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NATIONAEKONOMISI(A FORENINGENS
sammantriide onsdagen den 13 januari 1971
Ordforande: Professor Assar Lindbeck

Ordforanden:
Efter dessa foreningsangelagenheter kommer nu kvallens begivenhet,
finansministerns presentation av statsverkspropositionen. Om jag hal'
1'aknat ratt ar det sextonde gangen som Gunnar Strang framtrader hal'
i Foreningen oeh presenterar sin statsverksp1'oposition. Det betyder att
han hal' ba1'a ett a1' kva1', innan han hal' kommit upp till Ernst Wigforss' note1'ing, 17 budgeta1' i rad. Vi far se om herr Strang kan klara
det.
Vi glader oss myeket at att ar efter ar fa lyssna till finansministems
presentation av statsverksp1'opositionen pa foreningens sammankomst.
Jag b'er att anyo fa halsa finansministern hjartligt valkommen. Vi
ser alIa fram mot ett verklighetsnara oeh samhallstillvant foredrag.

ARETS STATSVERI(SPROPOSITION
Finansminister Gunnar Strang:
Efter ungefar ett dygn i Sveriges Radio oeh TV hade jag SanaI' hoI'jat detta anforande med att saga: God afton, arade radio- oeh TVpublik! Men jag skall tanka mig for litet oeh i stallet saga: Arade
ahorare! Det ar naturligtvis litet orimligt att Val' varderade ordforande
beskarmar sig over att behova variera sin inledning - som varar i tre
minuter, pa sin hojd - nar jag hal' skall forsoka variera ett budgettal
pa en halv timme. Det ar svart att variera en sadan framstallning ar
efter aI', oeh darfor hal' jag nu bestamt mig for att i kvall astadkomma
den ollskvaxda variationen genom att lagga om dispositionen en del.
Jag borjar darfor med att llamna ett vid .detta laget valkant faktum,
namligen att den magiska 50-miljardersvallen nu ar genombruten, llar
budgeten sIal' pa ungefar 51 1h miljarder.
Budgeten ar formellt totalbalanserad i praktiken. En budget pa
5 173 miljoner oeh med en upplaning pa 200 miljoner kan man saga
ar totalbalanserad - om man inte ar alltfor gratten. Men jag ar ange-
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lagen om att understryka att denna upplaning pa 200 miljoner inte ar
definitive Det yore kanske litet for bra for att vara sanl. Vi har inte
tackning for de statstjanarlonehojningar som kommer att bli resultatet
av de nu pahorjade loneforhandlingarna. Jag skail inte hal' forsoka
gissa storleken av de Ioneokningarna, men jag kan saga att om jag pIaceraI' in statstjanarnas loneokningar for nasta budgetar, sa hal' vi forst
och framst tolv manadel' med en tankt lonehojning, men under de sista
sex manaderna ar det troligt att vi far en loneokning till, eftersom vi
da gar in i ett nytt kalenderar. Fran den utgangspllnkten kan man
uppskatta varje procents hojning av statstjanarlonerna ·till ungefar
150 miljoner. Sedan star det var och en fritt att utifran de intressen
han foretrader multiplieera det med ett lampligt antal procent. Da far
man en nagot sa nar realistisk uppfattning om vad som kan bli den
faktiska upplaningen.
Men lat oss gladjas sa lange vi kant Jag gor darIor fran dessa utgangspunkter en snabbredovisning av upplaningsbehovet under det
gangna aret, innevarande ar oeh kommande are Det bor ge en ganska
vacker hild. Budgetaret 1969/70 lanade staten 3 800 miljoner, innevarande budgetar raknade vi med att den statliga ·upplaningen skall
halla sig omkring halften -lat mig saga i runt tall 1;2 miljard, alltsa
1 500 miljoner eller mojligen nagot mer - och nu hal' jag som sagt i
budgetpresentationen for nasta ar raknat med bara 200 miljoner; dock
med de reservationer som jag hal' har angivit.
Den fran praktiskt taget alIa hall efterlysta uppstramningen av finanspolitiken skulle under sadana forhallanden vara ett faktum och
den kan understrykas ytterligare om jag redovisal' motsvarande serie
i vad man kallar det statsfinansiella sparandel. Med detta menal' jag
helt enkelt budgetsaldot reducerat med det belopp som representerar
statens l'antebarande och amorteringsbelagda utlaning. Den vasentliga
lantagaren dar ar som hekant bostadssektorn, men aven en del laneformer for andra andamal forekommer i den statliga budgeten.
Statens finansielia sparande kan uttryyekas med summan 500 miljoner for det gangna budgetaret, alltsa for 1969/70, med summan
3 300 miljoner for innevarande budgetar oeh med 4 000 - 4 500 miljoner for nastkommande budgetar.
I denna totalredovisning kanske det ocksa kan ha sitt intresse att
den s. k. kapitalbudgeten, som inkluderas i totalsiffran 51 % miljardel' oeh som svarar for statens utlaning oeh investeringar, slutar pa
7,3 miljarder for nasta hudgetar.
I hruttonationalprodukten pa drygt 165 miljarder ar naturligtvis
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statsverkspropositionens omslutning en imponerande del. Man bor
emellertid komma ihag att i runt tal 50 procent av budgeten innebar
transfereringar, dar enbart folkpensionsanslaget numera har passerat
8 000 miljoner och stodet till barnfamiljerna ligger over 3 miljarder.
Utgifterna stiger i den nya budgeten med 8 procent i forhallande till
innevarande ar, men for en gangs skull raknar vi med att inkomsterna
kommer att stiga mer eller med 10 procent.
Vad den viktiga investeringssektorn angar uppgick vara totala investeringar 1970 till ca 36 miljarder. Av denna summa foIl drygt 40
procent pa naringslivet, drygt 20 procent pa bostadsbyggandet och
cirka 36 procent pa den offentliga sektorn - alIt i ungefarliga tal.
Den offentliga sektoms utveckling pa investeringssidan har under de
senaste aren haft sin tyngd.punkt pa den kommunala delen, varfor
denna nu representerar tva tredjedelar och staten en tredjed.el av de
offentliga investeringarna.
Efter denna snabba statistiska redovisning ar det val bara att konstatera att alIa ekonomiska data som redovisas i nationalbudgettermer
okar snabbt for varje are Delvis ar detta en foljd av den ofrankomliga
prisstegringen, som foljer all utveckling som en skugga och som gar
fortare i hogkonjukturpraglade tider, svagare i lugna tider, men som
standigt ar en utveckling at samma hall.
Om vi sed.an ser pa vara skilda sektorer i den samhallsekonomiska
totalbilden och exkluderar prisstegringseffekterna, sa finner vi att var
reala tiIlvaxt haIler sig omkring 3 a 4 eller i basta fall 5 procent. Det
varierar litet dels beroende pa forutsattningar och utgangspunkter,
dels pa hur klaviaturen hanteras pa samhallsekonomins komplieerade
piano. For att har inskranka mig till en redovisning for den senaste
tiden raknar vi med en okning av bruttonationalprodukten pa 4,3 procent under 19·70 men inskranker oss forsiktigtvis till 3 procent under
1971. Dessa procentsatser varierar som sagt med hansyn till forotsattningar oeh utgangspunkter, men vad som ar intressant ar att i denna
utveckling har var utrikeshandel - jag understryker da att det galler
volymmassigt, i kvantiteter raknat - okat snabbare an nagon annan
aktivitet inom vara nationella forsorjningsbalanser. Vi hade en volymmassig exportokning pa ca 8 lh procent under 1970, och vi raknar
med att kunna halla samma okningstakt under 1971. Importen under
1970 lag pa drygt 9 procent. Och har det kommer en overraskande
farutsagelse far 1971, namligen att importokningen skall reduceras
till i runt tal 4 procent.
. Detta har emellertid sina sarskilda forklaringsgrunder, som jag har
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skall forsoka att narmare utveckla. Men dessforinnan viII jag bara
understryka hur utrikeshandelns expansion ger klart och bestamt besked om hur var ekonomi for varje ar som gar blir mer och mer integrerad i omvarldens ekonomi, och naturligtvis da i forsta hand med
de industrilanders som ligger pa ungefar samma utvecklingsniva som
vi sjalva i industriellt avseende.
Varje forsok att hedoma dell ekonomiska utveeklingen for var egen
del 'maste borja i ett forsok att bedoma utvecklingen bade nationellt
oeh internationellt under 1969 och 1970. Den har varit sa pass
hog att en ny uppgang forsiktigtvis kommer att hallas inom nlera begransade oeh bestamda ramar. En internationell prisstegring pa bortat
6 procent, som forekom under 1970 oeh som representerade en nara
nog dubhelt sa hog takt som medeltalet under det gangna deeenniet,
ar sjalvfallet ingen situation som man frivilligt viII ge sig in i pa nytt.
Slutsumman av dessa funderingar skulle saledes bli att vi under
kommande budgetar internationellt har att rakna med en god konjuktur, som ger oss mojligheter till goda exportutsikter bade volymmassigt
och prismassigt; dock inte med samma hoga temperatur som under
1969 och 1970. Vi kan med andra ord hoppas pa en riktigare oeh lugnare utveekling sonl ar battre anpassad till det halsosamma ekonomiska klimatet.
Man kan d& fraga sig: Hur staller sig var konkurrenssituation i det
internationella perspektivet? Ja, vi har som sagt bedomt var volymmassiga exportokning som sa fralngangsrik att vi vagar avlasa en uppgang med 8 112 procent. Prismassigt bedoms forutsattningarna pa vara
stora exportvaror pa liknande satt. For travaror bedoms prislaget som
tillfredstallande, dvs. nagot stigande. Detsamma galler for massan.
For papperet raknar man med en viss exportokning, i vissa kvaliteter
oeksa med en viss prisforbattring. I fraga om malmen - jag farutsatter sjalvfallet arbetsfred i malmfalten - bor var export kunna oka
oeh en viss prisforbattring aga rum. Var export av jarn oeh stal bor
volymmassigt kunna oka. Nagori prisstegring torde dock inte kunna
diskonteras dar. Snarare bor en prisreduktion vara ett realistiskt
antagande. Verkstadsprodukterna - som ar den ojamforligt storsta
sektorn i den svenska exporten - forutses oka, i forsta hand volymmassigt men aven prismassigt. Skeppsvarvens leveransplaner pekar
mot en okning av exporten av nybyggda fartyg med inte mindre an
30 procent. Dar har en synnerligen stor prisforbattring agt rum under
de senaste aren, och den utvecklingen kommer formodligen oeksa att
pragla 1971. Nu betyder emellertid inte detta att vinsterna omedelbart
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omsatter sig i en gladjande okningstakt, ty varven ar belagda med
gamla orderstoekar till daliga priseI'. Men de kontrakt som varven
skriver i dag kan narmast karakteriseras sa, som en av landets mera
kanda skeppsredare gjorde nar jag traffade honom for en tid sedan:
"Nu far man sta med hatten i handen om man skall fa en batbestallning pa ett svenskt vary, oeh man far finna sig i glidskalor oeh priseI'
som bara for nagot ar sedan skulle ha verkat helt fantasifulla."
Bakom denna relativt optimistiska exportprognos ligger saledes
antagandet att Val" konkurrenskraft ar oforandrat stark i forhallande
till omvarlden. Oeh dar kommer da kostnadssidan in i den svenska
industriproduktionen. Vi vet for narvarande ingenting om resultatet
av pagaende lonerorelser. Vad vi daremot vet aI', att vi under senare
tid hal" haft en allman lonestegring runt om i varlden i alIa vara konkurrentlander, en loneutveekling som ser ut att fortsatta. Utan att
foregripa nagra avtalsuppgorelser for Val" egen del skulle jag bli
ganska forvanad om en uppgorelse hal" hemma skulle fa langre gaende
konsekvenser med hansyn till valt konkurrenslage an vad jag tycker
mig kunna bedoma som resultat av pagaende lonerorelser pa andra
hall i varlden.
.Arets budgetforslag hal" som utgangspunkt for sin upplaggning
och inriktning det forhallandet att vi for narvarande hal" en negativ
bytesbalans. Naturligtvis kan den situationen inte fa fortsatta. Malsattningen maste vara klar oeh bestamd, namligen att sa snart det sig
gora later astadkomma jamvikt i vara affarer med omvarlden. Den
finansplan for 1970 som redovisas i statsverkspropositionen gel" besked
om att~vi ifraga om handelsbalansen, dvs. forhallandet mellan export
oeh import, hal" ett underskott pa drygt 1 300 miljoner. I fraga om
hytesbalansen, dvs. dar vi till handelsbalansen lagger den s.k. tjanstesektorn oeh transfereringarna, stig.er underskottet till 1 900 miljoner.
Just denna situation hal" statt i centrum for den politisk-ekonomiska
debatten, oeh manga ganger hal" man dragit mycket dramatiska slutsatser av dagens underskott; man hal" kravt en radikalt annorlunda
ekonomisk politik. Men fullt sa ilIa som dessa siffror gel" vid handen
ar inte situationen, bl.a. darfor att underskottet skall ses i sammanhang med lagerutvecklingen under saval 1969 som 1970. I en internationell hogkonjunktur med klara prisstegringstendenser ar det
ganska naturligt att man far avlasa en mer eller mindre markant lageruppbyggnad. Importorer, industriforetag och andra viII forse sig,
innan varorna blir annu dyrare, oeh da far vi en lageruppbyggnad
som gar snabbare an vad som betingas av den reguljara omsattningen.
