner kronor?
Jag tyeker inte att det finns sadana tendenser, oeh jag har svart att tro att
de diskussioner vi nu for - vi ha.r jn laga skatter pa arv och formogenheter
nn i forhiHlande till vad vi far senare - bidrar till att forbattra kapitalbalansen. Vi kan mahanda vinna en del pa de direkta investeringarna, som
ar ovanligt hoga oeh som val kan bantas ned litet. Men pa sikt kan vi inte
heller dar gora myeket. Jag tror namligen att det finns ett direkt samband
mellan direkta utlandsinvesteringar oeh export, ett samhand som man ofta
glommer i debatten. Pa sikt kan vi inte ha en fortgaende snahb okning av
exporten, om vi inte oeksa kopplar detta med direkta investeringar. Det finns
manga exempel pa detta samband for stora svenska exportforetag.
Vidare skall vi komm.a ihag att overskottet 1968 berodde pa att vi salde ut
hetydande investeringar. Exempel harpa ar Eleetrolux oeh Hoganas. Dessa
utforsaljningar svarade for ungefar 400 miljoner kronor. Men inte heller den
vagen kan vi varaktigt klara var utrikeshandel. Jag menar darfor att det har
verkligen kravs tur i den Wigforsska meningen, om vi skall kunna reda upp
var utrikeshandelssituation.
Da kommer vi till nasta ekvation. Om vi nu har dessa risker pa valutasidan
och dessutom raknar med internationellt hoga rantor liven i fortsattningen,
hur skall vi da kunna foreta nagra lattnader i penningpolitiken? Blir inte det
hesvarligt? Men da har vi sambandet med industriinvesteringarna. Om vi
skall kunna oka dem oeh 'Samtidigt oka produktion oeh export, sa kravs det
en lattare penningpolitik. Man maste pa sikt kunna expan-dera utlaningen.
Nu kommer finansministern att svara: 'Da stramar vi at finanspolitiken.
Men pa denna punkt har han genom sitt inledningsforedrag klarlagt nagot
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i fin anspIanen, som hittills varit obegripligt for mig. Dar star det namligen
att underskottet i budgeten blir 800 milj oner, men till detta far Higgas loneokningar, anslag till lokaliseringspolitiken oeh de tilIaggsanslag som det senare
kan hli fraga om. Oeh det gor att beloppet hlir storre. Men likafullt far det
inte hli storre, ty det tal inte var ekonomiska situation! Pa 'Dag Hammarskj olds tid hrukade man i denna forening tala om "kristallklara obegripligheter"; jag tycker att vad som nu skrivits ar nagot som liknar dimholjda eller
snotaekta ohegripligheter. Nu har dock finansministern forklarat att underskottet hlir inte 800 miljoner utan 1,5 miljarder, oeh det ar under alIa forhalIanden en forbattring jfunfort moo budgetaret 1969/70.
Vad kan vi da gora? J R, jag aterkommer till vad jag sade om problemen
med mervardeskatten, oeh jag kan dar fatta mig kort, eftersom Erik Lundberg redan talat om det privata sparandet. Vi har flera ganger har i foreningen
talat om utveeklingen av det privata sparandet, som jag tyeker att finansministern heaktar for litet. Vi borde stimulera detta mera. Varfor kan vi
t.ex. inte andra pa det 400-kronorsavdrag som vi nu tilHimpar? Vi far komma
ihag att detta forlorar i yarde deIs i relation till prisstegringarna, dels med
stigande ranteniva. Det belopp man kan spara skattefritt blir givetvis mindre,
om rantenivan hojes.
Vidare undrar jag om vi verkligen i nuvarande lage kan underlata att oeksa
diskutera fragan om kapitalimport. Finansministern tyekte att det var oHimpJigt med sadan import, oeh jag haIler med honom om att Sverige inte ar en
nation som skulIe hehova importera kapital. Men kan vi undga att importera
kapital i nuvarande lage - eller i varje fall att forbereda den importen?
Ar inte risken att vi annars hamnar i en annu varre situation?
Till sist viII jag saga att i nasta langtidsutredning, som nu haIler pa med
sitt arbete, blir det eentrala problemet den svenska exportutvecklingen, att
fa var exportkapaeitet att taeka de hela tiden vaxande underskotten pa bade
turistsidan oeh u-Iandshjalpssidan - oeh att dessutom klara importen. Vi
maste ha en export dar handelsbalansen sueeessivt forbattras. Det racker inte
med en oforandrad handelsbalans. Detta ar ett myeket vasentligt problem,
son} vi maste ta itu med.

-/Professor Erik Dahmen: Herr ordforande! I motsats till de bada tidigare
talarna har jag inte ens kant mig frestad att efter finansministerns tal andra
pa den uppfattning jag hade tidigare. De tankegangar som jag har skall ge
uttryek at har jag myeket lange i olika sammanhang utvecklat i tal och skrift,
aven infor denna forsamling.
Till att horj a med viII jag saga, att jag tyeker mig ha fatt vatten pa min
kvarn, myeket vatten, oeh jag ar overtygad om att det kommer att overfloda
av vatten pa den kvarnen, om den nu framlagda finanspolitiska planen forverkligas under 1970 - oeh liknande planer foljande ar, om de byggs upp
pa samma grundlaggande prineiper.
Vidare viII jag ta upp en sak som betyder, att jag lagger till ett led i de
tankegangar som jag tidigare sa ofta givit uttryek at oeh som jag nu viII erinra
om. Da vidgar jag perspektivet och forliinger det nagot. Som utgangspunkt
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tar jag da en enkel tankemodell av samhaIlsekonomiskt och ekonomisk-poli-.
tiskt slag. Det passar ju hra, eftersom vi ar samlade i Nationalekonomiska
Foreningen.
Antag som forsta fall, att vi gor en ekonomisk bedomning av forsorjningshalansnatur for framforliggande are Antag vidare, att vi da finner, att den
reala nationalprodukten ar 100 milj arder - jag tar den siffran darfor att
det da ar sa latt att 'senare rakna procenttal - och att den kan oka med 3
procent. Vi har, tanker vi oss, liknande siffror for industriproduktionen,.
exporten, importen och kapitalrorelserna. Antag for det tredj e, att det verkar
som om den nominella nationalprodukten pa grund av inflation skulle stiga
Hit oss saga 4 procent. Inflationen blir med andra ord 1 procent. Om vi da
viII ha bort den inflationsdelen pa 1 milj ard eller 1 procent, oeh om vi darvid
ar vanliga finanspoIitiska modeller trogna, sa sager vi, att vi maste hoj a
skatterna en aning. Det ar j u bara 1 procents inflation, sa det blir inte nagra
storre hojningar. Darfor kan vi lagga ut skattehojningen over hela faltet.
Vi behover salunda inte aktualisera nagon storre omfordelning av det okade
skattetrycket. Med den modellen kan vi rakna med att dra in den enprocentiga
inflationen och alltsa fa ned den nominella nationalprodukten till 3 procent.
Med en sadanmarginell andring av skattetrycket kan vi ordna saken utan
nagon speciell skattereforrn. eller andring av skattestrukturen. Inverkan harav
pa statsfinanserna blir da, att vi far 1 miljard mera i skatteinkomster; det
ar rimligt att tro det.
Med en sadan modell behover vi inte nodviindigtvis fraga oss huruvida den
rea1a nationalprodukten - konsumtion, sparande, kapitalutflode och andra
i sammanhanget aktuella variabler - paverkas av den skattehojning vi genomfor. Det ar ju en sapass liten forandring. l\1en i den teoretiska analysens
intresse bor vi anda stalla den fragan. Och vi bor aven staIIa fragan i vad
man de nominella inkomsterna paverkas av det okade skatteuttaget i form
av kompensationsrorelser i penninginkomsterna. Det sporsmalet tror jag dock,
att vi kan ga ganska Iatt forbi, liksom ocksa fragan om kapitalflodet. Vi behover med andra ord inte i rea'liteten gora nagon revidering av den ursprung,liga forsorjningsbalansen for det kommande aret eller foreta nagon omprovning av de reala faktorernas sannolika utveckling.
Antag emellertid - som i fall nr 2 - att vi alltjmnt har en prognos pa en
real nationalprodukt pa 3 procent och motsvarande antagande pa konsumtionssidan, pa sparandet, investeringarna, kapitalutflodet o.s.v., men att vi
dar har en nominell nationalproduktstegring pa 8 procent i budgetkalkylen.
Det ar alltsa ett inflationsmoment pa 5 procent. Lat oss vidare tanka OS5, att
vi folj er samma finanspolitiska tankegaIlg och sager att nu maste vi {oreta
en ganska kraftig skattehojning for att fa bort dessa 5 procent. Och nar vi
gor en sadan stark hoj ning av skatterna far vi, i motsats till det forsta faIlet,
diskutera hur den skattehojningen skall fordelas. Vi har dA ocksa anledning
att ta upp en diskussion om en forandring av skattestrukturen. For resonemangets skull viII jag ocksa tillagga, att man j u ocksa kan diskutera skattestrukturens forandring oeh skattebordans fordelning alldeles oavsett de stabiliseringspolitiska syftena, alltsa hur hordan skall baras. Man far dar ocksa
lagga in rent inkomstfordelningspolitiska argument.
I detta fall far vi aIItsa en stark skatteokning och en darav fororsakad skatte-
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refonn. Hur ligger da hela problemet till? Kan vi dar, som vi gjorde i det
forsta faUet, lata hli att ta upp fragan hur den reala nationalprodukten, den
reala ekonomiska utveeklingen - sparandet, konsumtionen, kapitalroreIserna
o.s.v. - paverkas? Kan vi lata bli att till provning ta upp fragan hur den
reala nationalinkomsten paverkas?
Nej, vi kan inte underlata att gora det. Nu har vi ju dels en stor skattehojning, dels ett skattereformpaket, oeh dll maste den ursprungliga prognosen
for den ekonomiska utvecklingen omprovas. Vad skulle en sadan omprovning
leda till? J 0, enligt min mening till en revidering av de siffror oeh framtids..
bedomningar som man utgatt fran. Man kan inte bara saga, att man haIler
fast vid bedomningen av den reala n'ationalproduktionen, utrikeshandeln, konsumtionen, sparandet, kapitalrorelserna o.s.v. D"et ar omojIigt, att i ett sadant
lage ta for givet, att de som traffas av skatteokningarna oeh skatterefonnen
inte kommer att reagera sa att en dylik revidering av den ursprungliga planen
blir nOdvandig.
Nu kan man fraga sig vilket av dessa tva alternativa fall som passar hast
pa den finansplan som i dag presenterats oeh vilket som passar hast i fjolarets finansplan. Jag anser, att pa fj olarets finansplan passar det forsta alter·
nativet ganska hra, men for arets passar alternativ 2 myeket hra. Men i finans·
ministerns framstaIlning bade har oeh annorstades har det latit som om dagens
situation liknade den jag angav i det forsta fallet. Detta ar otillfredsstallande.
Det ar ledsamt, att vi har i landet, med de fina traditioner som Sverige har
pa finansteorins omrade - jag tanker t.ex. pa sadana namn som Myrdal,
Ohlin, Lindahl, Bent Hansen oeh andra - skall underHita att ta upp detta
problem till diskussion. Oeh det ar ledsamt, att se sadana formuleringar som
aterfinnes pa sidan 15 i finansplanen, dar det star: " - - - budgetforslagets
andra huvudkomponent - sankningen oeh omfordelningen av inkomstskatterna - maste finansieras genom en hojning av mervardesskatten. Skattereformen har med andra ord utformats sa, att den statsfinansiellt sett ar i huvudsak neutral oeh i huvudsak inte paverkar finanspolitikens allmanna restriktivitet."
En sadan formulering kan man inte gora, om vi hefinner oss i ett lag,e dar
vi behover omprova den ursprungliga prognosen. Det ar inte hara teoretiskt
otillfredsstiillande utan oeksll {orenat med risker fran praktisk-politisk synpunkt.
Vad jag menar med det viII jag askadliggora genom att konkretisera oeh
specificera pa vilket satt vi maste omprova de prognoser som gj orts. Jag
skall da specifieera de fragor som hor stiilla,s, fragor 80m man horde undersoka systematiskt oeh forsoka hesvara i en serios finanspolitisk debatt i dag.
1. Ar det realistiskt att tro, att arhetsinsatsen av clem som arbetar har i
landet blir densamma efter det att finanspolitiska atgarder av detta slag vidtagits?
Jag svarar: Ja, kanske. Vi ar ju ett folk av "knegare", oeh man vet inte
myeket om i vilken utstrackning manniskor minskar - eller okar - sin
arbetsflit infor hoj da skatter. Men hur som heIst tyeker jag, att fragan ar
vard att tas upp.
2. Ar det realistiskt att tro, att sparandet - oeh darmed konsumtionen forhlir opaverkat av inforandet av dessa finanspolitiska medel? Den saken
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har hade Erik Lundherg och Lars Nahseth redan varit inne pa. Jag tror inte,
att det ar realistiskt att tro det; dar ar jag litet mera hestamd i min uppfattning an pa den forsta punkten. Och i den man det ligger nagot i det tvivlet
har vi just av den anledningen orsak att omp-rova den forsta prognosen, namligen hedomningen av den reala utvecklingen.
3. Ar det realistiskt att tro, att tendenserna till hushallning medelst byte
av varor och tj anster utan meHankommande inkomsthildning - och danned
mindre mojIigheter for heskattningsmyndigheterna att ingripa - inte skulle
oka vid en finanspolitisk uppHiggning av detta slag? Jag tror inte det. Och
om det ligger llagot i min tvekan pa den punkten, sa kommer jag till slutsatsen, att det ar otillfredsstallande fran effektivitetssynpunkt i folkhushallet
och darmed for tillvaxttakten.
4. Ar det realistiskt att tro, att henagenheten att prova andra metoder att
nedbringa det individuella, faktiska skattetrycket skulle bli oforandrad?
Det har jag mycket svart att tro. Och om sa ar, sa far finansministern ju
anstalla annu fler skatteexperter. Han har ju redan aviserat en del. Och det
hlir om intet annat en samhallsekonomisk helastning, eftersom en stor skara
hogt hegavade manniskor da inte kommer att syssla med produktiva uppgifter.
Fran nationalekonomisk synpunkt ar det speciellt ledsamt att konstatera detta,
eftersom man vet att denna okning av antalet skatteexperter pa andra sidan
om den 15 februari respektive 31 mars kommer att leda till en motsvarande
okning av antalet skatteexperter fore dessa hada datum.
5. Ar det realistiskt att tro, att vi inte kommer att fa ett starkt uttalat kompensationstankande vid denna hojning av skatterna? Pa denna enda punkt
- savitt jag kunnat finna - har finansministern snuddat vid tanken att ta
upp den ursprungliga prognosen till omprovning. Mitt svar dar innebar att
jag tar fram min gamla kapphast och sager: Det ar helt orealistiskt att tro,
att sadana kompensationer inte kommer att till icke ovasentlig del genomdrivas. Sedan ma finansministern anvanda sa manga pekpinnar som heIst
vad hetraffar nodvandigheten av att visa solidaritet. Finansministerns onskningar och forhoppningar pa den punkten tror jag ar i frommaste laget; det
ar ett praktfullt. exempel pa onsketankande. Vi kommer utan ringaste tvivel
att fa ett sadant kompensationstankande. Vi far en ohstruktion mot de centrala
politiska beslut, som fattas i demokratisk ordning, och vi far det i fonn av
kompensatoriska inkomsthojningar. Och vissa sadana hojningar blir det i
ett samhaIle, som ar bundet att halla full sysselsattning och darmed en arbetsmarknad av sadan art som ar forknippad med ett samhalle av den typen med
darav folj ande forhallande arbetstagare-arbetsgivare.
Jag viII formulera det sa, att nar vi har ett relativt hegransat utrymme for
privat konsumtionsokning vid en snabbt vaxande offentlig sektor, stora investeringskrav och stora och delvis nya helastningar pa kapitalbalansen, sa kommer konsumenterna inte att acceptera denna begransade konsumtionsstegringstakt. De kommer att reagera pa olika satt: genom att hoja sina penninginkomster eller pa andra satt.
Danned kommer jag in pa det som jag tanker saga aUra sist. Vi har redan
sett exempel pa att forsok att med kraft anvan·da Medel for att bekampa denna
kompensationsmojlighet leder till oro pa arhetsmarknaden. Vi har sett det
i andra lander, och vi horjar se ansatser till samma sak aven har i landet,
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dar ohstruktionen alltsa inte bara tar sig uttryck i krav pa hoj da inkomster
utan aven i form av strejker o.d.
Slutsatsen av detta hHr, att det hara finns en sak som kan tvinga konsumenterna att hegransa sin konsumtionsstegringstakt, namIigen inflation. Och
for att allting skall fungera nagot sa nar smidigt vid en inflation. oeh inte
astadkomma nagra olyckor fordras, att andra lander haIler ungefar samma
inflationstakt. Om detta inte ar faIlet, sa far vi svarigheter pa hyteshandelsomradet. Och dft kan jag inte se annat an att vi i anden pa repet inte kan
undvara det enda ekonomisk-politiska medel som nu ar last, namligen en
andring av vaxelkuserna, i detta fall alltsa devalvering. Det fore-faller mig
vara en helt logisk tankegang.
Jag viII ocks,a aktualisera en annan fraga. Kan vi lugnt utga fran att finanspolitiken, i detta fall narmast skattepolitiken, i dag oeh for den framtid vi
nu kan overhlieka, har att verka i ett samhalle, som ser ut ungefar som for
fern, tio eller femton ar sedan? Eller vad ar det som har andrats? Jo, ute i
varlden sker det en stor andring som heror Sverige oeh 80m hottnar i tekniskekonomiska krafter. De kan sammanfattas i att produktionsfaktorn arhets·kraft oeh produktionsfaktorn foretagarverksamhet hlir myeket rorligare oeh
myeket rorelsevilligare an tidigare ocksft over landets granser. Det har skett
genomgripande innovationer oeh forhattringar av kommunikationerna, som
har gj ort att alla avstand blivit kortare oeh som har forbattrat moj ligheterna
till kontakt mellan manniskor over granserna. Delvis sammanhanger delta
med att foretagarverksamheten har undergatt en stark internationalisering;
det ar inga tvivel om i vilken riktning det fortsattningsvis. gar i det fallet.
Oeh darmed blir det ocksa en mera utpraglad internationalisering av arbetskraften for b1.a. manniskor som arbetar i eller for olika foretag.
De som ger sig ut internationellt kommer redan i dag i en annan situation
an de som gav sig ut for !bara tio-femton ar sedan. am man da gay sig ut
i unga ar, sa var risken stor att man blev bortglomd i karrHiren har hemma.
Genom de daHga kommunikationerna kom man kanske hem vart tredje ar
oeh traffade sin chef dar ute kanske en gang om aret. Man kom da inte hem
pa somrarna. Men dar ar det numera inga problem. I dag ar det i motsats
till tidigare en merit att ha varit utomlands. Man bHr inte hortglomd i karriaren for det. Dar har det sftlunda vant sig.
Vidare ar sprakkunskaperna storre i den uppvaxande generationen i dag.
Man vanjer sig pa ett tidigare stadium vid att vara utomlands. Ungdomen blir
hattre utbildad. Vara statsmakter gor vad de kan for att forbattra utbildningen. Jag kan inte se annat an att aven detta okar rorligheten hos produktionsfaktorn arbetskraft.
Vidare tror jag att den uppvaxande generationen inte kommer att ha lika
myeket av nationell solidaritet som vi har oeh som finansministern talade
om. Jag tror, att de unga skulle ha ett oeh annat att invanda mot de nationalistiska tonfall, som finansministern anvander i finansplanen, nar han dar
talar om solidaritet. Jag forestaller mig, att en oeh annan i den yngre generationen sager, att det ar fel att dra en sa snav grans for solidaritetshegreppet,
alltsa att bara se till solidariteten inom detta lands granser.
Med detta viII jag emellertid inte saga att vi star infor en forandring som
sker dramatiskt oeh rnedstor kraft over en natt. Det ar en riktning, om vilken
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inga tvivel kan rada. Daremot kan det rada delade meningar om i vil~en hastighet utvecklingen gar i den riktningen. For att fortydliga mig och for att
i mOj ligaste man forehygga missforstand vill jag dock understryka
f-O~r--:a'I.:Jt+-t- - - - - - - - - nu komma tillbaka till finanspolitiken - att jag inte sager, att vi far ett lammeltag av manniskor som lamnar .landet pa grund av skattepolitiken. ·Det yore
en overdrift. Jag vin bara poangtera, att nagonting har andrats ute i varlden
j iimfort med tidigare, namligen de saker 80m jag har har raknat upp. Oeh
det hetyder, menar jag, att vi inte Hingre kan diskutera finanspolitiken som
om vi yore en 0, dar vi kan applieera de finanspolitiska medlen litet hur vi
viII utan att i mycket hog grad, hogre an finansministern gor, 5e ut over landets granser.
Vi har redan upplevt att rantepolitiken praktiskt taget inte har nagon £rihet
kvar, och jag undrar om inte nagot i samma stH sker mer eller mindre snahbt
med finanspolitiken, i vart fall skattepolitiken. Darfor menar jag, att vi rimligtvis inte kan underlata att aktualisera fragor sadana som jag har tagit upp, i
den varld vi nu lever, med de utveeklingstendenser som dar rader, och
latsas som om ingenting hant pa det omradel. Vi maste diskutera finanspolitikens mal och medel i ett litet land, 80m inte kan isolera sig i en starkt dynamisk varld.

-/Fil. lie Lars Jacobsson: Herr ordforande! Allmanhetens intresse for den
ekonomiska utvecklingen hrukar vara speciellt stort under lagkonjunkturer,
d.v.s. nar det ar besvarligt for landet. Undantag harifran ar sadana tillfiillen
som detta, nar det finns sa stimulerande foredragshallare som finansministern.
Men i nuvarande lage kan man iaktta ett betydande intresse for ekonomiska
fragor, trots att vi nu har hogkonjunktur. - Detta tyder pa att utvecklingen
av var valutareserv uppfattas som en hetydande risk for var ekonomi.
Som alla vet har valutareserven minskat moo ungefar 3 miljarder fran
slutet av 1967, d.v.s. med drygt 40 procent. Under 1969 minskade valutareserven med narmare 2 miljarder. Forsamringar har skett pa manga poster
i betalningshalansen, men speciellt kan uppmarksammas forsamringen i kapitalbalansen. Det ar emellertid uppenbart att valutareserven nu alltmer nannar
sig det lage dB. fortroendet for den svenska kronan kan svikta. Det far darfor
anses vara mycket vasentligt att gora en realistisk hedomning av den vantade
utvecklingen for de olika postema i betalningsbalansen. DB. atgarder vidtagits for att forbiittra laget nar det galler kapitalbalansen skall jag har i huvudsak koncentrera mig till en bedomning av handelsbalansens utveckling.
Dar ar den vasentliga fragan huruvida handelsbalansen kommer att forhiittras sa kraftigt att den uppvager den trendmassiga forsamringen i tj ansteoch transfereringsnettot. Enligt kon j unkturinstitutets beriikningar skulle vi fa
en mycket begransad forbattring i hytesbalansen, namligen med endast 70
miljoner kronor, om man bortser fran att restposten i redovisningen i nationalbudgeten delats upp i tva delar varigenom man formellt fatt en ytterligare
forbattring med 100 miljoner. Detta innebar att underskottet i bytesbalansen
1970 skulle bli storre an under nagot tidigare ar under 1960-talet med undan-
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tag for 1969. Da har iindock ingen hansyn tagits till den pagaende gruvstrejken,
genom vilken man sannolikt far rakna med en exportforlust pa ungefar 100
miljoner kronor.
Finansdepartementet har foretagit vissa uppjusteringar i konjunkturinstitutets exportprognos. Dessa j usteringar torde inte ha fororsakats av de vidtagna
.atgarderna, utan ar uttryck for en annan hedomning av vara exportmojIigheter. Uppj usteringen galler framfor allt verkstadsexporten. EnIigt finansdepartementet hor okningen av verkstadsexporten 1970 hli lika hog som 1969,
d.v.s. ca 17 procent. Man kan ifragasatta om denna hedomning ax realistisk..
Som underlag for exportprognoserna for verkstadsprodukter ligger exportenkater. Dessa visar pa en okning av exporten med 14 procent 1970. Det hor
emellertid uppmarksammas att exportenkaterna inte systematiskt underskattar
utvecklingen pa samma satt som investeringsenkaterna. En upprakning fran
14 till 17 procent skulle darlor enligt tidigare erfarenheter innehara en ovanJigt stor felmarginal i exportenkiiterna.
Nu skall man emellertid vara pa det klara med att enkaterna insamlas i
augusti, och laget kan ha andrats sedan dess. Det finns dwor anledning att
hedoma hur exportmojligheterna fo-riindrats. Om vi ser pa uthudssidan kan
vi konstatera att kapacitetsutnyttjandegraden inom verkstadsindustrin har
stigit. Enligt konj unkturharometern har verkstadsindustrin nu en hogre utnyttjandegrad an nagonsin tidigare, t.o.m. hogre an under hogkonjunkturAret 1965. Dessutom har leveranstiderna successivt forlangts, ooh fardigvarulagren anses vara for sma. Om man j amfo-r med i augusti torde darfor laget
pa utbudssidan snarast ha forsamrats.
Pa efterfragesidan kan noteras att man raknar med en lagre tillvaxttakt i
ekonomin i Vasteuropa for 1970 an under 1969. Det hor specieIlt uppmarksammas att man raknar med en omsvangning i lagerutvecklingen fran en
vasentlig lagerupphyggnad till en icke obetydlig lageravveckling. I USA har
konjunkturnedgangen blivit alltmer markerad under den senaste tiden, och
det har framstatt som alIt klarare att man maste rakna med en betydande
konjunkturdampning. Speciellt kan uppmiirksammas att bilforsaIjningen i USA
minskat kraftigt den senaste tiden. Da konkurrensen pa smabilsmarknaden i
USA samtidigt okar hade genom en j apansk exportoffensiv och genom okad
satsning pa smabilar fran de amerikanska hilforetagen, kan man hysa oro
for SAAB:s och Volvos mojIigheter att havda sig pa denna marknad. For
att forsta allvaret i denna utvec.kling bor det ohserveras att USA ar den klart
storsta exportmarknaden for de svenska hilforetagen, och att forsaIjningen
pa denna marknad uppgar till ungefar 2/3 av forsaIjningen pa hemmamarknaden. Sammanfattningsvis leder dessa synpunkter till att det forefaller osannolikt att man far en lika snabb okning av verkstadsexporten under 1970
som vi hade under 1969.
Den andra post som finansministern har raknat upp exportprognosen for
galler gruppen "ovriga varor". Det ar en varugrupp som bestar av manga
olika produkter men huvudsakligen av konsumtionsvaror, av vilka omkring
50 procent av exporten gar till Norden. Det kan darfor vara av intresse att
se hur konsumtionsutvecklingen i Norden beraknas bli under 1970 jiimfort
med 1969.
I Norge vantar man en minskning i okningstakten fran 6,0 till 4,5 procent,
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i Danmark en minskning fran 6,5 till 2 a 3 procent och i Finland en nedgang:
fran 6,5 til 5,5 procent, alltsa genomgaende minskning av okningstakten.
Oni IlIaD sedan aven i detta fall ser pa utbudssidan, sa finner man EI.a.
att den svenska exporten av mineraloljeprodukter under uthyggnadsskedet.
inom denna industri varit ratt hetydande. Denna export torde emellertid successivt minska allteftersom den svenska efterfragan kommer upp i paritet.
med produktionskapaeiteten. Inte heller hetraffande exporten av ovriga varor
torde det darfor vara rimligt att rakna med en hogre okningstakt an vad som
forutsatts av kon j unkturinstitutet.
Accepterar man konjunkturinstitutets bedomning av hyteshalansen kommer
man fram till att underskottet dar under 1970 hlir ungefar lika stort som
under 1969. Da maste det anses befogat med icke ohetydliga ekonomisk-politiska atgarder for att komma pa ratt kol, i forsta hand da genom att minska
importen.
De vidtagna ekonomisk-politiska atgarderna torde endast i begransad utstrackning ha nagon importhiimmande effekt. Det framgar hl.a. av att finansdepartementet inte har korrigerat importprognosen efter det att atgarderna
vidtagits. ·Den momshojning som infordes 1 februari 1970 tillkom val i forsta
hand for att ta bort den koprush som man maste rakna med vid momshojningar.
Det hor dock ohserveras att ungefar tva tredjedelar av omsrushen 1965
gaIlde andra varor an de 80m drabbas av hojningen den 1 fehruari i are Man
kan alltsa inte bortse fran en betydande momsrush aven i slutet av aret. Mot
denna hakgrund tycker jag man skulle ha provat en annan variant av etappvis momshojning, som battre motsvarar de krav man kan stalla pa den ekonomiska politiken. Denna variant yore att dela momshojningen i tva etapper
med en hojning av 2 procent per gang over hela varumarknaden. Pa det sattet
skulle man sannolikt fa mindre sammanlagd momsrush, darfor att rushen
visar en mycket stark benagenhet att hora ihop med momshojningens stegringstakt. Vid sma momshojningar far man praktiskt taget ingen rush, oeh
vid storre far man myeket starka rusher. Det finns saledes ett tydligt icke
lineart samband mellan momshojningens oeh momsrushens storlek. Dessutom
skulle man da oeksa fa en icke obetydlig reduktion av importen 1970, som
skulle behovas i nuvarande Hige.
Med nuvarande forslag kan jag inte se annat an att valutareserven bara
under synnerligen gynnsamma omstandigheter kommer att utvecklas fordelaktigt. En forutsattning hartor ar bl.a. att konjunkturdampningen i USA blir
myeket kortvarig. Blir den inte det, utan om den istallet sprider sig till andra
delar av varlden, sa maste man rakna med att den svenska valutasituationen
hlir myeket besvarlig. Dil fragar man sig vad finansministern kan gora i det
laget, och om det inte hade varit battre att redan nu bromsa importen.
Eftersom finansministern ofta talar i mycket anslaende bilder vill jag avsluta detta anforande med en hild oeh j iimfora finansministern med den engelsman som somnade under en tagresa i Norge. Han vaknade da taget med
ett ryek stannade vid en station oeh fann till sin forskraekelse att stationsnamnet var Hell. Men han lugnade sig nar han pa en mindre skylt over en
dorr Histe: Gods expedition. Jag forstar att finansministern har kant sig oroad
av valutasituationen men att han nu har hittat sin skylt moo "Gods expedition"
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pa, niimligen den etappvisa momshojningen. Jag befarar dock att han kommer
att bli ratt besviken, nar han gar in genom den dorren. Oeh dessutom ar det
inte sakert att Hell bara ar en j arnvagsstation i Norge.

-/Ordl.: Jag undrar om jag sjalv, innan jag slapper upp finansministern -med risk att dra ner nivan pa denna myeket fornamliga dehatt - far stalla
tre korta oeh konkreta fragor, som ligger myeket nara finansministerns egen
framstallning.
Den forsta fragan ar en uppfoljning av finansministerns egen analyse Herr
Strang sager att begransningen i mojligheterna att skarpa arvs- oeh fonnogenhetsskatterna framst ligger dari att det kapital man vin dra in till staten
i stor utstraekning fungerar som verktygslada oeh produktionsmedel for familjeforetagen. Den fraga jag menar att vi da maste stana - oeh den tyeker jag
att finansministern horde staHa till bade sig sj alv oeh till sina padrivare ar: Vilken typ av naringsliv viII vi ha? ViII vi att familjeforetagare skall fortsatta att existera har i landet, eller viII vi att de skall forsvinna, sa att vi sedan
far ett naringsliv av enbart aktiebolag med "spridd" agostruktur?
For att besvara den fragan maste man givetvis forsoka studera vilka konsekvenser olika foretagsmodeller hare Oeh dar viII jag peka pa att myeket av
dynamiken i naringslivet tyeks ligga i de mindre foretagen. Manga undersokningar i olika Hinder vis-ar namligen att nya ideer i stor utstrackning lanseras av sma foretag oeh sedan forst pa ett senare stadium tas upp av stora
foretag, vilka pa grund av sin, stelare hierarkiska uppbyggnad ofta fungerar
langsamt. Om vi far ett naringsliv dar hara ledarna i de stora foretagen, inga
andra, kan ta initiativ, sa far vi ett myeket eentraliserat naringsliv med en
stark maktkoneentration, dar bara en myeket liten grupp av manniskor kan
gora nagot som ar nytt. 'Det tyeks namligen inte vara de som sitter i toppen
pa hierarkier som vagar sig pa nyheter, ty de riskerar att da ramla ned fran
toppen oe:h "sla sig". Tvartom ar det ofta de manniskot som inte natt upp i
hierarkins topp utan arbetar "utanfor" ("outsiders") som tar initiative Darfor
tycke jag att det ar viktigt att stalla fragan, om vi viII att familjeforetagen
skall overleva eller inte? Detta ar en fraga som aldrig stallts - oeh an mindre
besvarats - i Kapitalskatteutredningens forslag.
Nu kan man tanka sig modeller, dar man eventuellt kan klara familjeforetagen aven vid en skarpt formogenhets- oeh arvsskatt, atminstone den sistnamnda. Jag har sj alv skisserat en sadan modell. IDen gar ut pa att man inte
skall behova hetala arvskatten kontant utan kan gora det med en revers till
staten. Da far man amortera skatten under loppet av sin levnad. Nar nasta
generation sedan trader till utfardas en ny revers, som vederhorande far arnortera pa. Man far da med andra ord "springa i ekorrhjulet" generation efter
generation oeh amortera de nya reverserna. Detta ar en tankhar losning pa
problemet. Man kan jn t ex fraga jordbrukarna, om inte det systemet vore
nagonting for clem!
Den andra provokativa fragan ar denna: Ar det inte p,a tiden att vi i finansplanerna kommer hort fran det "statsfinansiella sallskapsspel" som nu hedrivs?
Sag att man tanker sanka skatten med 100 miljoner kronor for hushallen. DB.
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vet vi att den atgarden efter en viss tid leder till en konsumtionsstegring med
80-90 miljoner. Da sager man i budgeten, att det statsfinansiella laget ar
intakt om vi hojer formogenhetsskatten med 100 miljoner - de bada atgarderna tillsammantagna skulle vara "statsfinansiellt neutrala". Men var och
en vet ju att en hojning av fonnogenhetsskatten med 100 miljoner kronor
drabbar konsumtionen i mycket ringa utstrackning, sa nettoeffekten blir en
konsumtionsokning.
Fragan ar da: vern har nagot intresse av att veta vad som ar "statsfinansieHt neutralt" - mojligen med undantag for riksgaldskontoret, nar man
dar skall bestamma sig for hur mycket pengar man skall lana upp nasta ar?
Vr samhallsekonomisk synpunkt ar del' en ganska ointressant upplysning. Men
likafuIIt har det sagts sa i 20 ars tid. Och ar efter ar hedrivs detta saIIskapsspel av regering och opposition. Sverige ar j u ett foregangsland pa finanspolitikens omrade; savitt jag forstar ar vi ocksa det i dag mest avancerade
landet nar det galler finanspolitiska experiment. Och da yore det val pa tiden
att vi rensade ut dessa atavismer fran 1920-talet ur hudgetanalysen!
Slutligen viII jag ocksa peka pa att vi i Sverige har en benagenhet att annonsera hojningar av indirekta skatter i forvag. I £lera andra lander forsoker
man undvika detta. I England lagger man ibland fram ett forslag om hojd
indirekt skatt pa lordag och genomfor den pa mandag. Dar ar man beredd
att handla snabbt i parlamentet. Regeringen har ocksa fullmakt att andra indirekta skatter pa varaktiga varor med 10 procent uppat eller nedat utan att
fraga parlamentet i forvag - deras s k "regulator". Men parlamentet kan i
efterhand saga. atl man inte gillar atgarderna, och da far regeringen avga.
I Belgien har man ett liknande system.
Det ar i hogsta grad otillfredsstallande att, som i arets finansplan, elva
manader i forvag annonsera hojningar av den indirekta skatten, framfor alIt
i en situation da hytesbalansen utgor ett problem. Regeringen praktiskt taget
her folk att skynda pa sina inkop under senare delen av 1970. Det maste vara
pa tiden att riksdagen antingen gar med pa att handla snabbt eller ocksa
later nagon annan handla - dvs ger en fullmakt at regeringen.