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I en sadan situation raeker inte den lopande exporten till for att betala
den snabht stigande importen, oeh da far valutareserven tillgripas.
En av anledningarna till reduktionen av var valutareserv - den uppgick till en tredjedel under 1969 oeh ett styeke in pa 1970 - har val
oeksa sin forklaring i den samtidigt pagaende lageruppbyggnaden
inom landet. Vi fiek den satsen dokumenterad nar vi studerade utveek·
lingen under 1970. Det brukar sagas att prisstegringarna oeh hogkonjunkturen brots mellan andra oeh tredje kvartalet i fjol, oeh
pa viktiga strategiska varuomraden, daribland jarn oeh stal, intraffade
vid det tillfallet markerade prissankningar.
Om vi studerar import. oeh exportsiffrorna for forsta halvaret
1970 oeh jamfor dem med forsta halvaret 1969, finner vi att importokningarna lag avgjort hogre an exportokningama, oeh om vi ser pa
samma siffror andra halvaret 1970 oeh gor samma jamforelser, sa
finner vi att exportsiffrorna da lag lika avgjort oeh regelmassigt hogre
an importsiffrorna.
Nu finns det naturligtvis oeksa en ekonomisk grans hos foretagen
for en alltfor stor lageruppladdning. Det kostar pengar att halla lager.
Det drar med sig rantekostnader, utrymmeskostnader oeh hanteringskostnader. Darfor ar det inte sa overraskande att vi nu drar den slutsatsen att vi bor kunna se fram mot en betydligt lugnare lagerpafyllnad. Detta ar oeksa en av forutsattningarna i arets finansplan. Vara
ekonomiska spaman har dragit den slutsatsen - som jag inledningsvis var inne pa - att vi under 1971 hor kunna halla exporten uppe
pa mellan 8 oeh 9 proeents okning samt att importen okar med ca
4 proeent. Oeh det skulle som resultat ge en radikal omsvangning i
fraga om handelsbalansens resultat. Fran ett underskott pa 1 300
miljoner 1970 skulle vi 1971 komma fram till ett overskott i handelsbalansen pa ett par hundra miljoner.
Nu ar det naturligtvis inte nagot uttryck for en stadig oeh uthallig
forandring av forhallandet melIan export oeh import oeksa for fram~
tiden. Pa samma satt som vi tillfalligtvis hade en stark negativ paverkan pa handelsbalansen genom den kraftiga lagerokningen far
vi en tillfallig positiv verkan av nedgangen i lagerinvesteringarna.
Ser vi problemet pa lang sikt kommer aven fran denna begransade
utgangspunkt var exportformaga sakerligen att hehova forstarkas.
Nu tillkommer emellertid en ytterligare oeh avgorande omstandighet. Den s.k. tjanstehalansen, som tidigare var en overskottssektor
i utrikeshandeln, ar numera en klar underskottssektor, oeh tendensen
pekar mot en okning i framtiden. Det underskott pa tjanste- oeh
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transfereringssidan pa 600 miljoner som vi haft under 1970 okar
inte bara 1971, utan om inte alIa teeken slar fel okar den sueeessivt
aven i framtiden. Det ar framfor alIt tva utgiftposter som har verkar
med en alldeles otvetydig konsekvens. Den forsta ar var utvecklingshjalp, dar riksdagen har uttalat sig for en o·kning av anslaget med
ca 25 procent arligen. Jag ar personligen inte alldeles saker pa att
vi orkar halla den takten, men att vi har att rakna med en kontinuerlig
okning ar ett faktum. I arets budget stiger anslaget med 200 miljoner
oeh gar under 1971 upp till jamt 1 miljard.
Det andra anslaget som tycks ha samma naturbundna okningstakt
ar den s.k. ttlristbalansen. Nu ar det inte uteslutande svenska folkets
benagenhet att turista utomlands som dar redovisas, utan i den posten
ligger oeksa de penningforsandelser som en del av vara 230 000 utlandsarbetare regelmassigt skiekar hem till sina familjer oeh anforvanter. Nu viII jag dock inte ta detta som ett uttryek for ett negativt
resultat av vara utlandsarbetares insatser. Saldot bor sjalvfallet bli
positivt genom den arbetsinsats de gor hare Men har gar det remissor
av pengar som bokas under den s.k. turistbalansen.
M&handa har det under 1970 oeksa forekommit en del kapitalflykt,
nar den allmanpolitiska debatten giek i alltfor uppskiirrade tongangar.
Emellertid har underskottet pa den sektorn - vilket steg med 500
miljoner under 1970 - beraknats stiga med ytterligare ett par hundra
miljoner under 1971, oeh da far vi ett forlustsaldo pa den s.k. turistbalansen pa 2 000 miljoner. Rubrieeringen ar som sagt inte helt
adekvat, men att turistresorna dominerar utgifterna dar pa ett alldeles
overviigande satt rader det inga tvivel om. Och naturligtvis kommer
svenska folket att fortsatta att under semestern resa till lander som
ar litet mer givmilda med varme oeh sol an vart eget land, oeh vi
raknar ocksa med en fortgaende standardhojning som medger detta.
Utvecklingen dar ar for den skull praktiskt taget ofrankomlig.
Detta staller oss infor ett alternativt krav av den inneborden att
vi maste skapa ett overskott i varuhandeln, som kompenserar underskottet pa tjanstesidan, ett overskott som blir bestaende oeh standigt
stigande i framtiden. Den enda rekommendation man da pa sakliga
grunder kan gora ar att forstarka den svenska industrins produktionsformaga sa att exporten okar oeh hemmamarknadsindustrin i en av
tullar alltmera oskyddad marknad hlir mera konkurrenskraftig mot
importen. Trots att vi har ett forhaJlandevis hogt lonelage har i landet
maste denna svara operation genomforas.
Nu har vi naturligtvis andra faktorer som balanserar detta relativt
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hoga lonelage. Vi har en ur foretagarsynpunkt - aven vid' internationella jam£orelser - lltomordentligt vanlig skattepolitik. Vi har
vidare en pa det hela taget val utbildad arbetskraft och en arbetstakt
som ar hogre an pa de allra fIesta hall i varlden. Likasa har vi en
forhallandevis modern industri, som ar tekniskt val utvecklad, och
vi har pa det hela taget en forhallandevis lugn arbetsmarknad praglad
av arbetsfred. De incidenter vi dar hal' upplevt under fjolaret forandrar inte den allmanna bilden i det stycket.
Nar vi talar om att satsa hardare pa den industriella utbyggnaden
ar det i sista hand fraga om hur vi £ordelar vara tillgangar pa arbetskraft och kapital. Den offentliga sektorns efterfragan pa arbetskraft
- jag talar nu i forsta hand om den statliga sektorn - kommer under
nasta budgetar att vara dampad. Vi raknar med en personalokning om jag nu exkluderar konsekvenserna av arbetstidsforkortningen pa: ca 2 000 personer. Den gar at for den hogre utbildningen och
forskningen, som tar halften, samt for rattsvasendet: kriminalvard,
polisvasendet, domstolarna. En del gar ocksa till arbetarskydd och
till forstarkningar pa lansstyrelserna for bI.a. den utbyggnad av
regionalpolitiken som skall genomforas och som staller stora krav.
Bostadsbyggandet haIler vi pa en i stort sett oforandrad niva. J a,
det blir t.o.m. aktuellt med en viss reduktion, som vi uppskattar till
2 procent. Med den samtidigt fortgaende rationaliseringen inom byggnadsindustrin kommer saledes fran bostadssektorns sida inte att stallas
ansprak pa mera arbetskraft. Snarare tvartom. Den expansion som
sker pa den statliga investeringssidan forsiggar pa omraden SOln har
sin kontaktyta mot den efterstravade industriella expansionen, framst
kraftutbyggnaden. Vattenfall kommer nasta budgetar att ha 1 miljard
till sitt forfogande for utbyggnad av kraftresurserna. Vidare foretar
vi en forstarkning av 5J:s rullande materiel, i forsta hand i form av
nybestallningar av 1 200 godsvagnar. Dessutom anslar vi medel till
en ny havsisbrytare, som - jag gor undantag for arets vanliga vinter
- har sin alldeles speciella betydelse for att halla transportvagarna
i Bottenhavet oppna for den norrlandska industrin.
Jag har tidigare redovisat den sjunkande trenden i statens upplaningsbehov, och den bor mojliggora lattnader pa kreditgivningens
omrade, i forsta hand da till den producerande foretagsamheten. Riksbankens' diskussioner med affarsbankerna rorande fragan om hur
kreditstrommen skall dirigeras ar klart och bestamt inriktade pa att
foretagskrediterna skall favoriseras pi! bekostnad av de rena konsumtionskrediterna. Vi har i finansplanen dessutom deklarerat, att darest
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arbetskrafttillgangarna visar sig vara tillrackliga men flaskhalsarna
ligger pa kreditsidan, sa skall vi ga i forfattning om att forstarka
kreditgivningen genom upplaning pa utlandsmarknaden. Detta har
kommit till uttryck i finansplanen pa det sattet att den statliga investeringsbanken, vars funktion ar att furnera naringslivet med Ianga krediter, skall fa mojligheter att ta utlandslan. Aven de storre industriforetagen, som hal" etablerat finansiella forbindelser med utlandet,
skall ges mojligheter att forstarka sin fillansiella stallning via Ian i
utlandet.
Naturligtvis skall kreditpafyllnaden - eller likviditetspaspadningen, vilket uttryck man nu viII anvanda - utifran ske under kontroll
for att vi inte skall riskera att genom en alltfor riklig kreditgivning
raka in i en aktivitet som inte motsvaras av tillgangliga arbetskraftsresurser. Forutsattningen for utIandsuppIaningen bor vidare vara att
foretagen presterar investeringsplaner som ar klart inriktade pa att
forstarka exportkapaciteten eller att forbattra industrins konkurrensformaga. Vi hal" aven sagt oss att institutet Industri- och foretagskredit
-. alltsa detta halftenbruk mellan staten och affarsbankerna - som
ar ett finansieringsinstitut for den mindre och medelstora industrin,
bor ges mojligheter att genomfora samma utlaningsokning som under
1970, da nettoutlaningen okade med narmare 450 miIjoner.
Med dessa atgarder plus den allmant lattare kreditpolitik 80m
den ska.rpta finanspolitiken medger bor det foreligga goda mojligheter
att realisera en investeringsokning inom svensk industri. Vi hal" uppskattat den investeringsokningen till drygt 10 procent under 1971;
jag aJ hal" litet forsiktig, i finansplanen star det faktiskt 12 procent.
Det s"kall ses mot en investeringsokning pa 7112 proeent under 1970
oeh 5 procent under 1969. Trots all bitter klagan over kreditatstramningen hal" anda dessa investeringsokningar kunnat genomforas, vilket
jag betraktar sonl gladjande och overraskande. De bor kunna lagga
grunden for en god produktionsokning i framtiden. Langtidsutredningen hal" uppskattat behovet av industriell produktionsokning till
drygt 5 procent arligell for att vi fram till 1975 skall ha etablerat ett
bestaende jamviktslage i vara ekonomiska forbindelser med omvarlden. Vi behover saledes skarpa oss ytterligare pa den punkten,
eftersom prognosen for 1971 ligger pa en plussiffra pa mellan 4 oeh
5 procent.
En pataglig restriktion i den kommande produktionsokningen ligger
naturligtvis pa arbetskraftsidan. Vi genomfor en arbetstidsforkortning
fram till 1973, da arbetstiden reduceras fran 42~6 till 40 timmar
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per veeka. Nagon okning av det manliga 'arbetskraftutbudet kan vi
knappast rakna med under den tid vi nu kan overblieka, savida vi
inte fortsatter importen av utlandsk arbetskraft. Men immigrationen
har sin begransning. I alIt vasentligt har vi fyllt pa vara arbetslo:aftresurser genom inflyttning fran Finland. Dar fanns det naturliga
kallfloden med hansyn till den arbetsloshet som ratt i vart ostra broderland under de senare aren. I dag ar situationen litet annorlunda
i Finland. Man ar nu igang med en imponerande industrialisering
av det finska naringslivet. Finland ar nu internationellt slagkraftigt
oeh har i stor utstraekning eliminerat arbetslosheten. Jag forestaller
mig att det blir svarare att forstarka var arbetskraftsida fran det hallet
i fortsattningen.
I det laget ar det klart att vi riktar bliekarna mot den kvinnliga
arbetskraften, dvs. de gifta hemarbetande kvinnorna.