-/Finansminister Gunnar Strang: Herr ordforande! Det har stallts sa manga
fragor om invecklade och intrikata problem att jag skulle hehova dubhelt
sa lang tid 80m jag anviinde i mitt inledningsanforande for att hesvara dem
alla.. Men eftersom klockan redan ar 10.00 far jag noja mig med att gora
en mycket snabh genomgang av vad som sagts.
Professor Lundberg sade a.tt hogkonjunkturen kommer som en overraskning, och om jag drog de ratta slutsatserna av hans inlagg sa viII han inte
Higga ansvaret for det enbart pa finansministern. Han tyckte att det var for
fa som varnat i god tid. Ja, det ar mojIigt att vi sa smaningom blir skickligare
80m prognosmakare, sa att vi liksom kan kiinna i fingrarna nar det ar nodvandigt att gora nagonting. Vi hor givetvis bli duktigare ju langre vi haIler pa
och ju fler misstag vi gore Det ar ju anda nagon trost.
Sedan fick jag av Erik Lundbergs anforande det intrycket att han tyckte
att de finanspolitiska satsningarna ar for sma, men dar viII jag saga nagot som
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ocksa kan vara ett svar till professor Dahmen: Man far inte glomma den
internationella utvecklingen. Vi forsoker ju alltid placera in vara egna prognoser i perspektivet av vad som hander runt omkring oss, och aven de prognoserna ar naturligtvis behaftade med samma reservationer som nar vi spar
om var egen ekonomiska framtid. Men jag skulle bli forvanad, om inte den
internationella utvecklingen - kanske med undantag for USA, men influensen
pa oss darifran kommer ju anda med en viss efterslapning - har i Europa och
Norden hlir sadan att man overallt loper samma risker som vi har i Sverige
att fa nagon grads inflationsfeher i samhallsekonomin. Med min benagenhe~
att tala i bilder har jag nagon gang sagt, att om man dansar en ringdans pa
inflationens danshana,och hara haIler varandra ordentligt i handerna, sa hander
inte nagon storre olycka. Nej, olyckan intraffar nar nag,on far for sig att han
skall upptrada som solist, medan alIa andra star runt om och tittar pa. Och
jag har ingen kansla av att det just nu foreligger risk for att vi har i Sverige
kommer att iklada oss denna solistens roll.
Betraffande sparandeproblemet vill jag pa en punkt komplettera vad Erik
Lundberg sade. Jag tror inte att man skall se ATP-sparandet - det ar ju
det stora institutionella sparandet, dar vi nu har ett okat placeringshehov
pa ungefar 5 milj arder - som nagot slags ersattning for ett tidigare sparande.
Jag har den uppfattningen att ATP-sparandet helt enkelt ar en konvertering
av konsumtionen till sparandet, darfor att ATP-sparandet kommer via ett uttag
fran arhetsgivarna, ett uttag som i annat fall skulle ha varit Ion och som till
ungefar 80 procent gatt till konsumtion. Detta har redan framhaUits av tidigare talare i denna dehatt.
Varje ar nar man satter sig ned att fOJ}handla - det har varit sa alla ar
hittills - och det har blivit fraga om att hoja ATP-avgiften med % procent,
har man forst forsokt komma fram till vilket utrymme som finns att disponera.
Och fran det utrymmet har man sedan raknat av denna halva procent i ATPavgift, som arbetsgivarna skall betala, pa samma satt som man gj ort reduktion med hansyn till arbetstidsforkortning eUer eventuella andra av staten
initierade p,alagor. Man gjorde det avdraget nar staten hojde sjukforsakringspremien for foretagarna. Och utifran den enkla reflexionen vagar jag vidhalla uppfattningen att ATP-sparandet ar en omvaxling fran en konsumtion
till en kapitalbildning. Om vi inte hade haft ATP, sa skulle situationen nu
ha varit helt annorlunda. Och med den utgangspunkten ar det naturligt att
jag tar det bristande hushallssparandet nagot mindre allvarligt an Erik Lundberg.
Jag tror att reduktionen i hushallssparandet i langa stycken sammanhanger
med en forandrad livsaskadning, om jag sa far saga. Den gamla otryggheten
tvingar nu inte manniskorna att se om sitt hus pa samma satt som forr i
varlden. Har man garantier for att alderdomen ar tryggad pa ett hyggligt
satt genom pensionering, att sjukdom inte hetyder nagot inkomstbortfall som
stor sarskilt mycket, sa ar det alldeles klart att en hel del av incitamentet att
spara bortfaller.
(Professor Erik Lundberg: Jag sade precis samma sak; du uttrycker det bara
litet krangligare.)
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Ingen kan pasta att jag uttrycker detta krangligt; det maste i sa· fall ha
varit Erik Lundberg 80m uttryckte det krangligt, eftersom jag inte ratt uppfattade vad han sade. Men det ar ju bra att vi ar overens pa denna punkt.
Och jag skall utveckla temat ytterligare och saga, att det gamla trygghetssparandet val i dag har ersatts av nagot av ett rniHsparande, och det ar detta
sparande som i viss man halanserar hortfallet av trygghetssp·arande. Det ar
en liten utvec~ling av vad Erik Lundberg och jag nu ar overens om.
Sedan tror jag att det var Erik Lundberg som ocksa talade om att strukturrationaliseringen har inneburit att vad vi vinner pa exporten forlorar vi pa
importen. Det ar moj ligt att det initialrnassigt kan ligga nagot i det, ty nar
vi hade ett ganska effektivt tullskydd har i landet hade vi givetvis en del industrier som i det drivhusklimatet kunde leva vidare men som nu inte langre
klarar sig i den franare internationella Iuften. Men dar har det nu skett en
utklassning. Om vi t.ex. ser pa sadana typiska hransc:her som textil- och hekladnadsindustrierna, sa ar det inget tvivel om att vi dar ar fran ar okar var export.
Vi borj ar fa en markes- och varukvalitet som gor sig gallande ute i varlden.
Jag vill inte utan vidare skriva under det pastaendet att man har har en ekvivalens i en okad export och en minskad import. Jag tror att det jag anforcle
skaU tas med i hilden.
Jag har, med ratt eller oratt, fatt ganska. goda forbindelser med den svenska
industrin - och jag tycker inte att det ligger nagot komprometterande i det.
Tvart om! Och strax innan jag gick hit i kvaII ringde en foretagare till mig
och sade: "Jag fick anvanda investeringsfonderna for nagot ar sedan for
att hygga ut verksamheten, och det ar jag tacksam for. Jag har nu fatt en
order pa export till Japan, och den overtraffar mina dj anraste forvantningar,
och nu ar jag bara radd for att de nya lokalerna inte kommer att racka till."
Och det gallde and! en produktion, som jag tycker horde vara skraddarsydd for ett j apanskt foretag. Sa vi ar inte sa daliga i det faIlet! Det ar ju
ett positivt inslag.
Sedan har det sagts att penningpolitiken skulle ha skarpts tidigare och
ranteuppgangen borde ha satts in snabbare. Men det ar givetvis svart att forena
de sakerna med var onskan om okad export. AlIa foretag ar inte sj alvfinansierande. Och varje hojd ranta, varje atstramning av krediten, har negativa verkningar for exporten, hur man an vander sig.
Vi skulle haft en starkare finanspolitik innevarande ar, har det ocksa sagts.
Ja, men det ligger en liten trost i att hudgeten har sina specifika sasongvariationer. Varje host ar budgeten starkt likvidiserande pa ekonomin, men varje
var ar den starkt atstramande pa likviditeten i samhallet. Och nu har vi framfor oss ett forsta halvar under 1970, dar hudgetpolitiken sannerligen inte
kommer att initiera en okad likviditet. Tvart om! Och sedan far vi ett halvar
som vi oppnar med en hetydligt stramare finanspolitik an innevarande budgetar. Jag har i varje fall forsokt trosta mig litet med detta, nar det har gallt
att avvaga finanspolitikens styrka.
Och sj alvfallet hlir var proposition harmonisk, nar det ar ett harmoniskt
team som skrivit den. Propositionen ar ju t.o.m. sa harmonisk att borsen gatt
upp i dag, efter att ha varit ganska down i ett par dagar. Det later kanske
skrytsamt, om jag talar om vad jag tror kan vara anledningen till det; darfor
avstar jag fran att gora det. Men for balansens skull kan jag j U ocksa tala om
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att redan nasta vecka· kommer vi att fa disharmoniska toner i orkestern, ty
da har vi remissdebatt i riksdagen, och da ar det mojIigt att Erik Lundberg
far ratt i att det inte bara ar harmoni i vad vi skrivit.
Vida~e var dr Nasbeth av en annan mening an jag. am vi 'ser pa hur de offentliga investeringarna utveeklade sig under 1969, sa finner 'vi att det dar har
forekommit en kraftig okning, sade han. Det ar alldeles riktigt. Vi hade 9
respektive 10 proeents okning pa den statliga respektive den kommunala sek·
torn. Men nar jag i mitt forsta anforande talade om investeringarna, sa avsag
jag i vart fall att saga, att vi funnar driva en politik dar de offentliga investeringarna ska11 harmoniera med behovet av att oka de privata investeringarna.
Mark val att hela mitt forsta anforande var ett· fors·ok· att beSkriva den' budget
som nu ar framlagd ·och som trader i kraft den 1 juli 1970, oeh det ar inget
tv ivel om' att vi dar tedovis-ar en investeringsexpansion pa industrisidan pa
10 procent, medan siffran ar 3,5 respektive 5 procent for den statliga respektive
kommunala investeringssektorn. Pa samma satt iir det: med konsumtionen,
som i den kommande budgeten stannar vid 4 procent for den 'offentliga sidan
och vid 3~5 procent for den privata.
.
Det ar emellertid klart att ett visst paslag pa importen kan 'vi fa, trots dessa
forsOk att tjuvstarta med momsen. Men jag tror inte att manniskor halJ1strar
mat och kliider i nagon storre utstrackning. MojHgen kan det inverka nagot
pa julhandeln 1970. Manniskor med gott om pengar kan ju dB. kopa en pals
till sin 'hustru, om de ligger i den inkomstklas-sen. Och da kan de tjana en
del, jamfort med om de viintar till efter den 1 januari. Men nn har vi en all.
deles speciell palsvaruskatt som gor att man inte behover vara sa' angslig
for nagon starkare hamstring i det fallet. Naturligtvis kan det ocksa bli nagon
effekt pa mobelsidan. Vi ar medvetna om det. Men vi har efter noggranna
overvaganden stannat for de uppraknade. kapitalvarorna.
Sedan vill jag understryka vad jag sade i mitt forsta anforande, namligen
att de 800 milj onerna for den behovliga statsupplaning.en nasta ar ar en siffra
som presenterats moo alla erforderliga reservationer. Det kan hli mera - av
skal som jag anforde. Men jag sade inte. att upplaningen kommer att bli 1 500
milj onere Jag tilUit mig saga att den inte kommer att overstiga 1 500 milj oner,
vilket ju ar ett forsiktigt satt att uttrycka saken pa. Upplaningen blir mer an
800 miljoner, men jag tror mig kunna garantera att den inte hlir storre an
de nfunnda 1 500 miljonerna. Dar har jag salunda inte gjort nagon fixering;
jag ar angelagen om att understryka den saken. Jag' viII inte ha det hangande
i vara dagstidningar 'oeh i massmedia att "nu har ~trarig konstaterat att upplaningen blir 1 500 miljoner." Den blir mer an 800 miljoner, men hur myeket
vagar jag inte saga.
En annan Jraga som oeksa tagits upp ar, om vi kan undga kapitalimport.
Jag har forsakt att fora en diskussion i den fragan tidigar~ i dag, oeh darutover har jag nu ingenting att anfora. IVlen att vi maste forhiitlra handelsbalansen ar vi alIa ense om. Det svara ar bara att veta· hur vi skall kunna
astadkomma del.
.
Sedan lyssnade jag som vanligt mycket uppmarksamt pa. yad .professor
Dahmen hade att saga. Han oeh jag har sakerligen diskuterat dessa fragor
under alIa de 15 ar som jag har gjort upp statsbudgeten~ Dessutom' har vi
traffats litet dB. och da, och vid alla tillfiillen har vi; diskuterat dessa tinge
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Erik Dahmen har nagonting inombords som gor ho~om henagen· att alltid
presentera en katastrofteori. Det har han gj ort sa Hinge jag kant honom. - och
det satter jag varde pa! Vi behover en Kassandra i den ekonomiska debatten.
Och jag tycker att herr Dahmen skoter den uppgiften med stor framgang.
Det ar klart att vi skall tala om den reala utvec}Qlingen vid en skatteomlaggning, och herr Dahmen sade att vid denna omlaggning hor vi val anda
revidera prognoserna med hansyn till att atgarden far sina specifika verkningar for sparandet, utrikeshandeln och alla de andra ekonomiska nyckelomraden som det talas om i budgeten. Blir arbetsinsatsen densamma, blir
sparandet opaverkat, kommer man att i storre utstrackning hyta varor och
tj anster skattefritt i framtiden, hetalar det sig. med en ytterlig.are forstarkning
av skatteexpertisen? fragade herr Dahmen. J a, ingen skall forneka, att om
man tar fran de manniskor 80m har hoga inkomster och flyttar over pengarna
till medborgare med stora otillfredsstallda hehov, sa okar konsumtionen. Huruvida skatteoperationen kan avlasas sa dar omedelbart ar jag litet tveksam om,
men i princip ger jag herr Dahmen ratt.
Lamnar atgarderna sparandet op·averkat? fragade herr Dahmen. J a, om. vi
ser pa sparandet har i landet, sa har det hela tiden okat, trots den utveckling
som standigt pagatt oeh pagar, nu i nagot mera organiserade former. Nationalekonomerna har nu lagt om berakningarna i nationalbudgeten, sa att de gamla
vedertagna siffrorna pa 32,5 procent for bruttonationalinvesteringen galler
inte i dag. Siffran har justerats ner till 22 procent genom vissa omkonstruktioner i herakningarna. Men om jag haIler mig till de g,amla berakningarna,
sa ar det inget tvivel om att vi alltj amt har ett gott sparande har i landet, trots
den utveckling som fortgatt och trots alIa klagomal om att vi inte har ett okande
sparande. Om vi hade haft mindre industriell investeringsvilja~ om kommunerna inte varit sa angelagna om att expandera, om vi hade en riksdag som
enligt traditionellt monster varit fasligt radd for att genomfora nya reformer
- j a, dA skulle vi naturligtvis i dag haft ett overskott av sparande. Men man
kan inte rycka ut sparandet och saga att vi har for litet eller for stort sparande;
allt maste ses i samband med den efterfragan pa kapital och sparande som
finns. Och det ar dar vi hj alps at pA alIa fronter att hlilla efterfragan sa hog
80m mojligheterna tillater. I det perspektivet framstar sparandet som for litet.
Jag hrukar ibland bli utskrattad, nar jag talar om gamla tider, och darfor
skall jag inte gora det nu. Men det ar inga tvivel om att vi hade- ett stort over8kott pa sparande har i landet under krisen 1932-1933, nar manniskor saknade arbete och inkomster. DA hade vi ett overskott pa sparande helt enkelt
darfor att vi saknade efterfragan!
Nar jag fo·r en stund sedan sade att svenska folket nu kommer att hli stallt
infor ett solidaritetsprov, sa var det i nagon man ett uttryck for fromma forhoppningar. Men jag ar ju inte precis kand for att stro fromma forhoppningar
omkring mig, och jag har inte gjort det i kviill heller. Jag forsokte bara driva
en forstandsmassig pedagogik - vilket naturligtvis var ratt overflodigt i denna
forsamling. Men det ar nodvandigt att gora det i IDanga andra forsamlingar.
Och det var ·denna forstandsmassiga pedagogik jag forsokte tilHimpa genom att
ta en enkel hifId. Men jag ar medveten om alIa svarigheter det innehiir att
klara solidaritetspolitiken. Herr Dahmen tror inte pa den. Manniskor kommer
att kompensera sig, sade han - och sedan hyggde han upp oss med visioner
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over hur alla de manniskor som har kompenserat sig flyr ur landet diir'for
att de inte anser sig kunna vara kvar. Men vad har de for motiv fo,r att fara
utomlands, om de har kompenserat sig? Antingen gor man val det oeh stannar
kvar, eller ocksa later man bli att go·ra det - oeh da kan det mojIigen finnas
fog for vad herr Dahmen sade. Det hehovs en forklaring pa den punkten. Vi
blev troligen alIa litet yra i huvudet, nar vi horde den dj arva konklusionen.
Vad blev sedan den logiska slutsatsen av herr Dahmens inlagg,? Jo, den
hlev - oeh nu forenklar jag oeh forgrovar en smula - att man inte skall
lahorera med nagot slags inkomstutjamning via skattepolitiken. Om jag bortser fran nyanserna sa var detta slutsatsen av vad herr Dahmen anforde. Oeh
jag ar pa satt oeh vis inte overraskad av att herr Dahmen kom till den slutsatsen, ty det ar nagot nastan konstitutionellt hos· herr Dahmen som gor att
han alltid talar om hur ilIa det ar stallt vid varj e tillfiille och hur dystra framtidsprognoserna are Men pa nagot underligt satt har vi ju anda levt vidare
i relativ vaImaga, trots dessa spadomar.
Men som jag sade behover vi en Kassandra - sa fortsatt, herr Dahmen!
Det sager jag inte hara pa skamt. Vi har behov av en sadan rost. Det finns
alltfor manga lattsinniga ekonomer har i landet; jag adresserar mig nu inte
till nagon speciell. Sj alv ar jag ju inte ekonom, sa jag hlir automatiskt fritagen
fran den beskyllningen.
(Ordf.: Du ar bara lattsinnig!)

Det kan man kanske sag.a.
Sedan gillade inte herr Jacohsson att vi i Finansdepartementet hade korrigerat en del. av konjunkturinstitutets siffror. I egenskap av forfattare till konjunkturinstitutets rapport tycker han sj alvfallet att de egna harnen ar de vackraste. Men vi har gj ort det darfot att vi tror mera pa prognosen nar den ar
korrigerad an nar den kommer i konjunkturinstitutets tappning.
Jag vagar val ocksa saga, att om det ar sa att en langre eller kortare konjunkturnedgang i USA ar ett faktum, sa far vi oeksa rakna med att kravet
pa en hard och stram finanspolitik inte blir alldeles lika starkt som det ar i det
perspektiv vi nu ser det.
Till sist halsar jag med tillfredsstallelse om herr ordforanden gar ut oeh
haIler ett anforande och tar upp diskussionen om kapitalbeskattningen, ty vi
behover analysera den fragan fran alIa utgangspunkter nar vi skall skriva
propositionen. Jag haIsar varje debattinlagg pa den punkten med gladje.
Det dar med sallskapsspelet skall jag ga forbi. Det spelet overgick j.n ganska
snart till att hli ett berom at den svenska finanspolitiken. Inte helIer dar radde
val full harmoni - vi har ju talat om harmoni tidigare i kvall. Men visst
vore det bra om vi kunde fa en fullmakt av riksdagen att arbeta med heskattningsmedlet som ett mera foljsamt instrument. Jag gjorde ett forsok med det
en gang. Jag had om fullmakt att fa hoj a spritskatten nar det var erforderligt. Jag tyckte namligen att det var olustigt att manniskor hamstrade konjak
och starksprit. Men da blev jag beskylld for att vara hade Gustav Vasa oeh
Carl XI i en person. Foljaktligen avvisade riksdagen utan vidare denna onskan,
som riksdagsledamoterna tyckte var krankande for den i Sveriges grundlag
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faststallda ordningen att det ar riksdagens och darmed svenska foJkets sak
att sig sj alv heskatta.

-/Ord/.: Innan vi definitivt tackar finansministern for hans intressanta framtradande har i kvall viII professor Dahmen saga nagra ord om Kassandraproblemet.
Var sa god!

-/Professor Erik Dahmen: Herr ordforande! Orattvisa heskyllningar har
man val blivit utsatt for manga ganger, men maken till denna har jag aldrig
varit med om tidigare, nar jag av finansministern har kallats for katastrof·
prognostiker. Jag skall be att fa till finansministern oversanda en samling uttalanden under artionden, bl.a. har i Nationalekonomiska Foreningen.
Jag har envist framhaIlit att det inte ar nagon fara med var framstegstakt.
Vidare har jag hela tiden sagt att det blir inflation. Men jag har aldrig sagt
att den inflationen blir katastrofal. Jag tycker, att hilda prognoserna varit
ganska goda.
Jag ar verkligen hesviken over att har mota en dehatteknik av det slaget!

-/Finansminister Gunnar Strang: Herr ordforande! Jag ar van att imina
dehatter ha att gora med manniskor, 80m ar ganska hilrda i skinnet, och dador
ar det beklagligt om jag har har hanterat herr Dahmen pa sildant satt att han
hlivit arligt upprord och indignerad. IDet var naturligtvis inte min avsikt.
Men den dar nyansen har faktiskt aldrig kommit fram som herr Dahmen
~u framforde, namligen att han alltid har spatt att det skulle hli inflation
men inte nagon farlig sadan. Jag tycker att all inflation ar farlig.

-/Ord/..: Da tackar jag finansministern for att han annu en gang har velat
komma hit och diskutera dessa problem.
Pa Ahorarnas vagnar tackar jag ocksA ovriga deltagare i debatten for en
utomordentlig diskussion.
Darmed forklarar jag detta sammantrade avslutat.

--/-

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide torsdagen den 2 april 1970
Ordforande: Professor Assar Lindbeck

BESKATINING OeB KAPITALBILDNING
Kommentarer till det nya kapitalbeskattningsforslaget

Ordforanden: Det amne vi skall behandla i kvall ar Beskattning
oeh kapitalbildning. Bakgrunden ar naturligtvis att det har forekommit en viss diskussion om kapitalbildningsproblemen i anslutning till
de nya skatteforslagen. Nu har kanske den debatten blivit ganska
emotionell, oeh darfor tankte vi att det kunde vara av intresse atl i
foreningen hora professionella ekonomer ange sina mera kyliga synpunkter pa problemet.
Eftersom problemet har bade en foretagsekonomisk oeh en nationalekonomisk aspekt har vi inbjudit en foretradare for vartdera amnet.
Sven-Erik Johansson, som ar specialist pa finansiering oeh beskattning,
skall forst anlagga foretagsekonomiska synpunkter pa dagens amne,
oeh sedan skall Ragnar Bentzel berora de makroekonomiska aspekterna oeh belysa amnet ur nationalekonomisk synpunkt.

-/Professor Sven-Erik Johansson:
Herr ordforande, mina damer oeh herrar!
Ordforanden har angivit bakgrunden till diskussionen. Vi skall
diskutera det nya skattepaketet fran kapitalbildningssynpunkt oeh da
i forsta hand med hansyn till foretagens investeringar oeh det for dessa
investeringar tillgangliga kapitalet. Jag skall svara for de foretagsekonomiska synpunkterna oeh Ragnar Bentzel for de nationalekonomiska. Jag kommer huvudsakligen att uppehalla mig vid sambandet
kapitaltillvaxt-rantabilitet-kapitalbeskattning. Om det sambandet har
vi utomordentligt litet empiriskt belagd kunskap, oeh jag ar darfor
hanvisad till att fora ett spekulativt ·resonemang pa basis av spridda
tillgangliga oeh myeket oprecisa data om kapitaltillvaxt oeh rantabilitet..
Den fraga jag i forsta hand skall forsoka belysa ar vilken forrantning etl familjeforetag maste uppna for att kunna mota de for fort-
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levnad nodvandiga kraven pa tillvaxt oeh de formogenhets- och arvsskatter som innehavet av ett vaxande kapital medfar.
Det forsta problemet ar att fa nagon uppfattning om vilken kapitaltillvaxt ett foretag maste ha for att uppna den produktivitetsokning
som erfordras for att man skall kunna betala de sueeessivt hogre
loner som vart valfiirdsrenomme forpliktar oss till oeh 80m kanske
aven bidrar till den politiska stabilitet som karakteriserar efterkrigstiden. Lat oss forst se pa 1960-talets utveekling i fraga om loner,
produktivitet oeh kapitaltillvaxt enligt nationalekonomisk matmetod,
som forvisso ar bristfallig men har fortjanstell att vara tillganglig.
Den skyddade
sektorn

Den konkurrensutsatta sektorn

Totalt
(exkloff.
verksamh)

Loner
+9.4 70
+9.4 70
+9.4 %
Produktivitet
7.5 70
+3.5 %
+5.2 70
Priser
+1-1.5 %
+6 %
+3.3 70
Driftsoverskott
-0.5-1 %
+0 %
-0.5 %
Tabell 1. .Arsgenomsnitt 1960-67 for forandringar av loner, produktivitet, priser oeh driftsoverskott.

+

Jag bygger forst pa den s.k. EFO-rapporten om "Lanebildning oeh
samhiillsekonomi."l) Dar finner vi en forklaring till de sjunkande
dri£tsoverskott som foretagen genomsnittligt haft - en halv procent
totalt for hela var produktion, exklusive offentlig verksamhet oeh som sammanhanger med att lonerna har stigit kraftigare an produktivitet oeh priser.
Vi har alltsa haft en tillvaxt i arbetsproduktiviteten pa genomsnittligt 5,2 procent. Samtidigt har vi haft en realkapitaltillvaxt - realkapital definierat som fastigheter, maskiner oeh lager - av 5,3 procent, alltsa praktiskt taget lika stor som produktivitetsokningen.
Minskningen av driftsoverskotten innebar en lonsamhetsforsamring,
oeh den belyses i rapporten genom nedanstaende rantabilitetsstatistik.
1960

61

62

63

64

65

66

67

Genomsnitt

Rantabilitet
7.8 7.5 6.2 6.1 6.9 6.6 4.7 4.3 6.3
Utdelningar
0.9 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.8
Sparande
4.6 4.0 3.3 3.2 3.9 3.8 2.3 1.8 3.4
Tabell 2. Industrins rantabilitet (fore skatt), utdelningar oeh sparande, uttryckta i procent av realkapital (inkl lager) under
perioden 1960-67.
1) Edgren-Faxen-Odhner, LOnebildning och samhiillsekonomi, Sthlm 1968.
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Har mats rantabiliteten som rorelseoverskott, efter kalkylerad avskrivning, i procent av realkapital - byggnader, maskiner oeh lager
- fore skatt. Vi ser en genomsnittlig rantabilitetsforsamring under
1960-talet, speciellt markant 1966 och 1967.
Det har anvanda rantabilitetsmattet avviker litet fran dem vi traditionellt arbetar med inom foretagsekonomin, dar vi ocksa tar hansYIl
till foretagets kapitalbehov for kreditgivning och erforderlig likviditet.
For att belysa rantabilitetsutvecklingen med mera gangse foretagsekonomiska matt har jag plockat ut nagra data fran Skandinaviska
Bankens arligen aterkommande bokslutsanalys 80m galler borsbolagen, i forsta hand industri- och handelsforetagen.
For de tre ar da man har gj011 rantabilitetsmatningar - 1966,
1967 och 1968 - har rantabiliteten efter skatt vant 6,0 procent,
5,4 procent och 6,9 procent, genomsnittligt 6,1 procent.
Samtidigt har bolagen haft en omsattningsokning pa genomsnittligt 7,1 procent och en okning av totala tillgangar med 7,7 procent.
De har tva serierna har en tendens att samvariera ganska markant,
i varje fall genoms·nittligt over flera are
Jag bor tillagga att man vid dessa berakningar har utgatt fran
bokforingsvardena och justerat for lagerreserver oeh investeringsfoncler men inte raknat med nagra dolda reserver i anlaggningar och
aktieinnehav. Tar man hansyn hartill, blir det 1,5-2 procent lagre
rantabilitet under perioden.
Vi har alltsa har en rantabilitetsniva 80m knappt nAr upp till vad
aktieagarna skulle ha fatt om de alternativt placerat pengarna i obligationer.
Men detta galler borsbolag. Vi ar intresserade av familjeforetag,
men for clem har vi ingen ordentlig rantabilitetsstatistik. Den basta
for mindre och medelstora foretag som finns tillganglig ar Verkstadsforeningens, och jag har tagit med nagra data ocksa darifran bara
for att se storleksordningen av rantabilitetsmattet oeh kunna jamfora
med vad vi senare kommer fram till.
AT

Antal anstiillda
150-500

1964
65
66
67
68
Genomsnitt
Tabell 3. Rantabilitet efter skatt
1964-68.

500-

7.2
5.8
7.7
4.9
7.3
4.1
5.1
3.1
4.3
4.1
6.3
4.3
for verkstadsforetag under
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Har har man matt rantabiliteten pa ett nagot annorlunda -satt an
i kvartalsskriften. Normalt horde Verkstadsforeningens metod leda
till nagot lagre. siffror an kvartalsskriftens metod. Detta ar aggregerade siffror. Spridningen ar utomordentligt store Jag kan illustrera
den genom att namna att 55 procent av verkstadsforetagen, 80m representerade en tredjedel av de anstallda, hade en rantabilitet som var
mindre an 2,5 procent efter skatt, och ett stort antal av dem hade
negativ rantabilitet.
Detta ar alltsa de osakra siffror vi har for att fragmentariskt helysa
den faktiska rantahiliteten. Forandringssiffrorna torde emellertid
vara ratt palitliga. Gemensamt for alIa matningarna ar att de visar
en nedgang under 1966 och 1967. Underligt nog finner vi har ingen
aterhamtning 1968, sasom fallet var for de studerade borsbolagen.
Om vi mot bakgrund av de data, som vi har tillgangliga, skall
gora nagra antaganden i fraga om krav pa kapitaltillvaxt for foretag,
tror jag det ar rimligt att utga fran ett antagande, att en kapitalokning av, sag 4-5 procent maste anses vara ett absolut minimum for
att man skall kunna mota realloneokningar av den 8torleksordning
vi haft under 1960-talet. Om foretagets soliditet, d.v.s. relationen
mellan eget och frammande kapital, inte skall forsamras, maste foretagets egna kapital oka i s'amma takt 80m totalkapitalet. Det forotsatter i sin tur att rantabiliteten hos de egna kapitalet uppgar till
samma procenttal som den genomsnittliga tillvaxten plus den minimiutdelning, uttryckt i procent av det egna kapitalet, 80m kan erfordras.
Jag kommer i fortsattningen att anta att utdelningar eller uttag
av vinst i form av Ion i familjeforetag hegransas till de belopp, 80m
efter avdrag av privat inkomstskatt erfordras for att betala formogenhetsskatt oeh premier for att gardera sig mot arvsskatt. Dessa uttags
storlek blir da beroende av formogenhetsskatt, arvsskatt och agarens
marginalskatt. For att undvika extrema marginalskatteeffekter raknar
jag lagt ocksa nar det galler den normala inkomst 80m en foretagsledare antas ha; jag antar att han far 50 000 kronor och att det beloppet ar konstant i tiden - 'han far ingen realloneforbattring. Jag
valjer alltsa markant forsiktiga antaganden for att se vart man da
kommer.
Om vi forst bortser fran arvsskatten och bara ser pa formogenhetsskatten, s·kall vi alltsa undersoka, vilken rantabilitet pa det egna
kapitalet som erfordras for att dels mojliggora en tillvaxt pa 5 procent och dels betala formogenhetsskatten. Jag. utgar da fran propositionens regIer, inkluderande det 25.procentsavdrag for familjeforetag
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som foreslagits i formogenhetsintervallet 0.5-2 miljoner. Da kommer
man fram till dessa siffror:
Formogenhet
(tkr)

Rantabilitetskrav
efter skatt (v %)

200
5.4
400
7.0
600
7.6
800
7.7
7.8
1.000
2.000
8.4
Tabell 4. Rantabilitet pa eget kapital for att mojligg,ora kapitaltillvaxt av 5 % och betalning av formogenhetsskatt.
Dessa oeh efterfoljande berakningar har gjorts av eivilekonom
Jan Werding.
Vi. antar alltsa att det galler ett familjeforetag, att den edorderliga tillvaxten ar 5 procent, att inkomsten ar 50 000 kronor, att kommunalskatten utgor 20 procent och att vederborande inte har nagon
formogenhet utom rorelsen - han har t ex inte egen fastighet, utan
hyr. Han har da att mota de i tabellen angivna formogenhetskraven
for att mojliggora tillvaxt och betalning av formogenhetsskatt.
Detta ar rantabilitetskrav efter skatt. Om han gor sina uttag i form
av Ion - vilket ju ar mojligt i enmansagda foretag - ' blir ej rantabilitetskravet fore skatt dubhelt sa hOgt.
Vi bor oeksa observera att detta ar forrantningskraven pa initialfonnogenheten. Allteftersom den stiger stiger forrantningskraven.
Redan vid relativt mattlig foretagsstorlek och formogenhet kommer
man alltsa upp i forrantningsansprak, som ligger over eller i niva
med den faktiska forrantningen under senare ar,men uppenbart ar
att vi skulle behova battre information om familjeforetagens rantabilitetslage for att narmare kunna. diskutera eventuellt gap mellan
faktisk forrantningsformaga oeh de forrantningskrav, som tillvaxt
oeh kapitalskatt staller.
Forrantningskraven stiger givetvis om vi for in arvsskatterna i
hilden. Nar vi gor det, skall vi dock forst hortse fran tillvaxtfaktom
oeh se pa de samlade forrantningskraven som stalls for att man skall
kunna mota enbart formogenhetsskatt och kapitalskatt. Samtidigt kan
vi gora jamforelse mellan de nuvarande reglema, reglerna eluigt
kapitalskatteheredningens forslag och reglerna enligt propositionen
for foretag, med oeh utan ratt till 25 %-avdraget.
Nar det galler att berakna vilket forrantningskrav s'om arvsskatten

46

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 2 APRIL 1970

medfor stalls man infor besvarliga matproblem. Arvsskattern'a ar jn
heroende av en rad variabler: antal barn, hur lange man lever, hur
gammal man ar nar man overtar formogenheten, pa vilket satt man
reserverar sig for arvsskatt, o.s.v.
Har har vi gjort vissa antaganden, som i varje fall i vissa avseenden
torde kunna betraktas sasom forsiktiga. Vi utgar fran att vederborande
har 35 ar pa sig, fran 30 till 65 ars alder, for att genom forsakringar
tacka arvsskatten. Forkortas den planeringsperioden, skarps kraven
hogst avsevart. Vi har antagit att han koper kapitalforsakringar och
betalar arliga premier for clem. Vi finner da dessa rantabilitetskrav
for att mota kapitalskatten.
Formogenhet
vid tilltrad.
(tkr)

Nuv.
regler

Kap.-skatteberedningen

Prop 71
25 %-avdrag

Prop 71
Ej fllJJrllg

200
1.5
1.0
0.9
0.9
400
3.1
2.9
2.9
3.0
600
4.4
4.7
4.0
4.6
800
5.5
6.1
4.7
6.0
1000
6.4
7.4
5.3
7.3
1200
7.1
8.5
5.8
8.4
1500
8.2
9.7
6.5
9.6
2000
9.7
11.8
9.0
10.2
Tabell 5. Erforderlig rantabilitet (efter skatt) pa eget kapital for
att taeka formogenhetsskatt oeh reserveringar for arv5skatt.
Ingen tillvaxt.
Det ar av illtresse att konstatera att 2S-procentsavdraget som loresiagits for att hjalpa familjeforetagen har en inte ovasentlig betydelse
- det leder faktiskt tililagre forrantningskrav an nuvarande regler.
Men samtidigt belyser tabellen nagonting som kanske kommit hort
i den allmanna diskussionen, namligen att det grundlaggande problemet inte ligger i forandringarna, utan i utgangsiaget. Vi ser att
det vid miljonformogenheter ar 'fraga om respektingivande forrantningskrav, aven om man bortser fran kravet pa tillvaxt.
Men dessa tabellvarden ar av intresse endast for den familjeforetagare som kan mota framtida loneokningar genom prishojningar
eller genom icke kapitalkravande rationalisering eller genom enhart
lanefinansiering av erforderlig expansion. Familjeforetagen har ernellertid i utgangslaget i alimanhet en mycket anstrangd kapitalstruktur,
och jag tror att i varje fall banker ser med viss skepsis pa mojlighetema att helt lanefinansiera all framtida expansion. Darfor bygger
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mitt fortsatta resonemang pa att kapitalstrukturen inte far forsamras
ytterligare. Under denna forutsattning beaktas tillvaxtkravet, och det
ar gjort i nasta tabell, 80m enbart galler familjeforetag med 25-procentsavdrag enligt propositionen.
Formogenhet
vid tilltrad.
(tkr)

2%

3%

4%

200
4.8
6.9
8.7
400
6.6
8.7
10.8
12.5
17.4
800
8.8
1600
15.4
17.9
20.3
Tabell 6. Erforderlig rantabilitet efter skatt for kapitalskatt och
kapitaltillvaxt. Familjeforetag med "25 %-avdrag".
Vi har har inte gatt hogre an en tillvaxt pa 4 procent - redan dar
ar man uppe i respektingivande forrantningsansprak efter 8katt. Och
detta trots att vi har valt att illustrera de lagsta rantabilitetsanspraken
under perioden for fonnogenhetsinnehav. (Emedan forsakringspremierna for arvsskatt antagits vara konstanta och kapitalet stiger,
erhalles en over tiden fallande rantabilitetskurva vid ett givet initialkapital. )
Om man gor uttag i form av lon, som ar avdragsgilla, for att hetala
formogenhetsskatt och premier for arvsskatt, hlir inte forrantningsanspraken fore skatt de dubbla i forhallande till tabellvardena.
Det bar understrykas att berakningarna bygger pa antagandet att
foretagaren inte nagon gang under sin livstid far nagon kapitalavkastning 80m ar disponibel forkonsumtion och att han hela sitt liv
nojer sig med en bruttolo·n pa 50 000 kronor.
Fran konsumtionssynpunkt ar han saledes synnerligen jamlik, men
ej fran formogenhetssynpunkt. Jag kan forestalla mig att en ung man
som i 30-arsaldern arver ett miljonforetag och gor upp en kalkyl
av det har slaget maste ha en utomordentligt stark sliiktkansla eller
utomordentligt stark tilltro till bankernas villighet att lana honom
alIt kapital 80m erfordra8 for foretagets tillvaxt for att han inte skall
frestas av tanken att avyttra foretaget och fa sitt kapital i likvid, rorlig
och konsumerbar form.
Det grundlaggande problem som jag har forsakt belysa ar alltsa
vilken forrantning pa det egna kapitalet som erfordras for att utan
forsamring av kapitalstrukturen sakerstiilla en antagen erforderlig
kapitaltillvaxt och de med kapitalbildningen sammanhangande kapitalskatterna.
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De data som varit tillgangliga for att belysa problemet ar. uppenbarligen helt otillrackliga, men jag tycker de ar tillrackliga for att
markera behovet av en fordjupad analys och behovet av battre statistik over foretagens rantabilitet. Jag tycker det yore mycket valkommet om asiktsb'enagenheten i de har fragorna reducerades och insiktsfullheten okades i markant man. Man ser ibland en tendens till att
asiktsbenagenheten och insiktsfullhet ar negativt korrelerade.
Uppenbart ar att kapitalbeskattningen inte far ses som ett statiskt
problem utan maste ses som ett dynamiskt problem. Kapitalskatterna
har sannolikt en tidsmassigt lang och langsam verkningsgrad. Konsekvensema av arvsskattema kan i vissa fall bli uppenbara forst vid
dodsfall. Att, sasom skedde i kapitalberedningens betankande liksom
i propositionen, soka belysa de statsfinansiella konsekvenserna under
status quo-antaganden ar foga fantasifullt och intressant.
Grundproblemet kan mojligen med en viss tillspetsning formuleras
sa har: En fran politisk jamlikhetssynpunkt ej onskvard tillvaxt i ett
foretags egna kapital kan vara ett nodvandigt villkor for ett foretags
fortlevnad inom en generation och samtidigt en omojlig forutsattning
for overlevnad mellan generationema.
Sedan kan vi givetvis borja diskutera och spekulera over familjeforetagens anpassningsproblem, sannolikheten for att man omvandlar sitt kapital till mera likvid form, att man eventuellt flyttar det
over gransema - det senare problemet kommer Ragnar Bentzel att
berora.
Tillat mig bara att i detta sammanhang gora foljande reflektion:
Det ter sig rimligt att ifragasatta visheten i att anvanda en lagstiftning utan internationell jamlike som Medel for att skapa ekonomisk
jamlikhet pa nationell niva, savida inte syftet ar att uppna jamlikhet
genom export av de minst jamlika.

Professor Ragnar Bentzel:
Herr Ordfoande, mina darner och herrar!
Det betankande som kapitalskatteutredningen avgav i 'hostas
har fatt ett ganska blandat mottagande. Vissa tekniska detaljer i det
framlagda forslaget blev klart positivt bemotta men mot den hojning
av arvs- och formogenhetsbeskattningen som forordades riktades hard
kritik fran manga hall. Ayen om den kritiken hade en mangd olika
schatteringar kan man saga att den i framsta rummet riktades mot
att utredningen inte nog beaktat de samhallsekonomiska konsekvenserna av forslagets genomforande. Man hade i sjiilva verket helt

BESKATTNING OCH KAPITALBILDNING

49

underlatit att beakta dessa konsekvenser. Enligt min mening ar detta
ett markligt forfarande. Framlagger man ett forslag till genomgripande ekonomisk-politiska forandringar, ar det val uppenbart att man
maste gora sig vissa forestallningar om de samhallsekonomiska konsekvenserna av forslaglets genomforande. I annat fall famlar man
ju helt i blindo. I varje fall da det galler skattepolitiken bor val dell
naturliga gangen vara den att man s.a.s. gar "bakifran" och fragar
sig hur det samhalle skall se ut som man onskar se forverkligat och
sedan fragar sig hur skattesystemet skall utformas for aU samhallsekonomin skall utvecklas i onskad riktning. I kapitalskatteutredningen
talar man hara lite i allmanna ordalag om jamlikhetsstravanden och
sedan fixerar man nagra skatteskalor utan nagon narmare motivering.
Inte heller i den nyligen framlagda propositionen finns nagon
narmare diskussion om principer och konsekvenser. Uppenbart ar
emellertid, att finansministern vid propositionens utarhetande tagit
hansyn till de samhallsekonomiska verkningarna pa ett helt annat
satt an vad utredningen gjort. Jag tanker da narmast pa den sarhehandling som givits at familjeforetagen men aven pa de ovriga punkterna, dar propositionen avviker fran utredningens forslag. Propositionen andas darigenom vasentligt mindre godtycke an utredningens
betankande. Kvar star emellertid att man - nar nu utredningen var
sa torftig i det avseendet - skulle onskat sig lite mer diskussion om
syftemal, allmanna principer och samhallsekonomiska verkningar i
propositionen. Vad jag da tanker pa ar fragor av typen: Vad ar sjalva
syftemalet med de foreslagna forandringarna? Hur skall vi se pa
arvs- oeh formogenhetsskatternas roll i vart totala skattesystem?
Vilken roll skall kapitalskatterna spela i den utjamningspolitik, som
nu ar aktueII? Vilka konsekvenser har forandringar i kapitalskatterna
for sparande, foretagsamhet, nyetablering etcetera? Vilka mojligheter
llar vi i vart land att med bibehallande av ett nagorlunda fritt internationellt samarbete utnyttja kapitalskatter sasom instrument for en
utjamningspolitik utan att risker uppkommer for kapitalflykt och
brain drain?
Jag ar val medveten om de stora svarigheter som ar forenade med
besvarande av fragor av detta slag. Att sadana svarigheter foreligger
kan emellertid enligt min mening pa intet satt tas till intakt for ett
avstaende fran att gora forsok att bilda sig en uppfattning om hur
svaren ser ut. Aven om man inte kan fa helt entydiga svar kan man
kanske i alIa fall komma en bit pa vag oeh det maste ju i alIa fall
vara battre an att inte komma nagonstans aIls.
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Avsikten med mitt framtradande hal" i dag ar att inleda en diskussion om kapitalskatternas samhallsekonomiska betydelse och det skall
jag gora med utgangspunkt fraR de forslag som finansministern gor
i sin proposition. Jag viII da fran borjan framhalla att min avsikt
ar icke att gora 11agra politiska stallningstaganden i den ena eller
den andra riktningen utan jag skall forsoka att halla mig pa det analytiska planet.
Lat mig da forst i korthet ta upp fragan om sjalva syftemalet med
den omlaggning av kapitalskattema, som foreslas i propositionen.
Vad da forst formogenhetsskatten betraffar sa innebar ju forslaget
egentligen ingen okning av den totala formogenhetsbeskattningen
utan endast en omfordelning fran sma och medelstora formogenheter
till de verkligt stora formogenheterna. Motiveringen for en sadan
omfordelning ar emellertid ytterst knapphandig och braeklig. Finansministern talar lite allmant om ekonomisk utjamning oeh hanvisar
hal" till att principerna for kapitalbeskattningen sammanfaller med
dem for inkomstbeskattningen. Men ar den analogin riktigt barande?
Om man via forandringar i inkomstskattema gor en omfordelning
fran stora illkomster till sma oeh medelstora inkomster kan den atgarden utan tvekan betraktas som ett led i en politik syftande till
okad ekonomisk jamlikhet. Men nar det galler ell omfordelning av formogenhetsskatten ar situationen delvis en annan. Da ar det fraga om ell
omfordelning mellan endast den grupp av individer som utgor det
ekonomiska toppskiktet i landet. Det blir - schematiskt uttryckt en omfordelning bara inom overklassen. Huruvida en sadan omfordelning verkligen ar att bet:rakta som ett led i en allman jamlikhetspolitik, tycker jag for min del ar ytterst tveksamt. Jag hal" lite svart
att se hur man kan se ett skatteforslag som gynnar ett par hundratusen fonnogenhetsagare med formogenheter upp till en halv miljon
kronor som ett led i en jamlikhetspolitik, aven om" forslaget innebar
en skatteskarpning for det tiotal tusen som hal" formogenheter over
halvmiljongransen. Naturligtvis kan man ha olika uppfattningar pa
den punkten men nog for att det ar svart att betrakta jamlikhetsargumentet som sarskilt tungt vagande.
Nu finns det i sjalva verket i kapitalskatteutredningens betankande
nagot som mojligen kan tolkas sasom ett motiv for dell hal" omfordelningen av kapitalskattebordan. I utredningen sags att man tagit
stor hansyn till resultaten av de gjorda statistiska undersokningarna
och de resultat man refererar till ar formogenhetsfordelningens
utveekling under senare are Enligt utredningens mening hal" formo-
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genhetstillvaxten varit kraftigare hos de verkligt stora formogenheterna an hos de medelstora. Man uttryeker saken sa, att de stora formogenheterna kunnat vaxa oeh kunnat vasentligt forkovras medan
daremot de medelstora formogenheterna ha.r haft stora svarigheter att
havda sig. Denna slutsats drar man av statistiska uppgifter over formogenhetsfordelningens utseende under ett antal are
Naturligtvis ar det helt orimligt att, som· utredningen gor, dra en
sadan slutsats, sa lange man inte vet hur de enskilda formogenheterna
har utveeklats fran ar till are Det ar ju ingalunda sakert, att de formogenheter, som 1968 tillhorde miljonklassen ar identiska med dem
som ar 1953 eller 58 tillhorde den klassen. Det kan ju myeket val
vara sa - oeh det ar dessutom myeket troligt att det verkligen ar
sa - att 1968 ars miljonformogenheter tidigare tillhorde den grupp
som utredningen benamner sma eller medelstora fonnogenheter oeh
att manga av de tidigare miljonformogenheterna sprangts genom
dodsfall oeh arv oeh darigenom hamnat i mellanklassell. Det kan
darfor i sjalva verket myeket val ha varit sa, att det ar de medelstora
for~ogenheterna 80m vaxt mest.
Den slutsats som utredningen drar betraffande formogenhetstillvaxten i olika formogenhetsklasser, saknar saledes helt oeh hallet
stod i det forebragta statistiska materialet. Det ar har fraga om ell
direkt - . oeh elementar - feltolklling av statistiska data. Konstigt
nog hal" man oeksa inom finansdepartementet tydligen gatt pa samma
nit, oeh eftersom den har formenta utveeklingen av formogenlleterna
ar ett huvudmotiv for den omfordelning av formogenhetsskatten som
foreslas, sa vilar i sjalva verket hela forslaget pa en missuppfattning.
Det tyeker jag ar en ganska allvarlig historia.
Lat mig sa efter detta konstaterande. overga till att i korthet ga
in pa kapitalskatternas raison d'8tre fran rent fordelningsmiissiga synpunkter. Jag tanker da enbart pa skatternas direkta verkningar pa
inkomst- oeh formogenhetsfordelningen oeh bortser helt fran verkningarna pa den samhallsekonomiska utvecklingen i ovrigt.
For att da borja med arvsskatten kan vi saga foljande: Det framhalls oita att forekomsten av arv ar odemokratiskt oeh orattvist gellom
att arvet ger vissa individer helt ofortjanta fordelar framfor andra.
Existensen, av arv, menar man, strider mot princip,en att alIa skall
ges samma chans hal" i livet.
Att det ligger stor tyngd i dessa argument a1" val svart att forneka,
liven om man samtidigt maste medge att e.tt avskaffande av arvsinstitutionen skulle innebara en betydande inskrankning i den enskildes
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ratt att disponera over sina tillgangar och darigenom strida'mot en
annan demokratisk princip, namligen valfrihetsprincipen. Hur 80m
heIst sa ar det val anda sa, att den konflikt som uppenbarligen rader
mellan arvsinstitutionen oeh den demokratiska jamlikhetstanken ar
ett betydande problem for det demokratiska samhallet. Och att en
ganska langtgaende beskattning av arv ar berattigad fran fordelningssynpunkt for att utjamna de ekollomiska skillnaderna mellan personer, som varit kloka nog att lata sig fodas av formogna foraldrar
oeh de som inte haft samma tur har i livet, det kan val knappast
fornekas.
Lat mig sa tillagga att arvsskatterna brukar motiveras ocksa med
att de ar agnade att motverka formogenhetskoncentrationen i samhallet.
Nar det sa galler formogenhetsskatten ar forhallandena kanske
lite mer komplicerade. Om vi da tanker pa att formogenhetsskatten
inllebar att av tva personer med lika stora inkomster - inklusive
kapitalinkomster - den far betala mest skatt, sam har den storsta
kapitalinkomsten. Vad ligger det for ideologi bakom det? Jo, vi maste
viiI anda saga oss, att av tva personer med lika stora inkomster den
befinner sig i en hattre ekonomisk situation som har en formogenhet
an den som inte har en formogenhet, darigenom att den forre har
n10jlighet att konsumera sitt ackumulerade kapital, vilket den andre
personen inte hare Man kan ocksa saga att om den har formogenhetsagaren bibehaller sin formogenhet intakt, sa bor han efter pensionsalderns intrade rimligen fa storre inkomster an sin medbroder aven om hans tjanstepension hlir lagre. Dock maste man har abservera, att det utrymme som ges for formogenhetsbeskattningen for att
s.a.8. nollstalla de har tva personernas ekonomiska situation ar ganska
begransat. Redan en mycket mattlig formogenhetsskatt kan vara tillracklig for en sadan nollstallning, och det ar helt klart att den skattesats som fordras darfor ar starkt beroende av aldem hos personen
i fraga. Konsekvensen harav skulle egentligen bli att formogenhetsskatten graderades efter alder, men av nagon anledning som jag aldrig
riktigt forstatt, sa har det ju alltid ansetts orimligt att aldersgradera
skatteskalor.
Det rna har kanske papekas, att det fordelningsmassiga motivet
for formogenhetsskatten i sjalva verket blir desto starkare ju mer
progressiv inkomstskatten are Om vi tanker oss ett samhalle dar inkomstskatten ar sa starkt progressiv att alIa inkomstskillnader helt
elimineras, dar bli formogenhetsinnehavet den enda kallan till eko-
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nomisk olikhet mellan medborgarna. lett sadant samhalle maste
givetvis jiimlikhetsideologin primart riktas mot fonnogenhetsinnehavet. I ett samhiille som det vi lever i oeh dar man mer eller mindre
oppet accepterar inkomstskillnader beroende pa olikheter i utbildning, begavning, initiativkraft, arbetsamhet etc, dar blir ju formogenhetsinnehavet bara en bland manga kiillor till ekonomiska olikheter
mellan medborgarna oeh dar finns det diirfor mindre anledning att
i jamlikhets8kapande syfte skjuta in sig just pa fonnogenhetsinnehavet.
Mot det argument for en formogenhetsskatt, som nu framforts kan
riktas den kritiken, att det kanske bara galler formogenheter som
uppkommit genom arv eller kapitalvinster men daremot inte formogenheter 80m uppkommit genom eget sparande. Man kan ju fraga
sig vad det finns for rationellt fordelningsmassigt motiv for en formogenhetsskatt som man byggt upp genom eget sparande. Skall det
inte vara vars och ens ensak hur man tidsmassigt viII forlagga sin
konsumtion oeh om man valjer att spara i borjan av sitt liv och sedan
konsumera sitt sparkapital, nar man blir aldre, ar det dB. rimligt att
man blir belastad med en formogenhetsskatt?
Den nu resta fragan tycker jag man maste besvara nekande. KOllaekvensen darav blir da den att man i huvudsak bor se formogenhetsskatten sasom ett komplement till arvs- oeh kapitalvinstbeskattningen.
Vid en hundraprocentig beskattning av arv oeh kapitalvinster skulle
en formogenhetsskatt inte ha nagot existensberattigande, och att vi
i dag har en formogenhetsskatt skulle kunna sagas vara en konsekvens av att vi endast ofullstandigt beskattar hort arv och kapitalvinster..Med det synsattet kan vi ocksa saga, att ju mer vi hojer arvsbeskattningen desto mindre anledning har vi att hoja formogenhetsskatten. Detsamma galler kapitalvinstbeskattningen. Vi har har salunda ett substitutionsforhallande mellan a ena sidan arvs- och kapitalskatterna och a andra sidan fo-rmogenhetsskatten.
Slutsatsen av vad som nu sagts kan sagas vara, att vi fran rent fordelningsmassiga synpunkter sett har starka motiv for en avsevard
beskattning av arv. Fordelningsmassiga argument talar oeksa for
en beskattning av formogenheter. Hur langt man skall driva denna
beskattning av arv och formogenheter blir da helt och hallet beroende
pa hur man viII att vart samhalle skall se ute Anser man att all privat
kapitalavkastning innebar en ekonomisk orattvisa kan man naturligtvis
ga hur langt som heIst oeh losa hela fragan med en lOO-procentig
formogenhetsskatt. Gor man det hamnar man givetvis i ett rent statskapitalistiskt system oeh da far man ta konsekvenserna av alIt vad
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det innebar. Anser man daremot att vart samhalle aven i fortsattningen
skall ha karaktaren av ett huvudsakligen privatkapitalistiskt samhiille
sa blir utrymmet for kapitalskatterna vasentligt begransat. Dii far
man ju sa att saga halla sig till det privatkapitalistiska systemets
spelregler med alIt vad det innebar. Man far da inte driva kapitalbeskattningen langre an vad som ar forenli,gt med det privatkapitalistiska systemets bibehallande oeh med den utveekling av ekonomin
som man onskar.
Naturligtvis kan man i det har sammanhanget inte betrakta l(apitalskattema fristaende fran andra skatteformer utan man maste se hela
skattesystemet som en enhet oeh det blir da givetvis forutom kapitalskatterna aven inkomst- oeh kapitalvinstbeskattningen 80m kommer
in i bilden. Egentligen kan man darfor inte diskutera kapitalbeskattningen utan att ta upp hela skattesystemet. Olyekligtvis nog blir det
ofta sa att man vid forandringar i den ena eller andra skatten betraktar
ovriga skatter sasom givna, i stallet for att ta ett samlat grepp over
hela skattesystemet.
Det konstitutiva draget hos kapitalskattenla ar att de traffar kapitaloeh inte arbetsinkomst. For dem som betraktar kapitalinkomster
som ofortjanta ar det naturligtvis en fordel, men fran samhallsekonomisk synpunkt kan det oeksa ha vissa naekdelar. Det medfor
minskat ineitament till sparande vilket kan vara allvarligt nog, men
jag tror att kapitalskatterna har allvarligare konsekvenser dels for
foretagandet oeh foretagsledningen, dels for kapitalets regionala fordelning mellan vart land oeh andra lander.
Sven-Erik Johansson har nyss pekat pa de svarigheter som familjeforetag stalls infor pa grund av formogenhets- oeh arvsskatterna.
Lat mig bara tillagga att erfarenheten talar for att smaforetagen
spelar en utomordentligt viktig roll for det ekonomiska framatskridandet, oeh det ar savitt jag forstar av den allra storsta vikt att vi
tillvaratar den foretagaranda, den uppfinningsrikedom oeh den arbetsamhet som finns hos vara smaforetagare oeh potentiella smaforetagare.
Tyvarr har vi kunnat konstatera under senare ar att foretagsbildningen har varit utomordentligt ringa, oeh det yore myeket vardefullt
att fa kunskap om huruvida det ar ett forhallande som sammanhanger
med vart skattesystem. Ar det det, har vi all anledning att fran den
utgangspunkten se over vart skattesystem.
Men det ar naturligtvis inte bara for smaforetagen som kapitaIbeskattningen har en negativ verkan. Jag tanker narmast pa att kapi-
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talskatterna medfor minskad tillgang till riskvilligt kapital. De sanker
aktiekurserna, oeh darigenom minskas foretagens mojligheter att
finansiera sin tillvaxt med nyemission. Att en langt driven kapitalbeskattning diirigenom kan fa allvarliga konsekvenser ar helt uppenbart.
Kapitalbeskattningens negativa effekter pa foretag oeh foretagande
forstarks naturligtvis av att var nuvarande beskattningsratt ar sadan
att man kan flytta over formogenheter fran objekt som traffas av .
skatten till objekt som inte traffas av skatten - jag tanker pa konst,
antikviteter, frimarken o.s.v. Nagot positivt i en sadan omfordelning
kan jag inte se, oeh jag tror darfor, att kapitalskatteutredningen ar
inne pa ratt vag nar den avvisar skattskyldighet aven for tillgangar
av det har slagel.
Lat mig sa komma till den internationella fordelningen av kapital!
Som framgar av kapitalskatteutredningens betankande toppar vi
den internationella ligan vad galler formogenhetsbeskattningen, oeh
vi ligger pa en myeket framstaende plats oeksa nar det galler arvskatt.
I kombination med hog inkomstskatt maste det naturligtvis innebara
ett betydande ineitament till overforing av kapital fran vart land till
andra lander.
Uppenbarligen har en sadan overforing agt rum under flera ar
- begreppet skattesehweizare ar ju inte nytt. Myeket talar emellertid
for att den legala oeh illegala kapitalflykten fran vart land aeeelererat
under det senaste aret, oeh det ar en utveckling som vi alIa maste
betrakta sasom ytterst allvarlig. Forlusten av nagra miljarder kanske
inte spelar sa stor roll i oeh for sig, men konsekvenserna for betalningsbalansen ar allvarliga i sammanhanget.
Hur stort utflodet av kapital for narvarande ar vet vi inte, eftersom
det inte gar att utlasa ur statistiken. Man kan oeksa diskutera vad
som skall menas med kapitalflykt. Myeket talar emellertid for att
det galler stora belopp - personligen skulle jag tro att det ar fraga
om atskilliga hundra miljoner under den senaste tolvmanadersperioden, oeh vi kan utga fran att var betalningsbalans. skulle tett sig mindre
oformanlig om denna kapitalutstromning inte hade agt rum. Darmed
viII jag naturligtvis inte pasta att kapitalflykten ar den primara orsaken till vara bekymmer med betalningsbalansen.
Mot bakgrund av den kapitalflykt som nu ager rum kan man fraga
sig om den omfordelning av formogenhets- oeh arvsskatterna som
finansministern foreslagit var riktigt valbetankt. Har man inte anledning tro att benagenheten att flytta kapitalet; oeh kanske oeksa
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sig sjalv, till utlandet vaxer mycket kraftigt med kapitalets storlek?
De potentiella skatteschweizama ar de som har mycket stora kapital,
oeh darfor maste en omfordelning av kapitalskattema av den typ
80m finansministern nu har foreslagit vara agnad att oka ineitamentet
till kapitalflykt. Med tanke pa att denna omfordelning har motiverats
sa svagt tycker jag att man verkligen har anledning att fraga sig, om
den ar sarskilt listig.
Eftersom kapitalflykten ar av sa fundamental betydelse for bedomningen av hela det svenska skattesystemet tycker jag det ar otillfredsstallande att vi har sa dalig statistisk information om utflodet
av kapital.Vore det inte en angelagen uppgift for rikshanken att verkligen hemoda sig om att fa fram och offentliggora statistiska data
om det som pa ett eller annat satt skulle kunna definieras som kapitalflykt?
Nu kan man kanske saga att varken finansministerns forslag eller
kapitalskatteutredningens forslag innehar sa hetydande skatteskarpningar att de skulle motivera en sa stOf kapitalflykt fran vaft land.
J a, det kanske ar pa det viset, men for min del tror jag att manga
personer for narvarande under intryck av den allmanna jamlik:hetsdebatten uppfattar de har foreslagna forandringarna bara som ett
forsta steg i en utveckling mot en successiv skarpning av saval inkomst- som formogenhetsheskattningen oeh att det ar just denna uppfattning som har formatt folk att flytta over kapital till andra lander.
Det ar hl.a. av den anledningen jag tror att ett klargorande av syftemal med och allmanna principer for kapitalheskattningen skulle vara
vardefullt.
Som jag nu har {orsokt visa har kapitalheskattningen vissa fordelar
om man ser den fran fordelningssynpunkt, men den har vissa nackdelar om man ser den fran samhallsekonomisk tillvaxtsynpunkt. Man
kan naturligtvis stalla sig fragan, huruvida man via nagon annan
beskattning skulle kunna komma i en hattre situation, sa att man
fick samma fordelningseffekter men en mindre negativ samhallsekonomisk effekt.
Att svara pa den fragan ar naturligtvis svart, och jag viII pa intet
satt saga att jag kan gora det. Jag kan val forst oeh framst saga att
det inte skulle vara sarskilt lampligt att utnyttja en skarpning i progressionen i inkomstskatten till att sanka fonnogenhetsskatten, men
vore det kanske inte lampligt att sanka formogenhetsskatten oeh i
stallet hoja arvsskatten? Som jag sade nyss kan vi se de tva skatterna
som suhstitut eller komplement till varandra - den ena stoder den
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andra. Nu ar det naturligtvis svart att saga vilka effekter en hojning
av arvsskatterna far, men personligen misstanker jag att man skulle
fa minskade negativa effekter genom en omskiftning fran formogenhets- till arvsskatt.
Om vi gar den sistnamnda vagen, sanker formogenhetsskatten oeh
hojer arvsskatten, vet vi att det kan uppsta vissa likviditetsproblem
for en mangd foretag, inte minst for familjeforetag. Dessa problem
kan emellertid losas, exempelvis genom att man ger skattedrabbade
aterlaneratt.
Man kan naturligtvis tanka sig oeksa en del andra alternative Det
ar val inte orimligt att bredda underlaget for formogenhetsskatten
oeh beskatta aven sadana ieke pekuniara tillgangar 80m leder till
ojamnheter i den ekonomiska situationen for folk - jag tanker da
framst pa sadant som utbildning, begavning, pensionsratt o.s.v.
Sedan skulle man val naturligtvis kunna vara myeket mer radikal.
Utan att har vaga foresla nagot tyeker jag att det yore skal i att verkligen tanka igenom, om man inte skulle kunna vinna myeket genom
att overga fran en inkomstskatt till en expenditure tax. Gjorde man
det, skulle man kunna losa manga problem bade pa ett fran jamlikhetssynpunkt tillfredsstallande satt oeh pa ett satt som skulle gora
att de negativa samhallsekonomiska effektema blir mindre.
Det kapitalutflode som vi nu bevittnar aktualiserar i sjalva verket
den for hela var ekonomi sa fundamentala fragan, vilka mojligheter
vi har i vart land att utan risk for kapitalflykt oeh brain drain bedriva
en mera aktiv jamlikhetspolitik an man gar i andra lander. I den
diskussion som hittills har forts i vart land har myeket liten hansyn
tagits till arbetskraftens Deh kapitalets internationella rorlighet. Vi
maste emellertid gora klart for oss att sa lange vi tillater en sadan
rorlighet - oeh det ar vi val alIa overens om att vi bar gora - ar
vara mojligheter att fora en langtgaende utjamningspolitik starkt
beskurna. Det finns uppenbarligen granser for den merbeskattning
i forhallande till utlandet som vi !{an tillampa utan att flykten av
kapital, initiativkraft Deh begavning till utlandet blir forodande for
var samhallsekonomiska utveekling.
Var grans-en gar vet vi inte, men for kapitalbeskattningens del har
vi nu fatt en liten paminnelse om att vi kanske narmar oss gransen.
Daremot har vi annu inte kunnat konstatera nagra vidare tendenser
till brain drain, i varje fall inte pa det akademiska planet. Huruvida
vi haft nagon namnvard emigration av driftiga foretagare ar jag mera
osaker om. Det talas visserligen da Deh da om enstaka fall, men det
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ar svart att dra nagra mera generella slutsatser darav. Daremot forefaller det vara helt uppenbart att vart skattesystem pralctiskt taget
helt omojliggor inflode av hogt kvalificerade utlandska experter. Att
ett sadant inflode skulle kunna vara av stort yarde for vart lands
ekonomi rader inget tvivel om. Det ar ocksa klart att vart skattesystem ar en utomordentligt effektiv sparr mot ett inflode av personer
med kapital. Vi har darfor ingen mojlighet att tillgodogora oss de
fordelar som exempelvis Schweiz har och som innebar att kapital
tillfors landet sa att saga gratis.
Hittills har jag 11ela tiden utgatt fran att en okad ekonomisk jamlikhet ar onskvard. Det har jag gjort darfor att jag tror att var regering och den overvaldigande delen av var befolkning ar av den uppfattningen. Men da uppstar fragan: vad man ar beredd att betala for
en okning av jamlikheten. Det torde anda vara svart att pasta att en
politik som syftar till okad ekonomisk jamlikhet ocksa leder till okad
tillvaxttakt i ekonomin. Savitt jag forstar maste vi rakna med att det
foreligger en malkonflikt melIan jamlikhet och tillvaxt. Darmed ar
naturligtvis inte sagt att vi inte skall bedriva jamlikhetspolitik det kan ju vara sa att den valfardsokning som uppkommer genom
okad jamlikhet uppvager den forlust som uppkommer genom minskad
tillvaxttakt - men jag tror det ar vasentligt att man gor klart for
sig att okad jamlikhet kostar nagonting i framstegstakt och att man
bor borja fundera over vilket pris man ar beredd att betala.

-jOrdforanden: Det ar manga problem som har tagits upp: Hur
kan man motivera kapitalskatten ur fordelningssynpunkt? Hur paverkas foretagens tillvaxttakt pa mikroniva av kapitalbeskattningen?
Hur paverkas nyetableringen av foretag? Hur paverkas foretagens
och hushallens allokering mellan realkapital och andra formogen..
hetsobjekt? Hur paverkas den internationella fordelningen av bade
finansiellt och manskligt kapital av kapitalbeskattningssystemet?
Bentzel tog upp betalningsbalansfragan. Jag vet inte om han inkluderade fragan hur val av land vid nyetablering sker. Om nya ideer
och potentiella innovationer kommer till stand bland svenskar, vilken
effekt har skattesystemet pa val av land nar innovationen skall exploateras?
Lat mig stalla en fraga till Sven-Erik Johansson. Du belyste vad
som hander foretag med ett kapital av 2 miljoner och darunder.
Effekten av de foreslagna skatterna sammanhanger med den speciella
behandling som foretag med mindre an 2 miljoner i kapital far pa

BESKATTNING OCH KAPITALBILDNING

.

59

grund av det 25-procentiga avdraget. Hur paverkar skatteforslaget
foretag med mer an 2 miljoner i kapital? Blir det en troskel dar?
Docent Dag Helmers: Jag har inte gjort nagon berakning av hur
det staller sig nar formogenheten ar nagot over 2 miljoner kr, men
jag tror inte det blir nagon avsevard troskeleffekt.
Ordforanden: Betyder det att det blir nagorlunda successivt okade
forrantningsansprak aven nar kapitalet overstiger 2 miljoner?
Docent Dag Helmers: Ja.
Professor Sven-Erik Johansson: Men da ar vi uppe i tvasiffriga
forrantningsansprak, oeh gapet mellan dessa ansprak oeh den forrantning som kan uppnas i svenskt naringsliv ar sa stort att fragan
ar ointressant.
Docent Dag Helmers: Den lampligaste formen att driva en mindre
eller medelstor rorelse ar att den ags av en utlanning.
Ordforanden: Sven-Erik Johansson menar tydligen att det inte
spelar DagOn roll om man ar 10 procent eller 20 procent pa den negativa sidan.
Professor Sven-Erik Johansson: Just det.

-j-'
Docent Dag Helmers: Herr ordforande! Om man ser pa med vilket allvar
j amlikheten diskuteras hlir man forvanad over med hur litet allvar forutsattningarna for en jamlikhetspolitik har studerats. Man maste se de tva skattepropositionerna som en enhet. Syftet med forslagen ar att astadkomma en
omfordelning.
Allmiinna skatteheredningen gj orde ett forsok att ta reda pa vilka som var
laginkomsttagare oeh varfor de var laginkomsttagare. Man fann dock att en
mer djupgaende undersokning maste goras och satte till Higinkomstutredningen for att ta reda pa hur det faktiskt forhaller sig. Nu har man lagt fram
en inkomstskatteproposition utan att pa nagot satt utnyttj a det materialet.
Det ar mycket mojIigt att det basta ar att komplettera skatteatgarder med andra
atgarder, men om detta far riksdagen inget besked forran den har fattat sitt
besIut.
For att fa klarhet i verkningarna pa sparande etc. maste man, sasom har
har sagts forut, ta hansyn till samtliga skatter. Det ar uppenbart att inkomst-

60

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRXDE DEN 2 APRIL 1970

skatten skarps avsevart for atskilliga personer med inkomster over cirka 30 000
kronor. Om den inkomstutveckling fortsatter som vi haft under 1960-taIet,
kommer med sakerhet i slutet av 1970-talet ingen inkomsttagare att fa hehalla
mer an en tredjedel av sin loneforbattring. Denna skarpning av inkomstskatten
skarper ocksa skatten pa kapitalvinster, och jamsides med formogenhetsskatten
skarps alltsa skatten pa avkastningen av kapital.
Nu skall man inte tro att det ar fraga om nagon sarskilt stor omfordelning
mellan stora och sma formogenheter. Tar man hansyn till penningsvardeforandringen, ligger den s.k. halanspunkten vasentligt Higre an vad den i den
allmanna debatten pastas ligga.

(Ordforanden: Var ligger den?)
Jag skulle tro att den for formogenhetsskatten ligger vid 250 000 kronor
i stallet for vid 450000 kronor.
Meningen med kapitalskatteberedningen var att inkomstskatten, skatten
pa kapitalvinster, formogenhetsskatten och arvsskatten skulIe samordnas. Nagon
utredning har emellertid inte gj orts, utan man har hara sagt att eftersom en
kapitalvinstskatt inforts, ar det skal att skarpa de andra kapitalskatterna.
Diskussionen i utlandet har gatt helt andra vagar. Dar har man valt olika
former av skatter, och manga Hinder har stannat for arvsskatt plus kapitalvinstskatt men avstatt fran formogenhetsskatt.
Det finns alltsa i dag ingen ordentlig utredning om effekten av de olika
skatterna. Dessutom har vi tva olika typer av kapitalvinstbeskattning: en pa
vardepapper och en pa fastigheter.
Rent juridiskt sett ar formogenhetsskatten utomordentligt dalig, och den
skulle inte bli battre om den omfattade aven losore. En sadan ohjektskatt
fordrar en vardering av tillgangar varje are Nagon korrekt vardering av olika
personers tillgangar som fordras for en lik£ormig behandling sker inte. Vi
vet t.ex. att man i ett visst Ian inte hor driva familjeforetag, eftersom suhstansvardena bedoms helt annorlunda an pa andra hall. Dessa ojamnheter blir
mer markerade jn mer skatten skarps. En formogenhetsskatt ar tekniskt ohanterlig darfor att en korrekt arlig vardering inte kan presteras.
Reglerna for familj eforetag ar nu forsedda med atskilliga tekniska villkor:
foretagen skall forhalla sig pa ett visst satt, fordelningen av foretagets formogenhet skall vara pa ett visst satt, o.s.v. Nu sags det i propositionen att
detta ar ett grovt tillyxat provisorinm, som skapar troskelproblem. Man tvingar
iinda familjeforetagama att anpassa sig efter Iagstiftningen. Aven om den
bara kommer att galla i tva ar, maste alIa vidta sadana atgarder att de kan
utnyttja lagstiftningen. Det foranleder en miingd transaktioner, eftersom man
inte vet nar man far tegelstenen i huvudet eUer nar man hlir overkord av
en hi!.
Den tekniska utformningen ar alltsa ganska bristfallig fran juridisk synpunkt, men det blir naturligtvis sa' nar man inte ger sig tid att utreda saken
ordentligt.
I princip ar naturligtvis sadana har regier om faniiljeforetag felaktiga,
eftersom de innebar att en viss form av sparande skall gynnas framfor en
annan form. Nyemissionsverksamheten i storforetag anses mindre intressant
an finansieringen av familj eforetag. Det ar en internationell erfarenhet att
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man, nar man driver kapitalbeskattningen for langt, tvingas tillgripa oneutrala atgarder for att inte astadkomma rena olyckor.
Vi har forsokt gora en berakning av hur stora nyemissioner de storre
foretagen maste gora per ar under 1970-talet for attastadkomma en utveckling som anses rimlig. Ekonomerna sager att det galler ett belopp pa melIan
loch 1,5 miljarder om aret. Hushallssparandet sjunker, inkomstbeskattningen
skarps, och samtidigt okar behovet av kapital inom alIa sektorer.
Har togs nagra internationella aspekter upp, och moj ligheterna till inflode
av kapital namndes. Jag har fragat en bankman som har lang erfarenhet av
sadana har arenden, och han kanner inte till nagot fall fran efterkrigstiden
dar en person med formogenhet har flyttat till Sverige. Nar jag fragat mina
vanner bland skattekonsulterna har de sagt att det lar ha kommit en norrman
<IV misstag, men han omyndigforklarades· och flyttade tillbaka till Norge.
Jag skall gora en kort internationell j amforelse. Nar finansministern vid
sin presskonferens viftade med Faxens artikel i Arhetsgivaren, kunde man
tala om suveranitet lika med provinsialism. Det har sagts att arvsbeskattningen
horde skarpas nagot. Vi ar nu uppe i 65 procents marginalskatt for barns
arvslott. I Danmark kommer man aldrig over 20 procent, i Finland aldrig
over 11, i Frankrike aldrig over 20 och i Vasttyskland aIdrig over 15 procent
- jag tror man maste arva 10 miljoner DM for att komma upp till 15 procents arvsskatt i Vasttyskland. Redan i dag kommer vi upp till en marginalskatt av 20 procent vid ett arv pa 100000 kr - i Norge galler den arvsskatten
vid 200000 kr, i Storhritannien vid ca 400 000 och i USA vid ca 600 000 skr.
Danmark, Finland och Norge har sankt sina formogenhetsskatter. Finland
hade tidigare den hogsta formogenhetsskatten i varlden men sankte den bl.a.
med hansyn till familjeforetagen. Den hogsta skattesatsen ar nu 2 procent,
men man har ocksa i Finland en sparr som innebar att ingen behover betala
mer an 70 procent av sin inkomst i skatt. I Danmark ar formogenhetsskatten
hogst 0,9 procent, i Norge 1 procent och i Vasttyskland 1 procent.
Att skillnader i arvs- och formogenhetsbeskattning paverkar kapitalets rorlighet ar ett allmant kant faktum. For mer an tio ar sedan papekade en vetenskaplig grupp inom EEC-kommissionen med professor F. Neumark som ledare
att aven mindre differenser kan bli avgorande for kapitalets placering. Bl.a.
namndes det att man mom en gemensam marknad inte kan tolerera en sadan
olikhet som att formogenhetsskatten i vissa fall ar avdragsgill och i andra
fall inte ar det. lett foredrag i England sade han att engelsmannens· kvarlatenskapsskatt skulIe behova sankas i framtiden, trots alIa dess mojIigheter
till kringgaende.
Professor Bentzel talade om en utgiftsskatt - det skulIe alltsa vara en
progressiv utgiftsskatt?
(Professor Ragnar Bentzel: Ja.)

Det gar givetvis att infora en sadan, men det forutsatter ett deklarationsformular 80m ar oandligt mycket kusligare an vad vi i riksskattenamnden
numera faststaller. Vid taxering till en utgiftsskatt maste man namligen ta
hansyn till forvarvens varaktighet i tiden, om skatten skall vara rattvis. Om
man koper en koksstol, ar det omedelbar. konsumtion, men koper man en
gustaviansk stol pa Kvaliteten, ar det ett vardebestandigt forvarv, och da skall
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inte heIa utgiften beskattas omedelbart. Pa sa satt maste fordelningsplaner
upprattas for hela bohaget. Danskarna har studerat detta alternativ ingaende
men avstatt ifran det.
Arbetskraftens rorlighet paverkas naturligtvis av manga faktorer utover
de skattemassiga. Ungdomarna med sin allmanna bakgrund ar vasentligt
rorligare an i varj e fall j urister av min generation, oeh de vet att de i Sverige
kommer att fa hehalla hogst en tredjedel av vad de i framtiden tjanar ytterligare - ar det riktigt duktiga, far de hehalla mindre. Professor Bentzel har
redan konstaterat att vi inte kan fa vissa specialister till Sverige oeh att man
darfor maste forlagga vissa aktiviteter utomlands. Speeialisterna ar vana vid
att ha en viss behallning efter skatt, oeh de svenska foretagen kan inte erbjuda
dem den nettolonestandard de ar vana vide Darfor forlaggs inom vissa branseher kvalifieerade aktiviteter utomlands. Jag har alltid ansett att IBM gj orde
en fornuftig insats genom att forlagga ett av sina forskningslaboratorier till
Rivieran, och det ar ett exempel som sakert kommer att fa efterfolj d.

-/Professor Goran Ohlin: Herr ordforande! Eftersom inledarna sa tydligt
klargjorde att man pa detta omrade saknar empirisk och for den delen aven
teoretisk kunskap om de samhallsekonomiska konsekvenserna, skall jag tillata
mig att gora nagra spekulationer.
Bade inledarna och docent Helmers tyektes utga fran att ekonomin tar
emot en sadan har stot utan nagon anpassning, oeh exempelvis Ragnar Bentzel
utgick i sitt resonemang fran att formogenhetsskatten faktiskt far en utj amnande effekt. Jag vill foresla att man tar i beaktande mojIigheten att kapital-·
varden forandras radikalt nar formogenhetsskatt infors - de kan t.o.m. forandras sa radikaIt att den avsedda effekten i stort sett motvags. Varderingen
av en formogenhet, i synnerhet i heskattningssammanhang, ar visserHgen
inte nagon abstrakt ekonomisk fraga, oeh det forekommer naturligtvis en
mangd efterslapningsmekanismer. Men vi far val anda utga fran att en stor
del av formogenhetsobjekten i Hingden varderas genom kapitalisering av
avkastningen. Folj aktligen horde en skarpt formogenhetsheskattning leda till
en sankning av kapitalvardena for att man skall fa den hojning av avkastningen som ar nodvandig for att mota de nya krav som den skarpta formogenhetsbeskattningen uppstaller.
Nar det galler nyinvesteringar uppstar emellertid ett stort problem. Jag
kan inte se annat an att en sadan har beskattning skulle innebara ett hinder
- hur svart kan jag inte bedoma - for nyinvesteringar oeh kapitalbiIdning.
En viktig fraga ar oeksa hur formogenhetsagarna reagerar. Nar formogenhetsbeskattningen skarps avsevart maste det givetvis stimulera till ett helt
annat monster av dispositioner, inklusive en storre konsumtion av kapital
i synnerhet pa alderns dagar.
Jag vet inte hur langt man kan driva sadana har aspekter. I stort
sett leder de till samma konklusioner som de tidigare taIarna antydde. Jag
vill bara pa detta stadium av diskussionen foresla att man i den vidare analysen av formogenhetsbeskattningens verkningar maste ta hansyn till de dispositioner som formogenhetsagarna i forsvarssyfte vidtar som reaktion pa skarpningen.

-/-
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Ordforanden: Detta inlagg foranleder en fraga, 80m jag viII stalla
till Sven-Erik Johansson.
Om vi beraknar procentuella forrantningskrav genom att dlvidera
vinst med kapital riskerar vi att hamna i en tautologi, namligen om
vi raknar kapitalvardet som det kapitaliserade vardet av framtida
vinster. Man lliaste berakna kapitalvardet pa nagot annat satt, som
ar oberoende av vinsten - det vanliga har blivit att rakna med etl
reproduktionsvarde.
Jag vet inte om Sven-Erik Johansson har funderat over mojligheterna att genom att vardera kapitalet oberoende av vinsten uppstalla
rantabilitetskrav som inte bygger pa s.adana tautologiska samband.

-/Professor Sven-Erik Johansson: Jag ar glad att Goran Ohlin tog upp det
problemet. Jag hade tagit med det i mitt manuskript men strok av tidsskal
det avsnittet.
Jag har i en tidigare diskussion om arvsskatter tillatit mig att litet tillspetsat
saga att om en arvsskatt medfor att foretagets fortlevnad aventyra8, ar det ett
kriterium pa att foretaget ar fel varderat. Da ar foretagets varde noll, och
ingen arvsskatt borde utga. Arvsskatten horde aldrig kunna sattas sa hogt
att foretagets framtidaexistens aventyras.
Det har diskuterats att man skulle fa gora avdrag for latenta skatteskulder
vid formogenhetsvarderingen, och jag formodar aven vid varderingen i samhand med arvsskatt. Att tillata avdrag for latent arvsskatteskuld vore kanske
ett satt att losa problemet.
Innan jag gar in pa den tautologi 80m ordforanden herorde skulle jag vilj a
uppehalla mig litet ytterligare vid varderingsproblematiken.
Nar taxeringsmyndigheterna faststaller deklarationsvarden for foretaget,
torde man vanligtvis utga fran en substansvardering. Suhstansvardet kan
mojIigen i basta fall, om Gud ar god, vara ett approximativt matt pa reproduktionsvarde.
(Ordforanden: Det ar alltsa taxeringsnamnden som fullgor Guds funktion
i sammanhanget?)
Om vi jamfor med det satt pa vilket foretag varderas i samband med foretagsoverlatelser, da det etableras ett marknadspris pa ett objektivt satt, kan
vi konstatera att substansvardeberakningar i dagens lage icke tillmates nagon
avgorande betydelse av folk som arbetar pa nagorlunda sofistikerad niva. De
forrantningsansprak som man vid avkastningsvardeherakningar arbetar med
ligger ofta i storleksordningen 20-30 procent fore skatt, eller 10-15 procent
efter skatt. Viirderar man foretag pa sadana grunder och ralmar med den
genomsnittliga vinsten exempelvis for de senaste tre aren under antagandet
att det ar den basta prognos som kan goras kan man valja en sa hog kapitaliseringsprocent och erhiHla sadana kapitalvarden, att det ar omojligt att mota
de forrantningsansprak, som tillvaxt och kapitalskatter staller..
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Jag hade hoppats att finansdepartementet skulle se litet fantasifullare pa
foretagsvarderingsmetodiken nar man sokte efter losningar pa familjeforetagens
problem. Jag ar radd for att resultatet kommer att hli att man haIler fast vid
substansvardeberakningarna, mojligen med generosare avdrag for latenta
skatteskulder, oeh sedan gor det 2S-proeentiga avdraget. Jag tror att det i
manga fall for foretag med dalig Ionsamhet leder till alldeles for hoga kapitalvarden, sa att de far betala skatt for varden som de inte disponerar over.
Ett problem i sammanhanget ar att ett foretag ofta har en fastighet pa vardefull tomtmark. Det ar ett dilemma att £lera foretag kanske driver en ogynnsam rorelse men samtidigt en lonsam tomtspekulation. Att lonsamheten ar
dalig upptaeker de forst nar de flyttar over till en ny fastighet oeh far betala
marknadsmassiga hyror. Det problemet borde kunna losas genom att man
ser pa tomterna som en rorelseframmande tillgang oeh helastar rorelsen med
en marknadsranta pa tomtvardet.
Det iir svArt att fA fram ett matt pA rantabilitetsutveeklingen oeh darvid
som kapitalmatt anvanda ett diskonterat varde av framtida avkastning. Vi
torde bli hanvisade till att arbeta med konventioner av den typ som man an·
vander i redovisningen, alltsa se efter hur myeket som ar atervunnet av investerat kapital oeh hur myeket som aterstar att forranta. Man kan resa starka
invandningar mot sadana berakningar, men jag tror att detta ar det basta
av alIa tillgangliga, hristfalliga matt pa effektivitetsutvecklingen. Det ar darfor
jag sa starkt pladerar for att vi bor fa fram en rantabilitetsstatistik
som komplement till produktivitetsstatistiken. BAda matten behovs trots sina
brister.
Far jag till sist, herr ordforande, gora en liten invandning mot Dag Helmers'
argument mot vardering av losore. Han sager att man aldrig kan tillgodose
rattvisekraven. Jag staller en motfraga: Ar det mera rattvist att vardera allting
till noll? Det ar den jiimforelse man trots alIt maste gora, men detta kanske
faller utanfor den j uridiska forestallningsramen.

-/Docent Dag Helmers: Det har landet ar sa fattigt pa kulturella varden
i form av konst oeh liknande, att det skulle vara ytterst beklagligt om vi nu,
efter att ha blivit avkristnade, efter tusen ar skulle skieka tillbaka roven
fran Prag oeh Tyskland. - Forlat cynismen. - Jag tyeker att vi bor ha ratt
att hAlla en viss kulturell standard i form av mohler, taylor o.s.v.
I dag kan man fa reduktion av arvsskatt om man har en kulturellt vardefull
samling oeh upplater den for visning i sitt hem nagon dag i veekan. Kanske
man i framtiden pa samma satt oeksa kan slippa formogenhetsskatt.

-/Professor Sven-Olof Lodin: Jag skulle hara i nagon man vilja komplettera
vad Sven-Erik Johansson sade om varderingsnormerna vid foretagsvardering.
Jag skall skramma er riktigt genom att saga att vi vid taxering av foretag
oeksa tilHimpar en rantabilitetskalkyl som en kontroll pa att substansvarderingen inte ar alltfor vansinnig - den ar naturligtvis vansinnig iinda. Man
raknar i genomsnitt med cirka 6 proeents avkastning.
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I sammanhanget hor man heakta att det vid vardering av handelsholag ieke
tas hansyn till latenta skatteskulder. Vi har ett farskt rattsfall dar regeringsratten har vagrat att vid vardering for· formogenhetsskatt ta hansyn till de
doida reservema i ett handelsbolag. Det ar inte helt klart hur det hlir hetraffande de dolda reserverna, eftersom Strang svavar litet pa malet nar han
uttalar sig om vad som skaIl handa med kapitalskatteberedningens andra del.
Jag viII tiIlagga att det finns en hestamd troskel for familjeforetag vid ett
kapital av 2 miljoner. Ett foretag som har ett kapital av 2,1 miljoner far ingen
reduktion aIls. IDet framgar klart av lagtexten oeh av det tahellmaterial 80m
ar fogat till propositionen att det vid 2 milj oners fonnogenhet i normalfallet
hlir en skatteskarpning pa 9 150 kronor oeh vid en formogenhet av 3 miljoner
en skarpning med 16 150 kronor. Om man har· ett familjeforetag, far man
en minskning av fonnogenhetsskatten med 225 kronor vid en formogenhet
av 2 miljoner men en skarpning med 16150 kronor oeksa for ett familjeforetag med en formogenhet pa 3 miljoner.
Jag har fragat finansdepartementet varfor man har gjort pa detta satt. Man
uppger att det foreligger ett statistiskt material som visar att det nastan inte
finns nagra familjeforetag med ett kapital mellan 2 miljoner oeh 5 miljoner
oeh att man darfor ansett det liimpligt att satta gransen vid 2 miljoner, nar
man nu skulle satta den nagonstans.

(Ordjoranden: Betyder det att det lonar sig att gora en uppdelning pa tva
foretag, om man har ett foretag med 3 miljoner i kapital?)
Nej, inte vid sa stort foretag, det hindrar forfattningen.

(Ordjoranden: Inte ens om hustrun ar chef for det andra holaget?)
Nej, det foreligger samtaxering.

(OrdjoranJen: Kan man overlata ett foretag till barnen?)
Nej, inte till hemmavarande barn.
Ocksa jag tyeker att det vore liimpligt med en expenditure tax trots de
komplikationer den medfor. Det forekommer med nuvarande system en stor
orattvisa, som skarps mer oeh mer, namligen att en kategori har mojlighet
att lanevagen konsumera sina inkomster. Har man ett stort oeh rorligt kapital,
ar det inte sarskilt svart att astadkomma det. Jag kunde rakna upp fall dar
folk med miljonformogenheter oeh stora inkomster betalar en sammanlagd
skatt pa ungefar 15 procent av vad de tjanar. Sadant skulle man slippa helt
oeh hAllet om man inforde en expenditure tax med ratt till avdrag for investeringar. Lanen hlir da intakt, oeh de Ian man konsumerar hlir heskattade.
PA sa satt kan man fa bort dessa skonhetsfHiekar, som hlir alIt varre ju mer
inkomstskatten skarps.
Slutligen vill jag mer amatormassigt anfora en synpunkt pa sparandet. Vi
kan utga fran att fran oeh med 1970 alIt sparande drabhas av en marginalskatt pa minst 60 procent. Om normaIspararen far i genomsnitt 6 proeents
ranta pa sina pengar, far han vara glad. Da aterstar efter skatt 2,4 procent.
Var oeh en kan rakna ut hur myeket av hans realkapital som aterstar sedan
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inflationen gj ort sitt. Vi kommer att fa. inte ett mAIsparande framAt i tiden,
utan ett bakvant sparande: man IAnar forst och amorterar sedan for att fa
dra av rantorna. Jag tror att detta kan bli mycket allvarligt for hushallssparandets utveekling.

-/Docent Dag Helmers: Jag skulle vilja fraga nationalekonomerna, hur de
stora foretagens kapitalbehov skall taekas under 1970-talet, om hu!hallssparandet minskar.
loch med att kommunalskatteavdraget siopas siAr varje skarpning aT kommunalskatten omedelhart igenom i progressionen med hela sin kraft - sa
Hinge kommunalskatteavdraget ar k.var far hojningarna lagre genomslagskraft. Vi kan vid en hojning av den kommunala skatten rakna med att progressionen for inkomster pa mer an 30 000 kronor suceessivt skarps over
60 procent, eller sag tva tredjedelar om man raknar med konsumtionsskatter
o.s.v. Maste man inte i framtiden anvanda AP-medel i myeket stor utstrackning for att finansiera de kommunala investeringarna, och racker AP-medlen
till hostader oeh kommunala investeringar om de ocksA skall anvandas till
att finansiera naringslivets expansion?