(Ordforanden: Ar inte det litet vagat? )
Nja, om jag klarar Britta Nordstrom oeh alIa hennes demonstrationer, sa vagar jag ge mig pa detta ocksa. Och denna kvinnliga arbetskraftreserv tror jag man kan uppskatta till 400 000-500 000 -.
alltsa dar inte aldern utgor ett absolut hinder for att ha forvarvsarbete. Men naturligtvis finns de kvinnorna inte alltid just pa den
plats oeh den ort dar de kan fa arbete. Det ar en av de mycket stora
reservationer som maste goras. Det nya skattesystem som tradde i
kraft den 1 januari i ar kommer att eliminera en del av de skattemassiga hinder som den gifta kvinnan tidigare har haft, nar hon har
velat ga ut i forvarvsarbete. Det kommer oeksa att tarvas en del fantasi
oeh en omstallning i tankesattet hos vara foretagare for att mojliggora
kvinnans entre pa arbetsmarknaden i storre utstrackning an tidigare.
Det kan vara fraga om vissa arrangemang for att anpassa arbetsplatsen
for den kvinnliga arbetskraften, det kan galla organisationsfragor eller
liknande. En avgorande fordel ligger i att mobilisera den kvinnliga
arbetskraften, darfor att det loser ett bostadsproblem som i annat
fall anmaler sig for varje immigrantfamilj.
Nu ar vi pa ratt god vag att losa dessa fragor. Under 1970 var
det inte mindre an 50 000 gifta kvinnor - darav halften med bam
i forskoleaJdern - som tog forvarvsarbete utanfor hemmet. Det lovar
ju gott for framtiden. Vi gor i den nya b'udgeten vissa arrangemang
for att underlattadenna utveckling. Under 1971 oeh 1972 raknar
vi med att ca 25 000 nya daghemsplatser med kommunernas hjalp
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skall iordningstallas, och vi satsar hart pa utbildningssektorn for
de s.k. forskollararna. Utbildningskapaciteten kommer, om riksdagen
foljer budgetforslaget, att ligga pa over 2 000 forskollarare per are
Vid en inventering av vara arbetskraftreserver kommer naturligtvis
ocksa den aldre och handikappade arbetskraften i blickpunkten. Tyvarr har det visat sig att det finns en viss obenagenhet hos manga
foretagare att behalla den aldre arbetskraften. Personer over 55-60
ar far en forhallandevis storre relativ tyngd i val" arbetsloshetsstatistik.
En sjalvprovning pa den punkten tror jag kommer att tvinga sig fram
sa smaningom. Den aldre arbetskraften hal" plusvarden i yrkeskunnighet, rutin och stabilitet som manga ganger uppvager den yngre arbetskraften, som bl.a. kanlletecknas av en betydligt storre rorlighet och
benagenhet att byta anstallning. Utbildningskostnaderna nar det galler
en nyborjare inom industrin ar heller inte nagon liten kostnad for
foretagen.
En stram budgetbehandling gel" inte utrymme for ell alltfor vidlyftig reformverksamhet. I sjulva verket hal" vi ocksa en reformverksamhet pa gang av automatisk karaktar, och den gar sanllerligen inte
obemarkt forbi pa budgetens kostnadssida. Budgetanslaget till folkpensioner okar salunda Ined nara 1 miljard i det nya budgetforslaget,
trots att det i- sjalva verket inte handel" nagonting nytt pa omradet.
Vi gor ingenting annat an foljer upp vad riksdagen redan for tva-tre
ar sedan beslot, dvs. att folkpensionarerna skall ha kompensation for
okade levnadskostnader. Vidare skall de ha en standardhojning pa
ca 3 procent arligen. Till detta kommer ocksa att gruppen folkpensionarer~pa grund av Val" aldersfordelning nu okar med ca 30 000 personer per aI", och de skall ocksa ha sina folkpensioner. Utan nagra
som heIst reformer av ny karaktar stiger darfor folkpensionsanslaget
med nara miljarden eller narmare bestamt 950 nliljoner.
Ungefar samma forhallande galler pa skolans och utbildningens
omrade. Den svenska ungdomen hal" nUlnera till 90 procent en normal
skolgang pa elva a tolv are Efter grundskolans nio ar laser namligen
90 procent av ungdomarna vidare. En stor del av dem gar sedan vidare
till universitets- och hogskoleutbildning. Hogskoleutbildninge-n byggs
ocksa ut; for narvarande ar det aktuellt med en sadan uthyggnad pa
vissa platser i Norrland. Detta hetyder fler larare, okade studiemedel
och studielan. Darfor okar den posten med hortat en halv miljard
pa grund av tidigare refornlbeslut.
Arbetsmarknaden far i den nya budgeten ett paslag pa 2,6 miljardel", en okning med ca 350 miljoner. Det kan synas vara overraskande
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med hansyn till att vi anda for nastkommande budgetar raknar med
uppgaende konjunkturer med god sysselsattning. Men vi hal' framfor
alIt att rakna med att internationaliseringen av den svenska ekonomin
tvingar fram en stark strukturomlaggning. Inom vissa branscher skor, bekladnad oeh textil _. har vi uppenbara svarigheter att havda
oss i konkurrensen med de billiga importvarorna. Dessbattre har vi,
framfor alIt pa verkstadsindustrins omrade, foretag som havdar sig
myeket val pa den internationella marknaden oeh har en stark efterfragan pa arbetskraft. Den omstallning och omskolning som har maste
till ar en av huvuduppgifterna for den moderna arbetsmarknadspolitiken.
Arbetsmarknadsstyrelsen har ocksa en omskolningskapaeitet som
nu kan beraknas till 110 000 personer under ett ar. Vi forsoker ocksa
via arbetsmarknadspolitiken ta hand om den handikappade och overariga arbetskraft som foretagen inte kan ta hand om. Det ar manga
ganger en arbetskraft som ar rotad och lokaliserad till orter och
platser dar efterfragan pa arbetskraft ar ringa och mojligheterna att
fa arbete foljaktligen begransade. Denna verksamhet far da drivas
i form av sarskilda beredskapsarbeten for denna typ av arbetskraft
och ibland i form av industriella beredskapsarbeten eller sysselsattning pa skyddade verkstader. Man kanske kan saga att arbetsmarknadspolitiken ar ett av de avsnitt som har statt i centrum for arets
budgetarbete.
Det andra avsnittet ar fragor som hor ihop med arbetsmiljo och
arbetsplatsens situation. Trots en stram budgetbehandling har salunda
omraden som arbetarskyddet, yrkesinspektionen och foretagshalsovarden tillatits expandera. Denna utveckling har ocksa ett perspektiv
for framtiden som ar vart att observera. Vi kommer sannolikt att ha
en stadig brist pa yrkesutbildad arbetskraft i detta ords vedertagna
mening. Men jag tror ocksa att vi - hoI' oeh hapna! - kan riskera
ett visst overskott pa de teoretiska utbildningslinjer som hor hemma
inon1 de s.k. fria fakulteterna. For att astadkomma battre balans pa
det omradet behovs det nagonting av yrkesarbetets renassans. Fortjanstmassigt och ekonomiskt borjar en klar utjamning att aga rum,
nch kan vi sedan ocksa komma fram till ett socialt betraktelsesatt
som gor den skicklige yrkesarbetaren i alIa avseenden likvardig m·ed
den som hal' fatt sin teoretiska utbildnillg, sa kanske vi far vara ungdomar battre anpassade till en livsuppgift som de trivs med. Men
da bor ocksa arbetsplatsens miljo uppmarksammas pa ett annnat satt
an tidigare. Darmed hal' jag inte skurit alIa foretag over en kam och
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doml ut dem. Sjalvfallet inte. Jag ar medveten om att dessa ting ar
foredomligt ordnade pa manga foretag. Men vi har alltfor manga
arbetsplatser dar det fortfarande finns for myeket kvar av gammaI
slentrian oeh likgiltighet vid bedomningen avdessa fragor.
Jag tillat mig inledningsvis att spa, att vi under 1971 anda bor
kunna rakna med en ekonomisk tiIlvaxt pit ea 3 procent, i pengar
raknat ungefar 5 miljarder. Det politiska problemet ar att styraover
denna tillvaxt till den sektor som bl.a. med hansyn till bytesbalansens
perspektiv nu framstar som den mest angelagna. Hela tiden ar det hal"
fraga om forandringar pa marginalen. Jag viII understryka det. Man
kan inte saga: Satsa pa industrin, oeh skar ner bostadsbyggandet; satsa
pa foretagsamheten oeh stoppa de offentliga' investeringama! En
industriexpansion ar detsamma som att man behover mera folk, och
de nya arbetarna behover bostader; foljaktligen maste vi ha ett avsevart bostadsbyggande. Men man kan uraktlata att oka det kapitalmassigt sa kravande bostadsbyggandet och lata den sektorn ligga
stilla, for att i stallet utnyttja tillvaxten pa den industriella sektorn.
I fraga om skolbyggandet har vi till och med i ar skurit ner den
totala ramen med ett hundratal miljoner, oeh vi hal" ansett oss ha
mojligheter till detta nar nu grundskolan i stort sett ar fardigbyggd
runt onl i landet. Aven skolan hal" dock sin kontaktyta med den industriella utveeklingen. En val utbilaad arbetskraft hal" andra mojligheter att gora ratt for sig an den daligt utbildade.
I fraga om sjukhusen haIler vi nyinvesteringarna pa oforandrad
lliva. Vi riktar in dem pa langtidsvardens behov oeh forsoker ta ner
de utQmordentligt kostsamma oeh dyrbara specialklinikerna. Vidare
inriktar vi oss pa att flytta over - sa langt detta nu gar - ' sjukvarden
pa den s.k. oppna varden. Men inte heller dar ar det fraga om ett
antingen-eller. IVIed hal1syn till vad jag hal" hal" sagt om arbetskraften
ar det ju klart for alIa, att om vi snabbt kan reparera den som ar sjuk
oeh fa in honom pa nytt i produktionen, sa ar detta en vinst for samhallet. Den forebyggande halsovarden hal" samma motivering. Jag
hal" velat understryka dessa sjalvklara ling darfor att jag sa ofta motel"
argumentet att man satter enskild sektor kontra offentlig ~ektor,
industri kontra skolhyggande oeh sjukhusbyggande. I stallet ar det
hela en fraga om att fordela tillvaxten framover sa att vi nar det mal
vi efterstravar.
Slutligen viII jag an en gang understryka att arets budget och den
kreditpolitik som skisseras i finansplanen ar en industrivanlig politik.
Detta understrykes ytterligare genom att det nu annonseras ett kom-
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mande forslag, som innebar att foretagen far gora ett extra lO-procentigt skatteavdrag pa de investeringskostnader man lagger ner i maskiner och utrustning under 1971. Vi har provat det systemet tidigare,
pa 1960-talet, och med god effekt. I dagens situation menar vi att
det ar befogat med en repetition av den atgarden. Internationellt
bedomer vi avsattningen av svensk industriproduktion som god. Kon!(urrensmassigt ar vi slagkraftiga. Jag utgar fran att vi kommer att
vara det aven efter arets avtalsrorelse. Och har ligger naturligtvis
ett utolTIordentligt ansvar pa bada arbetsmarknadsparterna nar det
galler att gora den avvagningen.
Budgetens inriktning ar klar och otvetydig. Avsikten ar att utlosa
de krafter som behovs for att vi dels skall aterstalla den bristande
balansen i var utrikeshandel, dels grundlagga en fortsatt utveckling
dar den jamvikten stabiliseras och bibehalles.
Herr ordforande! Med det anforda har jag i sa korta drag jag
kunnat gora det forsokt att ge en blixthelysning av 1971 ars statsverksp.roposition men kanske framfor alIt de bakonlliggande grundtankarna och den ekonomiska malsattning som vi menar att budgetpolitiken skall medverka till att uppna.

-jOrdforanden: Pa Foreningens vagnar tackar jag finansministern
for denna hans 16:e foredraglling, som utmarkt sig for samma kon}(retion som de tidigare - eller om mojligt annu storre. Sarskilt
fascinerad blev jag av uppgiften om de 1 200 godsfinkorna och en
havsisbrytare.
(Finansnlinistern: Det ar just sadana faktiska uppgifter om praktiska ting som denna forsamling behover hora.)
Denna budgetdebatt har visat sig vara mycket popular, inte bara
genom det stora antalet deltagare i sammantradet, utan ocksa genom
det rekordartade antalet forhandsanmalda talare; detta galler bade
frivilligt forhandsanmalda talare och "alagda". Som den forsta i
raden ger jag nu ordet at professor Coran Ohlin.

-jProfessor Goran Ohlin: Herr ordforande! Det ar verkligen ett stort privilegium for denna forening att herr Strang varje ar tar sig tiden och gor sig
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besvaret att personligen presentera var ekonomiska politiks huvuddokument
for oss. Och som ordforanden redan framhallit ar den osedvanligt stora anslutningen till kvallens sammantrade ett utmarkt bevis for med vilket intresse
oeh allvar vi ser pa de ekonomiska problemen i dag.
Jag tror inte det ar nagon overdrift att saga, att vi denna gang har samlats
for den sedvanliga budgetdiskussionen i en mer oroad stamning an pa mycket
lange. En lang rad utredningar av olika slag har aviserats, och dessa tillsammans med den faktiska utveeklingen pa pris- oeh loneomradet har gj ort det
helt klart for aHa i detta land - aven utanfor fackekonomernas krets - att
det ar bekymmersamma fragor vi i dag diskuterar. Langtidsutredningen har
visat att vi befinner oss mitt i en obalans av myeket dj upgaende karaktar;
det ar ingen som langre fornekar den saken. Det enda diskussionen kan galla
ar hur vi skall ta oss ur svarigheterna samt hur lang tid det kan ta for oss
att gora det.
Samtidigt star vi, vad det aktuella laget betraffar, i en situation dar nara
nog varj e avsnitt i var ekonomi hotar att utvecklas i ogynnsam riktning. Det
1960-tal som borjade som en guldalder i var ekonomiska historia - med
oovertraffad utvecklingstakt och snabb valstandshojning - har utmynnat i
en tabla som vid en internationell j amforelse star sig ganska slatt. Lat mig
emellertid omedelbart tillagga att vi inte bor overdriva och ge intryeket av en
katastrof som hotar att forvandla Sverige till ett u-Iand av nagot slag. SysseIsattning, industrier, kapitalresurser, teknologi - j a, alIa de underliggande
faktorerna - ar utomordendigt gynnsamma oeh kommer att forbli det.
Vad handlar da problemen om? J 0, problemen ar balansproblem. De ar
forst oeh framst storande irritationsmoment. Men det ar inte det allvarligaste.
Det allvarligaste ar att de aventyrar den forbattringsfaktor oeh den tillvaxt
SOln manniskor i vart land oeh i andra lander har kommit att betrakta som
sin ratt. Var bruttonationalprodukt har under andra halften av 1960-talet
vuxit Hlngsammare an i nagot annat industriland med undantag for England
oeh USA, mojligen oeksa Sehweiz. For innevarande ar vantar sig finansministe~n oeh hans medhjalpare en tillvaxttakt pa 3 proeent. Konjunkturinstitutet har savitt jag forstar uppskattat den sannolika okningen till hara
2 proeent. Men aven 3 procent ar langt nere i den internationella ligan vid
en jamforelse med forvantningarna i dag, oeh 2 procent skulle betyda botten.
For konsumenternas del raknar man for 1971 med en uppgang fran foregaende ar pa bara 1 procent av den reala disponibla inkomsten, oeh det ar
ett bottenrekord pa myeket lang tid. Det hetyder oeksa, med den fordelningspolitik vi pa goda grunder for, att stora grupper maste rakna med en sankt
standard.
Inflationen har som alla vet aceelererat. Ayen om vi i det avseendet delar
ett internationellt ode kan jag inte finna andra lander an Danmark oeh Norge,
dar konsumentpriserna under· 1970 steg sa myeket som hos oss, namligen
7 a 8 procent.
l\1en allvarligare anda ar naturligtvis i dag oeh pa sikt var yttre balans,
vart valutaprohlem. Valutareserven har under foregaende ar pa ett satt som
kanske forvanat manga raddats fran ytterligare sammansmaltning genom den
omfattande kortsiktiga upplaning utomlands, som foretagits av naringslivet. Den
har varit sa stor att den restpost dar dessa handelskrediter huvudsakligen
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doljer sig i finansplanens betalningsbalans visar ett paslag fran minus 450
milj oner 1969 till plus 1 300 milj oner 1970, alltsa ett sammanlagt paslag pa
1,7 miljarder.
Den analys av vart betalningsbalansproblem som aven finansministern
ansluter sig till gar ut pa att expansionen av var industriella kapacitet under
1960-talet har varit alldeles for liten i forhallande till vart importbehov. Detta
har ocksa bestyrkts av andra landers investeringsutveckling under detta artionde. Naturligtvis har inte den kreditpolitik som fordes under det gangna
aret med sikte pa att klara betalningsbalansen gynnat utvecklingen av investeringarna, trots att sarskilt de stora foretagens likviditet var storre an manga
vantat och gj orde det moj ligt att halla en ganska hog takt anda. Det ar allmant
erkant i dag att en lattnad i kreditmarknadslaget ar helt nodvandig. En sadan
har ju ocksa redan aviserats.
Lat mig har dra uppmarksamheten till en brannande fraga, niimligen hur
det da gar med den upplaning som har agt rum. Den upplaningen har finansministern delvis forknippat med lagerinvesteringarna, som ju var ovanligt
hoga under 1970 aven om detta inte borde har varit sa ovantat. Detta ar blir
de med all sannolikhet inte lika hoga. Nar sedan ocksa en lattnad intrader pa
den inhemska kreditmarknaden ar en avveckling av den kortsiktiga utHindska
skuldsattningen inte pa nagot satt otankbar. Detta skulle betyda en ny pafrestning pa valutareserven som kan bli utomordentligt allvarlig, och detta alldeles
oavsett om herr Strangs optimistiska prognoser om bytesbalansen rakar sla
in elIer inte. Detta handlar namligen inte om vad som hander med var export
elIer import. Betraffande var import och export viII jag bara i forbigaende
uttrycka min forvaning over den tro som nationalbudgeten och finansplanen
utvecklar 'pa ett konjunkturuppsving redan i slutet av detta are Det forefaller
mig strida mot alla rimliga forvantningar, men om den saken kan man ju ha
langa och ingaende dispyter.
En post i var betalningsbalans som herr Strang i manga ar har namnt i
samband med forsvagningen av valutasituationen ar turistnettot. Finansministern har ocksa varit inne pa den saken i kviill. I ar har detta turistnetto
stigit inte med de vanliga 100 miljonerna utan med sa mycket som 500 miljoner. I finansplanen uttrycker herr Strang en mild forvaning - som vi val
alIa delar - over alIt detta resande i en tid da turistbranschen har sa stora
svarigheter att brottas med. Det ar ju ocksa mojIigt att remissorna fran de
utlandska arbetarna har en viss betydelse i det sammanhanget, men finansministern namnde speciellt - dock utan storre eftertryck - mojligheten av
en viss kapitalflykt. Det ar he'lt naturligt att man i finansministerns stallning
inte vill agna sig at spekulationer i en sa delikat fraga. Men de spekulationer
som forekommer om detta i finanskretsar och bland manga manniskor har i
landet handlar om utforsel av valutor i ratt stor skala, i strid mot valutaregleringen. Vare sig denna utforsel hottnar i skatteflykt eIler i bristande fortroende
for den svenska kronan ar detta fenomen utomordentligt allvarligt, inte 'bara
som symtom utan ocksa, med den omfattning som det f.orefaller att ha tagit,
genom sin kvantitativa storlek.
Men for att aterga till helhetsbilden: vi ar val alIa finansministern tacksamma for att han inte i finansplanen doljer situationens allvar; det kan han
namligen inte beskyllas for att gora. Inte heller malar han nagon sarskilt lj us
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hild av framtidsutsikterna, aven om han pa manga punkter forefaller mig
utomordentligt optimistisk. Pa nagra punkter, sarskilt nar han ingaende diskuterar hudgetutfallet utan att tao hansyn till statstjanarnas loner, forefaller han
mig snudda vid det missvisande. I kvall har han dock varit foredomligt klar
pa den punkten. Vi vet alltsa inte vad budgetutfallet kommer att hli. Sa enkelt
ar det. Vi kan hara gissa, pa hasis av de forvantningar var och en har pa
loneuppgorelsen for statstj anarna. Men klart ar att utfallet inte kommer att
bli sa annorlunda foregaende ars; inte tillnarmelsevis sa annorlunda som
det verkar om man inte ens namner en siffra som inkluderar loneokningarna.
Aven pa manga andra punkter i konjunkturbedomningen forefaller mig
herr Strang alldeles otroligt optimistisk. Jag skall emellertid inte har ga in
pa nagra detaljer. Jag misstanker att kommande talare har mycket att anfora
nar det galler sadana bedomningsfragor. I stallet viII jag ta tillfallet i akt
att fraga finansministern - for vars erfarenhet oeh omdome jag, och formodligen alla andra, hyser den storsta beundran: Vilka erfarenheter ar herr
Strang benagen att dra for den ekonomiska politikens vidkommande av den
situation som vi nu har rakat in i? En sadan hedomning bor ocksa ha en
viss betydelse nar vi diskuterar den ekonomiska politik vi skall folj a i framtiden.
Lat mig emellertid genast saga, att nar det galler inflationen ar jag henagen
att instamma i vad finansministern sade, namligen att den acceleration som
intraffat dar inte pa nagot satt kan laggas herr Strang till last. Det ar inte
den svenska politiken som har stallt till med inflationen pa de internationella
marknaderna. Men jag misstanker att manga av de andra problem vi star
infor har vi tillverkat sj alva under de senaste aren. Framfor alIt misstanker
jag att den ekonomiska politiken, kanske i synnerhet finanspolitiken, har haft
sa Hten rorelsefrihet, att granserna for vad man kan astadkomma ar sa snava
att den ekononliska politiken mycket latt kan forvarra situationen snarare
an forbattra den. Jag undrar om det inte ar just det som intraffat. Lat mig
bara ta nagra exempel.
Det· forefaller som om den privata konsumtionen under de senaste aren
har varit en post som den offentliga politiken totalt har nlisslyckats med att
kontrollera. Man har misslyckats med att halla tillbaka konsumtionen sa
mycket som man avsett. Snabba skattehojningar sedan mitten av 1960-talet,
framfor alIt sadana som fororsakats av inflationen men aven av de avsiktliga
direkta skatterna, har hallit tillbaka tillvaxttakten i hushallens disponibla
inkomster meHan 1965 och 1970, sa att den bara hlivit halften av bruttonationalproduktens tillvaxt. De disponibla inkomsterna har under dessa fern
ar okat med 2,3 procent om aret, medan bruttonationalprodukten vuxit med
4,6 procent. Men inte desto mindre fortsatte den privata konsumtionen att
'stiga med nara nog lika mycket som bruttonationalprodukten. Det skedde
alltsa en nedgang i hushallssparandet, en nedgang som har tilldragit sig stor
uppmarksamhet och betraktas som ett hot mot var kapitalbildning, mot den
onskade investeringstakten osv. Men det ar inte det som ar det stora problemet.
Var kapitalbildningstakt har varit hog, och pa investeringssidan bottnar prohlemen mera i inriktningen och kompositionen an i sj alva omfattningen.
Men vad nedgangen i hushallssparandet hetytt ar ett fortlopande misslyckande. att hereda samhallsekonomiskt utrymme for den offentliga konsunl-
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tionen och att etablera samhallsekonomisk balans. Anledningen till att detta ar
sarskilt viktigt ar, att den privata konsumtionen ar den klart dominerande
posten i forsorj ningsbalansen. Den utgor 50 procent av bruttonationalprodukten. Om vi gor det antagandet att hushiHIssparandet i dag hade varit lika
stort som det var 1965, sa skulle den privata konsumtionen 1970 savitt jag
kan se tagit i ansprak omkring 5 miljarder kronor mindre, nagot som skulle
ha rackt Hlngt nar det galler att losa en hel del halansproblem.
Vad ar da anledningen till att sparandet har gatt ned och konsumtionskvoten stigit? Ja, det ar givetvis en fraga som maste utredas. Men den mest
sannolika hypotesen ar att snabba skattehojningar bara pa mycket lang sikt,
om ens aIls, haIler tillbaka konsumtionen sa mycket som man hoppas. I stallet
kommer de att betalas ur sparandet. Men skatternas vasentliga funktion ar
att halla tillbaka konsumtionen~ Om de i stallet haIler tillbaka sparandet, sa
ar det mycket beklagligt. Fran den synpunkten ar det naturligt att fraga, om
inte en omlaggning av vara beskattningsformer sa att de direkt drabbar konsumtionen och premierar sparandet skulle vara andamalsenligt och forstarka
vara ekonomisk-politiska moj ligheter i framtiden.
Om man beaktar sarbarheten i var ekonomi for en utUindsk inflationschock - som tar sig uttryck i det forhandlingslage vara arbetsmarknadsorganisationer nu har, da vi riskerar en acceleration av den importerade inflationen med en mycket hog inhemsk kostnadsokning som foljd - sa fragar
·man sig om vara styrinstrument ar tillrackliga over huvud taget. Herr Strang
namnde helt kort den imponerande politik som fors i Finland, och jag tycker
det ar svart att forbiga det exempel som den finska stabiliseringsoverenskommelsen om ett pris- och lonestopp utgor for ovriga skandinaviska lander. I
Finland har man under de senaste aren lyckats pa alla de punkter dar vi har
misslyckats. Man har hallit tillbaka inflationen, man har fatt en snabbare
produktionsstegring, man har gj ort finmarken hard och man har fatt en for
Finland nara nog unik stegringstakt for realinkomsterna.