-/Professor Ragnar Bentzel: Dag Helmers tog upp en fraga som jag pa
grund av tidsbrist strok i mitt foredrag.
Sven-Erik Johansson gjorde en kalkyl som visade rantabilitetskraven for
ett enskilt foretag. Vi kan i prineip gora motsvarande kalkyl for hela den
privata sektorn i samhallet. Vi kan ocksa vanda pa problemet.
Antag att vi viII att den privata sektorns formogenhetsmassa skall tillvaxa
ett visst antal procent per Ar, oeh antag vidare att sparbenagenheten for olika
typer av personer oeh foretag ar given. Vi kan da stalla denna fraga: Vilken
skattestruktur och hur stora skatter skall vi ha for att den onskade tillvaxttakten skall kunna forverkligas?
Jag tror att det skulle vara bra att gora en sadan kalkyl. For det {orsta
skulle den driva fram en diskussion av det prohlem 80m Helmers tog upp.
Den skulle tvinga oss att fixera hur snahbt vi viII att den privata sektorn i
8amhallet skall utvecklas. Har uppkommer naturIigtvis fragan om den offentliga sektorns formogenhetsbildning in. For det andra skulle en sadan kalkyl
visa oss hur hela vart skattesystem hanger ihop. For det tredje skulle den
visa vilka motiv 80m finns for att andra den ena eller den andra skatten.
Hur rudimentar en sadan kalkyl an gors - den kan goras hur komplieerad
80m heIst - skulle den vara utomordentligt instruktiv. Den skulle framtvinga
preeiseringar som vi inte ar vana att gora, oeh den skulle ha samma fordel
80m planering over huvud taget, namligen att den tvingar oss att fixera malsattningar oeh tanka igenom vilka medel vi skall anviinda for att na de uppstallda mAlen.
Inom parentes viII jag saga till Helmers att nar jag talade om en hojning
av arvsskatten jorutsatte jag en oforandrad fordelningseffekt. Det var aUs inte
fraga om att /oresla en hojning av arvsskatten. Nar det galler hAde arvs- oeh
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formogenhetsskatten ar det dessutom svart att motivera nagon viss grad av
progression. For inkomstskatten ar detta Hittare eftersom den skatten drabbar
hela hefolkningen.

-/Direltor Rolf Millqvist: Efter dessa vasentliga oeh generella synpunkter
pa hehovet av en allman oversyn av skattesystemet ber jag om ursakt for att
jag staller en fraga ur grodperspektiv till professor Johansson. Den ar foran.
ledd av det problem med formogenhetsvardering som han var inne pa.
Har man pa foretagsekonomiska institutioner gj ort nagra herakningar av
hur myeket taxeringsvardet paverkar en villas yarde vid en riktig kalkyl?
Det ar inte nagot helt orimligt antagande att av tva helt likvardiga villor den
ena ar taxerad till 350 000 kronor oeh den andra till 250 000 kronor. Hur
myeket mer hor den forstandige koparen vara heredd att hetala for 250 000·
kronors villan? Jag har inte gj ort nagra egna kalkyler, men jag gissar att
det i manga kalkylsituationer lonar sig att hetala 100 000 kronor mer for att
fa villan med det Higre taxeringsvardet.
Det vore intressant att hora, om man har genomfort nagra kalkyler pa
det omradet.

-/Professor Sven-Erik Johansson: Senaste gangen jag deltog i en dehatt
om kapitalskatteheredningen, stallde jag markligt nog samma fraga till experter
pa fastighetsvardering. Jag formulerade den litet annorlunda: Hur myeket
sanker hojningen av taxeringsvardena markvardena pa de taxerade fastig..
hetema? Hur hog skall taxeringsvardeshojningen vara for att markvardet
skall komma under taxeringsvardet? Jag hlev Iatt ehoekerad av att faekfolk
inom hransehen inte hade analyserat fragan. Det horde vara relativt enkelt
att gora beriikningen.
Far jag medan jag and! har ordet nligot kommentera en fraga som man
har varit inne pa har, namligen effekten av de skarpta kapitalskatterna oeh
styrningen av det privata sparandet, kontrasterade mot det stora behovet av
nyinvesteringar oeh nyemissioner.
Jag formodar att alIa som har erfarenhet av sparandekalkyler vid hog margie
nalskatt har Iart sig att snahht sortera hort hankplaeeringar, ohligationsplaeeringar oeh sadana aktieplaeeringar dar huvudsakliga avkastningen kommer
i form av utdelning med liten vardetillvaxt. Man fastnar dA for sadana place.
ringsalternativ som fastigheter med lagt taxerings- oeh hogt helaningsvarde
samt premieohligationer, som ar utomordentligt intressanta for plaeerare med
hog marginalskatt oeh goda helaningsmojligheter.
Vid kalkyler for s.k. tillvaxtaktier hor man aven heakta risken for negativ
tillvaxt, dvs att aktierna sj unker i varde. Det foreligger inte nagon likformig
skattemassig hehandling av s.k. kapitalvinster oeh kapitalforluster. Om aktieinnehavet har gatt med forlnst kan jag tom raka ut for att fa betala samma
skatt som om jag hade salt aktierna med vinst, niimligen om det ar fraga om
femarsinnehav oeh jag inte kan visa att de har gatt med forlust. Om det har
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forekommit fond- och nyemissioner klarar inte menige man den kalkyl som
erfordras for att man skall visa om aktieinnehavet har gatt med vmst eller
med forlust. For att fa avdragsratt for forlust pa aktier, som innehafts mindre.
an fern ar, maste jag samtidigt vara i den lyckliga situationen att ha vinstaktier, som avyttrats inom fern are iDet ligger nagonting barockt i att aktiemarknadens olycksbarn blir misshandlade i forhallande till dem som har tur.
Dar borde man krava en reciprok behandling med avdragsratt for aktiefor-·
luster.

-/Docent Dag Helmers: Vi har har fort en myeket stillsam diskussion oeh
anlagt sakliga synpunkter. Det ar egendomligt att konstatera att det ide tva
propositionerna inte star nagonting om det som vi har har diskuterat. Vi
vantar alltsa pa en tredje proposition, som skall innehalla allmanna princi-·
piella aspekter. Det ar rimligt att krava att den laggs fram fore valet.

-/Direktor Lennart Randerz: Eftersom jag ar familjeforetagare oeh chef
for ett foretag med ett kapital pa 2,1 miljoner, skulle jag vilja saga ett par ord.
Man har har rort sig mest m.ed rantabilitetssiffror och inte gatt in pa de
psykologiska verkningarna. Skarpningen kommer olyekligt av den anledningen
att den i tiden sammanfaller med tva foreteeiser som har oroat och stamt
ner humoret pa familjeforetagarna. Den ena har varit att den kraftiga loneokning som har skett de senaste aren foljts av de vilda strejkerna och jamlikhetsdebatten tjansteman-arbetare, vilka faktorer kan vantas ytterligare·
oka lonekraven.
Den andra foreteeisen ar den foretagsfientlighet som massmedia skapat jag behover har inte sarskiit utpeka nagon av kvaIistidningarna.
Dessa hada foreteeiser har gj ort de miinniskor som befinner sig i min situation alIt tveksammare for varje manad och allt mindre intresserade av att
investera nagonting ytterligare. Det ar farligt om det blir stagnation pa detta
omrade.

-/Direktor Bjom Jakobson: Vi maste oeksa fa besked om huruvida det blir
socialisering eller inte. Som professor Bentzel sade blir forhallandena for oss
alIt varre, oeh det gor att manga forsoker flytta ut kapital.

-/Direktor Rune Hagbarth: Man maste har ta hansyn till de mal som har
staIits upp. Det har' sagts i en annan debatt om skatteutredningen att det foreligger klar' maj oritet i samtliga politiska partier for att j amlikhetstanken skall
genomforas' till·sina yttersta konsekvenser. Mot bakgrund av den malsattningen

BESKATTNING OCH KAPITALBILDNING

69

ar den aktivitet som har bedrivits mycket effektiv. Man driver snahht ut foretagarna, och det ar kanske det enklaste sattet att astadkomma j amlikhet.
(Ord/Branden: Fraga ar om vi har nagon statistik som visar hur familjeforetagen ror sig over granserna.)

,De som ar verksamma pa detta omrade vet ungefar vad som forekommer
och sarskilt vilken trenden are

-/Professor Sven-Erik Johansson: I anslutning till vad som sades sist viII
jag gora en Hten reflexion hetraffande statliga utredningar.
Kapitalskatteberedningen har utsatts for valfortj ant kritik for att den inte
forsokt belysa de samhallsekonomiska och foretagsekonomiska konsekvenserna
av sitt forslag. Den typ av undersokningar som man da har i tankarna ar val
den typ som vi har diskuterat har eller som vi i varje fall har papekat behovet
aVe Personligen har jag ofta gj ort reflexionen att det ar underligt att man
inte arbetar mera med socialvetenskaplig metodik i sa-dana har sammanhang.
Man kunde kartlagga exempelvis familjeforetagarnas attityder. Det borde ga
att kartHigga familjeforetagarnas attityder till och planer pa internationell
rorIighet. Det uppstar atskilliga problem exempelvis betriiffande tillforIitligheten hos svaren, men den information man far fram skulle vara hattre an
ingen aIls.
Eftersom grundproblemet i sammanhanget ar att vi vet alldeles for litet
om det vi har kommit hit for att tala om, tycker jag en lamplig avslutning
vore att framfora ett krav, att de statliga utredningarna tilHimpar mera av
modern vetenskapIig metodik i sina undersokningar.

-/Professor Ragnar Bentzel: Den kapitalflykt, som for narvarande pagar,
ar utomordenligt allvarlig, men vi vet mycket litet om hur omfattande den art
De styrande tillampar en strutstaktik och sager att det nog inte ar sa farIigt,
men sedan vi har har hort inlaggen fran mindre foretagare tycker jag vi kan
staHa fragan om det finns nagra organisationer som kunde unde,rsoka, huruvida det pagAr nagon kapitalflykt i storre utstrackning. Det yore vardefuHt
att fa nagon informaton om detta.
(Ord/Branden: Det blir fragor av typen "Slar ni fortfarande er fru ?")

Jag har varje vinter i 20 ar talat om att emigrera, men jag andrar mig
pa sommaren. Min generation har kanske inte sa stor flyttningsbenagenhet,
men de yngre har en annan installning. Jag tycker det ligger mycket i vad
Sven-Erik Johansson sade om att det vore skal att foreta nagon, undersokning
om flyttningsbenagenheten hos olika grupper.

Ordforanden: Jag far tacka de bada inledarna for samvetsgrant
forberedelsearbete och fin framstallning, och jag tackar aven de ovriga
diskussionsdeltagama.

NATIONALEKONOMISI(A FORENINGENS
sammantrade onsdagen den 28 oktoher 1970
Ordforande: Professor Assar Lindbeck

INFLATION OCB VALUTAPROBLEM
Duger den ekonomiska politiken?
Ordforanden: Vi skall nu fa lyssna till ett foredrag av professor
Erik Lundberg, som talar over amnet Inflation och valutaproblem.
Forsta gangen jag horde talas om Erik Lundberg var nar jag som
smapojke lyssnade till den ekonomisk-politiska debatten 1947-1948,
da vi hade allvarliga och intressanta ekonomisk-politiska problem att
brottas med hal" i landet. Under den tiden liksom senare da vi drabbades av Koreainflationen kan man saga att Erik Lundberg stod i
centrum for debattell om principerna for den ekonomiska politiken.
Sedan kom en period, mellan 1955 ocll 1962-1963, da den ekonoIniska politiken savitt jag forstar val" mycket valskott. Da horde vi
kanske inte sa mycket av Erik Lundberg. Pa senare ar hal" emellertid
problemen for den ekonomiska politiken trasslat till si,g igen; foljaktligen har Erik Lundberg blivit piggare och piggare. Vi ar mycket
glada over att nu ater se honom i gammal fin form.
Jag viII emellertid komma med en liten yarning. Erik Lundberg
ar en spjuver, och det skulle diirfor inte forvana mig om han hal" tankt
att har i kviill lasa upp sitt gamla foredrag fran 1947. Med, den
varningen overlamnar jag ordet till Erik: Lundberg.

-j-

Professor Erik Lllndberg:
Herr ordforande, mina darner och herrar! Jag hehover inte hal"
demonstrera att vi i dag hal" bade inflation och betalningsbalansproblem. Hur allvarligt man ser pa dessa fragor beror pa vad man
jamfor med. Det beror ocksa pa vad man hal" for forestallningar om
hur det kommer att ga i fortsattningen. Vi kan jamfora Val" situation
med den som rader t ex i Danmark eller i andra lander med sarskilda
svarigheter, och da sager vi kanske att det inte a1" sa farligt har hemma
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i Sverige. De problem vi har att brottas med hor vara ganska latta
att losa jamfort med problemen i Danmark.
Men man kan ocksa ga tillbaka i tiden och jamfora med tidigare
skeden da vi hade det varre. Jag kan t ex namna 1947 eller Koreakrisaren 1951-1952. Nar jag 1947 holl foredrag infor denna forsamling var mitt amne detsamma som nu, och aven problemen var
i manga avseenden desamma. Vi hade ocksa da en ordentlig betalningsbalanskris. Tre fjardedelar av var valutareserv forsvann det aret,
och vi hade en lonestegringstakt pa omkring 15 procent samt en kraftig
nedgang i sparkvoten - precis som nu. Var ekonomisk-politiska
problemstallning var ocksa delvis densamma som i dag med en alltfor
expansiv finanspolitik, och vi litade den gangen ocksa till ett prisstopp.
Jag kan har hanvisa till vad jag den gangen sa om prisstoppet: "att
det var verklighetsframmande att lita pa prisstoppet; resultatet skulle
bara bli att foretagen i vaxande utstrackning och pa olika vagar loste
sina prissattningsproblem utan kontakt med priskontrollnamnden."
Och om man ser pa den faktiska prisutvecklingen under 1947 kan
man inte utan att leta i havderna finna att vi verkligen hade ett prisstopp.
Pa den tiden hade vi ocksa samma sorts debatt om en fortroendekris,
som nog var varre an den vi ·har i dag. Det var ju den "socialistiska
skordetiden"; man hade svarigheter med att finna rimliga samarbetsformer mellan naringslivet och statsmakterna. Den stora skillnaden
mellan 1947 och utvecklingen under det senaste aret hanfor sig till
penningpolitiken. Da hade man en i huvudsak passiv penningpolitik.
Man holl fast vid den laga rantan. Nu har vi som bekant en i hog grad
atstramad penningpolitik och hog ranta.
Man kan salunda gora lugnande jamforelser - men de behover
ju inte vara rogivande bara for att de ar lugnande. Ambitionerna vad
betraffar de uppstallda malen for betalningsbalans och penningvardestabilitet har inte uppfyllts och stabiliseringspolitikell har i dessa tva
hanseenden inte varit framgangsrik. Under det senaste aret har vi
i Sverige haft en prisstegringstakt pa 6 it 7 procent, och vi ar oroliga
for att inklusive momshojningen prisstegringen kommer upp i over
8 procent till nasta are Det lopande betalningsbalansunderskottet for
1970 vantas na rekordniva pa nara 2 miljarder. Ett underskott har vi
haft fran 1965, vilket resulterat i att valutareserven i forhallande till
omslutningen av export och import har gatt ned ganska mycket, och
dessutom har vi under denna period skuldsatt oss till utlandet med
kanske bortat 5 miljarder. Vad galler andra mal for den ekonomiska
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politiken, t ex den fulla sysselsattningen samt produktions- och produktivitetsutvecklingen, har det gatt vasentligt battre. I det hanseendet
har politiken i huvudsak varit framgangsrik.
Jag behover inte har understryka att bade den for hoga prisstegringstakten och underskottet i betalningsbalansen medfort en del olyckliga konsekvenser i en rad hanseenden. En sankning av penningvardet
som motsvarar en prisstegring pa 20 procent under en trearsperiod som det ser ut att bli - betyder en rad orattvisor och icke avsedda
omfordelningar i inkomst- och formogenhetshanseende. Prisstegringen
ar ocksa atfoljd av en loneinflation av betydande matt. Lonekostnadsstegringen per timme har fran 1969 till 1970 varit drygt 12 procent
for industriarbetare; vi kan befara att clenna starka lonestegring
leder till en rad orattvisor, som till 1971 framprovocerar kompensationskrav av kumulativ nature
Man kan ironisera over meningslosheten i en sadan valdsam lonestegringstakt. Hojda direkta skatter - som foljer med de nominella
loneinkomstokningarna och prisstegringar gor att omkring 80
procent av den nominella lonekostnadsokningen steriliseras. Vara hoga
marginalskatter, vilka for lonesumman som helhet ar av storleksordningen 50 procent, och de konsekvensprisstegringar som uppstar
genom lonekostnadsokningen leder till detta resultat. Av den 12-procentiga lonekostnadsstegringen fran 1969 till 1970 blir det salunda
bara knappt 2 procent kvar i real hojning av de disponibla inkomsterna, dvs realinkomstefter skatt.
Dr dessa synpunkter ar inflationen meningslos. Det ar ju orimligt,
tycker man, att ha en sadan lonekostnadsinflation, som, ger ett sa
litet reellt resultat. Jag talar inte har om de for finansministern mera
positiva resultaten av en sadan utveckling. Meningslos ar for ovrigt
inte ratta ordet for en sadan lonestegring. Man borde snarare tala
om en ondskefull cirkel. Vi har en inflationsmekanism som verkar
kumulativt pa loner och priser och framkallar nya lonekrav. Jag
tanker ocksa pa de besvikelser som foljer med en sadan lone- och
prisstegringsprocess. Lonehojningarna sker i allmanhet forst, oeh det
ser ut som om de nominellt sett var hoga. Kassorna forstarks.Men
prishojningar och skatter kommer tatt pa loneokningen, vilket resulterar i stora besvikelser och gral om hushallspengar. Dessutom blir
standardhojningarna orattvist och ojamnt fordelade. Det ar minsann
inte bara de eftersatta laginkomstgrupperna som lider av prisstegringsprocessen.
Det uppstar ocksa sekundara ohehag av en Sadall inflationsprocess,
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namligen nar man forsoker stoppa den eller bryta dess kraft genom
olika ekonomisk-politiska atgarder. Jag tanker har pa det hojda rantelaget, pa prisstoppet och pa kreditstoppet. Vi tycker att vart rantelage
har i landet natt nara nog astronomiska hojder. Vi talar om en ranteniva pa 7-10 procent - eller annu hogre - men fragan ar hur
hog rantenivan ar ur reell synpunkt. Ar 1947 och de darpa foljande
aren fordes den laga rantans politik. Vi hade da en ranta pa 3 a 4
procent. Men pa den tiden trodde man annu att de prisstegringar som
hushallen var utsatta for var en tillfallig och overgaende foljd av de
forsta efterkrigsarens knapphetsforhallanden. Inte alIa trodde att det
skulle bli en fortgaende och bestaende inflationsprocess. Nu ar det
helt annorlunda i detta hanseende. Ingen tror nu att var ekoll0mi
kommer in i en period av stabilt penningvarde. I stallet raknas det
allmant med en arlig prisstegringstakt pa atminstone 4 procent. Och
detta ger ju en helt annan aspekt pa rantelaget. En ranta pa 3-4
procent vid forvantad nagorlunda stabil prisniva ar ungefar samma
niva pa reella rantelag,et som 7-9 procent vid en 4- eller 5-procentig
allmant forvantad prisstegringstakt. Det verkligt hoga rantelaget hade
vi har i landet pa 1920-talet, namligen 4 a 5 procent vid en sakta
fallande prisniva. Men det hoga nominella rantelaget medfor en del
trakiga konsekvenser.

Dr viss synvinkel ar 1969-1970 ars starka prisstegring meningsfull; den fyller en funktion. Antag t ex att ett prisstopp hade inforts
ett ar tidigare an fallet blev - oeh att det hade blivit nagorlunda
effektivt, vilket ar en stark forutsattning. Med oforandrad lonestegringstakt vid full sysselsattning skulle det da ha uppstatt en stark real
efterfrageokning med okade pafrestningar pa betalningsbalansen som
resultat. Den faktiska prisstegringen under 1970 neutraliserade denna
tendens till alltfor hog efterfragestegring. Darmed ar jag framme
vid sammanhanget mellan prisstegring och lonestegring a ena sidan
oeh betalningsbalansproblematiken a andra sidan oeh kommer dB.
oeksa in pa fragor om den fordaekonomiska politiken.
Min huvudfraga ar efter denna tillbakabliek i vilken man man
kan skylla pa den forda ekonomiska politiken som orsak till de
senaste arens mindre lyekliga utveekling vad galler penningvarde
och hetalningsbalans. Vilka slutsatser kan vi dra betraffande mojlighetema till en framtida forbattring av den ekonomiska politiken?
Det ar fraga om svara rimlighetsbedomningar. Problemet galler hI a
det politiskt mojliga samt hegransningen i olika instansers mojligheter
ocll fonnaga att gora riktiga prognoser. Det finns en helrad restrik-
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tioner for den ekonomiska politiken, som inte minst betingas av
internationella sammanhang. Det blir latt sa att en akademisk ekonom
far ett osympatiskt drag av besserwisser-attityd, da han i efterhand
kritiserar den ekonomiska politik som forts och mot bakgrunden av
vad som sedan hant tycker att politiken varit dalig. Jag tar emeIIertid
pa mig· den bordan, alltsa att framsta som besserwisser.
Jag viII borja med att gora en nodvandig analytisk distinktioll
mellan den kortsiktiga konjunkturpolitiken a ena sidan och den mera .
langsiktiga trenden, som ocksa innehaller ekonomins strukturforandringar, a andra sidan. En av mina teser ar att sjalva stabiliseringspolitiken knappast har visat spar av vad som kallas "a learning
process." Man ser inga klara indikatorer pa att den forb·attrats under
den gangna 2S-arsperioden. Ta.g som exempel 1947. Vad gjorde man
da? J0, man tog bort omsattningsskatten vid ingangen till en period
av ett enormt efterfrageoverskott, alltsa da det var fraga om en stark
efterfrageinflation. Nu genomfor vi en momshojning efter det att
efterfrageinflationen har passerat sin kulmen och vi antagligen star
vid ingangen till en recession. Det ar en varderingsfraga vilken politik
- 1947 eller 1970 ars som ar samst. Jag viII havda att det under
hela perioden i stort sett ratt samma tendens i stabiliseringspolitiken!
Regering och riksbank har ingripit for sent under konjunkturuppgangen, och sedan verkar politiken dampande· for lange under den
foIjande recessionen.

I detta hanseende h.ar Sverige ingalunda varit unikt. Sa gott 80m alIa
andra lander har visat samma sorts efterslapningsprocess vid genomforandet av stabiliseringspolitiken. Konjunkturuppgangen hinner regelmassigt sIB. over i overkonjunktur, som resulterar i for stark lonestegring och en forsvagning av betalningsbalansen. Det hlir forst en
efterfrageinflation, 80m sedan slar over i en kostnadsinflation. Och
det ar i kostnadsinflationsskedet som man garna ingriper med en
efterslapande finanspolitik, som da kan komma att forstarka prisoch kostnadsstegringsprocessen. Och det ar detta som haIler pa att
handa nu, under 1969 oeh 1970.
Man kan rent mekaniskt rakna ut, att om vi hade sluppit alIa de
perioder av overkonjunktur vi haft sedan 1947, sa hade den genomsnittliga prisstegringstakten hlivit omkring 2% procent i stallet for
4 procent. Det ar ju en ganska orimlig forenkling av problemstaIIningen att rakna pa det sattet, men det kan vara nyttigt som ett tankeexperiment. Men lat oss se litet mera allvarligt pa langsiktstesen
som en nodvandig bakgrund for bedomningen av den ekonomiska
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politikens mojligheter att stabilisera penningvardet. Den langsiktiga
prisstegringstakten over 1950- och 1960-talen har som sagt varit
omkring 4 procent per ar for konsumentprisindex. Det finns en
utmarkt modell som pa ett enkelt och askadligt satt forklarar en del
av hur prisstegringsprocessen gar till och vad den bestams aVe Jag
tanker pa den s k EFO-modellen, dar bokstaverna bestams av chefsekonomerna i TeO, Arhetsgivareforeningen och LO, alltsa EdgrenFaxen-Odhner. EFO-modellen ger denna prisstegringsprocess ett drag
av obonhorlighet som kan diskuteras. Det ar fraga om en enkel och
genial hypotes, som enligt min mening racker bra ett stycke pa vagen.
Prisstegringsprocessen uppfattas i modellen som i hog grad hestamd
av skillnaden i arbetsproduktivitet mellan tva sektorer i samhallsekonomin: a ena sidan den sektor av ekonomin (K-sektorn), framfor
alIt den egentliga industrin, som arbelar i konkurrens med andra
lander, vid internationellt bestamda priser, och a andra sidan S-sektorn, dvs den skyddade sektorn, som ar relativt oberoende av konkurrensen utifran, t ex byggnadsverksamhet, tjanster inom landet samt
o£fentlig verksamhet. For 1960-talet raknar man med att K-sektorn
- som i huvudsak bestar av exportindustri och med importen konkurrerande hemmamarknadsindustri - har en produktionsstegring
per arbetstimme motsvarande omkring 8 procent, medan det inom den
skyddade sektorn galler en produktivitetsstegring pa ungefar 3%
procent.
Under 1960-talet gallde en internationell prisstegringstakt, som
bestamde prisstegringen pa vara export- och importvaror, pa 1 it Ilh
procent.
Det blir da ett utrymme for lonekostnadsstegringar inom K-sektom
pa 8 procent plus dessa 1 eller Ilh procent. Om lon'ek:ostnaderna
stiger med 9 eller 9% procent blir vinstmarginalerna i huvudsak
oforandrade. Da har lonekostnadsstegrin,gen tagit i ansprak det utrymme som produktivitetsokning och internationellt hestamd prisutveckling givit. Men denna lonekostnadsstegring pa 9-91h procent
ger upphov till starka prisstegringar inom den skyddade sektorn,
dar produktivitetsstegringen ar sa mycket lagre: dar blir det fraga
om en prisstegring pa 5 it 6 procent per are Vags sedan dessa tal ihop
far man till resultat just nagonting sadant som 4 procent. Nu har
emellertid lonekostnadsstegringen under 1960-talet varit litet hogre
an detta teoretiskt beraknade utrymme. Den har varit narmare 10
procent, vilket betytt att vinstmarginalerna har pressats samman.
Nu kan man gora vissa invandningar mot denna enkla modells
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sektorindelning; det kalkylerade utrymmet behover inte heller bestamma den faktiska lonekostnadshojningen. Men modellen stammer anda
ganska bra. Det kan darfor sagas, att med den internationella prisstegringstakten given och med dessa produktivitetsokningsspanningar
inom ekonomin ocksa givna ar det hogst forklarligt varfor vi under
1960-talet fick en 4-proeentig prisstegringstakt. Med dessa forutsattningar givna skulle vi inte- kunna viisentligt nedbringa den takten i
penningvardeforsamringen utan att genomfora en suecessiv appreciering av den svenska kronan, dvs ha en successiv sankning av de utlandska vaxelkurserna. Darigenom skulle vi ju kunna banta ned den
utlandska prisstegringstakten.
Den faktiska 4-procentiga prisstegringstakten har betytt en halvering av penningvardet pa ungefar 20 ar och skulle alltsa vara ett mer
eller mindre odesbestamt resultat av att Sverige hallit fasta vaxelkurser.
Denna aspekt maste man halla i minnet ocksa nar man bedomer
den kortsiktiga stabiliseringspolitiken oeh kritiserar politikens misslyckanden med hansyn till penningvardet. Vid givna premisser med
hansyn till den internationella prisstegringen samt fasta vaxelkurser
gor vi oss oundvikligen fortjanta av viss inflation. Vi kan tom
anvanda EFO-modellen for att "forklara" prisstegringsprocessen 1969
-1970. Den intemationella prisstegringstakten uppgick till ungefar
5 procent fran det ena aret till det andra - i stallet for de 1 it 11h
procent vi llade under den hinga perioden pa 1960-talet. Med en 7- it
8-procentig produktivitetsstegring, alltsa produktionsokning per arbetstimme inom K-sektorn, blev det salunda ett utrymme for lo,nekostnadsstegringar pa nagonting mellan 12 oeh 13 procent. Det ser ocksa
ut att bli en lonekostnadsstegring pa dry,gt 12 procent. Modellen ser
alltsa ut att stamma aven for denna korta period.
Under 1970 har det uppstatt en valdsam loneglidning med och
utan samband med vilda strejker. Marknadskrafterna har sa att saga
brutit igenom, och arbetsgivarnas motstand mot lonehojningskraven
har varit svagt just pa grund av den vinstinflation som ar implicerad
i den starka pris- och produktivitetsstegringen. Motstandet mot lonestegringskraven i en vinstgivande konjunktur tenderar alltid att bli
svagt. Samtidigt har det under 1970 raJt mera av overfull sysselsattning an under kanske nagot tidigare efterkrigsar med ett stort antal
lediga platser i forhallande till antalet platssokande. Det ar markligt
att se hur dessa marknadskrafter - i vid betydelse - gor sig gallande
och resulterar i ett 19nestegringsresultat som stammer sa val med det
"givna" utrymmet.
'
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Fran ekonomisk-politisk synpunkt har jag dock tva reservationer
till denna tillampning av EFO-modellen. Den forsta galler det drag
av obonhorlighet som latt tvingar sig pa en vid tillampningen
av modellen. Jag tror att denna kansla av ohonhorlighet inte ar helt
riktig. Det visar ocksa utvecklingen under 1960-talet. Lonekostnadsstegringen har varit nagot starkare genomsnittligt sett under aren
an det teoretiskt beraknade utrymmet, vilket haft till foljd att vinstmarginalerna pressats ihop nagot. Man kunde lika garna tanka sig att
resultatet blivit en nagot langsammare lonekostnadsstegringstrend
under aren genom hardare och mera framgangsrik stabiliseringspolitik
under hogkonjunkturaren; i sa fall hade resultatet blivit bibehallna
eller nagot okade vinstmarginaler. I samband med EFO-modellen
talar man oeksa om att det finns en huvudkurs som ar hestamd, men
att det kan uppsta vissa variationer omkring denna huvudkurs. Man
hor alltsa inte ta den mekaniska obo·nharligheten alldeles pa allvar.
Till bilden hor ocksa att problematiken kompliceras genom den
fortgaende overforingen av resurser fran konkurrens-sektorn till den
skyddade sektorn oeh da sarskilt till det offentliga omradet. Detta
sker bl a med hjalp av stigande skatter oeh hojda ATP-avgifter men
aven via en sankning av hushallens sparkvot, vilket pareras med extra
skattehojningar far att halla nagorlunda ekonomisk balans. Dessa
tendenser kan ses som avvikelser fran huvudkursen i EFO-modellen
och ge upphov till nagot snabbare inflation an vi annars skulle haft.
Den andra reservation jag viII gara till EFO-modellen hanfar sig
till sjalva den givna produktivitetsakningstakten, alltsa produktiviteten
raknad som produktionsokning per arbetstimme. Min fraga galler
samspelet mellan lonekostnadsokning oeh produktivitetsokning. EFOmodellen tar savitt jag forstar produktivitetsokningstakten som given
och denna jamte prisstegringen hestammer rent passivt det utrymme
som finns. Men jag viII havda - oeh detta ar vart att diskuteras narmare - att lonekostnadsstegring och produktivitetsstegring ar oberoende av varandra. Jag tror att en av orsakerna till att industrin
under 1960-talet natt en dubhelt sa hag takt i produktivitetsstegringen
jamfort med under 1950-talet delvis hanger ihop med den i genomsnitt
langt starkare kostnadsokningspressen under 1960-talet. Foretagen har
pa ett helt annat satt an pa 50-talet tvingats se om sitt hus. Kostnadsokningarna har hetytt en standig press som tvingat fram sokproeesser
for att haja effektiviteten och fa hort onodiga kostnader. Vi vet att
1960-talet var en tid av hardhanta rationaliseringar, inte minst vad
avser anvandningen av tjansteman, dar foretagen ofta slosat under
1950-talets mera vinsthetonade konjunkturer.
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Till hilden hor att denna starka lonekostnadspress pa 9-10 procent
per ar medfort att svag.a driftsenheter och foretag tvingats till ned·
laggning i langt hogre takt an under 1950-talet; resultatet har ocksa
blivit okad frekvens av fusioner, mera koordinering och s.pecialisering
i produktion och forsaljning. Sjalva lonekostnadsstegringen har alltsa
medfort en snahb strukturomvandling inom foretagen, mellan foretagen, inom och mellan branscherna, vilket alIt bidragit till den starka
produktivitetsstegringen. Jag kan hanvisa till Lars Wohlins undersokning vid Industriens Utredningsinstitut rorande sambandet melIan
strukturomvandling och produktivitetsstegring inom skogsindustrierna,
en undersokning som i hog grad belyser denna problematik.
Man kan saga att den hoga produktivitetsstegringstakt som framkommit under 1960-talet medfort att svensk exportindustris konkurrenskraft hallits val uppe trots den snahba lonekostnadsstegringen.
Svensk export har ju ganska hyggligt havdat sina andelar pa utlandska
marknader och salunda visat god konkurrensformaga. Men under
andra halften av 1960-talet har exportindustrins kapacitet inte vuxit
tillrackligt. Industrins produktionsvolym och kapacitet har vuxit vasentligt langsammare under andra an under forsta halften av 1960talet. Produktiviteten har som sagt okat i god takt under hela decenniet, men det ser ut som om nedlaggningarna varit for manga och for
snabba i forhallande till nytillkomst och utbyggnad av. produktionskapacitet. Industrins produktionso·kningstakt gick ned fran 8 till 5
procent fran forsta till andra halften av 60-talet.
Industrins investeringar har efter de forsta aren av 1960-talet tenderat att vaxa relativt langsamt - och detta har lett till att kapacitetsutbyggnaden blivit for lag ur den synpunkten att exporten inte
kunnat oka i den takt som jamvikten i betalningsbalansen hade erfordrat. Vi har ju fatt en stark forsvagning pa tjanstesidan i betalningsbalansen framfor alIt genom turistutgifternas snabba okning
och sjofartsinkomsternas relativa stabilitet. Dessutom har transfereringsutgifterna inom betalningsbalansen okat, inte minst for u-Iandshjalpen. Detta gor att vi hade behovt en betydligt snabbare okning
av exportvolymen an den som faktiskt framkom. Produktivitetsokningen inom industrin rna ha varit fullt tillfredsstallande, men denna
har salunda uppnatts delvis pa bekostnad av volym och kapacitet.
Denna strukturutveckling har komplicerat stabiliseringspolitiken
under den senaste hogkonjunkturen. Genom denna relativt sett otillrackliga kapacitetsutbyggnad inom industrin kom konjunkturuppgang-.
en fran 1968 att ovanIigt snabbt och ovantat sia huvudet i taket, resul-
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terande i overkonjunktur, sarskilt pa arbetsmarknaden. Forsvagning.en
av sparbenagenheten verkade i samma riktning. Detta med sparkvoten
ar ju en besvarande omstandighet som hor till strukturforandringen
i ekonomin under andra halften av 1960-talet. loch for sig ar det
inte markvardigt att hushallens sparkvot gatt ned, eftersom hushallen
pressats hart mellan prisstegring oeh automatiska skattehojningar,
sa att den reala disponibla inkomsten vuxit relativt langsamt. Samtidigt har sparmotiven forsvagats for de enskilda inkomsttagarna
genom utb·yggnaden av sjukforsakring oeh pensionssystemet med
ATP-reformen. En stor del av motiven for okat sparande har eliminerats. Sa det ar som sagt inte sa markvardigt att en sankt sparkvot
fran hushallens sida komplieerar problemstallningen for den ekonomiska politiken.
Finanspolitiken har som sagt varit efterslapande oeh otillraekligt
restriktiv. Detta har framtvingat en myeket stark satsning pa kreditoeh penningpolitiken i det skede av hogkonjunkturen 1969 da valutareserven borjade smalta ihop. Kreditatstramningen 1969-1970 kan
betraktas som extrem, bestaende av en kombination av likviditetsoeh kassakvoter, in- oeh utlaningstak, straffrantor, patvingad bostadsfinansiering - 80m verkligen har astadkommit en kreditdeflation av
enastaende slag. Nedgangen i okningstakten vad galler kreditgivning
till naringslivet ar av storleksordningen 5 miljarder kronor mellan
budgetaren 1968/69 oeh 1969/70, oeh detta har skett under hogkonjunkturens topp, da produktionsvolym, priser oeh lonekostnader varit i
snabbt stigande. Det ar egentligen forvanande att naringslivet utan
svara bakslag talt sa mycket kallt stal som det har har varit fraga om.
For mig sjalv ar det en stor overraskning att det varit mojligt att driva
en sa hard kreditpolitik 1969-70 med dessa "deflationsresultat"
betraffande bankernas kredit- oeh inlaningsutveekling..
Penningpolitiken har i vissa hanseenden varit pafallande effektiv
men i andra hanseenden ineffektiv. Den har varit ineffektiv i den
meningen att den atstramande kreditpolitiken tillgreps for sent. Vi
fiek en valutautstromning darfar att var egen penningpolitik var efterslapande, oeh nar man blev tvungen att dra at skruvarna maste man
gora det drastiskt. Men en sadan drastisk kreditatstramning har skadliga verkningar i olika hans.eenden; darav kommer ineffektiviteten.
Penningpolitiken har· oeksa varit ineffektiv i ett sarskilt hanseende.
Den har inte lyekats dampa den enorma lagerinvesteringsboom som
uppkom under 1969 oeh fortsatte fram under forsta halvaret 1970.
Det har varit en enastaende aIming av lagren bade inom handel och
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industri, gallande for saval ravaror som halvfabrikat och fardiga
produkter. Lagren har okat i stor omfattning, oeh den utveeklingen
har tydligen inte hejdats genom den mycket atstramade kreditpolitiken. Lagerokningen synes ha varit en nodvandig betingelse for produktionsokningen, darfor att foretagen startade konjunkturuppgangen
med alldeles for sma lager.
Penningpolitiken har emellertid i andra hanseenden varit effektiv.
Jag tanker da i forsta lland pa att den hejdat valutautstromningen.
Under detta ar har det varit en nagorlunda stabil valutareserv trots
lopande underskott i bytesbalansen. Detta betyder att en hel del av
finansieringarna av utrikeshandeln overforts till utlandet. Det har
hlivit okad utlandsk skuldsattning i stallet for en valutautstromning
oeh fortsatt minskning av riksbankens valutareserv.
Vidare har penningpolitiken varit effektiv i det mera tvivelaktiga
hanseendet att den har lyekats avliva en hogkonjunktur for de fasta
investeringama inom industrin. Som bekant var en sadan investeringsvag pa vag hI a till foljd av att kapacitetstaket hade uppnatts inom en
hel del branscher och darfor att vinsterna och vinstutsikterna var goda
fran 1968 till 1969. Det har dock blivit en viss, inte obetydlig investeringsuppgang inom industrin - till 1970 kanske med ungefar 5-6
procent - men den har tydligen i overvagande grad hanfort sig till
de allra storsta industriforetagen, som har haft battre likviditetslage
oeh gynnsammare lanemojligheter, inte minst i utlandet, an mindre
foretag. Bordan av kreditatstramningen har foljaktligen fallit pa de
sma oeh medelstora foretagen. Dessa foretag har haft en samre inkorsport till hogkonjunkturen i fraga om likviditet och vinstutveekling,
oeh de har uppenbarligen pressats till en myeket radikal nedskarning
av sina investeringsplaner.
Man kan ju mojligen havda att en typ av kreditpolitik som astadkommit dessa resultat har varit effektiv. Detta i den meningen att
den i en hogkonjunktur dampat utgiftsokningen pa investeringssidan
och darvid sett till att investeringsokningarna har koncentrerats till
.de storsta oeh sannolikt mest expansiva oeh effektiva foretagen och
darvid de som har den hogsta exportkvoten. Men man kan ocksa vara
orolig for att denna harda kreditpolitik gentemot framst de mindre
och medelstora foretagens utveckling pa langre sikt kan betyda en
minskning i var ekonomis tillvaxtpotential. Till den kortsiktiga politiken hor ocksa det under oktober inforda prisstoppet. Jag betraktar
prisstoppet som i huvudsak ett hart slag i l~ften. Jag betraktar prisstoppet som ett sorts medgivande att politiken i andra hanseenden inte
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varit andamalsenlig. Prisstoppet kan betraktas som en foljd· av den
underlighet i finanspolitiken som ligger dari att man langt i forvag
annonserat en kommande momshojning. Detta synes ha utlost prishojningstendenser under sommaren och hosten, tendenser som man
riu forsoker lugna ned genom prisstopp. 'Man kan finna goda motiv
for atgarden och havda att en i och for sig ilIa anpassad atgard (forhandsannonseringen av momshojningen) bor neutraliseras av en annan
i·och for sig ilIa anpassad atgard som prisstoppet. Kombinationen kan
salunda bli meningsfull.
Jag formodar att prisstoppet pa mycket kort sikt kan ha en viss
stabiliserande verkan. Fragan ar bara hur lange den varar. Vad hander
nar prisstoppet luckTas upp eller avloses av friare former for prissattningen? Far vi under denna tid en stark uppsamling av prishojningsdynamik, som exploderar under ett omtaligt skede i loneforhandlingarna, eller far man dessa prishojningar efter det att loneforhandlingarna ar avklarade? I senare fallet ar det ju fraga om ett satt
att lura lontagarnas organisationer genom att inbilla dem att prisutvecklingen tack yare prisstoppet ar lugnare an den sedan blir i verkligheten.
Kanske ar jag onodigt pessimistisk vad galler prisstoppets verkningar, eftersom man mycket val kan formoda att prisstoppets ineffektivitet kommer att visa sig pa ett sa tidigt stadium att ingen blir
lurad av det. Hur som heIst har jag starka farhagor for lone- och
prisutvecklingen under loppet av 1971. Egentligen skulle val endast
en ordentlig valutakris kunna skaka fram sa nlycket fomuft och moderation att vi fick en stabilisering pa lone- oeh prisfronten. Men nu far vi
av alIt att doma inte nagon valutakris. Vi ar pa vag in i en recession,
och den valdiga uppladdningen av lager blir en buffert. Minskningen
av lager och dampning av investeringar bor fa lugnande effekter pa
importen. Samtidigt kan det bli ett okat utrymme for exporten. Utsikterna for handelsbalansen ter sig i en sa.dan recession sa pass mycket
battre att vi pa kortare sikt inte behover ha nagra farhagor for en
allvarlig pressning av betalningsbalanssituationen. ]VIen vi riskerar att
under 1971 fa hog frekvens av arbetskonflikter och vilda strejker.
Och om vi slipper detta, sa far vi i stallet en ganska betydande lonehojning ocksa for nasta ar, en lonehojning av kanske samma storleksordning som 1969-1970. Pa det viset skulle det vara fraga om en
god parallell till utvecklingen under Koreainflationen 1951-1952.
Da fick vi forst ett ar med valdsam lonestegring, bortat 20 procent,
med en mycket stark loneglidning som framsta anledning. Sedan till
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1952 uppstod hoga kompensationskrav for de orattvisor som uppstatt
under den tidigare starka loneglidningen.
Kostnadsinflationen ledde till en lika stark lonestegring under
1952. Det ar inte omojligt att vi kan fa uppleva samma monster under
1970-1971, for att sedan i forskraekelsens teeken komma in i ett
lugnare skede, sa som oeksa val" fallet efter 1952.
En sadan stark loneinflation tva ar i rad behover inte medfora
nagon allvarlig storning fran efterfragesidan, eftersom det finns en
inbyggd stabilisator bade i de automatiska direkta skattehojningarna
och i den prisstegring som ar en konsekvens av lonekostnadsstegringen.
Efterfrageutveeklingen pa konsumtionssidan kan hli relativt dampad
aven om sparkvoten fortsatter att ga ned. Men detta betyder a andra
sidan att en verksam inflationsmekanism ar inhyggd i val"t system;
kombinationen av forvantningar pa prisstegringar leder vid givna
skattehojningar till stora lonehojningar, vilka i sin tur efterfoljs av
nya prisstegringar.
Vi kan val hoppas - oeh manga gor nog det - att vara konkurrentlander ute i Europa skoter sin stabiliseringspolitik pa unge£ar samma
oskiekliga satt som vi gor, att de hal" samma typ av svarigheter oeh
samma press fran lontagarsidan, samma oro for vilda strejker, oeh
kanske i manga fall vasentligt mer av alIt detta an hal" hemma. Den
forvantade starka lonekostnadsstegringen i ar oeh nasta ar behover
darmed inte nodvandigtvis innebara okade betalningsbalanspafrestnlngar.
Om emellertid lonestegringarna skulle bli starkare i Sverige an i
andra lander oeh vi pa litet langre sikt, av andra skiil som jag tidigare
hal" namnt, redall hal" en fundamentalt rubbad betalningsbalans, da
kan fragan uppsta om en depreeiering av kronan inte framstar som
en rimlig atgard. En depreeiering av kronan bor om dell over huvud
taget skall goras, sattas in under en recession, da det finns utrymme
for omdisponering av resurser oeh da depreeieringen inte omedelbart
far en loneinflation till foljd. Det kan finnas risk for att vi vid fixerade
vaxelkul"ser kommer in i en form av engelsk "stop-go-politik".
Slutsatsen ar salunda, att i ett hypotetiskt lage med for hogt internt
kostnadslage oeh fundamental stoming av betalningsbalansen, kronan
bor deprecieras hellre an att Sverige kommer in i ett skede av tillvaxthammande stop-go-politik. Men vi borde i sa fall gora klart bade for
oss sjalva oeh for varlden att vi i framtiden myeket val kan komma
att appreeiera kronan nar tillfalle bjuds. Det ar inte osannolikt att
USA oeh andra lander far uppleva hogre krav pa full sysselsattning
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och storre risker for vilda strejker och annan oro pa arbetsmarknaden.
Den internationella inflationen kan bli mera utpraglad an pa 60-talet.
En prisstegringstakt for vara export- och importvaror pa 11;2 procent
var ovanligt lag tack yare att amerikanarna under en stor del av 60talet lyckades halla hog stabilitet i sitt land. Under 70-talet kan det
kanske bli 3 it 4 procents internationell prisstegring. Enligt EFOmodellen far vi i sa fall en vasentligt snabbare intern prisstegringstakt
an de 4 procenten om vi haIler fast vara vaxelkurser. Denna framtidsbild leder till vad vi ekonomer ofta havdat - namligen att med
de malkonflikter som Sverige star infor behovs det en mera rorlig
vaxelpolitik - alltsa bade deprecieringar och apprecieringar.
Vid sidan om vaxelkurspolitiken viII jag ge nagra synpunkter pa
de krav, som bor stallas pa de allra narmaste arens ekonomiska politik. Det finns risk for att regeringen under en recession 1971-1972
kommer att fora en politik liknande den under motsvarande skeden
tidigare, t ex under recessionen 1966-1968. Dvs att man haIler
uppe sysselsattningen genom att flytta over resurser fran fristallningar
inom det enskilda naringslivet till offentlig verksamhet och bostadsbyggande. Sysselsattningen minskade 1966-1968 inom konkurrenssektorn med bortat 4 procent per ar, och den lediga arbetskraften
togs till stor del om hand av den extra snabbt expanderande offentliga
sektorn och av bostadsbyggandet. Nar den nya hogkonjunkturen utvecklades slog vi som sagt alltfor snabbt huvudet i taket darfor att
kapacitetsutvecklingen inom K-sektorn med hansyn till bade kapital
och sysselsattning hade varit for lag. am vi viII forhindra ett upprepande av denna typ av utveckling, bor vi forsoka skapa forutsattningar for en investeringsboom under recessionen - alltsa den som
vi lyckades forhindra under den gangna hogkonjunkturen - som
salunda bor skjutas over till recessionsperioden 1971-1972. Detta
lyckades man med efter 1957 ars konjunkturbakslag. Da fick vi en
enastaende investeringsboom under recessionsaren 1958 och 1959
fram till 1961 genom en delvis tursam men lyckosam ekonomisk
politik. Det ar den typen av ekonomisk politik jag skulle vilja se
upprepad under namnda forutsattningar.
En sadan politik, som skulle ge upphov till en investeringsboom
under recessionen inom industrin forutsatter naturligtvis forst och
framst en expansiv penningpolitik med ett avvecklande av kreditregleringarna medan en ranteniva far hallas som svarar mot rantenivan· i andra lander. Annars kan vi raka ilIa ut nar det galler de
korta kapitalrorelserna - men i ovrigt en sa expansiv kreditpolitik
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som ar mojlig under denna betalningsbalansrestriktion. Jag skulle
oeksa garna vilja se att ett borttagande av investeringsskatten for
handeln skedde snabbare an vad man nu siktar till. Investeringsfonderna borde slappas pa ett generost satt. Man kan vidare tanka sig
inforande av sarskilda mojligheter till extra avskrivningar for maskininvesteringar av det slag som gallde 1964. Det ar av vikt att ge atgarderna karaktaren att vara av engangsnatur; vantar foretagen med
investeringarna till dess konjunkturerna ar pa vag uppat igen, sa
kan man inte langre bygga pa reeessionsarens gynnsamma omstandigheter.
Det hor i detta sammanhang framhallas att det ar viktigt att forbattra investeringsklimatet i Sverige, vad galler det enskilda naringslivet. Rantabiliteten oeh darav foljande sjalvfinansieringsgrad vid
efterstravad hogre investeringsniva ligger relativt lagt i jamforelse
med manga andra lander. Det ar dock svart att gora nagot at detta
forhallande. Men som jag forut framhallit far EFO-modellen inte
hetraktas som nagot obonhorligt. Lyckas vi under en kommande ny
hogkonjunkturperiod forhindra overslag pa arbetsmarknaden med
alltfor stora loneglidningar, sa kan man tanka sig att vinstmarginalerna kan hyggas upp sueeessivt oeh aterstallas till den niva som en
hattre rantabilitet kraver. Detta kan ga fort om - som ovan diskuterats - den internationella inflationen fortsatter pa hog niva. Man
maste oeksa halla blicken riktad pa vara foretags, som det visade
sig mot slutet av 1960-talet, okade benagenhet att investera i utlandet,
sarskilt inom EEC-omradet. Det ar ett investeringsalternativ som
kan bli ett handikapp for utbyggandet av naringslivets kapacitet inom
landet. Dr betalningsbalanssynpunkt far vi pa kort sikt Inyeket liten
nytta av dessa utlandsinvesteringar.
Det bOT tilHiggas att den optimistiska hypotes som EFO-modellen
- oeh tydligen aven den kommande langtidsutredningen - bygger
pa for forsta halften av 1970-talet, namligen att produktivitetsstegringstakten ar nastan lika hog under denna period som under 1960talet, i sjalva verket iir myeket djiirv. Man kan forutse en rad produktivitetshammande faktorer. En absolut nodvandig forutsattning
for en gynnsam produktivitetsutveckling inom K-sektorn ar i varje
fall att en ordentlig kapaeitetsutbyggnad av den enskilda industrin
kommer till stand.
Jag iir val medveten om att en politik med positiv satsning pa expanderande industriinvesteringar med ett mildare foretagsklimat inte
iir problemfri, allra minst fran malkonfliktsynpunkt. En sadan politik
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betyder namligen att offentliga investeringar, konsumtion och bostadsbyggande far relativt minskat utrymme inom en vaxande bruttonationalprodukt.'Man kan fraga: Vad viII "vi" innerst inne? Och jag svara:
Innerst inne tror jag det ar ganska grotigt hos oss alIa. Vara preferenser ar mycket komplicerade och star i konflikt med varandra. Vi viII
na hojd privat levnadsstandard i snabb takt med vaxande mojligheter
att foreta turistresor i alIt storre omfattning. Samtidigt viII de fIesta
av oss anvanda vasentligt mer resurser till offentlig konsumtion, alltsa
till skolor, sjukhus osv. Likasa viII vi oka landets hjalp till u-Ianderna,
astadkomma en effektiv inkomstutjamning och skapa mer av industriell demokrati. AlIt detta gar ju inte sa sarskilt bra ihop. Det finns
inga ordentliga indikatorer pa hur vi inom en trang ram prioriterar
dessa olika mal. Hur vi viII och skail prioritera inom en given ram
framkommer inte tydligt pa fungerande marknader. Det enda man
sakert vet ar att vi da och da inom ramen for dessa konfliktbetonade
behov forsaker gora mer an vi i sjalva verket har rad med. Vi har
sadana konflikter bade inom oss, mellan oss och mellan olika grupper
i dessa hanseenden.
Som avslutning viII jag framfora tva alternativ ifraga om strategi
for den ekonomiska politiken. Det ena alternativet gar ut pa att acceptera, eventuellt paskynda, de tendenser vi har till en utveckling fran
sysselsattning inom industri och handel till sysselsattning inom det
offentliga omradet och tjansteomradet. Det finns manga skal harfor
ur trivseI- och trygghetssynpunkt. Sedan far vi anpassa efterfrageutvecklingen med stod av en mera kraftfull ekonomisk politik an man
tidigare har varit i stand till. Foljer man denna strategi kravs det
mer av skatter pa privat konsumtion, for enskilda inkomsttagare samt
en effektivare arbetsmarknadspolitik for fortsatt och snabbare overforing av resurser fran det enskilda naringslivet. Den faktiskt forda
ekonomiska politiken har i stor utstrackning, men ofullstandigt, haft
denna tendens. Man har inte lyckats forhindra overslag, som fororsakat svarigheter. Denna strategi for den ekonomiska politiken skulle
sannolikt medfora langsammare tillvaxttakt och en lagre produktivit~tsokning. Detta ingar i valet. Man kan ocksa havda att det med
denna strategi sannolikt gar lattare att astadkomma en onskad inkomstutjamning.
Den andra strategin ar den som jag tidigare har talat om, namligen
att man i hogre grad accepterar konsumenternas preferenser sasom
de framkommer i kraven pa stora lonehojningar och okad privat kons·umtion pa bekostnad av sparandet, genom utbyggnad av narings-
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livssektorn, da framst den industriella sektorn. Det galler ju att klara
de vaxande importbehoven nch den snabba produktivitetsstegringstakt som denna utveckling forutsatter. Jag ar medveten om att dessa
tva strategier inte kan renodlas; det ar fraga om ett pedagogiskt trick
for att fa ordning pa diskussionen. Men jag tror att satsningen pa
endera av dessa tva strategier leder till vasentligt olika resultat over
en tioarsperiod.
Jag formodar att det forsta strategialternativet i jam£orelse med
det andra, dvs satsning pa en vasentlig okning av den offentliga
sektorn i vidaste bemarkelse, leder till mera av inflationsproblem
och hogre skatter - med de konsekvenser som det trubbiga skattevapnet hare Om andra lander inte foljer oss tatt i denna strategi, som
de synes ha benagenhet att gora, kan vi ocksa tvingas till fler oeh
snabbare deprecieringar an enligt alternativ 2. - Jag hoppas. att mitt
foredrag trots alIt framstar som vetenskapligt dvs -att de tva alternativa strategier jag malat upp synes objektivt fargade vad galler svart
och vitt. Att jag sedan ur rent subjektiv sympatisynpunkt haIler pa
strategi nr 2 med satsning pa det enskilda naringslivets utveckling
ar en helt ointressant observation.
For att ge mina tva alternativa strategier en vetenskaplig nimbus
kan jag hanvisa till arets pristagare till Alfred Nobels minne, Paul
Samuelson. Han talar om "turnpike-teoremet", och det ar just vad
det ar fraga om hare Det ar ju sa att vi har det oerhort trangt inom
den givna bruttonationalproduktramen; vara ambitioner oeh behov
tenderar att stiga vasentligt snabbare an den reala bruttonationalproduk:ten. Det ar svart att finna rum for alIt vad vi anser oss behova
ullder den narmaste 5- eller lO-arsperioden. Fragan ar - och det hor
till turnpike-problemet - om vi inte skulle kunna komma snabbare
fram mot de hagrande rnalen genom att i stallet for att leta oss fram
pa en rnangd smavagar sa snabbt som mojligt korde upp pa stora
motorvagen och satte fart under fern eller tio ar med en kraftig satsning pa snabb produktions- och produktivitetsokning. Att kora upp
pa motorvagen motsvarar just att satsa e££ektivt pa att bygga ut det
enskilda naringslivet, alltsa forst och framst satsa pa investeringar
inom industrin under recessionen. Salunda forst fa fart pa okningstakten i bruttonationalprodukten och darefter, i ett senare skede nar
vi har kort tillraekligt fort oeh lange pa motorvagen, kora in pa avvagar och successivt genom£ora manga av de rna.! som hor till den
forsta strategin. Nar vi kor i full fart pa motorvagen, galler det att
se till att den inflationsmekanism som. jag forsokt att heskriva, inte
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ger ifran sig skadliga avgaser i form av inflation oeh hetalningshalansruhhningar. Inflationsmekanismen hehover infor motonragskorningen ses over oeh regleras, exempelvis genom jamkning av progressiviteten i skatteskalorna, oeh overhuvud taget genom stabiliseringspolitik som medfor mindre av overfull sysselsattning under hogkonjunkturperioder.