Vad jag hittils sagt gar ut pa att de offentliga utgifterna under de senaste
fern aren har stigit for snabbt, inte matt med nagon abstrakt mattstock eller
nagra a priori-forestallningar om hur snabbt de horde stiga, utan for snabbt
i jamforelse med vara mojligheter att finansiera dem och bereda utrymme
for demo Nar den offentliga sektorn nu under herr Strangs finansministertid
har vuxit till sadan omfattning att halften av bruttonationalprodukten gar
till nagon gren av den offentliga sektorn, sa kunde man ju tro att statens
mojligheter att styra den samhallsekonomiska balansen borde vara storre an
nagonsin. Men ar det i verkligheten' sa? Jag tyckte att det i herr Strangs
framstallning framskymtade en viss resignation, en kansla av att reformerna
nu har blivit alltfor automatiska och att den offentliga sektorn har blivit en
koloss pa lerfotter. Utrymmet pa intaktsidan ar ocksa begransat. Man fragar
sig vad herr Strangs eftertradare egentligen kan komma att utratta. Hur kommer naste finansminister att kunna spela pa den klaviatur som herr Strang
talade om? Kommer kanske finansministern att ga till havderna som den
siste pa den posten som over huvud taget hade nagra finanspolitiska handlingsmojligheter aIls?
Jag tror att den offentliga sektorn i detta lage ar mogen for en omfattande
reform av budgetprocessen, sa att man kan hygga in i den sektorn nagra in-
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citament av det slag som nara nog saknas under radande former av anslagsgivning.
Den sista punkt dar jag staller mig tveksam till den ekonomiska politlkens
mojligheter galler stimulansen av industrin. Herr Strang kallar sin budget
industrivanlig, men finansplanen ar ett dokument i nuet. Det ar ett levande
dokument, men dess livslangd ar begransad. Forra arets finansplan ar i allmanhet lika bortglomd som den sno som foIl i fjol. Om man forsoker erinra
sig tidigare ars finansplaner kan jag for min del inte komma ihag nagon
sadan under 1960-talet som inte har varit industrivanlig till ordalagen. Det
har talats om stimulans av industrins investeringar, framfor allt exportindustrins, sa lange jag kan minnas. Men nar man nu har talat om det sa lange
och anda inte lyckats battre, sa maste det val bero pa att man inte kunnat
forma sig till att vidta verkligt generosa atgarder. Ty ar investeringsavdraget
mer an en blygsam kompensation for alIa de andra forandringar och forsamringar som har agt rum nyligen, t.ex. hojningen av arbetsgivaravgiften, prisstoppet, den kommande loneuppgorelsen?
Jag tror att man maste vara skeptisk i det fallet. Det kommer inte fram
investeringar inom industrin bara darfor att man ropar efter demo Da gar
det som i Shakespeares skadespel Henrik IV, dar en adling skryter med att
han kan utratta stordad. "I can call spirits from the vasteddeep", sager han;
och pa det svarar Hotspur: "So can I, so can any man - but will they come?"

-/Professor Ragnar Bentzel: Herr ordforande, mina darner och herrar!
Jag vill fran borj an deklarera att jag helt delar finansministerns uppfattning
att den linje vi i dag har att folj a ar att bibehalla en restriktiv finanspolitik
i syfte att begransa konsumtionen och samtidigt mjuka upp kreditpolitiken
i avsikt att stimulera investeringarna. Vidare ar jag ense med herr Strang
om att den svenska ekonomin i manga avseenden ar stark och att det inte
finns anledning till panik for att vi nu har ett betydande underskott i bytesbalan~en.

Vi har bakom oss ett historiskt sett alldeles exeptionellt gott decennium.
Aldrig tidigare har vi haft en sa fin tioarsperiod. Det ar visserligen litet egendomligt att vi efter detta goda decennium har fatt sadana besvar med betalningsbalansen, men om vi skoter vara kort val har vi alla forutsattningar
att klara oss ur betalningsbalanssvarigheterna. For min del tror jag att finansministern har ratt nar han sager att vi far acceptera ett underskott ett antal
ar framat och kompensera det med att lata myndigheer och foretag ta upp
langfristiga Ian i utlandet.
Naturligtvis kan man fraga sig om den budget som finansministern nu
lagt fram inte ar alltfor stram - med tanke pa att vi kanske nu star infor
en konjunktursvacka. Det ar ju vanligt att man ar for langsam att strama
at under uppgangsperioder, for att sedan, nar konjunkturen redan vant, klippa
till med alldeles for harda atgarder. Forra arets budget var for svag, men
. gj ort ar gj ort och ingenting att tvista om; det ar latt att vara efterklok. Men
hur ar det i dag? Ja, det ar svart att saga eftersom vi inte vet nagonting om
utgangen av de pagaende loneforhandlingarna. Till dess vi far klarhet pa
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den punkten tror jag det ar- bast att halla sig till den forsiktiga linjen och
fora en stram politik, aven om vi tycker att det ar dystert att tvingas pruta
pa manga av de utgifter-som vi anser vara angelagna.
Den kanske allvarligaste invandning jag har mot budgeten ar att den enligt
min mening pa punkt efter punkt uttrycker ett onsketankande. Jag har t.ex.
mycket svart att tro pa en okning av importen med bara 4 procent, aven med
tanke pa vad som sagts om ansvallningen av vara lager under det gangna
aret. Jag kan anda inte tro att importokningen kommer att halla sig inom
sa snava granser.
Vidare _har jag svart att forsta hur prisstegringarna nasta ar skall kunna
halla8 inom den ram som man nu har raknat med. Vi har ju haft en stor prisstegring pa importen under det gangna aret, en stegring som val annu inte
tin fullo har slagit igenom pa hemmamarknaden. Vi far ,troligen en efter-slapande effekt som kommer att gora sig gallande langt in pa nasta are
AlIra mest skeptisk staller jag mig dock till de siffror som man nu laborerar
Ined nar det galler lonehojningarna. Savitt jag forstar har vi i dag ett oerhort
svarhemastrat avtalslage. De spanningar 80m rader mellan olika lontagargrupper forefalle-r vara sa starka att resultatet inte garna kan bli annat an
lonehojningar 80m vasentHgt overstiger dem som tidigare forekommit under
mera normala ar. Finansministerns kalkyler, som upptar en okning av den
totala lonesumman med 9 procent, tror jag ar helt orealistisk. Om jag har
ratt pa den punkten, sa blir ocksa kalkylen over den privata konsumtionens
okningstakt orealistisk. Och darmed spricker hela raknestycket.
Nu ar det forstas mojligt att finansministern i sin skrivbordslada har en
alternativ kalkyl, som anger hur situationen kon1mer att bli om lonekostnaderna
stiger med lllt oss saga 15 procent i stallet for 9, och att herr Strang i samma
lada ocksa har en reservplan over vilka atgarder som da kan sattas in. Jag
hoppas att han har det, ty jag ar overtygad om att finansministern kommer
att fa anvandning for en sadan reservplan.
Betraffande industriinvesteringarna finns det i finansplanen ett liknande
.onsketankande. Man raknar i nationalbudgeten med en okning dar med 7
procent, men i finansplanen klammer herr Strang till med 12 procent. loch
for 8ig ar ju 12 procent inte sarskilt mycket; det ar inte sa markvardigt med
en okning av den storleksordningen. Men med hansyn till vad som framkom
vid den senaste investeringsenkaten och med tanke pa den ekonomiska atstramning vi haft ganska lange - vilken kommer att fa effekter ratt lang tid framover - ar siffran 12 procent utomordentligt hog. Finansministern motiverar
sin kalkyl med inforandet av det speciella investeringsavdraget och lattnaderna
pa kreditmarknaden. Aven om investeringsavdraget ar viilkommet och kanske
kommer att fa en viss effekt hehovs det dock troligen langt kraftigare stimulansatgarder for att vi skall komma upp till 12 procent. For min del tror jag
darfor att det nu ar tid att i en eHer annan form slappa investeringsfonderna.
Genom ett sadant frislappande skulle foretagens likviditet starkt forbattras,
och darigenom skulle vi sannolikt fa mycket kraftigare verkningar an dem
80m investeringsavdraget medfor. Savitt jag vet ar det just likviditeten som
utgor en hroms pa de mindre och -medelstora foretagens investeringsbenagenhet i dag. Det ar darfor jag tycker att det vore lampligare att ga via investeringsfonderna nu. Och jag vin till finansministern stalla fragan: Vad ar det
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for· poang i att infora ett nytt Medel i stallet for att anvanda sig av det gamla
oeh heprovade investeringsfondsystemet? Kan det vara sa att finansministern
viII spara det kraftigaste krutet for framtiden? Det ar kanske tankbart.
I samhand med industriinvesteringarna viII jag oeksa gora ett litet papekande. Det talas hela tiden om att det ar industrin som drar in valuta till
landet, men det sags aldrig nagonting om rederierna. Varfor inte jamstaIIa
dem med industrin nar det galler krediter oeh stimulansatgarder?
Goran Ohlin var inne pa fragan om kapitalf'lykten, oeh det ar ett intressant
amne. For nagot mer an ett halvar sedan hade vi en diskussion har om den
saken, oeh jag gj orde da gaHande att det under aret skulle komma att rinna
ut atskilliga hundra milj oner ur landet genom kapitalflykt. Oeh den siffra
for okat turistnetto - minus 500 miljoner - som nu anges indikerar ju att
jag hade ratt. Vi har uppenbarligen haft en hogst betydande kapitalflykt.
Finansministern medgav j u detta nyss. Men herr Strang vill tyd'ligen Higga
storre delen av .skulden pa repatrieringen av utlanningarnas tillgodohavanden.
Jag kan dock inte forsta varfor utlanningarna skulle ha repatrierat sa myeket
pengar just under 1970. De har val tagit hem pengar tidigare oeksa.
Under tryeket av de radikala tongangarna fran olika hall har misstron
mot att plaeera pengar i Sverige - speeiellt misstron mot att plaeera dem
i aktier - b'livit utomordentligt stark. Det ar enligt min mening nagonting
myeket allvarligt, ty vi maste val anda saga oss att det ar nodvandigt med ett
penningutflode till aktiemarknaden. Det ar naturligtvis langt battre att manniskor plaeerar sina pengar i svenska aktier an att de plaeerar dem i frimarken,
antikviteter eHer andra konstigheter - oeh framfor alIt hattre an att satta
dem i ett negativt turistnetto, dvs. pa banken i Sehweiz eller i ett hus pa
Rivieran. Det tror jag att a'lla ar ense om.
Na, hur skall vi da komma darhan? J0, jag tror att det ar ganska enkelt.
Vi behover bara besked fran regeringen rorande dess installning till den
privata foretagsamheten oeh till aktieagandets framtid. Om vi skall kunna fa
fram riskvilligt kapital till foretagen ar det nodvandigt att manniskornas fortroende till foretagens utveeklingsmoj'ligheter forstarks. Enligt min mening
kan mhn inte uppratthalla manniskornas tro pa en livskraftig foretagsamhet
oeh samtidigt ge foretagsledare oeh aktieagare intryeket att deras dagar ar
raknade. En blandekonomi av svensk typ ar val forenlig med ett livskraftigt
oeh expanderande privat naringsliv, men endast under den forutsattningen
att folk har tilltro till att blandekonomin hIir hestaende. Utan denna ti'lltro
bryter det privata naringslivet snart nog samman. Darfor vore det myeket
valgorande om regeringen ville Idart deIdarera sin standpunkt oeh saga ifran
att kapitalplaeering i aktier ar ett legitimt oeh fran samhallets synpunkt onskvart satt att placera pengar oeh att den ekonomiska politiken darfor inte kommer att inriktas pa att satta aktiagandet i en samre situation an agandet av
andra kapitaltillgangar. Det vore lampligt for finansministern att har saga
nagot om den saken. Jag tror att det skulle fa omedelbar effekt, inte hara pa
turistnettot utan oeksa pa industrins investeringsmojligheter oeh investeringsverksamhet.
Slutligen vill jag saga att jag ar besviken for att herr Strang ar sa vag nar
det galler prisstoppets avskaffanq.e. Vi ar val anda alIa overens om att prisstoppet - i den man det over huvud taget har fungerat - har snedvridande
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effekter pa resursaUokeringen. Dessutom bar det en importhoj ande effekt.
Vi vet ocksa att om prisstoppet behalles for Hinge, sa far vi en tendens till
explosion, nar vi avskaffar det.
Jag forstar att finansministern pa nagot satt vill spela ut prisstoppet mot
lontagarorganisationerna under avtalsforhandlingama, men jag tror inte att
lontagarna later lura sig darav. Sa vitt jag kan se har finansministern ett
mycket starkare patryckningsmedel i sin hand gentemot lontagarna. Vore det
inte battre att regringen klart oeh tydligt sade ifran, aU om ionehojningama
blir alltfor orimliga, sa 'finns det bara en utvag: att j ustera vaxeIkurserna.
Mark val att jag sager, om Ionehojningarna blir orimligt stora. Det patryckningsmedlet tycker jag skulle vara myeket battre an prisstoppet. Om man
anvander det, sa talar man ju oeksa helt sant - vilket alltid ar en fordel.

-/Utredningschef Claes-Erik Odhner: Herr ordforande! Vi tyeks alla vara
rorande eniga om - oeh det ar jag glad for - att det ar bra med en stram
oeh stabiliserande budget. Det tycker vi ocksa pa LO-sidan. Att 1969-1970
ars stabiliseringspolitik fullfoljts skapar ocksa ett ordentligt underlag for de
loneforhandlingar som nu fors oeb som sakert inte blir ·laua. Samtidigt maste
jag dock saga att jag under de 20 ar jag varit verksam i LO standigt vid
ana loneforhandlingar har hort talas om att "i ar ar forhandlingslaget svarare
an vanIigt". Vi far se hur det blir denna gang.
I vilket fall som heIst ar det klart att lontagarna inte i langden har nagot
intresse av att loner och priser jagar varandra. Vi har ju sett i hudgeten att
en 10-procentig loneokning beraknas ge bara 1,1 procents okning av de reala,
disponibla inkomsterna. Men jag saknar faktiskt i budgeten nagot om hur
vi skall gora, om utlandspriserna gar i hoj den mer an de 2 procent man ralmat
med under 1971. Jag delar helt Coran Oh'lins uppfattning att prisstegringarna
under 1970 var belt genererade fran utlandet. Vi har oeksa gjort en del berakningar rorande den saken - enligt var EFO-modell - och da har vi funnit
att det inte har skapats nagot egentligt internt inflationstryek av nagon namnvard storleksordning i Sverige under 1970, som drivit upp priserna i landet.
Prisstegringarna i Sverige forklaras restlost av prisimpulserna utifran. Men
om vi far prisimpulser utifran i samma, eller i varje faU storre utstrackning
an man ralmat med i nationalbudgeten under 1971, vad gor vi da? OEeD
ar kanske i sina prognoser annu mer uppskarrade av inflationen under 1970
an vi ar har, det kan jag erkanna, men i de prognoserna ar man inte riktigt
sa optimistisk nar det galler de internationella priserna. Om jag minns ratt
har man dar raknat med att de skall stiga med 3-4 procent under 1971. Oar
kan det salunda foreligga en viss risk. Oeh, som sagt, vad gor vi da?
Sedan vin jag ocksa gora den kommentaren till vad professor Bentzel sade,
namiigen att budgeten anda inte - om man ser till realiteterna - ar sa stram
som innevarande ars budget. Den ar ganska val anpassad till en nagot vikande
konjunktur. Om vi lagger pa vad som rimIigen kan bli resultatet av statstj anarnas loneforhandlingar - dock utan att gora nagra mera allvarligt syftande prognoser om dessa forhandlingars utfall - och vad som kan tillkomma
i form av tillaggsbudgeten, sa 'Iar vi anda fa ett storre underskott pa total-
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budgeten an 1970/71. I den intressanta summeringen i nationalbudgeten av
den totala offentliga sektorns inflytande pa samhallsekonomin har man j u
oeksa ralmat med ett visst okat expansivt inflytande.
Jag skaII har inte ga narmare in pa fragan om utrikesbalansen. Det skulle
fora alltfor langt. Dessutom har bade Goran Ohlin oeh Ragnar Bentzel redan
varit inne pa den saken. Men jag skaH gora tva kommentarer till vad de sade.
Forst oeh framst vill jag da erinra om den beralming som gjorts i nationalbudgeten dar man forsokt att fran utrikesbalansen rensa bort konjunkturinflytandet. Man har da kommit till resultatet att utrikesbalansen var samst 1967;
sedan har den forbattrats. Om man ser pa utveeklingen under de senaste aren
oeh staller underskottet 1967 i relation till den myeket stora lagerokning vi
haft - 21h miljarder kronor utover det normala - sa ar det val snarare
forskj utningarna i beta'lningsterminerna under 1970 tiIIbaka till det normala
som har raddat var valutareserv an den stora utlandska, kortsiktiga upplaningen, som Goran Ohlin talade om,
Vi bor oeksa i sammanhanget ta hansyn till den myeket daliga statistik
vi har nar det galler vissa delar av betalningsbalansen. Det ar myeket som
dar inte aIls registreras. Inom parentes vill jag fraga nar var van Metelius
kommer att lagga fram den utredning vi sa ivrigt vantar pa oeh som skaH
ge oss en battre oversikt over denna viktiga del av samhallsekonomin? Jag
viII understryka att den bristfaIIiga statistiken pa detta omrade gor att mer
exakta bedomningar ar svara att gora.
Det ar som sagt myeket intressanta berakningar som gj orts i nationalbud·
geten, nar man har forsokt rensa bort effekterna av de normala konjunktursvangningarna i den svenska betalningsbalansen. Men det ar en annan sak
i finansplanen oeh budgeten, som jag har viII ta upp til'l narmare diskussion,
namligen den forutsatta satsningen pa industriinvesteringarna. Den tyeker vi
ar riktig; vi har efterlyst den lange. Men vi anser att den i alltfor hog grad
ar lagd pa den finansiella sidan. Bade langtidsutredningen oeh finansplanen
koneentrerar sig alltfor mycket oeh aIItfor ensidigt pa finansieringen av investeringarna oeh tar en-ligt var mening a'lltfor liten hansyn till arbetskraftproblemen. Det ar taeknamlig att de resurser, som kan stallas till forfogande,
satsas pa arbetarskydd oeh arbetsmarknadspolitiska insatser av olika slag,
men jag anser att det ar annu mer eentrala problem pa arbetsmarknadssidan
som maste angripas, om svarigheterna skall kunna undanroj as.
I de resonemang som fors bade i finansplanen oeh i langtidsutredningen
utgar man i allmanhet fran, att om vi inte har til'lraekligt med arbetskraft
skall vi satsa desto mer kapital; alltsa att man obegransat kan ersatta arbetskraft med dyrare men arbetskraftbesparande maskiner. Men kan man alltid
gora det pa den tekniska niva dar den svenska industrin i dag befinner sig?
Pa manga omraden ligger vi ju pa toppen av den tekniska utvecklingen. Finns
det da alltid mer kapitalintensiva produktionsmetoder till hands, som man kan
satta in i de toppmoderna industrierna oeh pa det sattet klara arbetskraftbristen? Dar satter jag ett stort frageteeken. Naturligtvis finns a'lltid den
mojIigheten att importera utlandsk arbetskraft, men som finansministern sade
for en stund sedan ar det en utvag som har sina begransningar, bade darfor
att de manniskorna skall ha kapitalkravande bostader, soeiala inrattningar
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osv., oeh darfor att vi kan fa en egendomlig struktur i samhallet om en stor
del av var industri bemannas med enbart utlandsk arbetskraft.
Det ar tva omstandigheter som har har varit vasentliga for utveeklingen.
Den ena ar att arbetsmarknadspolitiken under nedgangsaren 1966-1968
forefaller att ha haft en effekt som man inte raknat med. Da fristalldes arbetskraft inom industrin oeh man satte in en stor del av arbetsmarknadens resurser
pa att staIIa om de arbetslosa oeh ge dem annan sysselsattning. Da var det
jobben inom den skyddade, sarskilt den offentliga sektorn som stod till forfogande, eftersom industrin i det laget inte efterfragade nagon arbetskraft.
Oeh nar de arbetslosa fiek bra betalda jobb inom den offentliga sektorn kommunalmannen blev ofta myeket glada over att kunna besatta platser som
statt obesatta lange pa grund av arbetskraftbrist i den soeiala verksamheten,
pa sjukhus osv. - sa stannade vederborande sedan dar oeh' stod inte langre
titH forfogande igen vid konj unkturuppgangen, nar industrin ater borj ade
efterfraga arbetskraft. Vi har tyvarr ingen statistik fran den tiden over hur
manniskor plaeerades av arbetsformedlingen efter omskolning, men totalsiffrorna over sysselsattningen tyder pa att en sadan utveekling som jag har
skisserat har agt rum.
Den andra oeh kanske annu viktigare omstandigheten i sammanhanget ar,
att industrin nu for tiden inte iir popular som arbetsplats, aUra minst bland
ungdomen. Finansministern framholl har den mojIighet vi har att styra utveeklingen genom att locka ut de gifta kvinnorna pa arbetsmarknaden. Men vi
har ju oeksa ett tillskott av ungdomar som kommer ut pa arbetsmarknaden
varje are Oeh vart dessa ungdomar da gar spelar en myeket stor ron for utveeklingen, sarskilt om vi ser det pa nagra ars sikt. Det ar alldeles klart att
den miljo oeh de arbetsforhallanden som rader inom stora delar av industrin
inte langre aeeepteras av ungdomen. De unga har storre ambitioner. Den
Hingre skolgangen oeh ungdomarnas battre mojligheter att valja resulterar
i ett betydligt krasnare val. Man valjer inte bara for att fa sin forsorjning
utan oeksa med sikte pa framtiden, pa mojligheterna till avaneemang oeh
efter arbetets innehall. Oeh dar star sig industrin sUitt i dag.
Finansministern uttalade nagra fromma forhoppningar om att de investeringar som gors nu skall leda till en forbattrad arbetsmilj 0, oeh han talade
varmt oeh vaekert om utj funning - myeket battre an jag kan gora; jag skall
darfor inte upprepa det - men jag viII understryka att ansvaret har anda i
sista hand ligger hos foretagarna. Arbetsmiljon ar en fraga som har forsummats i manga are ,Det ar nodvandigtatt de forsummelserna nn gottgores, om
vi skall kunna fa en utveckling inom industrin som svarar mot de ambitioner
som budgeten ger uttryek at. Detta galler bade den fysiska arbetsmilj on oeh
relationerna oeh demokratin pa arbetsplatserna i djupaste bemarkelse, dvs
relationerna meUan olika grupper av manniskor.
Slutligen skail jag bara gora en kort tredje kommentar till formerna for
den ekonomiska prognos- oeh planeringsverksamheten. Vi har under de senaste
tva manaderna fatt inte mindre an fyra olika aktstyeken i ekonomisk
prognos- oeh planeringsverksamhet, som alla avviker mer eHer mindre fran
varandra i vaseiltliga styeken oeh som alla innehaller en myeket vag oeh obestamd blandning av prognos oeh plan. De aktstyekena ar konjunkturinstitutets
hostrapport, langtidsutredningen, finansplanen oeh nationalbudgeten. am vi

.ARETS STATSVERKSPROPOSITION

25

ser pa de hada sistnamnda finner vi att det .redan en manad efter puh'liceringen av langtidsutredningens hetankande gj orts vasentliga revideringar. Det
forefaller att vara mycket god ljudisolering i vaggarna mellan herrarna Hook
och Lindherger i finansdepartementet. Skillnaderna i de hada aktstyckena ar
namligen vasentliga. Det visar ocksa hur nodvandigt det ar atl revidera langtidsutredningen oftare an som hittills skett.
Man fragar sig om det egentligen ar nleningsfullt att gora den nuvarande
uppdelningen i ettarshudget i prognosverksamheten. En ettarsperiod ar j u en
ganska konversioneH och schahlonmassig tid, som faktiskt inte har mycket
att gora med den innehoende mekanismen inom ekonomin - i varje fall numera, nar vi ar sa lite beroende av j ordbruket. Da ar det inte meningsfullt
att gora sadana strikta uppdelningar mellan en ettarsbedomning och en langtidsplanering - som j u eg.entligen inte ar nagon langtids- utan snarare en
"medeltidsplanering", om ni ursaktar ordet. Vore det inte riktigare att gora
en mera strikt uppdelning mellan prognos och plan TIlen samtidigt haka ihop
den kortsiktiga och den litet mer "medelsiktiga" hedomningen till nagot mer
av en enhet, sa att man t.ex. fran konj unkturinstitutet fick en renodlad prognos,
som hade inneholl den kortsiktiga och den langsiktiga hedomningen. Darvid
skulle den senare revideras lika ofta som den kortsiktiga darfor att den behover
revideras lika ofta. Den paverkas lika mycket av handelseforloppet som den
kortsiktiga. Samtidigt kan man da i finansdepartementet agna sig at renodlad
planeringsverksamhet, ocksa den med olika tidsperspektiv komhinerade.

-/Docent Gunnar Eliasson: Herr ordforande, mina darner och herrar! Det
ar naturligtvis inte nagon tillfallighet att langtidsutredningens tankegangar
gar igen hade i finansplanen och i herr Strangs anforande har i kvall. Men
vad som daremot forvanar mig litet ar att finansplanens skrivning inte gar
igen lika tydligt i finansministerns anforande. Jag trodde det var praxis att
finansplanen skall forskona verkligheten nagot och att det darfor inte hehovdes
nagra ytterligare skonmalningar. Finansministerns presentation av konjunkturlaget innebar att vi skal'l se fram mot en uppgang under senare halften av
detta ar, alltsa 1971. Detta stammer inte riktigt med finansplanens skrivning
och annu mindre med den mer preciserade bedomningen i den preliminara
nationalbudgeten. Det har kanske skett en del revideringar i konjunkturbedomningen under de aUra senaste dagarna. Men finansministerns tolkning
stammer inte sarskilt val med de konjunkturindikatorer man kan hitta i dag
nar det galler utvecklingen under det ar som gatt och for innevarande are
Finansministern har inte heller ful'lt ut tagit upp manga av de litet olyckshadande undertoner som kan utlasas saval mellan som pa raderna i finansplanen och som antyder att de kalkyler som presenteras kanske inte kommer
att ga ihop riktigt i alla avseenden. Det ansluter i sa fall· ganska hra till vad
Ragnar Bentzel sade nyss, att det funnits al'l anledning att presentera alternativa
kalkyler. Jag viU inte ge intrycket av att representera en pessimistisk livsuppfattning infor de narmast framforliggande aren, men jag viII anda papeka att
konjunkturutvecklingen och da speciellt pa ·varldsmarknaden ar central for
vara mojIigheter att klara hade finansplanens och langtidsutredningens ka1kyler
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och - som sagt - vad vi vet i dag talar inte for en fortsatt hogkonjunktur
under 1971 och 1972.