Ordfora'nden: Vi taekar Erik Lundberg for denna inledning oeh for
den delikata halansen mellan a ena sidan EFO-modellens determinism
oeh a andra sidan Lundbergs analys av ofullkomligheterna i den ekonomiska politiken.
Till den diskussion som nu skall folja har nagra talare redan i forvag anmalts - eller kanske snarare tvangskommenderats. Den forste
ar planeringsehefen Lars Lindberger, som star for konjunkturanalyserna i finansdepartementet. Efter honom kommer sedan generaldirektor Helmer Olsson.
Var sa god, Lars Lindberger!

-jPlaneringsehef Lars Lindberger: Herr ordforande! Jag har £attat Nationalekonomiska Foreningens intentioner med att anordna kvallens overlaggningar
sa, att vi har skulle forsoka fora en forhallandevis faekekonomisk oeh experthetonad diskussion om den ekonomiska politiken samt att vi darvid i gorligaste
man skulle overlata de rent politiska bedomningarna till den debatt i detta
eller snarlika' amnen som i dag har forts oeh som i overmorgon kommer att
foras i riksdagen.
I langa styeken ar det val sa att stabiliseringspolitiken forefaller att vara
ett iimne som ar ganska valliimpat for en sadan har teknisk diskussion, i varje
fall om man jiimfor med exempelvis inkomstfordelning oeh resursallokering,
vilka £ragor professor Lundberg ju kom in pa i slutet av sitt foredrag. Men
det vore givetvis overdrift att pasta att stabiliseringspolitiken ens i mera teknisk
hemarkelse skulle vara opaverkad av vara politiska varderingar, av exempelvis
resursallokeringsfragorna. Vi kan ju-bara se pa hur man ar benagen att bedoma den stabiliserings- eller deflationspolitik som fordes under den senaste
konj unktursvaekan.
Om man har den uppfattningen att det ar bra att bygga hostader, sa var
det en bra politik som fordes under 1967 oeh 1968, da bostadsbyggandet
expanderade kraftigt. Oeh om man tyeker att bostadshyggandet inte ar det
mest angelagna, sa hlir naturligtvis bedomningen av den politik som da fordes
en annan. Vidare ar det sa - vilket ar ganska sj alvklart, eller i varj e fall
ligger det rent psykologiskt myeket nara till hands - att vat vardering oeh
hetygssattning av den rent tekniska prestation som kan tankas ligga i stabiliseringspolitiken ar heroende av de politiska varderingarna. ,Det ar nu kanske
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inte sa farligt. Men det ar val klart att det finns en tendens till att sj alva framtidsbedomningen, var syn pa prognoserna, paverkas av de politiska varderingarna. Oeh det ar darfor som jag tror att det ar nyttigt med en diskussion
om dessa fragor, en debatt som eventuellt kan leda till ett mera nyktert synsatt
pa framtidsbedomningen speeiellt vad avser ett fran konj unkturpolitisk synpunkt intressant framtidsperspektiv.
Jag har for avsikt att har inskranka mig till nagra randanmarkningar till
Erik Lundbergs foredrag, oeh min forsta fraga ar da: Hur ilIa ligger vi egentligen till, dels nar det galler sj alva inflationstakten, dels med avseende pa
utrikesbalansen? Jag har dar tankt anvanda en myeket enkel teknik, namligen
att tillampa en selektiv repetition av vad Erik Lundberg sade. Diirmed avser
jag att skapa ett intryek av att foredragshallaren d j upast sett har sagt nagot
annat an vad det forefoll att han sade.
Vad prisstegringstakten angar tyekte jag att det myeket tydligt framkom,
att med de allmanna forutsattningar vi har i fraga om vaxelkurspolitik oeh
annat ar prisstegringstakten har i landet i myeket hog grad given av de forhallanden som rader internationellt. En avgj ort mera ambitios prisstabiliseringspolitik har i Sverige skulle b1.a. forutsatta att vi, i en varld som karakteriseras av allmanna prisstegringstendenser oeh svagt stigande priser inom den
internationella handeln, gj orde sueeessiva appreeieringar da oeh da. Annars
ar det over huvud taget inte mojligt att fora en i denna mening myeket ambitios stabiliseringspolitik. Nu tyeks det atminstone hittills ha ratt politisk enighet om att sa ambitiosa skall vi inte vara. Da far vi ta pa oss de konsekvenser
som f(ilj er i form av en betydande, eHer i varj e fall inte ovasentlig, prisstegring
undan for undan. Darmed ar inte sagt att vi helt saknar mojligheter att paverka prisutveeklingen, men till ganska stora delar ar en prisstegring med
dessa forutsattningar sannolikt ofrankomlig.
Slutsatsen skulle da bli att det egentligen ar en foljd av var beklagligt laga
ambitionsniva att vi har fatt denna utveekling, men fransett detta ar den
inte nagot stort misslyekande. Vad som intraffat det senaste aret ar naturligtvis en tillspetsning, men aven den hade i hog grad internationell bakgrund.
Det framgiek av vad Erik Lundberg sade. Den internationella prisstegringen
pa 1 a 2 procent giek plotsligt upp till ungefar 5 proeent, oeh det fick aterverkningar pa pris'bildningen har i landet via importpriserna etc., och dessutom paverkade det var arbetsmarknad.
Da kommer jag over till den andra stora plumpen i protokollet, namligen
utrikesbalansen. Dar ar det val mera otvetydigt sa att vi har haft uttalade
ambitioner att inte forsamra var utrikeshalans. Vi ville ha en hytesbalans
som gick ungefar jamnt ute Nu har vi under slutet av 1960-talet haft en viss
trendmassig forsamring, men jag tycker inte att det finns anledning att overdriva denna. Om jag har raknat nagorlunda ratt har vi sedan 1964 fatt kumulerade underskott i bytesbalansen pa 4 a 5 miljarder, samtidigt som var
ambition har varit att vi inte skulle fa nagot underskott aIls. Men jag undrar
om inte Erik Lundberg gjorde sig skyldig till dubbelrakning nar han lade
dessa 4-5 milj arder till nedgangen i valutareserven. Det beror delvis pa vilka
bedomningar man gor av de korrigeringsposter vi arbetar med - siffrorna
ger i alIa fall en viss forestallning om storleksordningen av detta i 'oeh for
sig fula utslag. Detta samlade underskott pa 4 a 5 miljarder ar ungefar lika
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myeket som den Iageruppbyggnad vi tyeks hahaft under budgetaret 1969/70.
Nu innebar detta inte nagot forsok fran min si.da att forneka atl vi har
problem med var utrikesbalans; det ar bara storleken av det prohlemet som
jag vin forsoka anlagga perspektiv pa. Oeh i det sammanhanget kan jag inte
lata bli att snudda vid den framtidsbedomning vi fiek hora hetraffande de
eventuella mojligheterna till en forvarrad kris nar det galler utrikeshalansen.
Jag hade lattare att folja med i professor Lundhergs framstaIlning nar han
sade - visserligen pa ett nagot paradoxalt satt - att det enda som skulle
kunna fa oss att visa fornuft oeh iaktta moderation var en allvarlig valutakris,
oeh den far vi inte. I oeh for sig ar jag benagen att i stora delar instfunma
i'detta omdome, men jag vin formulera det sa har: Det ar val troligt att stahi·
liseringspolitiken aven i framtiden kommer att fa foras utan den extra stimulans som foljer av att vi har en allvarlig valutakris. Atminstone ar det min
forhoppning. Men ingen kan val forneka, att om vi har otur kan vi fa en utveekling pa arbetsmarknaden - oeh fa en sadan kostnads- oeh prisutveckling
- att vi verkligen kommer in i en allvarlig kris. Men jag tyeker inte att den
utveeklingen ar den som for narvarande ter sig som det mest narliggande
alternativet.
Dessutom blev jag litet forvanad over Erik Lundbergs dialektiska framstallningssatt, nar han sade att om det viII sig ilIa kan en depreciering bli
nodvandig. Rent teoretiskt kan ingen forneka att en sadan atgard under
olyekliga omstandigheter skulle kunna tiinkas bli motiverad, men om vi skulle
komma darhan skulle vi alltsa, enligt Lundberg, i stallet kunna fa ett utmarkt
tillfalle att hitta pa nagot nytt, t.ex. rorligare vaxelkurser i den andra riktningen. Vad Erik Lundberg dar anforde tyekte jag var nagot av en katastrof..
motivering. am man ar overtygad om att det fornuftiga oeh vettiga huvud..
sakligen ar att ga in for en sueeessiv appreeiering - vilket det savitt jag
forstar inte finns nagot som heIst politiskt stod for - sa kan man val tala
for den saken utan att ha denna speeiella katastrofmotivering.
Vidare vin jag passa pa tillfallet att i forbigaende ta upp j iimforelsen mellan
1947 oeh 1970. Det ar val atminstone en faktor till som vi hor ha i minnet,
namligen att vi 1947 kunde falIa tillbaka pa en importreglering. Den mojligheten har vi inte i dag - oeh vi har klarat oss utan en sadan reglering. Dar
foreligger det alltsa en ganska stor skillnad mellan 1947 oeh 1970.
(Ordforanden: Vi hade den inte nar krisen horjade, utan vi fiek den som
ett resultat av krisen; var det inte sa?)

Jo, men nu har vi passerat krisen. Jag tyeker det ar myeket viktigt att framhalla, att vi nu ar inne i en period som inneburit en forstarkning av bytesbalansen, oeh den forstarkningen tror jag kommer att fortsatta. Laget var
annorlunda i det haDseendet 1947.
Jag viII avsluta dessa mina randanmarkningar med att se tillbaka pa utvecklingen oeh forsoka hedoma vilka misstag som i vissa tekniska hanseenden
begatts inom stabiliseringspolitiken under den senaste konjunktureykeln oeh
vilka slutsatser vi eventuellt kan dra darav. Jag ar ense med Erik Lundberg
pa en punkt, namligen den att en stor del av svarigheterna med stabiliseringspolitiken under den senaste konjunkturuppgangen sammanhanger med att vi
hade sa sma reserver nar vi kom in i konjunkturuppgangen oeh att vi i det
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avseendet hade gjort en felbedomning. Annu pa hosten 1968 trodde vi att vi
hade reserver - kanske inte i forsta hand tekniska; det hade vi val oeksa,
men inom en del industrigrenar var det val litet knalt i det fallet - men vi
trodde att vi hade en reservtillgang av arbetskraft, som motsvarade en eller
annan proeents produktionsstegring - en reserv som vi kunde ta i ansprak
utan att raka in i en overhettning. Dar hade vi gjort en felbedomning. Vi
slog darfor huvudet i taket myeket snabbt 1969, vilket Erik Lundberg ju oeksa
framholl.
Till detta kom sedan att vi framfor allt 1968 var med om att ansluta oss
- i det narmaste atminstone - till en annan felbedomning, namligen vad
avser den internationella konjunkturen. Visserligen var vi inte fullt sa pessimistiska som i OECD:s sekretariat Dar det gaIlde utsikterna for den internationella handeln, men vi vagade inte avvika alltfor mycket fran OEeDsekretariatets uppfattning. Vad detta medforde ser vi bast om vi slar upp
dessa bedomningar, "Utsikterna for varldshandeln andra halvaret 1968 och
forsta halvaret 1969", sa som de ar relaterade i OECD:s "Economic outlook"
Dr 3 oeh nr 4. Dar kan vi bast se hur pass grundligt utgangslaget missbedomdes.
Ar 1969 kom vi salunda in i overkonjunkturen; darefter har stahiliseringspolitikens handlingsmojligheter i manga avseenden varit begransade - i varje
fall politiskt sett. PA sensommaren och hosten 1969 kritiserade man finansministern bl a for att han ingenting gj orde. Sa har efterat maste vi dock saga
oss att det var tur att han inte gjorde just det som mAnga av kritikerna onskade, namligen ensidigt hoj de den indirekta heskattningen av konsumtionen.
Jag kan inte tanka mig annat an att utveeklingen pa den svenska arbetsmarknaden under vintern 1969-1970 hade hlivit an mera oroande, om vi hade
fort en sadan politik. Det ar mojligt att Dagon annan kombination av atgarder
hade varit lyekligare, men finansministern var tydligen paverkad av angelagenheten av att sHippa fram industrins investeringar, och foljaktligen var han
da inte benagen att satsa pa det som i dag anses vara ett Iampligt
recept, namligen en hogre arbetsgivaravgift.
Nu kanske nagon fragar sig varfor finansministern dll har velat gora det
i dag. Ja, det kan man ju fraga. Men det har ju anda blivit en hetydande
forskjutning i perspektivet nu, jiimfort med for ett eHer annat ar sedan. Med
de nagot lugnare konjunkturer som dA radde var det naturligt att forsoka bygga
sig ur den kapacitetsbrist som Erik Lundberg talade om oeh att i forsta hand
starka var exportformaga pA det sattet. Nar vi kommit in i en utveckling som
internationellt sett kannetecknas av mycket starka kostnadsstegringar har det
j u hlivit vasentligt okade sAval chanser som risker att vart internationella kostnadslage kan komma att forbattras eHer forsiimras, och darmed har det blivit
rimligt att i hogre grad fasta avseende vid vardet av stabiliseringseffekter pa
kort sikt, i synnerhet om de vantas berora arhetsmarknaden. Mycket hanger
givetvis da pa hur utvecklingen av den kommande avtalsrorelsen .blir. Det ar
sa sj alvklart att det knappast behover sagas.
Sedan viII jag sa nagot herora de tva strategier som Erik Lundberg drog
upp. Jag tycker att det skuHe vara myeket angelaget att komplettera oeh narmare utforma de tvA strategierna for att politikerna skaH fa Idart for sig vad
de innebar for svarigheter och fordelar samt vad de kommer att staHa for
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krav pa stabiliseringspolitiken i ena eller andra faIlet. Dessutom tror jag att
man om mojligt hor ta upp oeh intensifiera en mera allman diskussion om de
investeringspolitiska oeh kon j unkturpolitiska verktygen.
Erik Lundberg pekade sedan, atminstone indirekt, pa den motsattning som
forelegat for penningpolitiken som £01jd av den dubbla uppgift som den stalldes
infor men inte lyekades klara aVe Vad vi onskade oss av penningpolitiken
under forsta halvaret 1970 var namligen att den skulle ha verkat restriktivt
pa den mest kortsiktiga formen av kapitalbildning dvs pa den intensiva lageruppbyggnad som da skedde, delvis av spekulativa skal, delvis darfor att man
da hade en sadan kolossal "drive" att expandera pro.duktionen, vilket tog sig
uttryek i att man lade upp stora lager av ravaror oeh varor under arbete. Den
delen av kapitalbildningen skulle vi ha velat Higga pa is litet grand, samtidigt
som vi hade velat skona den nagot mera langsiktiga realkapitalbildningen i
form av industrins hyggnads- oeh maskininvesteringar. Det ar kanske hanalt
att saga att man inte lyekats sarskilt hra med den saken, men vi borde forsoka
komma vidare med teorier oeh arbetsmetoder som skulle kunna tillampas i
sadana fall.
Till sist viII jag instamma i Erik Lundbergs onskemal om att man utveeklar
teorier oeh metoder for att hedriva en expansiv politik i ett kommande reeessionsskede, sa att vi da inte bara satsar pa bostader oeh pa den offentliga
sektorn utan aven pa naringslivet. Jag tror att det foreligger behov av det,
oavsett om man satsar pa den ena eHer andra av Erik Lundbergs strategiska
huvudalternativ.

-/Ordforanden: Vi taekar Lars Lindberger for detta inlagg.
Jag sag att han tittade menande pa mig, nar han sade att det fanns de som
redan 1969 ville vidta restriktiva ekonomisk-politiska atgarder, exempelvis
hoj d moms oeh arbetsgivaravgift. Eftersom jag faktiskt har arbetat i den
riktningen viII jag ta nagra sekunder av tiden i ansprak for en forklaring
pa den punkten.
Jag kan inte riktigt folja herr Lindbergers resonemang. Han sade att om
man redan 1969 hade kommit med efterfragebegransande atgarder av typen
hojd moms oeh arbetsgivaravgift, sa hade vi fatt oro pa arbetsmarknaden
1970. Tanken bakom forslagen var emellertid foljande. Vi fiek en stark konjunkturuppgang varen 1969. Avsikten med efterfragebegransande atgarder av
typen hojd moms ar att fylla igen det uppkomna inflationsgapet med en moms,
sa att man far en momsprishojning i stallet for en efterfrageindueerad
prishojning, som skulle leda till okade foretagsvinster oeh starkare efterfragan
pa arbetskraft.
Jag kan inte forsta annat an att en momsprishojning som kommer tidigt
under konjunkturuppgangen, forhindrar en overhettning pa arbetsmarknaden
oeh leder till mindre loneglidning an elj est. Darfor kan jag inte forsta annat
an att en tidig momshojning, som fyIlt igen inflationsgapet hosten 1969, skulle
ha inneburit en lugnare arbetsmarknad det aret, bade da det galler loneglid.
ning oeh vilda strejker, eftersom arbetsmarknaden da hade hlivit mindle
overhettad.
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(Lars Lindberger: Det var inte fraga om en tidig momshojnings inverkan,
utan det gallde hur den hojningen skulle ha inverkat pa fredstillstandet pa
arbetsmarknaden, sa att saga.)
Ja, men oron pa arbetsmarknaden 1970 maste! val i hog grad ha herott .pa
att man fiek ett sa stort efterfrageoverskott pa arbetskraft oeh darmed en kraftig
loneglidning i hela systemet; dvs arbetarna sag att de kunde pressa ut myeket
hogre loner ur foretagen. Oeh det var just for att hindra en sadan overkonjunktur som man redan i exempelvis september 1969 borde ha dampat den
totala efterfragan. Nu gj orde man precis tvart om. I stalIet for att genomfora
en forhojd moms annonserade man en framtida momshojning, vilket hade
exakt motsatt verkan, dvs stimulerande efterfragan for att hinna kopa fore
momsen. Man borde val ha genomfort en fOThojd moms i stalIet for att annonsera en framtida momshojning. Det skall till myeket starka argument for att
jag skall andra pa denna min uppfattning.
Erik Lundberg talade myeket om prisstoppets oeh priskontrollens problem,
oeh darfor ar det intressant att generaldirektor Helmer Olsson, som har nojet
att "administrera" denna politik, velat anfora nagra synpunkter. Var sa god!

-/Generaldirektor Helmer Olsson: Mina darner oeh herrar! Jag skall har
inte kommentera uttalandet om mig; det far sa att saga kommentera sig sjalvt.
Nar jag nu med herr ordforandens egna ord har "tvangskommenderats" visserligen med myeket milt tvang - att delta i denna debatt var det med
tanke pa att jag skulle forsoka anlagga nagra synpunkter pa just prisstoppsproblematiken. Jag skall da inte droj avid sj alva det handelseforlopp som
ledde fram till de olika besluten om prisstoppet. Visserligen kunde det val
vara en del att anfora i det sammanhanget, men jag skall anda noja mig med
att saga nagot om problematiken pa detta omrade.
Prisstopp ar ju nagot som kan inforas pa grundval av den prisregleringslag
vi har sedan 1956. Det ar en beredskapslag oeh den innehiUler en mojIighet
for regeringen att satta lagen i kraft under vissa forutsattningar, av vilka en
ar att det foreligger "betydande fara for en allvarlig stegring av det allmanna
prislaget inom riket". Det ar alltsa pa basis av denna passus i lagens § 1 som
beslutet - eHer de bada besluten - om prisstopp har tillkommit.
Nar denna lag kom till var just denna punkt i ratt hog grad under diskussion.
Men nar man ser tillbaka pa den diskussionen finner man -atminstone far
jag det intrycket - att man knappast tillrackligt analyserade och klargj orde
den fundamentala skillnaden i hela prisstoppssituationen i ett lage da man kan
satta prisregleringen i kraft till foljd av att landet befinner sig i krigsfara.
som det heter, a ena sidan (da tankte man pa den situation vi haft under
krigsaren oeh en tid efter kriget) oeh a andra sidan den situationen da man
"av annan orsak" finner att "hetydande fara" for prisstegringar foreligger.
Under krigsaren hade vi en utpraglad knapphetsekonomi med en darav hetingad, starkt redueerad varutillgang. Det innebar inte hara att den totala
mangden av varor var mindre utan ledde ocksa till en hel rad regleringsatgarder, som ingalunda hegransade sig till de av manga annu ihagkomna ranso-

96

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 28 OKTOBER 1970

neringskorten. Vi hade ocksa en annan ransonering, som i det sammanhanget
var minst lika viktig, niimligen kvoteringen av ravaror och annat till industrin.
Och nar man har en reglering av det slaget foreligger ocksa mojligheter att
med dessa kvoteringsatgarder forknippa exempelvis standardiseringsbestammelser. Sadana hade vi oeksa over ganska vidstraekta faIt av den industriella produktionen har i landet.
Vad hetydde· detta fran prisregleringssynpunkt? J0, det betydde forst och
framst att vi hade en forhaJlandevis begransad total varumangd att overblicka.
Vidare hetydde det att denna varumangd till stora delar - dock langtifran
helt ~ var standardiserad med tanke pa utfonnningen. Oeh detta i sin tur
ledde fran prisregleringssynpunkt till - om jag fortfarande forsoker analysera
laget sa har oversiktligt - att man visste vad det var for varor som man satte
pris pa. Det var ocksa fran kontrollsynpunkt relativt latt att identifiera dessa
varor, nar det gallde att kontrollera att prisregieringshestammeiserna verkligen
efterIevdes.
Vi skall ha hela denna bakgrundssituation klar for oss, nar vi forsoker
analysera den prohiematik som vi i dag star infor. Vi har alltsa den situationen
- oeh det framgick oeksa av Erik Lundbergs foredrag - att vi befinner oss
pa toppen av en hogkonjunktur - eller mahiinda strax under, men i alIa fall
nagonstans daromkring - alltsa med en utomordentligt stor produktion samt
ett mycket stort oeh myeket differentierat varusortiment. Vi kan se pa vilken
vara som heIst och finna att det inte bara ar fraga om en enstaka vara utan
om ett stort antal varuvarianter. Dessutom ar det ett sortiment som hefinner
sig i standig forandring och utveckling, vilket innebar att varuvarianter kommer
och gar. Rorligheten ar salunda utomordentligt store
Dessa synpunkter ar av myeket stort intresse nar det galler att analysera
hela prisstoppssituationen fran olika utgangspunkter. Forst och framst betyder
de naturligtvis en hel del med tanke pa moj ligheterna att sa att saga hantera
oeh administrera sj alva prisstoppet. Det ar en ofantligt mycket storre uppgift
an den som den gamla priskontrollnamnden hade under krigsaren och under
hela den tid efter kriget da prisregleringen i storre eller mindre omfattning
var i funktion. I det hanseendet foreligger en vasentlig skillnad.
Den andra skillnaden hestar i att pa den tiden vaxte prisregleringens administration upp sueeessivt oeh fiek sa smaningom relativt betydande omfattning.
Den hyggdes ut med tanke pa att den skulle skota just dessa arbetsuppgifter,
inga andra. Och losningen av uppgifterna underlattades i ganska hog grad
av att naringslivet da arbetade mer eller mindre pa sparlaga, varfor det var
ratt gott om kompetent arbetskraft, som kunde de olika hranscherna. !VIan
kunde fa denna arbetskraft fran foretagen eller fran branschorganisationerna,
vilkas sekretariat i icke ringa omfattning flyttade in i de olika kriskommissionerna och kom att utgora en ratt vasentlig del av dem. Allt detta existerar
inte for narvarande, nar naringslivet arbetar for fullt oeh banschorganisationerna pa grund av prisstoppet far mer att gora i stallet for mindre och alltsa
far okad sysselsattning for sina anstallda.
Detta ror den rent administrativa sidan av saken. Men jag vill genast varna
for den forhastade slutsatsen att alltsammans ju da ar totah meningslost och
att vi lika garna i morgon dag skulle kunna slopa det hela. ,Det ar en slutsats
som jag inte ar heredd att dra. Och Erik Lundberg har delvis antytt bakgrun-
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den harfor genom att - visserligen ganska Inycket i forbigaende men i alla
fall - saga att han inte tvivlar pa att et~ prisstopp pa kort sikt kan ha en
dampande effekt. Jag tror att det ar helt riktigt; man skall inte nonchalera
eller undervardera effekten av prisstoppet.
Dar kommer jag tiIlbaka till den teckning av bakgrunden till prisstoppet
som Erik Lundberg i viss man gjorde och som litet modifierades av Lars
Lindberger. Bada talade ju om prisutvecklingen. Erik Lundberg talade om
en viss genomsnittlig prisstegring under en viss period; vi har j u iinda haft
en del variationer i prisstegringsprocessen. Om vi begransar oss till de tre
senaste aren, sa hade vi en mycket mattlig prishojning 1968, hara ett par
procent. Sedan fick vi ungefar dubhelt sa mycket 1969, dvs ungefar 4 procent.
Det var den normalsiffra som Erik Lundberg namnde och som Lars Lindberger
analyserade bakgrunden till ytterligare. Darefter har prisstegringstakten okat
ganska patagligt under 1970. Som framgatt av de hada foregaende talarnas
analyser har det tydligen funnits en viss. internatione~l hakgrund for den utvecklingen. Men vid sidan darav har det ocksa funnits en del andra, mera
interna, faktorer. Vi hade exempelvis det overraskande utfallet av detta ars
j ordbruksuppgorelse. loch for sig var den kanske inte sa mycket att saga om,
atminstone vad galler en del av siffrorna. Jag hor inte till dem som ar sarskilt
angelagna om att utpeka den ena eHer andra parten som speciellt framstaende
syndabock i det faIlet. Men jag vill peka pa tva omstandigheter - eller
mojIigen inneboende syndfullhet - hos de agerande.
Den ena omstandigheten ar sjalva det system 80m man inom vissa hetydelsefulla sektorer mom naringslivet tilHimpar, namligen i fraga om marginalberakningen och det satt pa vilket prishojningar i ett led gar vidare till ett annat.
Har har man ett traditionellt och sakerligen fran manga synpunkter praktiskt
forfarande med omrakningar med speciella procenttal, och i tider av nagorlunda lugna prisrorelser astadkomnler detta inga storre olyckor. Men sa blir
man da och da tagen med overraskning. Har hade man fatt for sig att j usteringen av j ordbrukspriserna inte skulle sHi igenom sa sarskilt hart.
- Dar kan jag kanske gora en liten avvikelse och komma till det som jag
tror ar faktum nr 2 i skulddramat, namligen den egenartade publicitet som
gays at j ordbruksuppgorelsen. Vi hade fatt veta - jag aterger da ett pressmeddelande fran Lantbruksforbundet - att de 319 miljonerna till jordbruk,
eller vilken summan nu var, motsvarade 5 promille av den totala konsumtionen. Nar medborgarna laste den siffran hegrep naturligtvis ingen ett skvatt,
ty sa raknar j u ingen manniska. En vanlig konsument har ett antal utgifter
som ar mer eller mindre fastlasta, och nar livsmedelskostnaderna stiger, sa
marker han sjalvfallet det. Och den stegringen var ingalunda nagra 5 promille
utan i staIlet 5 procent pa ett par manader! Det var en stegring som var en
mycket kanslig sak for stora konsumentgrupper; folj aktligen blev reaktionen
dar mycket stark.
Na, varfor blev da kostnadsokningen sa kraftig? J 0, darfor att en prisstegring som skulle stanna vid en viss hoj d i ett led hlev storre i nasta och de
darpa foljande leden, sa att man till slut var uppe i en prishojning som var
helt oforutsedd. Jag skulle kunna ta konkreta exempel pa detta men avstar
fran det, darfor att det skulle fora for langt. Slutresultatet blev emellertid att
hade stora konsumentgrupper och regeringen togs medoverraskning nar siff-
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rorna raknades fram av pris- oeh kartellnamnden. loch for sig var d~n framrakningen inte nagot markvardigt eHer unikt. Vi har gjort sadana undersokningar var gang det varit fraga om en omrakning av jordbrukspriserna. Men
har slog effekten ganska hart i en del hanseenden.
Vi fiek alltsa en stark prisokning. Oeh' sedan upptaekte man efter hand eller fiek det rattare sagt pa kann efter hand - att har hade det blivit prishojningar av klart storre matt an man forutsatt. Samtidigt var en stor lonerorelse i annalkande. Darfor gj ordes prisstoppet allmant, efter att fran borj an
ha varit partiellt. Oeh i det Higet tror jag inte att man hor underskatta vardet
av att fa en dampande effekt pa kort sikt. .
Dar kommer jag sedan till den kanske mest intressanta fragan, oeh jag skall
nu forsoka begransa min framstallning: Pa hur lang sikt skall man se detta
prisstopp, oeh vilka konsekvenser kan man dra av de hypoteser man dar uppstaller? Sj alva prisregleringslagen sager att prisstopp far inforas for hogst
ser manader i taget. Det nuvarande prisstoppet galler tom mars manad
nasta are Kommer det att avskaffas sedan? Ja, jag kan har bara stalla upp
en hypotes - oeh den ar att vi inte blir av med prisregleringen da. Varfor?
J 0, darfor att avtalsuppgorelserna troligen inte ar klara dft. Och jag tror inte
att det finns nagon politisk eller praktisk mojlighet att avskaffa prisstoppet
forran avtalsuppgorelserna ar klara.
Jag kan ga ett steg vidare oeh saga att min hypotes ar att vi inte heller kan
avskaffa prisstoppet omedelbart efter det att avtalsforhandlingarna ar slutforda
- av samma skal som Erik Lundberg var inne pa, namligen att man inte
kan ge de stora grupper som slutit avtal en kansla av aU ha blivit ordentligt
lurade, sedan man gj ort upp om avtalen. Det gar inte att gora sa. Man blir
tvungen att vanta en lite Iangre tid.
Men om det nu blir prisreglering pa litet langre sikt, sa foljer darav en
del besvarliga oeh myeket viktiga konsekvenser. Forst oeh framst tror jag
inte att ett prisstopp i den form vi har nu kan inforas annat an som en myeket
kortsiktig atgard. Det ar enligt min bedomning helt omoj ligt att pa langre sikt
tillampa ett prisstopp av denna karaktar. Det ligget t.ex. i prisstoppets natur
att stopp-priserna ar individuella. Ihland far vi anmalningar fran konsumenter,
som klagar over att det tillampas olika priser i olika butiker. Om det inte
finns nagot annat an det i en sadan anmaIan ar det hara att konstatera att
detta ar fullt lagligt. Det ar precis lika lagligt nu som fore prisstoppet, ty vad
man gjort ar hara att man fryst ner priserna hos varje enskild saIjare pa den
niva dar de hefann sig vid prisstoppstillfallet. Oeh pa langre sikt ar ju detta
en orimlighet. Jag skall har inte filosofera eller moralisera over det faktum att
den som har lyckats genomfora sina prishoj ningar fore prisstoppstillfallet far
behalla dem, oeh den som inte hann med det far inte genomfora dem - om
vi skall vara korrekta. Om vi, som skall bedriva en prisovervakande verksamhet
i normala fall, skulle filosofera over detta, sa skulle den filosofin narmast
fa den inneborden att detta betyder att man straffar de rattfardiga oeh belonar
de orattfardiga. Oeh naturligtvis upplevs det pa manga hall just pa det sattet.
Men man kan j u trosta sig med att saga, att orattvisor finns alltid, oeh pa
kort sikt ar de kanske moj liga att bara; pa lang sikt blir det inte moj ligt eller
rimligt. D'et ar alldeles uppenbart. Dft kommer man till faststiillande av "hogstpriser" - vilke~ vi inte har nagot bemyndigande att gora nu - oeh overens-
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kommelser med branseher om priser eller arrangemang i samband med prisoeh da hamnar vi mycket Hitt pa betydligt vidare oeh djupare
vatten an vad sj alva prisstoppet ar.
Dar ser jag det sa att vi egentligen har ganska stor anledning att forsoka
hantera detta prisstopp sa att vi inte magasinerar for manga problem for
framtiden. Det ar en utomordentligt vasentlig sak i samband med administreringen av prisstoppet. Erik Lundberg undrade hur pass effektivt det blir. Han
stiillde inte fragan direkt, men det framgiek att han var en smula skeptisk
i det fallet. Oeh klart ar att det blir inte effektivt pa det sattet att alIa priser
forhlir oforandrade. Det kommer att fattas askilligt. Lat oss tanka pa importen.
Den utgor ju en stor del av var varuforsorjning, bade konsumtionsvaror, ravaror oeh branslen. Oeh nar importpriserna stiger vid ett prisstopp oeh med
goda konjunkturer i exportlanderna, sa har vi att valja meHan att aeeeptera
prishojningarna eller att lata bli att importera. Skall vi aeeeptera prishojningarna bryter vi igenom vallen mer eller mindre; skall vi lata bli att importera leder det antingen till knapphet pa vissa omraden, som kan inverka pa
naringslivets struktur, eller till ett stopp i produktionskapaeiteten nar vi kommer
till ravaror oeh branslen. Betraffande de sistniimnda kan vi over huvud taget
inte lata hli att slappa igenom prishojningarna.
Men i grund oeh botten ar det inte langt ifran att vi har samma problematik
nar det galler de stora exportvarorna. Lat mig dar ta ett myeket enkelt exempel, eftersom man nu for forhandlingar mellan eellulosaindustrin oeh virkesforsaIj arna. Vi har goda exportkonj unkturer for massaindustrin. Skall vi lasa
virkespriserna vid den gamla stoppnivan oeh darigenom gora vinstmojligheterna annu battre for eellulosaindustrin - oeh samtidigt ta risken att avverkningen blir samre an den annars skulle kunna bli, med pafoljd att vi faT
ravarubesvarligheter, minskad export oeh minskade valutainkomster oeh ytterl~gare anledning for Erik Lundberg att meditera over valutaproblemen? Pa
detta myeket enkla satt har jag velat antyda den oerhort besvarliga problematiken pa detta omrade.

5 attningen,

Nu skall jag emellertid inte fordjupa mig alltfor myeket i dessa fragor. Lat
mig hara saga att vi har har en lang rad problem; hur de skall losas atar
jag mig inte att nu redogora for. Det skulle fora for Hlngt att diskutera de
problemen for omrade efter omrade, oeh det ar inte for den sakens skull jag
har kommit hit. Jag avstar darfor fran det. ,Dessutom skulle jag pa vissa viktiga
omraden over huvud taget inte kunna ge nagot besked, darfor att alIt detta
har strommat over oss pa en gang, oeh vi maste ha en viss tid pa oss att sortera
upp problemen oeh komma fram till nagorlunda rimliga oeh anstandiga losningar. Det enda jag kan saga ar, att jag tror man far gora klar atskillnad
mellan den malsattning som vi kan ha pa kort sikt oeh den 80m man blir
tvungen att ha om man viII se problemen litet mera langsiktigt. Kan man ha
en myeket kortsiktig ma.lsattning, sa kan man driva en oerhort hard oeh bestamd linje. Da kan man saga nej for det mesta oeh bara i myeket sallsynta
undantagsfaII, nar det ar ofrankomligt, saga ja. Da hlev det givetvis myeket
effektivt pa kort sikt, med hansyn till de andamal mali narmast tanker sig.
Men pa litet langre sikt tvingas man fundera over fragan: Ar meningen med
prisstoppet att vi skall fa mer eller mindre djupgaende paverkningar pa exem·
pelvis naringslivets struktur?
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Om vi haller en mycket stram linje, ar det da inte ocksa fara for att vi
magasinerar prishojningskrav som med utomordentlig kraft tranger igenom
nar prisstoppet en gang avskaffas, och att den andra villan da hlir varre an
den forsta? Det ar en risk som otvivelaktigt foreligger. Och dar vill jag som
en personlig hekannelse ytterligare saga, att jag tror det ar nodviindigt att
i hanteringen av detta besvarliga material forsoka komma fram till praktiska
losningar och till linjer som sa langt mojligt anpassar vad man gor till de
resurser vi forfogar over. Det hetyder hI a att man inte skall kasta hort resurserna pa amhitioner att finreglera och kontroIlera varenda liten detalj. Det
skulle vara forspilld moda att forsoka gora det.
Vidare tror jag, av precis samma skal, att det ar utomordentligt vasentligt
att man genom diskussioner med narlngslivets organisationer och foretagen
kommer fram till rutiner och tillvagagangssatt som ger ratt stora moj ligheter
for dem att agera enligt linjer som vi kommit overens om och som ger mojligheter till insyn och erforderlig stickprovskontroll for oss i pris- och karteIlnamnden. Det ar nagonting som vi inte kan avsta ifran.
Likasa maste vi vid tillampningen agera pa sadant satt att man i den man
det ar mojligt - och det ar kanske inte sa mycket - forsoka lata bli att
magasinera for manga problem till den dag da prisstoppet skall avskaffas.
I det sammanhanget ar det bra att fundera litet over vad som ar Hittast, att
infora ett prisstopp eller att ta sig ur det.

-/Professor Goran Ohlin: Det ankommer mera pa herr ordforanden an pa
mig att uttrycka ett tack, men jag vill personligen saga att jag tyckte generaldirektor Oissons anforande var utomordentligt intressant och valkommet. Jag
har aldrig tidigare traffat en livs levande priskontrollor, och jag tycker att
det var markligt att han var sa snaIl och fornuftig. Men jag har manga ganger
hyst en stark medkansla med dem som ar ansvarig for priskontrollen, och
vad generaldirektor Olsson sade har tycker jag bekraftar att han fortj anar
denna medkansla. Jag undrade narmast varfor han egentligen sitter kvar i
pris- och kartellnamnden.
Det som generaldirektor Olsson sade i slutet av sitt anforande tycker jag
ocksa hade tillampning pa det tema som professor Lundberg var .inne pa i
borj an, namligen att den kortsiktiga politiken och forsoken att avvarj a nagonting omedelbart forestaende kan magasinera upp spiinningar och problem.
Herr ordforanden horjade med att paminna om aren 1947 och 1948 da han
som pojke foljde med den ekonomiska debatten. Det forvanar mig inte aIls
- i hans fall. Sjalv var jag atminstone student och var darfor tvungen att folja
med den. Och nar Erik Lundberg pa den tiden forklarade hur inkompetent
den ekonomiska politiken var, sa kommer jag ihag att jag trodde att han
skojade. Sedan har det varit en smiirtsam upplevelse att vaxa upp och sa smaningom forsta att det lag hittert allvar i "skamten" om den ekonomiska
politikens inkompetens.
Det har blivit alltmera allvar under de senaste aren. Inte hara i vart land
utan aven internationellt har det intraffat ett omsiag i stamningsHiget nar
det galler bedomningarna av den ekonomiska politikens mojligheter over
huvud taget. Under 1960-talets forsta halft radde ett slags eufori. Man Ievde
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i en guldalder dar tillvaxttakten var utomordentligt imponerande. Den hade
aldrig tidigare varit sa hog. Inflationen var Dagot sa nar under kontroll. Man
hade lost stabiIiseringsproblemen. Tillvaxten skotte sig sj alv. Oeh sa plotsligt
brakade allting samman. Inte bara pa den ekonomiska politikens omrade lever
vi i en helt annan varld 1970 an vi gjorde 1965. Antagandena ar nu helt
annorlunda. Nar det galler mojIigheterna att over huvud taget fora ekonomisk
politik ar var skepsis betydligt storre.
Den gamla fragan huruvida var egen utveekling oeh var egen lyekosamma
situation inte har varit en fraga om tur har manga ganger vaekts av Erik
Lundberg. AlIa har skrattat at den - precis som jag gjorde nar jag var student
- oeh sagt att det maste vara ett av hans skarnt. Men jag tror att man i dag
allvarligt maste fraga sig om det inte ar sant att vi har drivit med strommen.
Oeh nu kommer Lars Lindberger oeh sager detsamma. Det har han sagt forut
oeksa, atminstone om inflationen. Den har vi ingenting med att gora, den
kommer utifran, menar han.
Sj alvfallet finns det dock en marginal inom vilken vi ror oss, om vi viII,
aven om vi driver med strommen. Nar det galler EFO-analysens uppdelning
i S- oeh K-sektorer, viII jag bara gora en randanmarkning. Forst oeh framst
anser jag det vara absurt att saga, att vi fram till det sistforflutna aret drevs
med i en internationell prisstegring. Den internationella prisnivan var j u tvart
om utomordentligt konstant. Erik Lundberg. pAminde om prisstegringen pa 1
proeent pa de internationella marknaderna. Nar var produktivitetsokning mom
exportindustrin var sa snabb som den var, sa foljer det av EFO-analysen
att vi far en prisstegring pa de skyddade marknaderna. Varfor? Inte darfor
att de internationella priserna stiger sa langsamt eller knappast nagot aIls,
utan darfor att produktivitetsutveeklingen i den skyddade sektorn ar sa lag.
Eller, om man viII uttryeka det pa annat satt, darfor att det ager rum en relativ
prisstegring inom de omraden dar produktivitetsstegringen ar myeket lag;
detta galler de skyddade omradena oeh den offentliga sektorn. I Sverige foljer
vi da en utveekling som betyder att vi koneentrerar vara resurser inte dar
de komparativa fordelarna ligger, alltsa dar produktiviteten vaxer snabbast
i forhallande till andra mojligheter, utan i vaxande man pa de omraden dar
produktiviteten vaxer langsammast. Oeh da far vi denna. inflation.
Men den obonhorlighet i analysen som Erik Lundberg var sa misstanksam
mot ar myeket svar att smalta. Jag misstanker att man maste mj uka upp den
skarpa distinktionen mellan de tva sektorerna oeh medge att det inte ar fraga
om absolut skydd eller fullkomlig konkurrens, utan om ett spektrum, ett kontinuum, som i viss man ar mottagligt for ekonomisk politik av alIa slag, inte
minst strukturpolitik.
Lars Lindberger ville gora detta till en teknisk diskussion, inte en politisk,
oeh jag skall darfor inte ga in pa de brannbara politiska fragorna. Men hans
forsok att pa sitt opolitiska oeh tekniska satt lugna oss med att vi gar mot
en forstarkning av bytesbalansen fann jag inte riktigt overtygande. Det ar
klart att utfallet av hytesbalansen kommer att forbattras litet grand, men om
man ser pa trenden ar laget myeket orovaekande. Jag har sagt det forut oeh
vill inte forsumma nagot tillfalle att saga, att jag inte kan forsta annat an
att vi befinner oss i en process, som vi kanner fran manga andra lander oeh
som leder till den depreeiering som Erik Lundberg talade om, inte nar vi viII
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utan nar vi maste vidta den. Det ar nagot som jag ar villig att sla vad om och det ar j u ett satt att prova sin overtygelse.

-/Docent Lars Nabseth: Herr ordforande! Jag skaII bara gora ett par korta
kommentarer.
I likhet med Goran Ohlin tillhor jag dem som ar betydligt lner bekymrad
over vissa inslag i den ekonomiska utveeklingen an vad jag tyekte framkom
i framfor alIt Lars Lindbergers bedomningar. Speeiellt ar det tva punkter som
jag viII ta upp hare Den forsta ar investeringsverksamheten inom industrin.
Jag tyeker att det ar pa vag att bli tragik om var penningpolitik, som Erik
Lundberg sade, har krossat den investeringsboom som var pa vag under 1970.
Bakom detta omdome ligger givetvis da litet av min kunskap om problematiken
i langtidsutredningen, som ar att vi maste astadkomma en mycket kraftig
okning av industriinvesteringarna under 1970-talets forsta halft. Om vi plockar
bort investeringsviljan under hog~onjunkturaren oeh forsoker fa den under
lagkonjnnkturaren i stallet ar det uppenbart att vi har stallt upp stora problem
framfor oss.
Om vi skall fa balans pa utrikeshandelssidan maste det ga att fa till stand
en investeringsuppgang inom industrin under perioden 1970-1973. Men en
nodvandig forutsattning harfor ar att penningpolitiken andras. Jag tror inte
vi kan fortsatta myeket langre med en penningpolitik som den vi nn for oeh
tro att vi skall fa en investeringsuppgang av betydande omfattning inom
industrin. loch for sig ar val detta inte nagon kontroversiell fraga; manga
ar nog dar ganska ense med mig. Men problemet ar: Hur skall vi latta penningpolitiken med den sits vi har i utrikeshandeln?
Erik Lundberg har redan framhallit att vi har skaffat oss korta skulder
pa kanske upp emot 5 miljarder. Om Lars Lindberger sager att vi far en forbattring av bytesbalansen nasta ar - det ar j u tiinkbart - sa viII jag fraga
vilket lage vi da startar fran. Fran minus 2 milj arder? Ar det alltsa fraga om
en fortsatt miljard i underskott, sa ar inneborden att vi mahanda hlir tvungna
att fortsatta med den harda penningpolitiken for att inte riskera att fa ett
utflode av pengar som gor att valutareserven forsvinner.
Det ar en svar sak att kombinera stravandena att astadkomma en investeringsokning oeh samtidigt fora en penningpolitik dar vi inte loper risker for
var valutareserv. Jag antar att det var det Goran Ohlin menade, nar han sade
att vi kanske kan tvingas in i en depreciering som vi inte viII ha. Darfor anser
jag att ett alternativ som maste provas myeket mera allvarligt an som skett
- om jag bortser fran alternativet med depreciering - ar en langsiktig kapitalimport. Jag anser att vi skall byta myeket av de kortfristiga utlandska skulder
vi nn har mot langsiktig kapitalimport. Vi aeeepterar ju anda tanken att vi
sannolikt kommer att fa kapitalimport under flera ar; ar det da inte battre
att forverkliga den importen i reglerade former, exempelvis via foretag, kommuner oeh andra? Det skulle ge oss en ehans att latta penningpolitiken oeh
samtidigt kanske slippa pressen pa valutasidan.

-/-
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Professor Erik Lundberg: Herr ordforande! Goran Ohlin forvanade mig
som framstaende historiker nar han sade att generaldirektor Helmer Olsson
ar den fOIste priskontrollor han sett. Har sitter namligen oeksa direktor Soderlund, som ar den som inforde de forsta reglerna for prisstopp; vi hor hylla
honom vid detta tillfaIle. Det var 1942 som den Soderiundska promemorian
kom till, oeh den gay en effektiv formulering av grunderna oeh reglerna for
ett allmant prisstopp. Det stoppet holl under de speeifika ~orutsattningar som
Iadde under krigsaren med standardvaror, lojalitet, kansla av samhorighet.
Sj alv har jag arhetat myeket langre som priskontrollor an jag hoppas att
Helmer Olsson kommer att gora.
Ser man narmare pa Helmer Olssons ode kan det val uppfattas som ironiskt
att han tidigare har hallit pa att sIll ihjaI de karteller som han nu behover.
Han behover dessa fasta organisationer, dessa ordentliga kartellmiin som
vet att halla priserna hoga oeh stahila oeh som oeksa gor att det inte blir
sa manga att diskutera med. Under krigets prisregleringstid hade vi aldrig
klarat oss om vi inte haft dessa organisationer oeh dessa lojala man, 80m
haIler ordning pa prishildningen. Nu har Helmer Olsson sjalv bidragit till
att underminera sina egna mojligheter i det avseendet.
Jag tanker oeksa pa en annan sak, 80m generaldirektor Olsson niimnde,
niimligen att det aven i tider av overvagande prishojningar kan forekomma
prissankningar pa vissa varor. Men de tenderar att hli myeket saIlsynta' i
prisregleringstider. Nar prishojningar inte far goras tas detta igen pa uteblivna prissankningar, som annars skulle ha forekommit. Vi far hela den
snedvridning i prissystemet med omlaggningar i produktionen oeh en miingd
"undanvikningar" genom kvalitetsforsamring. Likasa far vi da en viss demoralisering. Under kriget hande det att foretagare fragade mig: Vad kostar
det att overtrada prisstoppet? Jag viII fraga detsamma har: Vad kostar det?
Oeh vad ar risken for upptaekt? Straffet for overtradels'e kan bli boter som ju kan hetraktas som en rimlig oeh osannolik produktionskostnad, som
Iiitt kan hyggas in i proeessen under en kostnadsinflation. Oeh om moralen
i sadana hanseenden en gang har horjat luekras upp pa allvar da ar det myeket
svart att vidmakthalla hela prisstoppet.
Helmer Olsson skisserade ett perspektiv for prisstoppets framtid pa ganska
lang sikt. Rent psykologiskt-politiskt forstar jag hans synsatt. Men kan man
verkligen uppehalla systemet under vaxande uppluekringstendenser som jag
forestaller mig maste komma? Hur blir det nar momsen trader i kraft? Far
foretagen dB. ratt att ta ut momshojningen, elIer skalI den haras mom vinstmarginalernas ram? Det ar val inte meningen? Oeh da kan foretagen komma
att lagga pa litet extra kostnadstaekning - varpa pris- oeh kartellnamnden
far ett forskraekligt arhete med kontrollen.
Hur gar det sedan pa litet langre sikt? Man skall ta det lugnt till dess att
avtalsuppgorelserna ar klara, fick vi hora. Men Dar man sHipper efter hlir
det lika obehagligt nar det an sker. Om kostnadsokningarna pa lonefronten
ater blir av storleksordningen 10-12 procent blir det orimligt att tanka sig
ett fastlast prisstopp utan snarare en priskontroll som skall overvaka att prishojningarna sker inom ramen for dessa direkta kostnadshojningar utan marginalforhattringar. Det orkar man inte oeh hinner inte med - om man inte
hygger ut hela organisationen for mera permanent hruk, vilket val inte ar
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meningen. Det som Helmer Olsson slutade med att saga, att det var latt att
komma in i ett prisstopp men svart att komma ur det, ar ett ytterst allvarligt
problem. Det borde tas upp oeh provas i en sarskild ekonomisk-politisk debatt.
Vet man eHer tror man att prisstoppet forr eller senare maste sluta med avsevarda prishojningar da ar det val hattre att lata folk fa veta detta innan priskontrollen kommer in i besvarande hindningar som man inte klarar upp!
Sedan skall jag fatta mig myeket kort om Lars Lindbergers inHigg.
Han riktade ju inte sa sarskilt allvarliga anmarkningar mot mig. Jag medger
att jag gj orde mig skyldig till en viss dubbelrakning med valutareservens
nedgang oeh aekumulationen av skulder, men det spelar inte sa stor roll.
Vad varulagren angar ar det val riktigt att en lagerminskning dampar underskottet i handelsbalansen ett kommande are Den lagerokning som skedde
1969-1970 ar val delvis ett uttryek for att lagren hade kommit ned pa for
lag niva 1967-1968. Det var, menar jag, en ateruppbyggnad som ett led i
1969-1970 ars produktionsexpansion. Dartill kom nog en spekulation med
hiinsyn till de starka prishoj ningar som agde rum. Men i stort sett iir lagerokningen ingenting som vi kan rakna in i var valutareserv oeh tyeka att det
ar skont att vi har lager i stallet for valutareserv.
Vad sedan depreeiering oeh katastrofhot betraffar talade jag inte i katastroftermer. Jag sade hara att en viss rorlighet i vaxelkurserna ar en ekonomiskpoliti~k metod som vi kan komma att hehova for att klara vara malkonflikter
- i staHet for att raka ut for nagot varre.
Depreeieringen hor egentligen goras nar vi inte ser ut att hehova den for
dagen - det ar det finaste! - men en depreeiering anses nodvandig i framtiden - i nasta hogkonjunktur - for att underHitta den ekonomiska politiken.
Vad angar appreeieringen menar jag att Sverige kan appreciera, om den
internationella inflationen blir for svar. ,Det var just den fragan som var uppe
till debatt efter depreeieringen 1949. Denna depreeiering var delvis ett misstag.
Den gjordes for djup nar man foljde med pundet. Man var for pessimistisk
- jag horde sjalv till pessimisterna - hetriiffande mojligheterna att fora en
ekonomisk politik som gj orde att vi kunde behalla vart konkurrenslage. Men
sedan kom Koreainflationen oeh alIt vad darmed foljde, oeh darmed uppstod
det ju utrymme for en appreeiering, som oeksa diskuterades. Denna problemstallning ser ut att kunna upprepas under forsta halften av 1970-talet. Det
kan hli en fortsatt snabh internationell inflation, som endast kan motas genom
appreciering. Alternativet ar att gora som vi gjorde 1951, dvs infora en mangd
export~vgifter oeh importsubventioner som j u ar en kvasiappreeiering.
Nu har den soeialdemokratiska regeringen ett myeket val uthyggt sinne for
selektiva atgarder; det ar pa satt oeh vis roligare att selektivt ingripa pa rader
av omraden.
Jag ansluter mig helt till herr ordforandens synsatt att den finanspolitik
som forts hal' varit olycklig. Hojningen av moms oeh arbetsgivaravgifter skall
goras nar efterfrageinflationen ar pa vag. Atgarden hor vidtagas i tid for
att hindra att man far overslag, sarskilt pa arbetsmarknaden. Men nar man
val har kommit in i ett skede dar efterfrageinflationen haller pa att ge efter
oeh kostnadsinflationen dominerar, da ar det olyckligt att infora kostnadsuppdrivande skattehojningar. DA horde tviirtom den arhetsgivaravgift osv som
infordes pa hosten 1969 lyftas aVe
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Jag haIler med Goran Ohlin i det han sade om EFO-modellen. Den behover
tas upp till ordentlig vetenskaplig provning och nyansering. Jag forestaller
mig att man kan definiera om K-sektorn pa sadant satt aU man tar
ut en mindre grupp av foretag med storre produktivitetsstegring och sager att
inom den sektorn, som ar den mest expansiva och har den hogsta produktivitetsstegringen, skall det vara orubbad inkomstfordelning mellan lontagare och
kapitalagare. Man kan alternativt valja en storre K-sektor an EFO gjort och
darmed minska produktivitetsspanningen meHan K- och S-sektor. Det finns
ett stort matt av godtycke i detta avseende. Detta framgar ocksa av skrivningen
i EFO-rapporten; det ar fraga om ett kontinuerligt spektrum av foretag och .
sektorer. Och till detta kommer de ekonomisk-politiska mojIigheterna att variera takten omkring sjalva huvudkursen. Om den inhemska lonestegringstakten
hade varit en eHer annan procent lagre under 60-talet an den faktiska hade
naringslivet arbetat med hogre vinstmarginal, en hogre rantabilitet, fatt en
annan investeringskonjunktur med snabbare utbyggnad av kapaciteten. Da
hade vi kanske kart upp pa en bredare och snabbare motorvag. EFO-modellen
ar trots allt ett genialt och nyttigt instrument for analysen. Man skall j iimfora
den med tidigare och ~angt primitivare satt att tala om utrymmet for lonestegringar.
Herr ordforande! Jag tror att jag nu har sagt det vasentliga av det som jag
ville saga. Jag ar pa det klara med att den parallell jag gjorde meHan 1947
OCR 1970 fran manga synpunkter var vagad. Vi lever ju nu pa manga satt
i en helt annan varld an vi gjorde 1947. Pa en liten specifik punkt som Lars
Lindberger tog upp vill jag precisera mig. Importregleringen slopades till stor
del under hosten 1946. Vi inbillade oss da att landet hade en oerhart stark
exportkonjunktur, det fanns en varldshunger efter vara exportvaror. I det
overmodet apprecierade vi kronan och vi trodde att vi skulle klara oss galant.
Men sedan fick vi overkonjunktur och efterfrageinflation vartiH borttagandet av
omsattningsskatten medverkade. Gunnar Myrdal varnade i ett foredrag infor
denna forsamling under hosten 1946 och "utlovade" att importregleringar skulle
behova inforas. ,Det blev rusning efter importbestallningar - och vi fick under
1947 den importreglering som Myrdal ville provocera frame Importregleringen
hlev darmed i ett senare skede en hetingelse for den ekonomiska politiken.
Vad slutligen Lars Nabseth anforde. var detta narmast en forstarkning av
vad jag sjalv framhaHit om nodvandigheten och vikten av en expansiv investeringspolitik infor en langtidsutveckling under forsta halften av 1970-talet.

-/Ordforanden: Vi taekar Erik Lundberg for hans inledning och for
denna avslutning. Jag taekar oeksa for alIa inlagg av meddebattorerna.
Oeh darmed forklarar jag detta sammantrade avslutat. (KI. 22.10)

NATIONAEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade tisdagen den 15 december 1970
Ord£orande: Professor Assar Lindbeck

DET EUROPEISKA STORMARI{NADSPROBLEMET
Ordforanden: Det finns val har ingen anledning att narmare
motivera eller forsvara dagens val av amne eller foredragshallare.
Vi har formulerat amnet ganska allmant och kallat det for Det europeiska stormarknadsproblemet; vi har foredragit denna allmanna
formulering framfor att anvanda den kortare rubriken "EEC-fragan".
Det ligger en tanke hakom detta, namligen att fa en allman och principiell diskussion, alltsa inte bara att uppehalla OBS vid dagens forhandlingstaktiska synpunkter. Det har ocksa i hog grad varit handelsminister Feldts egen onskan att fa till stand en sadan principiell
diskussion.
Jag halsar nu statsradet Feldt viilkommen och overlamnar ordet till
honom.

-j-

Handelsminister KjeU.Olof Feldt:
Herr ordforande, arade ahorare! Jag ar tacksam for den inledning
som Assar Lindbeck har gjorde; den besparar mig omaket att forsoka
forklara varfor detta foredrag kommer att lata som det gore Och det
betyder hI a att den som eventuellt sitter och vantar pa nagra pikanta
och intressanta avslojanden om det svenska forhandlingslaget kommer
att fa vanta forgaves - i varje fall under den inledande proceduren.
Det ar jll nlojligt att jag kan provoceras till nagra sadana uttalanden
langre frame Men sa lange jag kan halla mig till mitt manuskript
kommer jag att bara anlagga mera renodlade ekonomiska synpunkter
pa dagens Vasteuropa och pa den integrationsprocess som det nu haIler
pa att genomga.
Jag horjar da med att konstatera att 1960-talet, som vi nu har bakom
oss, ledde till betydande framsteg pa det handelspolitiska omradet i begransad mening. Decenniet inleddes med undertecknandet av
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EFTA-konventionen. Och vad EFTA an har astadkornrnit, sa harj varje
fall de spadomar kommit pa skarn som sade att ett frihandelsomrade,
av bade tekniska och ekonomiska skal, inte skulle kunna fungera.
EFTA-samarbetet hal" for Sveriges del oeksa inneburit nagot annat,
namligen det nordiska samarbetet. Slutligen hal" sexstatsmarknadell
EEC under 1960-talet bade befast oeh utvidgat sin ekonomiska gemenskap.
Det ar inte bara i Europa som ett handelspolitiskt sanlarbete hal"
pagatt oeh utvidgats. Det finns andra sadana regionala samarbetsstravanden, oeh parallellt med dem hal" en allman liberalisering av
varldshandeln agt rum. Salunda hal" den beromda Kennedyronden
gett en genomsnittlig tullsankning pa ungefar 30 procent for de industrilander som deltog i forhandlingarna. Men - och det ar eg.entligen
hal" som historien borjar - den handelspolitiska utveeklingen i Vasteuropa ledde till en uppdelning i tva handelsblock, och de blocken
hal" valt olika vagar for sin ekonomiska samverkan oeh sitt inhordes
samarhete. Som bekant hal" EEC utformat sitt samarhete inom ramen
for en tullunion oeh med en langtgaende samordning av politiken pa
atminstone ett omrade, namligen jordbruket. EFTA daremot har vaIt
att begransa sitt arhete till det som direkt hoI' samman med handeln
inom frihandelsomradet.
Nu tror jag det ar svart att pasta, att denna uppdelning i tva block
hal" haft nagra sarskilt allvarliga konsekvenser, yare sig man mater
effekten pa den ekonomiska tillvaxten eller pa den handelsutveckling
som agt rum i Vasteuropa. Tvartom val" 1960-talet en tid av sarskilt
snabb ekonomisk tillvaxt och en mycket kraftig okning av handelsutbytet mellan de vasteuropeiska landema. Men denna allmanna expansion kan anda inte dolja en sak, namligen att marknadsuppdelningen
i Vasteuropa hal" fatt vissa konsekvenser nar det galler handelsutveeklingen och handelns fol"delning, oeh de konsekvensel"na ter sig
en smula bekymmersamma fran framfor alIt mel"a globala oeh mindre
provinsiella synpunkter an dem vi hal" i Europa viII anlagga pa den
ekonomiska utvecklingen. Det vel"kar salunda som om den mest patagliga effekten av hade EEC oeh EFTA under 1960-talet ar att den
interna handeln mellan landerna inom de tva marknaderna har okat
kraftigt, men att detta i sin tur hal" hammat det globala handelsuthytet,
dvs handelsutbytet pa varldsbasis. Jag kan belysa detta med nagra
siffl"or. Jag vet att det ar svart att hanga med i en sadan sifferexereis,
men det. ar nu en gang bara siffrorna som kan ge hesked om huruvida
min bedomning ar riktig eller inte.