Lat mig har ta upp en enda fraga och turnera den litet annorlunda an vad
den foregaende talaren gj orde. Det finns en Idart restriktiv underton i finansplanen nar det galler den ekonomiska politik som foreslas for 1971, och flera
av de angivna atgarder som dar diskuteras har ju redan vidtagits. Utgangspunkten ar att dampa hemmamarknaden for att bereda plats dels for industriinvesteringarna, dels for exporten. Detta ar ocksa ett av de ternan som gar igen
i 1angtidsutredningen. Samtidigt ar det ett av de recept som tillampas pa den
engelska ekonomin under en stor de'l av 60-talet for att rada hot pa ett i manga
avseenden likartat problem. Men jag har litet svart aU forestalla mig att de
restriktiva atgarder som explicit angivits i finansplanen racker till for att halla
efterfragan har hemma i schack sa pass mycket att vi redan under 1971 kan
klara av det bytesbalansproblem som finns underforstatt i langtidsutredningen,
och fragan ar hur sysselsattningen kommer att paverkas. Och sa pass optimistisk ar ju den presenterade bytesbalansprognosen att den innebar att vi for
forsta gangen sedan 1951 far en positiv handelsbalans dar exporten gar upp
med 8 % procent i volym och 2 procent i pris, samtidigt som importen gar upp
med 4 procent i volym och 2 procent i pris. Det betyder ett forvantat plus pa
370 miljoner i handelsbalansen detta ar, mot ett negativt saldo foregaende ar
pa 1,4 miljarder.
Man kan ocksa yanda pa problemet och fraga om inte den mycket laga importkalkyl som anges hI a innebar att importens andel av den relativt 'langsamt
vaxande bruttonationalprodukten och den disponibla inkomsten sjunker. Kan
denna kalkyl ga ihop utan att man for en deflationistisk politik pa hemmamarknaden, som gar utover vad som uttryckligen angivits i finansplanen? Jag
har svart att forestalla mig att man kan motivera en sa pass gynnsam konstellation mel'lan export- och importutvecklingen som presenteras enbart med
hanvisning till Iagerutvecklingen, aven om argumentet for ovrigt antagligen
ar helt korrekt.
Om avtaisroreisen sedan hlir mera expansiv an man raknat med, och om
priskontrollen inte fungerar, sa blir bytesbalanskalky1en annu mera orealistisk.
Dessa farhagor finns ocksa uttryckligen angivna i finansplanen.
Jag kanner mig frestad att karaktarisera finansplanens skrivning antingen
som ett underforstatt program om en moderat restriktiv ekonomisk politik i
kombination med en optimistisk bytesbalanskalkyl. Eller, om man vander pa
det, som en realistisk byteshalanskalky'l som underforstar en betydligt mer
deflationistisk ekonomisk politik har hemma an vad som finns klart utskrivet
i finansplanen for att klara bytesbalansen.
Denna problemformulering ar kanske litet akademisk, men det forsta alternativet innebar att ett kalkylerat bytesbalansunderskott 1971 skul'le oka utover
vad som redan finns prognostiserat. Det ar mycket Iatt att forestalla sig de
valutakonsekvenser som kan falj a relativt snart, om sa blir fallet. Det andra
alternativet, som atminstone for mig ar nagot mycket ovant med tanke pa en
forestaende konjukturavmattning, illustrerar i sjalva verket svarigheterna att
fora en expansiv konj ukturpolitik sa lange radande valutasituation ar for handen. Men det innebar samtidigt en tilUimpning av det engelska receptet pa den
svenska ekonomin for att rada bot pa i stort sett samma problem. Engelsman-
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nens erfarenheter pekar dock pa att man inte lyekats sarskilt val med detta
under perioder nar varldsmarknadens efterfragan varit pa nedatgaende.
Sedan har det har talats myeket om investeringsprognosen. Investeringsfonderna ar j u det mest effektgivande instrument vi har att fa igang industriinvesteringarna. Nu star det i finansplanen att man skall forsoka astadkomma
en selektiv kredittilldelning till industrin; den skall alltsa inte fa sprida sig
alltfor myeket till andra sektorer. Oeh da menar jag att investeringsfonderna ar
ett arrangemang som har just de egenskaper finansministern efterlyser, eftersom
likviditeten dar gar direkt in i foretagen, vilka sedan maste utnyttj a medlen
for att finansiera just investeringar.
Slutligen vill jag med nagra ord berora va-d Claes-Erik Odhner sade alldeles
nyss om den inflation vi har haft har i 'landet. Det ar val inte riktigt sa att hela
var inhemska inflation kan forklaras av den internationella inflationen under
foregaende ar, eftersom var inhemska inflaltionstakt alltjamt ligger over okningen i varldsmaknadspriserna oeh har legat over OECD-genomsnittet for ar
1970 - om jag inte misstar mig. En berakning som ger det resultatet vad betraffar det internationella prisgenomslaget maste bygga pa nagot speeiella kalky'lforutsattningar.

-/Finansminister Gunnar Strang: Herr ordforande! Professor Coran Ohlin
borj ade med att uttala sin oro over en lang rad utredningar som ar pa gang.
Han preeiserade inte narmare vilka utredningar det rorde sig om, oeh jag har
darfor litet svart att lugna honom pa den punkten. Men jag viII anda saga att
herr Ohiins oro inte behover vara sarskilt stark; utredningarna arbetar alltid
intensivt. Vad det sedan blir av alla utredningar ar en annan fraga. Men det
.ar j u kloka politiker som i sista hand avgor.
Jag lyssnade emellertid med stor ti'llfredstallelse, nar Coran Ohlin talade om
1960-talets borjan som en "guldalder" i svensk ekonomi. Var varderade ord·
forande~.apostroferade mig nar jag kom hit i kvall oeh sade att detta var 16
gangen som jag star i denria talarstol och berattar om arets budget, oeh jag
maste verkligen ha hort illa under borj an pa 1960-talet, ty jag fiek da aldrig
nagot intryek av att vi var ense om att vi Ievde i nagon guldalder. Men det ar
roligt att sa har i efterhand fa uppenbarat vad det da var fraga om.
Nej, delta att var bruttonationa'lprodukt vaxer langsamma,re an andra inaustrinationers ar ett argument som jag har diskuterat har - kanske inte sa
myeket med uppsalaekonomerna utan mera med stockholmsekonomerna rnanga ganger, oeh da har jag brukat forsvara mig med att har ar det ju oeksa
fraga om fran vilken niva man startar. Proeenten ar ju mera svarfangade nar
man startar pa den relativt hogre nivan. Om vi inte ser i proeentuella termer
utan i dollar per capita, det rna vara investeringssidan eller konsumtionssidan,
sa behover vi sannerligen inte skiimmas for utvecklingen eller for laget har i
gamla Sverige.
Sedan har det sagts att stora grupper kommer att fa sin standa.rd sankt. Jag
tror emellertid inte pa nagon namnvard standardokning. I stallet vill jag uttryeka det sa att vi val i det narmaste framtidsperspektivet far noj a oss med en
forsiktigare konsumtionsokning. Det ar nodvandigt, om vi skall komma i kapp
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i de andra avseendena; det ar enkel logik. Jag anser att man kan b:osta konsumentintressenas foretradare med att saga, att om vi hiter nagra tuggor ur det
sura applet ett tag framover, sa bor det anda vara en overgaende historia.
Vidare- kan man naturligtvis saga, att nar finansministern talar om handelshalans och bytesbalans, sa gor han sig skyldig till en underlatenhetssynd nar
han inte ocksa tar upp kapitalbaiansens specifika problem. Den saken var ju
Goran Ohlin vanlig nog att komplettera. -Dar har vi haft en klar forandring.
Men det ar inte nagot exceptionellt i och for sig att vi har fatt en positiv kapitalbalans. Det brukar vi normalt ha. Det exceptionella var att vi under 1969
hade en sa patagligt negativ kapitalbalans. Det var den stora avvikelsen fran en
sa att saga normal utveckling.
Jag har ocksa funderat pa att med den annonserade utlandsupplaningen bor
man kunna vinna en konsolidering av den faktiska utlandsskuld som vi i dag
har pa de korta handelskrediterna. Det gar att likvidisera den egna kreditmarknaden hur mycket man vill, om man i riksbanken hestammer sig for det riksbanken -i samrad med regeringen kanske jag skulle saga. Men det ar naturligtvis ett storre problem i fraga om relationerna meHan den langa och den
korta marknaden och vad man tal i fraga om hyreshojningar och mycket annat.
Och i denna situation nar vi har annonserat en utUindsk upplaning ar det klart
att den bI. a. har som motiv att den moj liggor en konsolidering av de korta
handelskrediter vi har i dag, vilket i alIa avseenden naturligtvis ar tryggare
for framtiden.
Kapitalflykten ar ett faktuln, sade Goran Ohlin. Jag framholl i mitt inledningsanforande att under de mest dramatiska manaderna i borj an av 1970,
nar den ene sprang omkring och skramde upp den andre, var det nog ett faktum att vi hade en kapitalflykt. Vi kan i viss man kontrol'lera det genom den
sedeltrafik som dB. agde rum och dar en stor del, om ocksa inte allt, av pengarna kom tillbaka igen for omvaxling i riksbanken. Pa den vagen kan man
ungefar folj a sedeltrafikens vagar. Jag tror dock, och jag tycker mig ha ett
visst underlag for den tron, att det ha.r lugnat sig pa den punkten. Man ar inte
lika dramatiskt uppskramd nu som i borjan pa 1970.
Sedan har flera talare framhii'llit att jag ar alldeles otillatligt optimistisk nar
jag skildrar samhallets ekonomi i finansplanen och har fran denna talarstoI. Ja,
det ar j u moj ligt. Det ar i sa fall en personlig laggning hos mig att forsoka se
litet optimistiskt pa tillvaron. Gjorde jag inte det, sa hade jag nappeligen kunnat vara finansminister i 16 ar, det kan jag forsakra er! Och det ar for ovrigt
en ganska naturlig slutsats. Men jag ar inte a'lldeles ensam Oln min optimism.
Jag har en rad exklusivt skickliga radgivare i olika stationsorter i var samhal'lsekonomiska verksamhet; jag kan stodja mig pa dem i det fallet. Och aven
om jag ibland tar mig friheten att gora vissa forandringar i deras skrivningar
- trots att jag inte ar ekonom - sa kan jag anda saga att vi pa det hela taget
ar ganska samstammiga.
Vad skall da finansministern dra for slutsatser om den ekonomiska politiken
for framtiden? Ja, Goran Ohlin sade att den privata konsumtionen har fatt
stiga pa bekostnad av sparandet, framfor alIt husidUssparandet, och det finns
forklaringar till det. Jag tror inte det finns nagra namnvarda mojligheter att
forandra -utvecklingen som kannetecknas av att vi far mera forlita oss pa det
institutionella sparandet. Den stora sparkallan i' dag ar AP-fonderna, och den
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kommer successivt att oka fran ar till are Vidare har det privata forsakringssparandet inte visat nagon tendens att minska. Snarare motsatsen. Daremot
sjunker som sagt hushallssparandet. Men dar ar statistiken verkligen inte den
den aUra basta. De senaste signa'lerna ar for ovrigt att vi just nu har en uppgang i hushaJIssparandet igen. Och nar "Strangaspelet" - om vi nu skall rakna
in det i hushallssparandet - sa smaningom kan redovisa sina resultat blir det
en extra knuff i den riktningen. "Strangaspelet" har for ovrigt Iyckats sa bra
att jag anser - utan att dock ge mig in pa nagra spadomar om framtiden - att
det ar vart att repetera det ett kommande are Jag tycker det alldeles specielIt
darfor att de nya preliminarskattetabe'llerna skapar en moj lighet till storre aterbaring an de gamla tabellerna gj orde. Dettal ar inte ett resultat av skicklig
strategi; det har bara blivit sa. Och folj aktligen bor antalet medborgare med
ratt till aterbaring i fortsattningen bli relativt storre - och som sagt med Iysande utsikter for en repitition av "Strangaspelet".
En annan forklaring till nedgangen i husha'llssparandet ar naturligtvis, om
jag ser det i ett langre perspektiv, att vi ar fran ar loser trygghetsfragorna
hattre och battre. Det betyder sj alvfallet att en del av de drivkrafter som forut
fanns for det personliga sparandet inte har samma tyngd i dag som de hade
tidigare. Den aktiva reklamens saljande formaga okar ju for varje ar, och en
liten dampning i den verksamheten kanske vi sa smaningom kan utlasa.