DET EUROPEISKA STORMARKNADSPROBLEMET

III

Vad jag da viII jamfora ar varldshandelns fordelning 1958 respektive 1968, dvs den forsta tioarsperioden av saval EFTA:s som EEC:s
tillvaro. I avrundade tal kan man da finna att det har skett en viss
forandring nar det galler varldshandelns fordelning; ar 1958 hade
industrilanderna 66 procent av exporten, men tio ar senare - alltsa
1968 - hade den andelen stigit till 70 procent, dvs med fyra enheter.
Och denna andel av marknadsandelen har helt gatt ut over utvecklingslanderna. Ar 1958 hade dessa 23 procent av varldsexporten;
1968 var den nere i drygt 18 procent. Ovriga lander, dvs i stort sett·
oststaterna, har behallit en oforandrad andel pa 11 procent.
Det andra konstaterande man kan gora ar att okningen av industrilandernas andel av varldshandeln - vilket som sagt har gatt ut over
utvecklingslanderna - helt och hallet har tagits om hand av EEC.
EFTA minskade sin andel av varldshandeln fran 15 procent 1958 till
13 procent tio ar senare. Detsamma gjorde USA, vars andel gick ner
fran 16Y2 procent till 14112 procent. Av industrilanderna i Europa
var det bara EEC-Ianderna, De sex, som okade sin andel, namligen
fran 21 112 till 27 procent.
Vad skall man da tycka om det? De siffror jag har namnt galler
den totala handeln och inkluderar alltsa den handel som pagar mellan
landerna i EEC och EFTA, dvs internhandeln. Om vi tar bort den far
vi ett annat resultal. Och om vi tar EEC som en enhet finner vi att
EEC:s andel av varldsexporten - alltsa exporten utanfor EEC under 1960-talet har sjunkit fran 38 procent 1962 till 35 procent 1969.
Som ni marker ar de senast angivna siffrorna inte fran samma
period som de forstnamnda, och dessutom ar de hamtade fran en kalla
som just nu utsatts for ganska haftig kritik, namligen National Institute
of Economic and Social Research. De skall 811tsa inte forvaxlas med
siffroma fran vara egna hedervarda institutioner. Det ar mojligt att
ett annat val av basar for dessa jamforelser skulle ha givit ett nagot
annat resultat. Men jag tror att de siffror jag har namnt anda illustrerar nagot viktigt.
Hela okningen av EEC:s andel av varldshandeln har bestatt i att
landerna saljer mer sinsemellan. EFTA:s totala export under 1960talet, t ex under perioden 1959-1969, okade med ungefar 8 procent
per ar, medan internhandeln - alltsa handeln mellan EFTA-Ianderna
- okade med 11 procent. Under samma tid okade den samlade varlds..
exporten med ungefar 9 procent per are Det tyder pa att EFTA:s andel
av varldshandeln har minskat kraftigare an EEC-Iandernas.
Nu ar dessa resultat l1aturligtvis inte sa markliga. Den primara
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effekten llar man skapar en storre marknad borde just bli ~tt man
stimulerar handeln inom den marknaden, eftersom man tidigare hal"
haft handelshinder som hammat en utveekling som annars hade kommit
till stand oeh som kanske varit helt naturlig. Men det verkar anda
ofrankomligt att dessa marknadsbloek far vissa negativa konsekvenser
for den globala handeln oeh for arbetsfordelningen - ett numera
inte langre fullt aeeepterat ord i den ekonomiska terminologin pa en mera varldsomfattande basis. Av det kan man sjalvfallet dra
den slutsatsen - vilket man oeksa hor gora - att handelshindrens
avveckling i forsta hand bor ske inom ramen for GATT. I dagslaget
ar emellertid perspektiven inte sarskilt gynnsamma for nagon allman
avveekling av handelshindren eller nagon ny Kennedyrond. Problemet
ar va.! tvartom hur man skall kunna hindra en ny vag av protektionism,
som skulle spoliera en del av de resultat vi nadde under 1960-talet.
Dr europeisk synpunkt ar det darfor en inte alldeles ovasentlig onskan
att forsoka skapa en enda europeisk marknad, da som ett steg pa vagen
mot storre losningar.
Inriktningen av stormarknaden oeh dess konsekvenser for handeln
hal" vackt farhagor for att den kan hamma den ekonomiska utveeklingen i de utomeuropeiska landerna. Man har pekat pa risker av
olika slag; det hal" bl a sagts att naringsstrukturen kan deformeras
om handelshindren hestar en langre tid. Nar man sedan begrundat
det vasteuropeiska marknadsproblemet isolerat, hal" man pekat pa
att naringslivet i en gemensam marknad kan fa storre mojligheter
nar det galler integration, specialisering oeh expansion, an vad som
star naringslivet till buds i mera lost hopfogade marknadsbildningar.
De forsok till analyser som gjorts av huruvida detta redan hal" intraffat
i EEC i forhallande till EFTA, hal" inte givit nagra sarskilt patagliga
resultat, vilket emellertid inte innebar att inte risken finns pa langre
sikt. Jag har traffat foretradare for industrin som sager att med en
sadan hal" nlarknadsuppdelning kan samarbetet inom teknologi oeh
forskning fa svarigheter att avaneera over granserna mellan lTlark·
nadsbildningarna. I stallet vands det inat mot den mahanda mera
llaturliga gemenskapen i en gemensam marlmad.
Arten oeh styrkan av de har farhagorna vaxlar givetvis fran land
till land, beroende pa ekonomiska oeh politiska forutsattningar. Men
en sak forefaller sjalvklar; de hlir for det enskilda landet en pataglig
realitet om alternativet till dagens lage ar att som enda nordiska land
sta utanfor en europeisk stormarknad. For ett utveeklat industriland,
som bygger en stor del av sitt valstand pa internationellt handels-
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utbyte och samverkan over granserna, maste en sadan placering i det
internationella sammanhanget te sig som en allvarlig begransning
av de ekonomiska utvecklingsmojlighetema.
Na, for att nu anlagga specifikt svenska synpunkter pa detta, hur
ser det europeiska stormarknadsproblemet ut fran var egen utsiktspunkt? la, det forsta enkla faktum som da framtrader ar att Vasteuropa ar var helt dominerande handelspartner. Antingen man ser
pa import- eller exportsidan gar over 70 procent av var handel till
EEC- och EFTA-landerna.
Som ett andra faktum kan vi konstatera att EEC:s andel av var
utrikeshandel har sjunkit under den senaste tioarsperioden, medan
EFTA-Iandernas betydelse har okat i motsvarande grad.
For det tredje kan vi ocksa konstatera att vi hal" forlorat terrang
pa EEC-marknaden; dvs att oeksa var andel av EEC:s utrikeshandel
har sjunkit.
Vi har latit kommerskollegium gora en studie over Sveriges utrikeshandel under 1960-talet som ett led i forberedelserna infor forhandlingskontakterna med den gemensamma marknaden. Nagra exakta
besked hal" dessa undersokningar inte gett. Man anser sig dock kunna
konstatera att det finns ett klart samband mellan forandringarna i var
utrikeshandels monster och diskrimineringar oeh preferenser ifraga
om tullar. Salunda har vi fatt en tilltagande tullpreferens i de Qvriga
EFTA-Ianderna medan var export tullmassigt diskriminerats pa EECmarknaden. Detta hal" slagit olika, men pi! de viktigaste avsattningsmarknaderna inom EEC - Vasttyskland och Beneluxlanderna - har
vi fatt ganska kraftiga tullhojningar pa vara exportvaror. A. andra
sidan har det skett en del tullsankningar j Frankrike och Italien som
en foljd av harmoniseringen av EEC:s yttre tulltariff. Sedan fiek vi
oeksa en allman tullsankning som ett resultat av Kennedyronden.
En annan egenskap hos den svenska utrikeshandeln ar att den under
1950- och 1960-talen alltmera har koncentrerats till industrilanderna.
Ar 1969 svarade OECD-Ianderna, dvs i stort sett samtliga bade utvecklade och mindre utvecklade industrilander, for 83 procent av den
totala svenska utrikeshandeln, mot 77 procent 1953. En forklaring
hartill ar att detta ar det omrade som haft den snabbaste ekonomiska
tillvaxten oeh darmed ell kraftigt okande efterfragan.
Men trots detta hal" vi forlorat en ganska vasentlig del av OECDmarknaden under andra halften av 1960-talet. Under perioden 19641969 okade handeln for OECD-Ianderna med 82 procent medan var
export till dessa lander okade med 62 procent. Var s k marknadsandel
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sjonk darmed fran ca 4 till 3,5 procent. Denna andelsforlust. faller
helt och hallet pa var export pa gemensamma marknaden, EEC. Den
svenska andelen av EEC:s import fran OECD-omradet sjonk fran
4 procent ar 1964 till ungefar 3 procent 1969. Oeh det handlar om
betydande belopp, uppskattningsvis drygt 1 miljard kronor, i exportintakter som darmed gatt forlorade.
Nu skall jag inte har forsoka mig pa nagon analys av alIa de faktorer som kan ha legat bakom denna nedgang av marknadsandelen t ex om vi har haft en ogynnsam kostnadsutveekling eller vissa kapacitetsproblem inom en del branseher av sarskilt stor betydelse for
vart handelsutbyte med EEC. Inte heller pa kommerskollegium har
man vagat dra nagra slutsatser om orsakerna darvidlag.
Mojligen skulle jag kunna lansera ett slags hypotes med en viss
relevans i diskussionen om den ekonomiska integrationens for- och
naekdelar. Den enda framgang i form av okad marknadsandel vi har
upplevt under 1960-talet har skett pa de nordiska marknaderna. Hela
den i och for sig betydande marknadsvinsten inom EFTA-omradet
har namligen erovrats i de nordiska landerna. Samtidigt har som sagt
vara marknadsforluster koncentrerats till EEC.
Detta har fatt atminstone mig att tro att den ekonomiska integrationen i vidare mening an enbart en avveckling av tullar har och
kommer att fa stor betydelse for handelns utveckling. I Norden har
vi som bekant nagonting som ganska mycket liknar en gemensam
marknad. Dar har vi ett samarbete som pa en rad omraden gar ratt
langt - industriellt, ekonomiskt och aven politiskt. Dessutom finns
det naturligtvis aven annat som forenar oss, t ex sprak och historia.
De icke-tariffera handelshindren har minskat starkt i betydelse under
1960-talet som ett resultat av EFTA men oeksa av en medveten politisk
stravan mot ett nordisk samarbete. Denna okade gemenskap borjar
nu ge kraftigare utslag. Om vi ser pa Danmark oeh Norge finner vi
att man dar har haft samma utveckling. Norges, Danmarks och Finlands samhandel med Sverige har okat mycket kraftigt. Nar det daremot galler EEC-marknaden borjar vi i vaxande grad kanna av de
icke-tariffera handelshindren, alltsa sadana hinder som inte bestar
av tullar.
Handeln pa EEC-marknaden har antagligen ocksa pav'erkats av
en viss utflyttning av produktion fran Sverige, i avsikt att undga handelshindren. Anledningen till att den utflyttningen har kommit igang
framfor alIt under andra halften av 1960-talet skulle mojligen kunna
vara att dessa hinder borjar upplevas som verkligt besvarande. De
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svenska foretagen motel" inte langre sadana hinder pa den nordiska
marknaden. I manga foretag har man darfor vant sig vid att handla
enkelt oeh utan myeket krangel - oeh framfor alIt utan tullar - i
de nordiska Iandema. Det har gjort att foretagarna nu ar mindre
benagna att aeeeptera sadana svarigheter pa andra exportmarknader.
Man inriktar darfor forsaljningsanstrangningarna pa Norden eller
flyttar ut produktionen.
Sedan skall jag helt kort redovisa en undersokning som kommerskollegium hal" gjort under den gangna sommaren oeh hosten i form
av en serie overlaggningar med olika branseher i europamarknadsfragan. Man ville veta industrins egen uppfattning om hur dess konk~urrenssituation skulle komma att paverkas av ett eventuellt svenskt
deltagande i en storre europeisk marknad. Denna storre marknad
definierades da som de nuvarande EEC- oeh EFTA-Ianderna. I det
resonemanget forutsattes att Sverige ingiek i en tullunion. Undersokningen ger daremot inget svar pa fragan hur foretagen bedomer konsekvensema av att Sverige kommer utanfor stormarknaden.
Det ar inte Iatt att sammanfatta resultaten av denna undersokning,
darfor att olika branseher har olika problem oeh olika forutsattningar
att mota dem. Sa gott som alIa branseher hal" sett overvagande fordelar med en svensk anslutning till den vasteuropeiska stormarknaden;
darfor har de oeksa forordat en sadan anslutning. Det ar ju inte heller
overraskande. Men det finns branseher dar tveksamheten ar stor, framst
da sko- oeh laderindustrin samt delar av textilindustrin. Hal" forutser
man ett okat tryek fran importsidan oeh en skarpt priskonkurrens fran
de nuvarande EEC-Ianderna. I ovrigt har foretagen understrukit att
de forutser battre avsattningsmojligheter oeh okad produktion om
vi kommer med i en storre marknad. De bedomningar som foretagen
gjort bor givetvis ha ett samband med var exportutveekling under
1960-talet, som jag tidigare hal" talat om.
Vidare hal" det papekats att intradet pa marknaden kommer att
krava anpassningar oeh forandringar av foretagen. Det ar ju val bekant
att sadana forandringar skett oeh kommer att ske i fortsattningen.
Eftersom tullfragan isolerad anda spelar en betydande roll idebatten om stormarknadsproblemet viII jag redovisa de branscher som
framfor alIt betonat fordelarna av tullsankningarna vid ett EECintrade, trots att tullarna inte ar sarskilt hoga oeh blir annu Iagre efter
genomforandet av Kennedyronden. De utgor en ganska stor del av
den svenska industrin. Jag kan hal" namna papper, tra, kemisk industri,
tyngre konfektion - vad det nu ar for nagot _. jarn och stal, stora
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delar av verkstadsindustrin oeh den metallbearbetande industrin, dvs
den som sysslar med foradling av jarn och stal. En del foretag anser
att de nuvarande tullarna i Sexstatsmarknaden utgor ooverstigliga hinder; andra talar om en "negativ psykologisk effekt", som beror pa
att man som leverantor behover upptrada som tredje-Iandsforetag
oeh da maste lata sina produkter genOlnga en tidsodande infortullning.
Oeh da uppstar latt en, lat vara ytlig form av, diskriminering, dar
vissa varor gar igenom tullen myeket snabbt, medan andra blir fordrojda genom en inte alltfor snabb tullprocedur.
Regeringens onskan - som vid detta laget torde vara val kand ar att fa ett omfattande samarbete pa tullomradet i form av en tullunion eller ett frihandelsomrade. Vi har inte preeiserat formen, men
det maste rimligtvis bli {raga om endera av dessa tva losningar. Fran
EEC:s sida kan detta komma att leda till krav pa att aven en rad andra
samarbetsomraden skall inga i ett eventuellt avtal.
Savitt den svenska regeringen angar ar alltsa det centrala elementet
i ett utvidgat ekonomiskt samarbete i Vasteuropa en stormarknad dar
handelshindren har brutits ned. EEC med sin tullunion erbjuder har
en losning som gar langre oeh ger storre frihet for handeln mellan
de deltagande staterna an vad EFTA:s frihandelsomrade har erbjudit,
aven om det har fungerat battre an nagon vagat hoppas.
Jag sa inledningsvis att jag skulle behandla de europeiska marknadsproblemen ur renodlat ekonomiska synpunkter. Den angreppsvinkeln har jag ocksa foljt nar det galler Sveriges forhallanden till en
vasteuropeisk stormarknad eller, med andra ord, ett utvidgat EEC.
Det finns som bekant manga andra aspekter pa Sveriges stallning i
det sammanhanget, framfor alIt utrikespolitiska men ocksa andra
av mer eller mindre politisk nature De aspekterna gar jag alltsa forbi
har aven om manga av dem ocksa har ekonomiska dimensioner.
I stallet tankte jag diskutera det som jag betraktar som huvudproblem nr 2 i samband med utvidgningen av EEC till en vasteuropeisk
stormarknad. Oeh det ar den fordjupning av ekonomisk-politiskt samarbete, som pa vissa haIl hetraktas som en forutsattning for att den
gemensamma marknaden skall fungera och ibland tom framstalls
som det viktigaste resultat Vasteuropa kan na i sitt integrationsarbete. Om det resonemanget accepteras skulle man alltsa har hitta
det andra huvudargumentet inte bara for ekonomisk integration i allmanhet utan ocksa for Sveriges intrade pa marknaden i synnerhet.
EEC representerar utan tvivel nagot nytt i Europas handelspolitiska
och ekonomiska utveckling. Gemensamma marknaden har gatt vidare
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dar andra integrationsstravanden har upphort. Man har inte nojt sig
med att rasera tullar oeh andra hinder for handeln, utan man har
oeksa en ambition - omfattad med storre eller mindre entusiasm av
de enskilda EEC-Ianderna - att utveekla detta samarbete till en
ekonomisk oeh politisk union. I hogtidliga ogonbliek beskrivs EEC:s
uppgift som varken mer eller mindre an att genomfora Europas politiska enande.
Jag tror att det ar omojligt att fullt ut forsta motiven oeh skalen
bakom den ambitionen om man inte tar hanSYll till de historiska erfarenheter som landerna pa den vasteuropeiska kontinenten har gjort.
Bakom ligger erfarenheter oeh motiv som vi i for sig har anledning
att respektera. Samtliga nuvarande lander har arhundraden av blodiga
krig bakom sig, dar staterna pa kontinenten befunnit sig i konflikt
med varandra. De erfarenheterna ar farska - i tva varldskrig pa
1900-talet har europeer slagits mot europeer. Nar man i EEC talar
om Europas politiska enande ar det visserligen bara Vasteuropa man
tanker pa. Men ur de har landernas synpunkt rader det inget tvivel
om att ett sadant enande ar vasentligt nog, eftersom flera krig uppstatt
just som en foljd av de politiska motsattningarna i Vasteuropa.
Det var mot den bakgrunden oeh i den andan som Romfordraget
skrevs. Efter tio ar ar det naturligtvis berattigat att stalla fragan:
Vad har da EEC astadkommit pa sin vag mot Europas politiska enande? Som alIa kan konstatera har medlemmarlla i EEC pa en rad viktiga omraden gatt skilda vagar, bade nar det galler utrikespolitiken
oeh den ekonomiska politiken. I de fIesta fall har man inte kommit
langre an till konsultationer oeh inte ens konsultationsmaskineriet tyeks
ha fungerat i de kritiska situationerna, dvs da det bast hade behovts.
Men att stanna vid det konstaterandet yore att grovt underskatta bade
vad man utrattat inom den ekonomiska gemenskapen oeh den roll
som den ekonomiska viljan spelat oeh kommer att spela i organisationens utveekling.
EEC har inte bara genomfort sin tullunion - pa kortare tid, an
man ursprungligen tankte sig - utan EEC har gjort det som manga
trodde var omojligt, namligen skapat en gemensam jordbruksmarknad
oeh en gemensam jordbrukspolitik. Att man lyekats med detta, trots
de enorma skillnader som fanns i intressen oeh politiska strukturer
mellan landerna, oeh kommit overens om en sa langtgaende anpassning
till overstatliga regleringssystem som den gemensamma jordbrukspolitiken kraver, kan fortfarande betraktas som 11agOt av ett mirakel.
Oeh det miraklet kan forklaras tillfredsstallande bara med att bakom
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lag ell politisk vilja att anvanda det ekonomiska samarbetet. for att
driva det politiska enhetsverket framat. Det ar ocksa fa av EEC-politikerna som viII franta sig fortjansten av detta.
Jag har velat erinra om dessa bedrifter som ett slags kommentar
till den debatt som nu pagar i Sverige - och aven pa andra stallen
i varlden - om EEC:s utsikter att genomfora de planer man har pa
en ekonomisk och monetar union. De planerna beskrivs pa manga
hall som omojliga att realisera. Jag skall inte har avge nagra omdomen
pa den punkten. Overlaggningarna om den s k Wernerrapporten, som
handlar om planerna pa en sadan ekonomisk-monetar union mellan
EEC-Ianderna brot som bekant samman i natt. Ministrarna atskildes
utan att ha natt fram till nagot beslut. De skall tydligen motas igen
nagon gang i januari. Det lar salunda bli karvt i fortsattningen. Men
jag viII erinra om att EEC en gang tidigare har gjort det omojliga.
Den som kommer ihag den debatt som fordes 1964--1966 minns de
profeter som da med ganska stor sakerhet forklarade att en gemensam
jordbrukspolitik mellan Frankrike, Vasttyskland, Holland och Italien
var en omojlighet. Men det var den alltsa inte!
Detta ar emellertid bara bakgrunden till vad jag nu tanker saga,
namligen detta: Ar planerna pa en fordjupning av det ekonomiska
samarbetet och den ekonomisk-monetara unionen nagonting som vi har
anledning att diskutera och ta stallning till? Det finns en del politiska
overtoner i Wernerrapporten och i reaktionen pa den, men jag bortser
fran det i det foIjande. De mal som man viII forsoka na med en ekonomisk-monetar union sags i rapporten vara de har:
"Den ekonomiska och monetara unionen kommer att mojliggora
skapandet av en zon inom vilken varor och tjanster, arbetskraft och
kapital kommer att rora sig fritt utan att konkurrenssnedvridningar
uppstar och utan att strukturella eller regionala balansrubbningar
skapas. Genomforandet av en sadan union kommer att oka och befasta
valstandet inom gemenskapen och forstarka dennas bidrag till varldens
ekonomiska och monetara jamvikt. Unionen forutsatter medverkan fran
skilda ekonomiska och sociala gropper, sa att den kombinerade
effekten av marknadskrafterna och de beslut som medvetet genomfors
av de ansvariga myndigheterna skall resultera i en tillfredsstallande
tilIvaxt, hog sysselsattning och stabil prisniva. Dessutom bor den
gemensamma politiken syfta till en minskning av regionala och sociala
skillnader samt trygga miljovarden."
Om man skiktar resonemanget pa ett lite annat satt tycker jag mig
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kunna urskilja atminstone tre olika syften, som Wernerplanen viII
uppna.
Det forsta ar att man viII fullanda den gemensamma marknaden.
Det har man annu inte gjort. Det finns fortfarande kvar en del granskontroller, bl a darfor att den indirekta beskattningen ar k~onstruerad
olika och aven olika hog i de enskilda landerna. Man har darfor satt
som rna.! att ha en enda konsumtionsskatt, en moms, som skall vara
lika hog i samtliga lander. Det ar forutsattningen for att man inte
skall behova gora nagra kontroller och omrakningar nar varorna passeraI' granserna. Det innebar ocksa att punktskatterna avskaffas eller
- i de fall dar detta inte kan undvikas - gors lika i samtliga lander.
Som bekant ar en av grundstenarna i EEC-filosofin "konkurrens
pa lika villkor". Romtraktaten tar i och for sig sikte pa ett mera realistiskt mal an att astadkomma en fullstandig utjamning. Dar viII man
forsoka avskaffa kOl1kurrenshindren mellan landerna och forma medlemsstaterna att avsta fran nationella och ojamnt fordelade subventioner i naringslivet. Sedan man gjort det kan man ha total frihet for
arbetskTaft, kapital och foretagsamhet att vandra over granserna.
Dessutom skall man anstranga sig for att astadkomma en enhetlig
foretagsbeskattning.
I Wernerrapporten konstaterar man med en viss fortrytelse att
mycket litet har skett pa dessa centrala omraden. Alltjamt ar kapitalets
rorelsefrihet starkt beskuren genom nationella regleringar. Jag ser till
min hapnad ibland att man i den svenska debatten beskriver EEC som
den marknad dar kapitalet ror sig fritt. Den som pastar det borde
faktiskt forsoka sig pa att smuggla ut valuta fran Holland. Det ar
lika svart som i Sverige - eller i varje falilika svart som vi anser att
det bor vara har i landet.
Detsamma galler den fria etableringsratten. Den ar i stort sett inte
friare i EEC an i Sverige. Dessa jamforelser ar naturligtvis mina,
inte Wernerrapportens.
Sedan finns det i teorin men knappast i praktiken stor rorelsefrihet
pa arhetsmarknaden, eftersom man inte har lost de sociala trygghetsfragorna vid flyttning fran land till land. l\1an har annu inte natt fram
till den samordning av lagstiftningen som skulle skapa en 5adan rorelsefrihet vid flyttning mellan landerna.
Nu ordar Wernerrapporten inte sa mycket om de har "klassiska"
konkurrenshindren inom EEC. I stallet gar man en vag som skailleda
mera rakt mot malet. Man foreslar som bekant en ekonomisk och monetar union med lasta vaxelkurser och oaterk:alleligen faststallda pari-
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teter mellan medlemslanderna, dvs det skall i fortsattning~n vara
omajligt att bedriva en nationell valutapolitik. Kapitalrorelserna skall
vara helt fria och valutareserven forvaltas gemensamt. Man foreslar
vidare en langtgaende kontroll pa gemenskapsniva over medlemslandernas kredit- och finanspolitik, som man uttrycker sig - aven om
den kontrollen inte ar sa sarskilt langtgaende vid narmare beskadande.
Men ellligt Wernerrapporten skall den racka for att skapa en enda
mark:nad, dar man snabbt utjamnar skillnader i konkurrensvillkor.
Framfor alIt hoppas man att kunna raja undan vad som visat sig vara
det allvarligaste hotet mot filosofin om konkurrenslikstallighet, namligen skillnaderna i de enskilda medlemslandernas formaga eller vilja
att halla inflation och kostnadsutveckling under kontroll.
I en monetar union av det slag man foreslar skulle namligen avvikelser fran den smala vagen snabbt - mycket snabbare an i dag
- drabba ocksa ovriga lander genom olika slags fortplantningseffekter oeh naturligtvis inte minst genom aderlatning av den gemensamma
valutareserven. Ovriga lander skulle da inte bara ha den moraliska
ratten att krava ordning i ledet utan oeksa ha makten att astadkomma
det genom att satta in de overstatliga funktioner som gemenskapens
orgall skulle utova i den ekonomiska oeh monetara unionen.
Det forsta syftet ar alltsa att verkligen fa en gemensam marknad
att fungera perfekt, med EEC:s matt matt. Det alldra ar att uppna
en effektiv samordning av den ekonomiska politiken. Det bygger pa
de dystra erfarenheter man tyeker sig ha gjort av bristen pa ekonomiskpolitisk samordning mellan EEC-Ianderna. Framfor alIt under senare
halften av 1960-talet utsattes flertalet av EEC:s medlemslander for
myeket kraftiga storningar oeh balansrubbningar, ungefar lika kraftiga som i andra industrilander. Men man tyekte sig oeksa marka att
en del konjunkturrorelser oell monetara rubbningar forstarktes i nagot
slags oseillerande rorelse mellan EEC-Ianderna inbordes. Oeh dar
bedomdes den marknadsmassiga integrationen vara en padrivande
faktor. Konsultationsforfarandet har inte maktat att motverka dessa
storningar.
Nu anser Wernerkommitten att losningen aven pa det problemet
ligger i den ekonomiska och monetara unionen. Man har i rapporten
astadkommit ett slutet logiskt system: likaval som ekonomisk integration kraver ekonomisk-politisk samordning kommer samordningen att
paskynda eller framtvinga den ekonomiska integrationen.
Sedan finns det ocksa ett tredje syite 80m loper som en rod trad
genom Wernerrapporten. En gemensam ekonomisk politik inom ramen
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for en monetar unioll oeh med overstatliga inslag blir oeksa en effektiyare politik. Med den nar man lattare oeh snabbare de uppstallda
maJen i vad galler tillvaxt, sysselsattning oeh penllingvarde. Den ger
oeksa ett battre underlag for att utjamna regionala skillnader och for
en hattre miljovard.
Dessutom sparar man i Wernerrapporten tron pa nagot som skulle
kunna kallas for en skaleffekt. Ett ekonomiskt enat Europa, som
lagger sina monetara resurser i samma korg, star hattre rustat att mota
utifran kommande pafrestningar. Dessutom far Europa, om det upptrader ena inte bara handelspolitiskt utan ocksa valutapolitiskt storre
tyngd utat och okade mojligheter att paverka den internationella utveeklingen i onskad riktning.
Nu kanske en oeh annan fragar varfor jag sa har ingaende refererar
detta: det ar ju anda inte sa sakert att planerna pa den ekonomiskmonetara unionen nagonsin kommer att realiseras. Ett mojligt missforstand viII jag dock forsoka roja undan. Jag har inte tagit upp denna
fraga for att dystra till bildell av det svenska forhandlingslaget. Regeringen har deklarerat att var neutralitetspolitik drar upp bestamda
granser for vara mojligheter att delta i ett sadant har samarbete, som
innebar att beslutanderatt pa viktiga ekonomiska omraden flyttas over
till overstatliga organ.
Vi har oeksa satt ett frageteeken for hur man skall kunna bedriva
en nationell politik, baserad pa i demokratisk ordning fattade beslut,
inom ett system dar handlingsfriheten nar det galler beskattning oeh
kreditpolitik drastiskt beskars. Det ar dock inte det problemet jag har
velat ta upp. Vi far se llur det kan losas vid kommande forhandlingar.
Jag tyeker emellertid att det finns tva skal for att fora en debatt
av detta slag aven pa svensk botten. Det ena skalet ar - och det hanger
samman med vad jag sade om EEC:s politiska vilja - att aven om
tanken pa en ekonomisk monetar union i Vasteuropa under nattens
lopp har hejdats, sa omfattas den anda av en ·ganska bred opinion i
de aktiva EEC-kretsarna. Den opinionen har kommit till synes oeksa
har i landet; den ar inte dod, aven om Wernerrapporten skulle begravas. Den menar helt enkelt att marknadsmassig integration, storningsfri
handel oeh ett battre resursutnyttjande kraver atskilligt mer av mellanstatligt samarbete ocll ekonomisk-politisk samordning an vad vi i de
vasteuropeiska industrilanderna hittills har haft.
Det andra skalet ar att Sverige pa detta omrade har ett forflutet;
vi har aktivt deltagit i olika internationella sammanhang oeh ivrigt
talat for en battre oeh mera langtgaende samordning av den ekollo-
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miska politiken. Darfar yore det i detta lage, nar det pagar en marknadsmassig oeh industriell integration inte bara i Vasteuropa utan
aven i ett mera globalt sammanhang, angelaget att vi farsakte klarlagga var uppfattning om vad samordningen skall innehalla oeh syfta
till.
Far ett sadant stallningstagande ar enligt min mening det avgarande
vilken typ av samordning som ger den starsta effektiviteten i den
ekonomiska politiken. Dar tror jag det ar en helt falsk parallell att
saga att eftersom vi har en marknadsmassig integration oeh en gemensam marknad maste vi oeksa ha en gemensam ekonomisk politik. Det
ar ett alltfar enkelt resonemang. Samordningen maste ta hansyn till
nationella olikheter ifraga om de politiska utgangSpllnkterna oeh
malen. Jag inskranker mig darfar till att diskutera maluppfyllelsen
l1ar det galler framstegstakt, sysselsattning oeh penningvarde, dvs mal
dar uppfattningarna om malens innehall ar nagorlunda gemensamma
i Vasteuropa. Men aven da tvivlar jag pa att en samordning av ekonomisk-politiska medel oeh en eentralisering av vissa beslut till overstatliga organ, som Wernerrapporten foreslar, leder till en battre
politik. Jag tror tvartom pa motsatsen.
Den samordning av de ekonomisk-politiska medlen som fareslas,
t ex pa skatte- oeh kreditomradena, maste innebara att en del medel
blir helt obrukbara pa nationell niva utan att de ersatts av motsvarande
resurser pa gemenskapsplanet. Om vi laser mervardeskatten vi~ en
viss hajd sa har vi farlorat en vasentlig parameter i den ekonomiska
politiken. Den ligger namligen dar den ligger oeh den ersatts inte av
nagot annat merlel pa gemenskapsniva, ty gemenskapen tankes inte
bedriva skattepolitik. Det har i varje fall inte framgatt att man tanker
skaffa sig sadana resurser.
Sedan kan man knappast komma ifran att dra den slutsatsen att
om man inom en kontinent som omfattar 300 miljoner manniskor forsaker astadkomma en eentralisering av heslutsfattandet i ett overstatligt organ, sa maste tragheten i detta beslutsfattande oka liksom avstandet okas till de ekonomiska enheter som skall paverkas.
Savitt jag forstar gar detta rakt emot den utveekling som man nu
under atminstone ett par artionden har £orsokt astadkomma i Vasteuropa, namligen att skaffa sig flera i stallet for farre medel i den
ekonomiska politiken oeh att gora de medel man har sa preeisa oeh
exakta som mojligt. Bakom detta har legat uppfattningen att den hoga
ambitionsnivan nar det t ex galler ,den fulla sysselsattningen oeh de
smala marginaler vi har i ett expanderande fullsysselsattningssamhalle
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kraver mojligheter att gora punktinsatser, som maste vaxla till sin art,
styrka oeh tidsdimension mellan enskilda branscher, foretag oeh
regioner.
Darfor ar Wernerplanen ur ekonomisk-politisk synpunkt en olycklig
kompromiss. Man har inte kunnat foresla - oeh man har haft uppenbara demokratiska och administrativa skal for det - att alIa ekonomisk-politiska beslutsfunktioner fors upp till en central instans. Darfor
loser man samordningsproblemet pa det sattet att man tar bort vissa
n1edel genom att gora dem oanvandbara. Ett' exempel ar den indirekta
beskattningens rorlighet.
Centraliseringsfragan har man besvarat sa att den gemensamma
instansen skall fa forfoga over vissa medel - forutom forvaltningen
av valutareserven, som kan vara en viktig sak, rantepolitiken och
inom finanspolitiken, nagot som skulle kunna kallas for budgetsaldopolitik; vi agnar oss for all del at det oeksa har i landet - i alltfor
stort overmatt, efter vad herr ordforanden tyekt tidigare oeh kanske
fortfarande gor.
(Ordforanden: samma som forut.)
J asa. Ja, da vet jag inte om det beror pa politiken eller pa herr
ordforanden att han inte andrat mening.
Budgetsaldopolitiken skall man alltsa syssla med och dessutom med
dispositionen av de finansiella over- eller underskotten i budgeten.
Det ar vad man beskriver som gemenskapens ekonomisk-politiska
medel. Oeh diirfor maste jag konstatera att det som Werner oeh hans
kolleger har skapat ar en skiss till en federativ statsbildning, dar federationen har alltfor fa och alltfor trubbiga instrument oeh dar delstaterna nar det galler samordningen ar alltfor starka men anda har
berovats mojligheten att bedriva en sjalvstandig politik. Det finns
faktiska exempel i var varld pa sadana har federativa statsbildningar
som vark:en ar tillrackligt centraliserade eller tillraekligt decentraliserade for att kunna fora en effektiv ekonomisk politik.
Jag tror alltsa att Wernerplanen pekar at fel hall. Oeh da kommer
jag till vad som skulle vara den svenska uppfattningen. Vi kan ju inte
tanka oss att en halv kontinent, omfattande kanske tio-tolv lander med
ungefar 300 miljoner invanare, skall kunna goras till en enda stat.
Det ar namligen forst da som man kan astadkomma bade de demokratiska oeh tekniska processer som kan forverkliga de visioner som
legat bakom planerna pa en ekonomisk oeh monetar union i EEC.
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Jag betraktar det som uteslutet att nagot sadant skulle kunna bli resultatet av det ekonomiska samarbetet i ett integrerat Europa. Darfor
maste man tillgripa andra losningar i det ekonomisk-politiska samarbetet.
Uppkomsten av en vasteuropeisk: stormarknad skarper kraven pa
den sortens samarbete, men som jag ser det borde vi strava vidare efter
de linjer som man i manga ar har forsokt folja inom OECD oeh som
oeksa EEC hittills har arbetat efter. De innebar i huvudsak att man
utifran gemensanlt fastlagda nlal forsaker - sa langt det nu gar att samordna den ekonomiska politiken i de enskilda landerna sa att
den samlade effekten blir den man onskar. Men det blir inte samma
slags politik. Tvartom har man ibland medvetet forsokt astadkomma
motriktade konjunkturrorelser i de enskilda landerna for att skapa
battre balans for den totala gemenskapen.
Inte heller behover eller bor de mede} som anvands vara desamma,
eftersom det ar resultaten, inte metoderna, man skall forsoka samordna. Detta utesluter inte att det kan uppkomma lagen dar man viII
ha gemensamma aktioner oeh ett gemensamt upptradande under vissa
forutsattningar, t ex'i valutapolitiken eller andra internationella monetara fragor eller nar det galler styrningen av ranteutveeklingen pa en
internationeII kapitalmarknad.
Har har vi alltsa ingenting nytt, utan det ar mera fraga om att strava
vidare med det gamla. Jag ar medveten om att en sadan uppbyggnad
av det ekonomiska samarbetet i Vasteuropa, antingen det ingar i ett
utbyggt marknadsmassigt samarbete eller inte, ar mindre fantasieggande, inte lika fyllt av historisk dramatik som planerna pa en ekonomisk
oeh lTIOnetar union. Men jag tror att det gor den gemensamma marknaden, om vi far en sadan, minst lika funktionsduglig. Dessutom har
det den inte ovasentliga fordelen att det med litet ta1amod oeh en del
energi kan realiseras.

-jOrdforanden: Vi tackar Kjell-Olof Feldt for detta innehallsrika
oeh klara inledningsanforande.
Jag har nu fyra talare anmalda till den diskussion som skaII folja;
den forste ar direktor Gosta Ahlen. Jag overlamnar ordet till honom.
Var sa god!

-j-

DET EUROPEISKA STORMARKNADSPROBLEMET

125

Direktor Gosta Ahlen: Herr ordforande, mina darner och herrar! Min tes ar,
kortfattat uttryckt, foljande: Den deklaration som Sverige avgav den 10 november i ar i Bryssel var val genomtankt, val formulerad och genomgaende positiv
till en anslutning till EEC. Men i ett avseende var var ansokan svag: vi foreslar
att till en senare tidpunkt skj uta pa overlaggningarna om formen for Sveriges
anknytning. An finns det tid att ge ett klart besked; att vi viII fullt medlemskap
med respekt for var neutralitet. Det ar den sittande regeringens ansvar att
overtyga riksdagen och svenska folket om nodviindigheten att snarast mojligt
avge detta klara besked.
Vi har all anledning att vara stolta over var princip om neutralitet. Karnan
i den ar den positiva tanken att navratten nationerna emellan - som det ocksa
borde vara nar det galler medborgarna i en stat - skall ersattas med lag och
ordning. Varfor inte gora klart att tanken pa den europeiska gemenskapen
ar detsamma som neutralitet, att Europatanken ar framsprungen ur tva forodande varldskrig och med syftet att hindra samma vanvett en tredje gang?
Vi som ar "modell aldre" minns den oerhorda entusiasm vi kiinde den gangen
da Winston Churchill i ett tal i Basel efter andra varldskriget forde fram
drommen om ett enat Europa: Pacificering genom att sluta forbund, vilja att
losa alIa konflikter med fredliga medel och att for alltid bannlysa urgammal
navratt i Europa.
Osterrike traffade pa sin tid ett avtal, i vilket bI a Ryssland ingar som part.
I det avtalet forbinder sig Osterrike att inte inga i ett forbund av stater dar
Tyskland ar med. Av alIt att doma skulle ryssarna, om osterrikarna framstallde
en begaran harom, vagra Osterrike tillstand att ga in i EEC som full medlem.
Schweiz och Sverige ar daremot fria i sitt handlande. Vi kan gora som vi viII.
Envar kan bestamma sin egen kurs oberoende av den andre. Vad ar det egentligen vi hesiterar infor? Tror vi att EEC som sadant nagon gang i framtiden
kommer att forklara krig?
Vi har upplevt hur speciellt Frankrike i EEC har slagit vakt om sin politiska
suveranitet. Vad tror vi om England? Kommer England sa lange som vi, vara
barn och barnharn lever att vilj a lata sig styras fran Bryssel? England med
sina traditioner, sitt parlament, Big Ben och allting!
Vad ar det vi svenskar ar radda for i EEC, om vi sager klart ifran att vi
vin fullt medlemskap med respekt for var neutralitet? Vi har foresprakare ute
i Europa, det vet vi, som ar villiga att stodja var sake Men tror nagon att vi
far denna hjalp, om vi inte deklarerar en Idar standpunkt? An ar det tid att
fyIla ut Iuckan i var ansokan. An ar det tid att overtyga medIemslanderna i
EEC om att vi verkligen viII ga in och ta pa oss skyldigheterna for att fa rattigheterna!
Vilka former for anslutning till EEC finns det att valj a pa? Vilka star oppna
for Sverige forutom fullt medlemskap? Ja, det vore formatet av mig att forsoka
besvara de fragorna. Men lat mig peka pa vad som hittills hant i EEC. Romstadgans artiklar 228 och 238 behandlar fragan om association. For vilket
slags Hinder ar associationsavtal avsedda? Hittills har EEC traffat atta associationsavtaI, namligen med Grekland, Turkiet, Yaoundestaterna, Nigeria, KenyaTanzania-Uganda, Marocko, Tunisien och Malta. Avtalet med Nigeria har
aldrig tratt i kraft.
De associerade staterna ar som synes dels europeiska; dels utomeuropeiska.
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For Greklands oeh Turkiets del forutses mojligheten av fullt medlemskap som
slutmal, vilket inte ar fallet i fraga om de utomeuropeiska liinderna. For europeiska Hinder vilkas ekonomiska niva inte mojliggor medlemskap kan alltsa
assoeiationen utgora ett slags mellanstation pa vag mot medlemskap i framtiden. En av kommissionen understruken forutsattning ar att sadana europeiska
lander atminstone har "institutioner oeh styrelsesatt" som ar jamforbara med
de ursprungliga medlemsstaternas. Malta synes utgora ett speeialfall, i det att
slutmalet har anges vara en tullunion utan medlemskap.
Nar det galler europeiska lander som star pa en ekonomisk-politisk utveeklingsniva jamforbar med EEC-staternas egen anser i vart fall kommissionen
- oeh sannolikt aven EEC-staterna sj alva - att medlemskap ar den naturliga
anslutningsformen. Kommissionen har i sina hada utlatanden (oktober 1969
oeh april 1970) i utvidgningsfragan sagt att assoeiationsavtal - eller preferentiella avtal - endast bor ifragakomma for sadana lander om deras internationella stallning inte ar forenlig med medlemskap. Ett land som man dar synbarligen har i atanke ar Osterrike. Ministerradet har veterligen inte uttalat sig
i fragan.
Artiklarna 113 oeh 114 behandlar tull- oeh handelsavtal. Vad kan ett tulloeh handelsavtal innehalla? Ja, aven om det inte ar helt sakert, talar doek den
overvagande sannolikheten for att avtal som ingas jamlikt artiklarna 113 oeh
114 i Romfordraget endast kan galla tulIar oeh kvantitativa handelsregleringar
samt darmed sammanhangande fragor. Tullavtal kan vara preferentiella eller
ieke-preferentiella. Ieke-preferentiella tullavtal har slutits i GATT. Det storsta
exemplet ar uppgorelsen i Kennedyronden. Preferentiella tull- oeh handelsavtal
har ingatts med Spanien (1970) oeh Israel (1970), hada avtalen med stod
av Romfordragets artikel 113. Avtalet med Spanien erbjuder sarskilt intresse.
Det skall omfatta tva etapper, varav den forsta minst sexarig. Overgangen till
den andra etappen skall det nyforhandlas om mellan parterna. Under den
forsta etappen gors omsesidiga ataganden pa j ordbrukssidan. Befintliga importrestriktioner undanroj still stor del.
Romfordraget torde inte hindra att preferentiella tull- oeh handelsavtal ingas
som endast galler en del av varuomradet eller dar handelshindren endast undanrojs till viss del. Sadana avtal kan doek komma i konflikt med GATT,
som kraver fullstandiga tullunioner eller frihandelsomraden for att aeeeptera
preferentiella avtaI. Spanienavtalet ar pa vag att bli ett testease i GATT.
For vilket slags lander ar tull- oeh handelsavtal avsedda? Ja, i oeh for sig
synes ingen begransning finnas. Europeiska oeh ieke-europeiska lander kan
komma i fraga liksom i-lander oeh u~lander. Observeras bor doek kommissionens uttalande i utvidgningsfragan, att europeiska industrilander som star
pa en med EEC-Ianderna jamforlig niva bor se medlemskapet som den naturliga losningen.
Slutsatsen av det som hant hittills i EEC ar den att alIa tecken entydigt pekar
pa att vi antingen erhaller fullt medlemskap eller blir "ieke-medlem". I diskussionen har hemma har det talats om 95 eller 98 proeents medlemskap, vilket
ar en ren oeh skar orimlighet! Inom EEC har man kampat sig fram tilllagar,
forordningar oeh praxis, som alIt tillsammans hildar en myeket fast hyggnad.
EEC:s hus i Bryssel ar ett kompromissernas hus, uppmurat under tolv ar genom
uppoffringar, svett oeh tarar av varje i EEC ingaende medlemsland. Skall
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Sverige, som med 70-procentig handel redan ar hogt integrerat i Europa,
forodmj ukat stanna utanfor EEC:s medlemskrets? Skall vi springa i EEC:s
korridorer i stallet for att sitta med i kommitteerna dar radslagen halles och
hesluten fattas?
Jag upprepar: Det ar den sittande regeringens sak att overtyga svenska
folket och riksdagen om nodvandigheten av att snarast mojligt avge det klara
beskedet: "Vi viII medlemskap med respekt for var neutralitet".

-/Ordforanden: Innan jag Iamnar ordet till naste talare ber jag att fa
gora nagra sma och mycket korta provokationer for den fortsatta debatten.
Statsradet Feldt tog upp fragan om samordningen av den ekonomiska politiken och sade att Wernerrapporten hI a innebar att de enskilda landerna forlorar ekonomisk-politiska medel utan att den centrala myndigheten far motsvarande medel. Detta ar utan tvivel en om punkt. Men jag skulle ocksa vilja
se pa den fragan fran en annan utgangspunkt. Om man ser pa politiken i ett
enskilt land finner man ett antal fragor dar nationen numera frarosHir som
en ineffektiv beslutsenhet. Jag tanker pa fragor av typen penning- och rantepolitik, dar man kan saga att de olika nationerna i viss man redan har forlorat sin nationella autonomi, och dar ett visst samarbete framstar som angelaget. Men detsamma galler for kapitalrorelserna - "hot-money-prohlemet".
Om privata pengar gar fran ett land till ett annat finns det starka skal for
att skicka statliga valutor i motsatt riktning for att undvika betalningsbalanskriser.
Liknande problem uppstar nar det galler beskattningsreglerna for multinationella foretag. Miljopolitiken likasa. Aven dar "spiller" effekterna over nationsgranserna. Detsamma galler for det vetenskapliga arhetet pa grundforskningssidan och for industripolitiken.
Nu kan man naturligtvis saga att detta inte nodvandigtvis betyder att EEC
ar den Himpligaste heslutsenheten for en samordning pa dessa omraden; det
skulle kanske i stalIet vara GATT nar det galler valutapolitiken, och det skulle
kanske vara ett organ for hela Europa (inklusive Osteuropa) nar det galler
miljopolitiken, osv. Men om det ar sa att alla andra vasteuropeiska lander bestammer sig for att gora EEC till samarbetsorgan pa dessa omraden hur skall
da ett land som Sverige stalla sig, nar vi inte kan fa den "idealiska", globala
organisationen for detta samarbete?
En annan fraga ar om det inte uppstar vissa problem med en tullunion i
vilken vi inte deltar i de overstatliga organen. Jag tanker exempelvis pa en
tullunion pa jordbrukets omrade. Den innebar ju beslut om importavgifter,
marknadsregleringar och annat. Vad finns det for mojligheter for Sverige att
utan medlemskap framfora synpunkter och forslag samt att delta i beslut i
sadana fragor? Skall vi acceptera alIa regler och beslut som fattas av EEC
utan att ha nagon mojlighet att paverka dem? Det ar kanske svart att havda
att vi far ok ad autonomi om vi avstar fran att delta i beslut men maste ta
konsekvenserna av alIa de beslut som fattas.
Detta ar ett par fragor som kanske kan vara varda nagon begrundan.
Betraffande myntunionen viII jag saga att den tror jag inte pa. Ty vad
hander om man gor en myntunion menan lander med sa liten faktorrorlighet
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som den som finns for narvarande? J 0, effekten maste bli att sa fort ett land
- genom strejker eller annat - drabbas av en "loneexplosion" skulle man
dar bli tvungen att tillgripa deflation for att klara sysselsattningsnivan oeh
betalningsbalansen. Men det skulle vara politiskt svart i dagens lage, savitt
jag kan finna. Nar man tanker igenom verkningarna av en myntunion maste
det framsta som ganska klart att Europa inte ar nagot "optimalt" omrade for
en gemensam valuta. Rorligheten for arbetskraften ar alldeles for Hten. Det
skulle behovas en samordning av lonepolitiken i hela omradet. Av detta kan
man dra tva alternativa slutsatser. Den ena ar att EEC oeh Wernerrapporten
ar livsfarliga. Den andra ar att det inte ar troligt att en myntenhet kan komma
till stand. Jag vet inte vilken slutsats som ar den riktiga.
Efter dessa betraktelser overlamnar jag ordet till fiI lie Nils Lundgren.

-/Fil. lie. Nils Lundgren: Herr ordforande, mina damer oeh herrar! Jag
forstar varfor ordforanden ville ta till orda fore mig oeh framfora sina synpunkter. Han vet att jag kommer att ta upp dessa fragor.
Jag har tankt att lagga upp detta anforande sa att jag i korthet hehandlar
tre huvudpunkter. Den forsta ar fragan om en stormarknad for varor oeh
tjanster i Vasteuropa, den andra ar samordningen av den ekonomiska politiken
i form av en ekonomisk-monetar union eller nagot annat, oeh den tredje ar
det forhandlingslage som vi nu har oeh hur jag ser pa det.
Nar det galler fragan om en marknad for varor oeh tjanster i Vasteuropa,
alltsa vad vi normalt brukar kalla en tullunion, tyeker jag det ar viktigt att
man inte later sj alva tullomradet definiera vad man menar med en marknad.
Det har hlivit myeket vanligt att gora det. Man sager: Vi maste vara med i
marknaden. Det ar egentligen en glidning som dar intraffat fran ett institutionellt till ett ekonomiskt begrepp. Vi maste komma ihag att en marknad ar ett
omrade over vilket man kan salja en produkt. Marknaderna vaxer hela tiden
geografiskt genom att vi har vaxande stordriftsfordelar oeh fallande overforingskostnader i vid bemarkelse - alltsa fysiska transporter, persontransporter oeh overforing av information via moderna telekommunikationer osv. Den
vaxande utbildningsnivan oeh de forbattrade sprakkunskaperna spelar oeksa
en roll i det sammanhanget. AlIt detta leder till att det ar relativt billigare att
flytta varor, samtidigt som man far alIt storre fordelar av den stora marknaden.
Av dessa skal vaxer oeh integreras den vasteuropeiska marknaden hela tiden,
oeh detta ar det viktiga oeh avgorande fran ekonomisk synpunkt.
Denna handel, dessa internationella transaktioner, hindras dels av att man
maste transportera varor, dels av protektionistiska hinder i form av tullar oeh
sarskilda regler for statlig upphandling osv, dels genom den internationella,
kulturella oeh ekonomiska heterogeniteten. Denna leder till att en oandlig
mangd regIer, blanketter, standardiseringsforeskrifter, sakerhetshestammeIser
for elektriska artiklar etc blir olika mellan liinderna. Resultatet ar kostnader
som gor att ekonomiska transaktioner over griinserna skiljer sig fran transaktioner inom landerna.
Men darifran kan man inte ta ett snabbt sprang oeh tro att vi, genom att
helt eller delvis eliminera dessa svarigheter, pa ett fundamentalt satt skulle
foriindra den ekonomiska miljon i Vasteuropa. Det ar i stalIet fraga om att
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komma upp till produktionsmojlighetskurvan for den vasteuropeiska ekonomin
i staHet for att ligga innanfor densamma. Det finns en marginal, och alIa
undersokningar som gj orts pekar pa att den inte ar sa sarskilt stor, inte aIls
sa stor som man skulle kunna tro nar man hor talet om mojligheterna att
omallokera resurserna med hj alp av en eliminering av dessa olika hinder.
Daremot ar det fullt klart att den paverkar handelsstrommarnas riktning i en
omfattning som vi hetraktar som stor, darfor att vi jiimfor med hur mycket
den totala handeln normalt kan oka pa ett are Vi har for den skull en kansla
av att denna paverkan ar mycket stark. Men om man mater i resursaIlokeringstermer blir denna paverkan anda liten.
Ett annat skal till att vi overskattar effekten ar formodligen att vi inte tar
hansyn till den aHmanna j amviktsmodell vi bor al1vanda i dessa sammanhang
och darfor inte ser de andra anpassningar som gors och som tar upp effekten.
Vi ser i huvudsak bara omstallningskostnaderna. Vi ser foretag med en viss
vinstmarginal, som, efter det att de fatt en tull emot sig, halveras, vilket givetvis
ar mycket betydande for det foretaget. Efter en omstallning av ekonomin och
faststiillande av ett nytt j amviktslage genom forandringar i prisstrukturen,
absoluta prisnivan, vaxelkursen osv, visar sig dessa hinder betyda mycket
litet for den reala hruttonationalproduktens storlek.
Vi skall komma ihag att det inte finns nagonting som pekar pa att en eliminering av dessa olika handelshinder skulle leda till ett avstamp for en helt
annan typ av dynamisk utveckling. Det ar fragan om att over en tidsperiod,
vars Hingd vi inte kanner till, inkassera en samling marginalforbattringar.
Nagra skillnader i tillvaxttakt har vi inte kunnat upptacka vid de studier som
foretagits av vad som hant under den gangna tioarsperioden i Vasteuropa.
Detta om marknaden.
Sedan har vi fragan om samordningen av den ekonomiska politiken, eventuellt i form av en ekonomisk och monetar union. Dar ar det, som statsradet
Feldt framholl, ganska vasentligt for den svenska debatten att vi lyckas ena
oss om vad som ar den rimliga prognosen for EEC:s framtida utveckling.
Vi horde kunna komma fram till ett gemensamt fundament for diskussionerna.
Det ar fullt klart, att pa grund av var alliansfrihet och andra, historiska faktorer
har de manniskor har i landet som ar anhangare av medlemskap anledning
att tona ned framtidsvisionerna i Bryssel samtidigt som motstandarna har
anledning att ta varj e EEC-politiker pa orden, nar han gor drastiska uttalanden
om vad som skall handa nu, om tio ar eller om femtio are
Om vi emellertid hortser fran de propagandaelement som dar kommer in
och forsoker gora en analys av laget, sa ligger det mycket i vad he.rr ordforanden sade, att Wernerplanen och andra planer ar sa langtgaende och konsekvenserna sa orimliga att de inte ar mojliga att genomfora.

Da skall man emellertid komma i hag vad vi sade om jordhrukspolitiken
i mitten pa 1960-talet, namligen att var och en jn forstar vilka enorma overskott
som skulle lockas fram genom en konstruktion av detta slag, och vilken hyrakratiserad och genomreglerad apparat som skulle bli foIj den. Darfor var det
oerhort sma chanser, menade man, att forslaget skulle komma att genomforas.
Det har j u ocksa atskilliga ganger varit nara att sadana spadomar besannats.
EEC har 80m bekant varit utsatt for mycket svara kriser over j ordhrukspoliti-
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ken, dar hela organisationens tillvaro har hangt pa ett har. Men likafullt har
man nu fatt denna dyrbara och effektiva jordbrukspolitik.
Samma typ av bedomning maste man gora i detta fall. Vi behover inte
tanka oss en ekonomisk-monetar union fullstandigt genomford med en gemensam valuta, gemensam centralbank etc, men vi kan val tanka oss att den politiska viIj an nu finns att ta atskilliga och mycket betydande steg i riktning mot
att eliminera mojligheterna till vaxelkursforandringar. Detta ar ratt egendomligt
eftersom det forefaller att vara den farligaste av alIa steg som planeras. En
sadan atgard heror emeHertid bl a pa att jordbruksregleringen egentligen
forutsatter att man inte kan foreta nagra vaxelkursandringar. Det finns visserligen prejudikat pa att man kan foreta sadana, men jag tror inte att nagonting
pekar pa att de bor betraktas som prej udikat for all framtid.
Om man studerar stalnningen i EEC.landerna, inte bara bland entusiastiska
federalister i kommissionen utan aven i politiskt utslagsgivande kretsar, kan
vi finna att man under de narmaste 10-15 aren kommer att ga ganska langt
i riktning mot en samordning av politiken. Det 80m bl a pekar pa detta ar det
faktum att Wernerrapporten inte har tillkommit av en slump vid en for Sverige
olycklig tidpunkt. Wernerplanen har uttryckligen begarts av stats- och regeringscheferna i Haag, samtidigt som de beslutade att ta upp forhandlingar
med stater sonl onskar bli medlemmar. I villkoren for forhandlingar med
kandidatlanderna tog man uttryckligen upp detta att de skulIe acceptera fordragen sa som de star och ansluta sig till tidigare fattade beslut och riktlinjer
for det framtida arbetet samt godkanna de politiska syftena pa sikt.
Sedan beordrade man fram Werner- och Davignonrapporterna. Den forstnamnda rapportens allmanna riktlinjer accepterades vid ett radsmote i juni,
alltsa alldeles innan forhandlingarna med England horjade. Avsikten var att
man skulle ha det klart fastlagt att har finns riktlinjerna, denna vag skall
vi ga.Detta skall vi rakna med nar vi diskuterar vad ett svenskt medlemskap
innebar. Vi maste utga fran att det betyder att vi under de narmaste 10-15
aren tar mycket betydande steg mot nagonting som kan kallas for en ekonomisk-monetar union i Vasteuropa. I franvaro av stora internationeHa kriser
kan vi inte rakna med att ett medlemsland kommer att kunna foreta vaxelkursandringar eHer gora nagot at 'sina kapitalrorelser eHer arhetskraftsrorelser.
Vi kommer att ha betydande restriktioner pa finans. och penningpolitiken.
Detta ar inte detsamma som att vaxelkursandringar, reglering av kapitalrorelser och dylikt ar helt uteslutna. I handelse av krig eHer vid en stor depression av 1930-talets modell ar det naturligtvis mojligt. Da brakar EEC-samarbetet formodligen samman. Vid en nagorlunda stabil utveckling av den typ
vi nu har, kommer emellertid dessa restriktioner pa den ekonomiska politiken,
denna forlust av handlingsparametrar, att satta in. Det tycker jag att vi horde
kunna enas om.
Att man forlorar handlingsparametrar pa nationalstatsniva ar inte nodvandigtvis av ondo. Inte heller ar det nagot som man behover forneka 80m medlemsanhangare. I sj alva verket ar det helt rimligt att olika beslutsfunktioner
fordelas pa olika nivaer. Vissa beslut fattas pa foretags- och hushallsniva, andra
pa kommunal-, landstings- eller nationalstatsniva. Det ar sj a,lvklart att en hel
del heslutsfunktioner hor ligga pa internationell niva, antingen regionalt internationell eller global. Det finns alltsa inte nagot sj alvklart felaktigt i att forlora
en del beslutsfunktioner pa nationalstatsniva yare sig uppat eUer nedat.
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Men om vi nu gor en konkret analys av vad detta betyder, vilket KjeII-Olof
Feldt gjorde i sitt anforande, sa finner vi att man forlorar parametrar dels
genom att de flyttas upp pa gemenskapsniva, dels genom att de helt forsvinner
ur systemet. Detta galler t ex vaxelkursandringar oeh mojligheterna att reglera
internationella faktorrorelser. 5adana parametrar finns i det laget helt enkelt
inte langre kvar i den vasteuropeiska ekonomin under normala forhallanden.
Det betyder att man saknar mojligheter att uppna vissa nationella malsattningar. Daremot kan man ha tur sa att en opaverkad utveekling ger dem anda.
Med utgangspunkt fran teorin for optimala valutaunioner kan man saga att
om man har som nationella malsattningar att den arbetsfora befolkningen i
ett land skall kunna beredas arbete inom landet oeh att landet skall erbjuda
en tekniskt, ekonomiskt oeh kulturellt avaneerad milj 0, sa maste man i en
ekonomisk-monetar union helt enkelt ha tur. Man maste tro pa ett slags harmoniUira, om man raknar med att automatiskt oeh utan de forlorade handlingsparametrarna kunna uppna vad man siktar till. I alIa lander med nagon geografisk utstrackning ar tendenserna till regional obalans under strukturomvandling oerhort kraftiga, oeh tendenserna till en geografisk koneentration
av den ekonomiska aktiviteten ar myeket starka.
Det ar darfor sannolikt att enskilda medlemslander i en sadan ekonomisk
union drabbas av svarigheter, som ar sa stora att de inte kan motas av landet
sj alvt med regionalpolitik. Ett helt land blir ofta en sadan region som da maste
tas om hand eentralt. Man tvingas da satta sin lit till att denna multinationella
j atteenhet med dess byrakratisering skall kunna fatta de viktiga ekonomiska
hesluten myeket snabbare oeh kraftfullare samt med storre beredvillighet att
visa solidaritet an man for narvarande lyekas med i sma, homogena nationalstater. Inga enskilda lander ,har hitintills lyckats mota de regionala pafrestningar den ekonomiska utveeklingen i en marknadsekonomi skapar.
Perifera omraden her overallt drabbats av stagnation oeh avfolkning. Jag
behover bara peka pa Skottland, Wales, Nordirland, Bretagne, Sicilien oeh
vart eget Norrland. Att utan egentlig analys oeh diskussion av dessa fragor
stalla sitt land infor risker av detta slag ar orimligt. De utredningar som
hittills gj orts, har varit juridiska oeh institutionella eller har gallt handelsstrommarna. Det maste nu till utredningar genomforda av ekonomer i syfte
att studera hur en hogt utvecklad blandekonomi med den struktur oeh det
geografiska lage som Sverige har, kan tankas fungera under alternativa institutionella anknytningar till EEC-samarbetet.
Den tredje punkt som jag har viII berora ar forhandlingslaget. Vi har nu
inlamnat en positiv men diffus ansokan, som har den stora fordelen att den
mojliggor det mesta. Man kan forhandla med vilket mal som heIst for ogonen
pa grundval av denna ansokan. Oeh som framgatt av vad jag har anfort hor
den rimliga malsattningen for Sverige vara att sikta till att astadkomma fri
handel i industriprodukter i Vasteuropa samt delta i samarbetet nar det galler
patent, vetenskap, teknik, statlig upphandling oeh en del andra liknande omraden. Da skall vi komma ihag att det har vi i prineip erbjudits. EEC-Ianderna
har vid ministermotet den 8-9 j uni i ar angivit sin forhandlingsposition.
Man erbjod darvid ungefar vad jag har raknat upp - plus fri handel i jordbruksprodukter. Det ar vad EEC-Ianderna avser att sikta till i sina forhandlingar med de neutrala EFTA-Ianderna. (Det ar att marka att detta uttalande
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ar mera konkret oeh positivt an den inbjudan till diskussioner som den svenska
regeringen sedan erhallit.) Detta hetyder emellertid inte att allting bIir enkelt
att ordna eller att allt redan ar serverat. Det foreligger manga stora tekniska
problem.
Men vi bor oeksa komma ihag att vi saledes nu inte diskuterar alternativen
medlemskap eller att sta helt utanfor. Alternativet till fullt medlemskap ar en
form av vad som brukar kallas association till stora delar av EEC-samarbetet.
De tekniska oeh j uridiska problemen ar som sagt hade stora oeh svara. Enligt
GATT-reglerna maste jordbruket eller atminstone delar av jordbruket, vara
med i tullunionen for att den skall kunna godkannas. Det ar troligt att Forenta
staterna av manga olika skal kommer att kasta sig over denna fraga, om det
skulle borj a se ut som om Sverige holl pa att traffa en overenskommelse som
innebar frihandel enbart for industriprodukter - alltsa en ttillunion som inte
tacker vad GATT-reglerna sager att den skall taeka. Eftersom jordbrukspolitiken ser ungefar likadan ut i EEC som i Sverige ar det darfor frestande att
saga att vi bor acceptera den. Inga storre fordelnings- eller allokeringsproblem
aktualiseras darmed.
Man maste emellertid komma ihag att vi har ror oss med en genomreglerad
sektor, dar nya beslut kommer att fattas kontinuerligt. Om man inte ar moo
som full mediem kan man inte heller paverka dessa beslut, vilket ar en naekdel
for en assoeierad. A andra sidan finns det Hinder dar man ar oerhort intresserad
av j ordbruksfragorna darfor att jordbruket ar livsviktigt for stora befolkningsgrupper, t ex Frankrike, Tyskland oeh Danmark - oeh Sverige skulle darfor
inte ha myeket att saga till om nar hesluten fattas aven om det yore medlem.
Det som ar angelaget for Sverige ar egentligen att man hela tiden kan informeras om det som man ar intresserad av, sa att det inte fattas nagra inoptimala
beslut i sadana fall dar man hade kunnat astadkomma nagot hattre for Sverige
utan att nagon annan hade foriorat sarskilt myeket pa det. Detta horde det
finnas mojligheter att astadkomma genom nagot slags associationsrad som
kunde furnera den information som kravs om det svenska j ordbrukets intressen.
Men om man genom nagot slags assoeiering likafullt blir "uppbunden" av
j ordbrukspolitiken, sa har vi for overskadlig tid avskrivit moj ligheterna att overga till en lagprislinje. Detta tyeker jag yore mycket olyekligt i ett lage dil jordbrukssektorn har hlivit sapass liten att moj ligheterna hartHI antligen foreligger.
Den naturliga utveeklingen horde vara att Vasteuropas industriliinder overgick
till en lilgprislinje efterhand som deras jordbruksbefolkning reducerats till
5-6 %. Genom olyckliga historiska tillfalligheter kan det nu i stallet hli sa
att England i stallet gar over till en hogprislinje tillsammans nled Danmark
oeh Irland. Detta ar ju en orimlig utveekling som val anda maste hrytas nagon
gang.
I Sverige skulle en Higprislinje kunna fa en jamlikhetsskapande effekt utan
att samtidigt fora med sig en mangd nackdelar, som andra fordelningspolitiska
medel hare Detta ar for mig en stark invandning mot att delta i det jordbrukspolitiska samarhetet. Det ar heller inget tvivel om att ett litet land som
Sverige, nar det deltar i jordbrukspolitiken, indirekt har fatt sina moj ligheter
att {oreta vB,xelkursandringar heskurna, vilket inte ar nagot problem for narvarande, men skulle kunna bli det.
En annan sak som ovantat nog tyeks komma att erhjuda myeket svara
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problem ar stalet, heroende pa att den kombination av djupgaende regleringar
och kartellbildning som fungerar som ett system inom CECA1) medfor att
De sex formodligen inte ar villiga att acceptera tullfri handel i stal med Sverige
utan att vi deltar i detta system. CECA ar som bekant mera overstatligt an
de andra gemenskaperna. Realekonomiskt ar detta sakerligen ett skenproblem.
Den tull som nu finns pa stal hindrar jn inte en mycket stor handel med stal
mellan Sverige och Vasteuropa i bada riktningarna. Att man skulle hamna
i en helt artskild situation genom att ta bort den verkar otroligt. Problemet
kommer formodligen att vara att man inte kan overtyga CECA-folket om det.
Detta problem har markts tidigare, namligen da ett utkast till avtal med Osterrike uteslot stalsektorn, trots att denna ar av allra storsta betydelse for Osterrike,
betydligt viktigare an for Sverige. Stalindustrin och jordbruket forefaller darfor
vara de egentliga stotestenarna i vara forhandlingar.
Likafullt kan man saga att vi kommer att fa nagon sorts losning, darfor
att EEC-Hinderna ar helt instiillda pa det. Daremot kommer vi kanske inte
att fa veta nagra konkreta detaljer an pa lange, eftersom ingen viII saga nagonting forran forhandlingarna med England har natt nagon form av uppgorelse.
Nagot tillspetsat kan man saga att vart kanske starkaste forhandlingskort i
sjaIva verket ar, att vi kan lova att avsta fran medlemskap mot att vi far ett
arrangemang av den och den typen pa olika omaden. ,Det ar namligen svart
for EEC-Ianderna att neka Sverige medlemskap, om vi visar en rimlig grad
av samarbetsvilja. Men da far de in ett land med undantag ordnade redan
fran borj an, ett land som ar installt pa att i fortsattningen forsoka forhindra
att man uppnar organisationens grundUiggande malsattningar som ju star
i konflikt med grundvalarna for Sveriges sakerhetspolitik. I EEC folj er man
var debatt tillrackligt noggrant for att veta att detta ar just vad medlemskaps..
anhangarna har i landet viII att vi skall gora.
Slutligen vill jag gora en paminnelse. I debatten om svensk anslutning utgar
vi naturligtvis fran att de fyra kandidatlanderna blir medlemmar. Detta ar
emellertid knappast realistiskt. Norge blir sakerligen inte medlem. Om Danmark hlir det ar darfor ocksa tveksamt, trots danskarnas intresse for jord..
bruket. Det blir svarare att fa 5/6 rnajoritet i folketinget om de ovriga tre
liinderna i Norden inte blir medlemmar. Och det ar faktiskt ocksa langt ifran
sakert att Storbritannien slutar som medlem.

-/Utredningschef Clas-Erik Odhner: Herr ordforande! Jag ar enormt imponerad av debattinlaggen i dessa fragor - bade har i kvall och i andra sam..
manhang. Debattorerna har alIa sa klara och bestamda uppfattningar om vad
vi skaII gora oeh inte gora. De vet sa val hur det forhaller sig. Sj alv kanner
jag mig inte aIls saker pa hur det i verkligheten ligger till. Det ar visserligen
en vasentlig sak att forsoka klarlagga problemen oeh ga vidare i analysen
av fragestalIningarna, men de manga fardiga svar som en stor del av debatto..
rerna tyeks ha har atminstone inte jag lyckats komma fram till.
Kjell-Olof Feldt sade dock nagot, som enligt min rnening var mycket vasentligt, namligen nar han betonade de centraleuropeiska och mellaneuropeiska
1)
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Hindernas erfarenheter fran tva varldskrig. I grund oeh hotten ar det som
vi har diskuterar naturligtvis inte bara en ekonomisk historia, utan 'det ar i
hog grad oeksa en politisk oeh darmed i stor utstraekning en kanslomassig
fraga. De erfarenheter oeh traditioner de lander har som startade det ekonomiska samarbetet ar ju, vad de hada varldskrigen betraffar, helt andra an
Englands oeh vara. De har erfarenheter av att de il1tte lyekats halla sig utanfor
forodande krig; de vet att sadana drabhar dem hart oeh ar nagonting som till
varje pris maste undvikas. Vi daremot har erfarenhet av att vi med en varsam
politik - vaekert uttryekt - har kunnat halla oss utanfor tva varldskrig.
Oeh engelsmannen har erfarenhet av att de kunnat lita ratt myeket pa sig
sj alva - oeh pa USA - oeh kunnat klara sig med det.
Detta skapar sj alvfallet stora skillnader i utgangslaget for opinionsbildningen
oeh i forhandlingar av det slag varom har ar fraga. Det kan vi inte komma
ifran. Det ar myeket vasentligt att se de ekonomiska argumenten mot en sadan
bakgrund.
Det var det forsta jag ville saga.
Det andra ar mera en fraga. Vi har i denna debatt i hog grad sysslat med
att forsoka klargora vad en anslutning med olika former av forbindelse med
EEC innebar, men det har agnats ganska liten uppmarksamhet at fragan att
penetrera vad ovriga alternativ skulle innebara, hI a ett utanforstaende. Jag
anser det vara viktigt att gora klart vad det ar man da valjer mellan, inte
enbart vad det ena alternativet innebar. Oeh dar har det allmant uppfattats
sa att vi i den ekonomiska politiken skulle hli hundraproeentigt sj alvstandiga
oeh att vi skulle komma att uppfattas som hundraproeentigt neutrala, om vi
star utanfor. l\1en det vill jag satta ett stort frageteeken for.
Vad galler den ekonomiska politiken ar vi - det kan vi konstatera - redan
nu bundna till vad som sker i andra lander. Om anslutningsforhandlingarna
skulle misslyekas kommer val Sverige i hog grad i samma relation till EEC
som t ex Kanada star till USA, oeh friheten i den kanadensiska ekonomiska
politiken maste hedomas som ganska hegransad. Det ar den ena sidan av saken.
Den andra ar fragan om neutralitetspolitiken. Dar har vi tva faktorer att ta
hansyn till, dels var egen uppfattning av neutraliteten oeh ett alliansfritt forhallande - som givevis ar ytterst central - dels hur andra lander uppfattar oss.
Det finns redan nu starka ekonomiska oeh kulturella anknytningar mellan oss
oeh Vasteuropa. Darfor kan man ifragasatta om vi uppfattas som hundraproeentigt neutrala, vare sig vi ar utanforstaende eller anslutna.
Betraffande den ekonomiska politiken viII jag stalla en fraga till statsradet
Feldt. Jag forstar myeket val den tankegang som ligger bakom yttrandet att
Wernerrapporten ar alltfor litet for att skapa en tillraekligt kraftfull ekonomisk
politik med moj ligheter att klara av problemen i ett sa stort omrade som det
har ar fraga om. Men vad menar handelsministern med att det skulle vara
hattre att forsoka strava vidare pa den gamla vagen - val narmast da OECDsamordningens vag? Givetvis har man uppnatt en del resultat pa den vagen,
men kan man rakna med att vi uppnar mera pa denna frivilliga samordningsvag an vi hittills gj ort? Eller finns det hakom alIt detta tanken att i oeh med
att ett stort antal lander skoter sin ekonomiska politik sj alvstandigt kan man
skapa nagot slags automatisk halans, ungefar 80m den gamla liberala teorin
om den automatiska balansen inom ett samhalle med fri konkurrens? Skulle
sa att saga den osynliga handen har trada in pa en hogre niva? Jag tycker
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att den tanken - som man ofta moter - att ett antal fristaende beslutseentra
med sjalvstandiga oeh osamordnade heslut anda skulle kunna uppna ett balanslage ar nagot diffuse Den kanske kan utveeklas nagot utforligare.
Slutligen hlev jag mycket tilltalad av herr ordforandens Assar Lindheek
yttrande att "myntunionen tror jag definitivt inte pa". Aven jag har uppfattat
en myntunion - oeh hela den formen av ekonomisk samordning - mera
som kronan pa verket nar det galler enekonomisk integration iin som ett medel
att svetsa samman Hinderna. Om jag inte missminner mig alltfor mycket hetraffande den ekonomiska undervisning jag atnjutit for lange sedan, sa har
det tidigare forekommit ett forsok till myntunion, namligen for 100 ar sedan.
Nagon gang omkring 1870 gjordes ett sadant forsok mellan en del av dessa
liinder, men det misslyekades skandligen darfor att man inte kande till mekaniken i dessa skeenden.
Jag har en kansla av - oeh det har oeksa sagts i debatten - att vi har
har att gora med ett hestallningsarhete. Oeh dar vill jag saga till Nils Lundgren,
att det ar ett hestallningsarhete som val inte sa myeket tar sikte pa att verkligen
skapa en myntunion utan som i stallet har gj orts som en manifestation av
enhetstanken i denna grupp. Man har val egenligen inte haft riktigt klart for
sig vad myntunionen skulle krava eller fa for konsekvenser.
Sedan skulle jag val oeksa ha en del att saga Nils Lundgren om jordbrukspolitiken, men det skall jag bespara auditoriet.

-/Docent Gunnar Eliasson: Herr ordforande, mina damer oeh herrar!
Vi har nu diskuterat ganska lange, oeh jag har en kansla av att forsamlingen horj ar hli ganska trott; darfor skall jag fatta mig kort.
Jag haIler med statsradet Feldt om att EEC inte hara ar en tullfraga. Den
saken utveeklade ju herr Feldt ratt utforligt. ,Det ar oeksa mycket svart att
klargora vad man fatt ut av ett medlemskap i EEC. Det europeiska stormarknadsproblemet ar over huvud taget myeket svart. Det ar myeket lattare att
enbart tala om vad ett medlemskap kostar, dvs vad vi far uppoffra for att sa
att saga fortoj a oss vid den europeiska pramen.
Statsradet Feldt talade ratt myeket om hur det ekonomisk-politiska sam·
arhetet har utveeklats samt om hur det kan oeh hor utveeklas i framtiden.
For en enskild stat innebar val alltid en sadan har uppknytning en del hegransningar i mojligheterna att fora en egen ekonomisk politik.
Jag vill emellertid yanda pa fragan oeh saga: Vilka skillnader i mojIigheterna
att fora en egen, sjalvstandig ekonomisk politik uppstar egentIigen om vi kommer med i EEC, jamfort med om vi haller oss utanfor? Jag jamfor da med
de uppknytningar vi redan i dag hare Det ar troligen ett myeket svart problem,
oeh jag viII har hara satta nagra fragetecken i kanten.
Jag utgar fran att vad vi nu liksom tidigare onskar ar att Sverige skall ha
en internationeIIt speeialiserad oeh effektiv industri oeh fortsatta att ha en
ekonomi med en omfattande utrikeshandel. Annars hlir hela diskussionen i
dag ointressant. Utifran dessa forutsattningar viII jag peka pa nagra saker som
jag tror ar viktiga.
Sverige har under efterkrigstiden genomgatt en industrieII internationaliseringsproeess av hetydande omfattning oeh har redan i dag ett internationellt
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speeialiserat produktionssystem av den typ som man vill framja bl a genom
bildandet av ett utvidgat integrationsbloek av EEC:s type En av oisakerna
hartill ar naturligtvis att vi har i landet har fort den oppna dorrens politik,
dvs en frihandelspolitik. Den har varit myeket oppen. Oeh en av konsekvenserna
av detta ar att vi gradvis har bundits upp i ett europeiskt underleverantorsystem
nar det galler handeln med industriella mellanprodukter oeh halvfabrikat.
Detta har hI a inneburit att vi har i landet har fatt en myeket fast knytning
mellan export oeh import. Oeh folj den har hlivit att det i dag ar svarare att
fora en ekonomisk politik som enbart paverkar importen men inte exporten
eller tvartom. Vidare innehar systemet - bland myeket annat - att en tankbar
devalvering eller appreeiering av kronan inte kommer att fa sa renodlade eller
ensidiga effekter som man oftast tyeks rakna med.
En utveekling i den riktningen kan myeket val ses som en konsekvens av
det existerande valutasystemet med i stort sett fixerade vaxelkurser oeh en
frihandel som pa nagot satt fordrar att varj e land for en ekonomisk politik
som hI a bidrar till ett uppratthallande av dessa v8.xelkurser. Den begransningen av den ekonomiska politikens individualitet har vi redan nu, oeh jag har
en kansla av att vi upplevt konsekvenserna av en sadan individualitet under
1960-talet.
Vad sedan myntunionen betraffar kan jag i oeh for sig instamma i vad herr
ordforanden sade, men jag gor det inte oreserverat. Ty om man lyfter ut vissa
ting ur forslaget om en europeisk myntunion, bl a detta med helt lasta vaxelkurser oeh en gemensam valuta - dvs ganska symboliska inslag - sa blir
skillnaderna nog inte sarskilt stora, j amfo-rt med det system vi har i dag. Och
den samordning av den ekonomiska politiken som vi skulIe hli patvingade
kanske man i det sammanhanget tom skulle kunna se som nagot onskvart.
Det ar mojligt att den myntunion som man har talar om kan bli sa stor
att man inom dess ram far regionala problem. Att produktionsresurserna normalt ar trogrorliga oeh bidrar till att ineffektiva produktionsformer kan existera
under langa perioder oeh att skillnader i levnadsstandard uppstar ar naturligsvis riktigt. Men - oeh detta ar fragan - vad ar det egentligen for skillnad
i detta avseende mellan en stor myntunion oeh det system med fixerade vaxelkurser vi har i dag? Regionala olikheter har vi aven inom myeket sma Hinder
oeh till detta kommer olikheter i samma avseenden mellan landerna samt ett
otal skillnader inom landerna som inte direkt har nagot med geografin att
gora. Den sjalvstandighet som nationalstaten kan bevara ar mojligheten att
variera vaxelkurserna, men det ar langt ifran utrett om detta ar nagon betydande fordel.
Jag vin sedan oeksa ta upp en annan fraga, som har anknytning till en samordning av den ekonomiska politiken pa ett mera overgripande plan an vi har
i dag. Den anknyter till den internationella kreditgivningens utveekling
under 1960-talet. Det ar namligen ett faktum att den internationella kreditgivningen har institutionaliserats under myeket effektiva former, sa effektiva
att vi i dag har myeket svart att halla kvar vara egna finansiella resurser ens
med hj alp av vara traditionella regleringsmetoder pa valutasidall. ,Dessutom
har den inflationskonjunktur som fran USA har smittat av sig pa Europa,
bl a via den internationella kreditformedlingen, i allra hogsta grad hundit upp
vart eget kreditsystem i det internationella oeh lamnat mycket litet utrymme
for en sj alvstandig penningpolitik har hemma i Sverige.
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Avslutningsvis viII jag staHa fragan, om vara mojligheter att fora en egen
ekonomisk politik har hemma verkligen kommer att begransas sa oerhort
myeket, om vi tar steget fullt ut - eller nastan fullt nt, vilket det nu blir oeh ansluter oss till ett integrationsbloek av EEC:s type Vi kommer att mista
vissa handlingsparametrar - som herr Feldt sade - men det finns ju sa
manga andra parametrar att falIa tillbaka pa oeh uppfinningsrikedom pa den
punkten har inte saknats under efterkrigstiden. Dessutom far vi da oeksa vara
med om att bestamma den ekonomiska politiken pa det hogre planet, vilket
val anda bor ha vissa fordelar med sig.

-/Handelsminister KjelI-Olof Feldt: Herr ordforande! Alla inlagg som har
gj orts har legat pa hog niva, oeh alIa simpla utfall mot regeringen har uteblivit. Det ar moj ligt att detta ar till skada for mitt avslutningsanforande nu;
det hade kanske blivit nagot livligare om jag hade fatt en saftigare bit att
suga pa. Men eftersom inga inlagg av det slaget gj orts skall jag nu bara gora
nagra kommentarer oeh forsoka besvara en del fragor som stallts.
Det som dominerat inlaggen i kviill - elas-Erik Odhner, Gunnar Eliasson
oeh herr ordforanden snuddade vid det, oeh vi har hort det manga ganger
i debatten om dessa fragor - ar talet om en myntunion. Sjalv har jag anvant
ordet monetar oeh ekonomisk union, men vi menar uppenharligen samma sake
Ordet myntunion ar bara ett slags forkortning. Uttryeket finns visserligen med
nagonstans dar det talas om att man skulle ha samma slags sedlar inom EEC,
men har man en gang oaterkalleligen faststallt sina inbordes pariteter spelar
det ju ingen roll vilka betalningsmedel man anvander. Jag namner detta for
att ingen skall tro att vi talar om olika saker.
'
Daremot gjorde jag inte nagra jamforelser mellan den svenska nationella
handlingsfriheten i olika alternativ for tio ar sedan, i dag eller om tio ar. Det
skulle kravas en speeiell forelasning att klara ut den fragan - med alla de
nyanser oeh alternativ som finns eller ar mojliga. Manniskan har ju i likhet
med andra enkla daggdjur ganska stor anpassningsformaga; forlorar vi handlingsfriheten pa ett omrade ar det darfor troligt att vi ersatter det forlorade med
nagot annat.
Daremot beskrev jag situationen sa - oeh det gjorde jag hI a mot hakgrunden av mina erfarenheter fran nagra ar i finansdepartementet - att om
vi blir av med rnojligheterna att variera den indirekta heskattningen oeh inte
kan anvanda punktskatter, dvs over huvud taget inte kan paverka konsumtionsinriktningen eller konsumtionsnivan, sa har vi forlorat nagot oersattligt, sett
fran den ekonomiska politikens synpunkt.
Oeh hur detta skall oversattas for Sveriges del giek jag inte in pa. Men vi
har i regeringsdeklarationen sagt att vi anser det vara oforenligt med var
neutralitetspolitik att gora sadana overflyttningar av heslutsfunktionerna. Det
rna vara mer eller rnindre valgrundat att vi har den uppfattningen inom regeringen. Men inte desto mindre ar det en av de mest vasentliga forandringarna
i den svenska politiska hilden, om vi £orlorar en sa stor del av var sj alvstandighet i den ekonomiska politiken att darmed tilltron till vara mojligheter att
bedriva en viss utrikes- oeh forsvarspolitik samt halla en viss niva pa forsvarskostnaderna osv forsvinner. Detta ar en myeket speeiellaspekt, men den ar
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avgorande for oss. Sedan kan man nedanfor denna aspekt gradera en mangd
andra politiska problem. Men neutraliteten ar for oss ett ultimatum i 'sammanhanget.
Jag haIler sedan med om att vart beroende av utlandet ar enormt stort oeh
att det kommer att vaxa hur vi an bar oss at. Det utsatts oeksa for allehanda
inflytelser, som ar besvarliga att mota oeh som kostar oss stora bekymmer.
Vi riskerar att fa antingen arbetsloshet elIer inflation; det tyeks vara de tva
alternativ som finns, sa som konjunkturerna har utvecklats. Och jag tror inte
att situationen forandras pa nagot drastiskt satt om vi blir medlemmar i den
gemensamma marknaden och dar blir en enhet bland manga. Mojligen kan
tendenserna pa en del omraden forstarkas, t ex nar det galler takten i strukturomvandlingen. Den kan oka ytterligare. Regionalpolitiken kan ocksa utsattas
for storre pafrestningar, darfor att vi maste bjuda hardare motstand mot det
sug som en stormarknad bor ha mot vissa koncentrationsomraden.
Na, det ar en sak att saga detta. En annan ar att krava att vi skulle avhanda
oss de medel som vi anser vara nodvandiga for att mota detta beroende. loch
med att det finns vissa begransningar i handlingsfriheten ar det desto viktigare
att svartsj ukt bevaka alIa de medel vi har lyckats skaffa oss, t ex valutaregleringen - om vi ett ogonblick tanker pa den - for att i denna standigt allt
besvarligare situation klara av de nationellt bestamda mal vi har for var politik.
Det finns ocksa ett annat problem val vart att begrunda. Hur skall folkvilj an,
framfor alIt i de sma landerna, kunna sla igenom i en ekonomisk politik av
detta slag? Hur skall man kunna konstruera ett europaparlament? Det talas
ju om ett sadant i Wernerrapporten. Hur skall man kunna gora det parlamentet sa att t ex befolkningen i Vasterbottens inland far en chans att paverka
politiken?
Hur den demokratiska aspekten skall kunna bevakas i en sadan overstatlig
organisation, hur de nationellt bestamda malen utifran nationella varderingar
skall kunna uppnas, hur de politiska partierna skall kunna fungera - j a, det
kan ingen lamna Dagot besked om.
Men antag att utvidgningen av EEC - aven om organisationen som Assar
Lindbeck sade ar en mycket onaturlig och felkonstruerad enhet for att behandla
Europas gemensamma problem - anda kommer till stand oeh Sverige star
utanfor. Da blir var situation i vissa avseenden mycket besvarlig. Det ar framfor alIt det perspektivet som har framkallat den forhandlingsaktivitet som vi
nu bedriver. Men vi anser inte att skalen for oss att ga med i ett internationellt
samarbete, t ex nar det galler rantepolitiken, en viss kontroll over kapitalrorelserna och de multinationella foretagen, motiverar att vi ocksa kastar oss in i
en ekonomisk och monetar union. Vi .far ta de uppkommande besvarligheterna
pa samma satt som vi har tagit en del andra.
Eftersom jag med det sagda har kommit bra nara forhandlingsfragan ar
det lika bra att jag forsoker ange var vi egentligen star. Vi har sagt att det
utrikespolitiska samarbetet inte gar att forena med den position vi hittills
intagit oeh viII inta i framtiden. Vidare har vi sagt att inte heller overforandet
av beslutsratten pa viktiga omraden till overstatliga organ ar forenligt med
var neutralitet. Vi staller oss ocksa tveksamma till moj ligheterna att bedriva
en fran demokratiska utgangspunkter nationellt bestamd politik i den foreslagna
gemenskapen. Och vad ar det da vi tanker oss? Ja, dar viII jag forst saga nagra
ord till herr Ahlen, som hemstallde till oss att deklarera en klar standpunkt.
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Detta skulle enligt herr Ahlen innebara att vi forklarar att vi onskar vara
medlemmar i EEC lnen med ratt att bibehalla var neutralitet. Herr Ahlen
tycker kanske att det ar en klar standpunkt, men det skulle inte vara forhandlingspartners tycka. Tvartom skulle de saga att den i fraga om klarhet inte
avviker pa nagot satt fran den vi har angivit i var inHimnade ansokan. Inte
heller skulle den ge oss nagra mojligheter att forhandla som medlemssokande
land - om detta nu var herr Ahlens tanke. Det gar inte. De forbehall som
de medlemssokande landerna far gora skall namligen samtliga vara tidsbegransade. Man far inte gora nagra "eviga" undantag fran den heliga treenighetens evangelium
England har kampat for att gora denna overgangstid sa lang som mojligt.
Norge star infor ett mycket speciellt problem, ty dar viII man ha vad man
kallar for varaktiga saranordningar pa j ordbruksomradet. Om vi stallde upp
en rad sadana bestaende forbehall skulle EEC bara konstatera att detta inte
ar en ansokan om medlemskap.
Men vi har anda inte sagt att vi i detta lage anser medlemskap uteslutet.
Det beror pa att det ju ar mojligt - aven om inte sarskilt manga tror pa den
mojligheten - att under de kommande forhandlingarna EEC-Iandernas medvetenhet om sin historiska mission att ena Europa gor att de kan barj a tanka
i nya kategorier, som gar utanfor Romfardraget och utanfor vad man hittills
ansett vara moj ligt nar det galler formerna for anslutning. Dar hanger aterigen allting pa den politiska viljan. Vi kommer aldrig att kunna overtyga EEC
om att det ar de ekonomiska skalen som ar de avgorande och definitiva for
deras stallningstagande, utan bakom kommer att ligga gemenskapens uppfattning om den politiska utvecklingen i Europa. Det behover dock inte vara en
politisk uppfattning som tar sig det uttrycket att man inom EEC sager, att
vi maste ha alla lander med oss, forenade pa samma utrikespolitiska linje.
Det har hoj ts roster for ett enat Europa, som bestar av neutrala stater utan
klar anslutning till ett visst block. ,Det ar kanske pa sikt den enda vagen till
europeisk enighet som omfattar hela Europa.
Det ar i det perspektivet vi farhandlar. Och det gor att situationen inte ar
sa sarskilt klar. Men den ar inte heller konstruerad sa som Nils Lundgren
framstallde det. Nar man horde honom tala om dessa ting undrade man nastan
varfor han inte har skickats till Bryssel for att klara upp affarerna for oss.
Nils Lundgren tycks veta hur det kommer att ga - och Ingen kan for all del
saga att han har fel. Men jag skall peka pa ett par saker i hans anforande,
fralnfor alIt nar det galler de forutsattningar han angav. Jag tror namligen
att de ar fel.
Nils Lundgren sade att EEC-Ianderna - eller rattare sagt toppmotet den
30 juni - redan har erbjudit alIa icke-kandidatlander en frihandelsomradeslosning. Sa ar inte fallet. Det har sagts nagonting som i Sverige, Schweiz och
Osterrike, och jag antar aven pa andra stallen i varlden, har foranlett en hel
del grubbel. I en deklaration som EEC lamnat till oss och ovriga neutrala lander
har man sagt, att "varken ni eller vi onskar naturligtvis att nya handelshinder
skall resas i Europa". Men vad det innebar ar inte sa enkelt att klara ute
Och det ar ingalunda sa enkelt som Nils Lundgren sade, att man erbjudit ett
frihandelsomrade. Om man kunde tolka det pa det sattet, sa skulle hI a den
schweiziska regeringen sucka av lattnad.
01
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Daremot kan jag dela Nils Lundgrens bedomning satillvida att om. det skulle
bli fraga om ett frihandelsomrade, sa maste det innefatta bade industri. oeh
j ordbruksprodukter. Det tror jag blir en naturlig folj d. Jag haIler oeksa med
Nils Lundgren om att detta med CECA trasslar till det hela. Men jag tanker
inte i kvall avsloj a vart starkaste forhandlingskort, aven om Nils Lundgren
tyektes veta vilket det var - en uppfattning som han sj alv far sta for.
Sedan skall jag ett ogonbliek atervanda till vad Clas-Erik Odhner fragade
om, namligen vad jag menade med Wernerplanens styrka oeh svagheter. Ar
det verkligen sa att manga beslutseentra kan vara hattre an en nagorlunda
vettig samordning? Ja, det beror pa. Om vi kan ena oss om hur vi skall behandla
vissa klart internationella fenomen som sprider sig over granserna utan att vi
kan paverka deras rorelser - t ex de nlultinationella foretagen eller, for att
uttryeka det pa ett battre satt, foretagandets internationalisering oeh de problem
som detta skapar. Det ar en typiskt internationell sjukdom, som inte kan an·
gripas med andra metoder an sadana som siktar till internationella losningar.
Detsamma har val varit faIlet med uppkomsten av Eurodollarmarknaden oeh
omojIigheten att med nationella atgarder i Europa paverka den. Vi har sedan
lange talat for att eentralbankerna borde komma overens om ett gemensamt
handlingsprogram.
Jag tror heller inte att Sverige har lamnat ifran sig sina befogenheter i det
fallet. Men jag skall inte trotta er med nagra historiska heskrivningar darvid.
lag. Vi har emellertid genom medlemskap i valutafonden oeh i OECD redan
avstatt fran handlingsfrihet pa vissa omraden. Oeh vi far vara heredda att gora
det for att na resultat nar det galler samordningen av den internationella
monetara politiken oeh miljofragorna samt de internationella eller multinationella foretagen.
Men vi skall gora det fran den utgarigspunkten att vi vet att det leder till en
forstarkning av politikens totala effektivitet. Jag tycker inte att man skall saga
nagot forklenande om vad som utrattats inom OECD eUer valutafonden. Visser.
ligen tar det tid oeh gar trogt, men totalresultatet av efterkrigstidens ekonomiska utveekling ar anda hattre an under nagon annan 30.arsperiod i vasterlandets historia, som vi kan skada tillbaka pa. Oeh en viss roll har det inter·
nationella samarbetet mellan nationellt sj alvstandiga stater spelat.
Om EEC:s framtida utveekling har jag inte stallt nagra prognoser; jag har
bara pekat pa att man anda har kunnat komma till ratta med ganska svara
fragor. Dock komplieeras bilden givetvis, om EEC utvidgas pa det satt som
de nu pagaende forhandlingarna syftar till, aUtsa att vi far tio lander i gemenskapen i stallet for sex. Vad det kan innebara i framtiden vet man inte. Men
som nagon papekat gors det i alla fall nu i sista stund ett forsok att spika
den ekonomisk-monetara unionen eller myntunionen fore utvidgningen av
EEC. Oeh bakom detta ligger naturligtvis en insikt om att sex EEC-stater har
storre mojligheter att fullfolj a det politiska enandet an om man blir fler.
Det ar mojligt att EEC gor en dumhet, om man genomfor den ekonomisk.
rnonetara unionen. Det tyeks oeksa flera talare har vara ense om. Men vi skall
samtidigt saga oSS, att gor man det, sa gors det i ett syfte som de styrande
inom EEC sjalva hetraktar som betydelsefuUt for Europas framtid, namligen
Europas enande. Det bygger pa en overtygelse om att EEC-Hindernas egen
sakerhet oeh framtid vilar pa Europas enande. Vi forstar EEC:s syften oeh
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ambitioner: det galler for oss att fa en plats nagonstans i detta samarbete.
Och vi tanker inte forhava oss i vara attityder gentemot EEC-marknadens
framtidsplaner och ambitioner. Det ar i den andan som vi nu gar in i forhandlingarna med EEC.

-/Ordforanden tackade handelsminister Kjell-Olof Feldt for hans
medverkan och for alIa andra debattinlagg samt forklarade sammantradet avslutat. (Kl. 22.00)
.