Jag tyckte att Goran Ohlin namnde en skillnad pa 5 miljarder fran 1965 til']
i dag, nar det galler konsumtionsforandringarna respektive sparandeeffekterna.
(Professor Goran Ohlin: Med den gamla sparkvoten och dagens inkomster.)
la, och da ligger naturligtvis en av forklaringarna till detta att 1965 hade vi
ett minussaldo i den mycket omdiskuterade turisbalansen pa ungefar 400 a
500 miljoner, medan beloppet nu ar uppe i 2 000 nliljoner. Det finns aHtsa
forklaringar till att vi har fatt en andrad utveckling. Bilismens expansion ar
ocksa nagonting som far tas med i sammanhanget.
Vad sedan galler den finska stahiliseringsoverenskommelsen sa var det en
stilig och imponerande sak nar den traffades. Men det gar inte att bara skildra
den sorp. ett efterfolj ansvart exempel for oss, om man inte gar litet langre tillbaka f historieskrivningen. Och da hamnar jag visserligen inte hos Shakespeare men val hos var egen inhemske skald Verner von Heidenstam, som i
"Akallan och lofte" hI. a. skriver:

"J a, driv oss samman med gisselslag,
och bHiaste var skall knoppas."
Det var nagonting i den stilen finnarna hade fraiIllfor sig, innan de traffade
stabiliseringsoverenskomme'lsen. Man hade en devalvering pa 30 procent, en arbetsloshet pa 6-7 procent, en industri som pa grund av kostnadsutvecklingen
inte hade nagon chans att havda sig pa varldsma,rknaden osv. I den situationen
tvingades man traffa stabiliseringsoverenskommeIsen. Det fanns med andra ord
en atmosfiir for att gora den da. Vi har skott oss pa ett annat satt och darfor
har vi inte haft samma atmosfar - dessbiittre. Och nar det nu har forflutit ett
ar sedan stabiliseringsoverenskommelsen traffades borj ar man aven i Finland
marka att en andring i atmosfaren har skett, en forandring som gj ort altt man
nu har utomordentliga svarigheter med att repetera den i och for sig valgorande
stabiliseringsoverenskommelsen.
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Sedan var det inte heller bara elt pris- och lonestopp utan aven en statlig
konfiskering av foretags- och industrivinster och manga anrda ting i den finska
stabiiiseringsoverenskommelsen.
Jag har ocksa en mot Goran Ohlin avvikande uppfattning betraffande den
offentliga sektorns expansion. Herr Ohlin anvande uttrycket att ungefar halften
av vara resurser pa investeringssidan gar till den offentliga sektorn. Jag sade
emellertid "narmare 40 procent", och jag liimnade hostaderna utanfor. Om jag
aven raknar in bostaderna - vilket Goran Ohlin kanske gjorde - kommer jag
faktiskt till 60 procent, och da blir det annu varre. Men om jag gar 15 ar tillbaka i tiden, sa finner jag att vi da ocksa hade ungefar samma relationer.
Lat mig ta en enkel investeringsredovisning for 1960-talet. Kommunerna hojde
da sina investeringar med i medeltal 10 procent, den privata sektorn med 5
procent och den statliga med 2 procent. Det var naturligtvis elt litet overslag
for den offentliga sektorn. Men nagon namnvard skillnad i den relativa utvecklingen forekom inte.
Sedan tog Goran Ohlin tillfallet i akt att visa hur litterart bevandrad han ar,
och citerade Shakespeare. Det var ju intressant. Men samma sak sades for
nagra manader sedan pa vanlig bondsvenska av bankdirektor Jan Wallander,
nar han pa Bankforeningens arsmote uttryckte det sa: "Man kan val leda fram
hasten till brunnen, men man kan inte tvinga honom att dricka." Har har vi DU
DagOt spannande; vi haIler pa att leda fram hasten till brunnen - jag haIler
mig till bondsvenskan, eftersom jag inte ar lika bevandrad i engelska spraket
som Goran Ohlin - och det skall h'li mycket intressant att se om han kommer
att dricka.
Ty vad ar det som driver hasten att dricka? J0, han maste vara torstig. Han
nlaste ha ett behov att dricka. Och han maste tycka att det smakar bra. Vad
ar det da som gor att industrin investerar? Jo, det ar naturligtvis altt man ser
fortjanstmojligheter framfor sig. Och jag bedomer inte laget sa att man behover
vara pessimistisk. Jag gj orde i mitt inledningsanforande ett forsok att redovisa
utgangslaget, och jag tycker att en slutsummering av det ar, att det bor valra
lockande for industrin att investera.
Efter detta viII jag ocksa mycket snabbt bemota vad professor Bentzel sade,
namligen att vi har ett exeptionellt gott decennium bakom oss. Naturligtvis ar
jag ytterligt fylld a,v gladje over alIa de rosor som har har osts over mig i min
egenskap av finansminister under det gangna decenniet. Men Ragnar Bentzel
fortsatte: ".j\r inte budgeten for stram?" Da viII jag svara med en forsakran:
Det ar mycket Hitt att lossa pa skruvarna, lika latt som det ar svart att dra at
dem under andra tider. Men for att inagon man havda mig mot Goran Ohlin
sager jag: Ladies and gentlemen, leave it to me!
Nar det sedan galler vilken loneokning man skall rakna med och vad finansministern har raknat med, sa vin jag svara att mina medarbetare och jag har
beraknat inkomststegringen till 9 procent, och i de procenten ligger ett visst inslag av arbetskrafttiHskott. Det tycker jag ar en ganska plausibel berakningsgrund. Jag vet att Ragnar Bentzel har den uppfattningen - det har han talat
om for mig tidigare, rent privat - att resultatet av lonerorelserna blir mycket
vidlyftigare an vad jag har skisserat. Men jag tycker att det ligger ett inslag av
resignation i den uppfattningen. I sista hand skall man val anda rakna med att
arbetsmarknadsparterna ser bort fran alIt revansch., relations-, jamlikhets- och
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nettovinstankande och alIt sadanl. Her blir det ju inte en loneuppgorelse dar
arbetsgivarparten utan vidare lagger sig pa rygg. Om de ar iika dystra i sina
spadomar som en del av de foretradare som vittnat fran denna talarstol i dag,
sa bor det rimligtvis vara en ganska resistent motpart mot alltfor vidlyftiga
lonehojningar som arbetarparten moter vid arets forhandlingar. I vart upplysta
land bor man val anda forsta att det inte ar nagon valsignelse med nominellt
orimliga lonehojningar. Lat oss darfor utga fran att forstandet kommer att regera. Och fran den utgangspunkten har vi forutsatt att en inkomsstegringstakt
pa 9 procent ar reaiistisk. Mark val att diiri da ligger ocksa loneglidningen, 80m .
i normala tider ar 3-4 procent. Under 1970 var den abnorm, nar den gick upp
till ungefar 7 procent.
Investeringsavdraget racker inte, sade Ragnar Bentzel; investeringsfonderna
bor darfor slappas. Jag vet inte om jag horde feI, men jag tyckte att herr
Bentzel sade nagot om att ocksa de sma foretagarna skulle ha ett visst intresse
av del. Men nu ar det sa att de smaforetag 80m har investeringsfonder ar
mycket fa. Det ar de stora och valkonsoliderande bolagen som har sadana fonder. Nu anvandes dock investeringsfonderna i regionalpolitiskt syfte, och det
betyder att vi far en ganska omfattande investeringsverksamhet inte bara i
stodomradena utan aven pa andra orter i landet. Har finns det alltsa _en koppling: vil'l man anvanda investeringsfonderna dar man ar placerad, sa far man
gora det, om man samtidigt etablerar en filial i ett omrade dar vi har lokaliseringspolitiska intressen. Om man helt slapper loss investeringsfonderna, sa skall
man vara pa det klara med att man avhiindar sig ett lokaliseringspolitiskt
instrument som ar av utomordentlig betydelse.
Sedan yin jag bara i all blygsamhet hemstaIla till er, nar ni ar ute och
talar: Var inte sa forskrackligt energiska nar det galler att predika om att investeringsfonderna skall slappas fria helt allmant! De kan namligen inte s'lappas
rent allmant. Men om ni talar mycket om det, sa tror industrins man till slut
pa er, och da blir det inga investeringar gjorda. Da vagrar hasten att dricka.
Han tror att det hlir battre piff pa vattnet om han vantar litet langre. Och den
utveckli,ngen yin vi under inga forhallanden ha.
Ragriar Bentzel stallde ocksa fragan: Varfor inte behandla rederinaringen
litet mera generost, bI. a. med tanke pa den naringens stora betydelse fran
valutasynpunkt? Vara fartyg seglar ju for narvarande in bortat 2000 miljoner.
Det borde man ta hansyn till. Ja, jag har ibland sagt: Varfor ar vi inte lika
goda sj oman som norrmannen? Vafor skall vi envist ha en handelsflotta som
ar lika 8tOl- ar efter ar, raknat i registerton - bara omkring en femtedel av
vad vara vanner i Norge haIler sig med? Men sa ar del. Nu tror jag emellertid
att rederinaringen inte behover nagon speciell uppmuntran i dag. Fraktsituationen iiI god. Forhallandena har dar vant mycket snabbt. Om det sag dystert
ut for trekvarts ar sedan, sa ar det en helt annan situation for rederinaringen
i dag.
Sedan kom Ragnar Bentzel med en verkligt intressant uppmaning till mig.
Han sade: Ga ut och forklara for svenska fo'lket att man skall placera sina
pengar i aktier! Och se dessutom till att regeringen deklarerar att det nu ar
fraga om en valvillig hantering av den svenska industrin och det svenska foretagslivet! Jag menar emellertid att hela arets budget sadan den nu ar presenterad ar en sa industri- och foretagsvanlig budget att regeringen i det fallet
c
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klart har deklarerat sin standpunkt. Jag vet inte vad anledningen at till att
kursnivan pa Stoekhoims fondbors nu ligger sa lagt. Men for tre-fyra ar sedan
foreslog jag att vi skulle ha en evig realisationsvinstbeskattning pa aktier. ·Det
var naturligtvis en torped under arken. Oeh da rakade borskurserna ner sa att
de till oeh med lag lagre an de gor i dag. Men sa smaningom kom allmanheten
anda underfund med att det inte var sa farligt; samhallet kommer att besta oeh
utveeklas vidare. Svenskt naringsliv kommer att arbeta under goda oeh gynnsamma forhallanden. Oeh for ett ar sedan lag borskursen pa Stoekholms fondbors praktiskt taget utan undantag pa toppen. Nu ar vi nere igen. Men det vander. Det gor det ailtid; det ar inget tvivel om det. Ty egentligen ar det ju inga
sakliga varderingar som avgor var borskurserna skall ligga, utan det ar vad
man tror.
Det lag givetvis nagot i vad. Ragnar Bentzel sade; manniskor gar omkring
oeh ar radda for att detta gamla palitliga samhalle skall bli nagot alldeles nytt
oeh okant framover. Fran regeringens sida har vi ett behov av att tala om att
det inte ar fraga om nagra sadana forandringar i en val inarbetad biandekonomi som fungerar till medborgarnas fromma. Dessutom kan Ragnar Bentzel
sjalv hjalpa till pa sin egen hemmamarknad - oeh inte bara dar utan litet
varstans i landet, eftersom det just ar ungdomarna vid vara universitet oeh hogskolor som till stor del utgor plantskolan for den agitation som skrammer foretagarna att tro, att nu blir det nagot helt annat av de politiska livet.
I fraga om prisstoppet har jag i finansplanen skrivit att avsikten ar att forsoka losa den fragan, oeh jag tror att den bara kan losas nar vi har kommit
narmare en uppgorelse i loneforhandlingarna.. De fragorna tror jag maste
"timas" tidsmassigt - jag anvander det dubbeluttryeket for· att understryka
vikten av att fragorna loses pa samma gang. Lontagarna vill sakert inte kopa
grisen i saeken. De sager: Vi har svart att gora upp, om vi inte vet vad regeringen gor med prisstoppet. Oeh regeringen sager: Vi vet inte vad vi skall
gora med prisstoppet, eftersom vi forst maste ha en battre overhliek a:v vad det
hlir av arets loneforhandiingar.
Jag viII oeksa varna for att ga ut med en forklaring - professor Bentzel
kan gora det, ty han ar i den avundsvarda situationen att han kan tala som
vetenskapsman, oeh en sadan har alltid vissa privilegier oeh preferenser nar det
galler att tala om ekonomiska: ting som en finansminister av naturliga skal
inte har - oeh saga, att om det hlir ett for kraftigt genomslag pa ionesidan,
sa finns det ingenting annat att gora an att andra vaxelkurserna. Om finansministern gar ut oeh sager det, sa blir·· det headlines i varenda tidning i more
gon, inte bara har utan oeksa pa andra hall: "Finansministern i Sverige annonserar en forandring i vaxelkurserna." Oeh vi har inte rad med de spekuiationsungar som en sadan deklaration skulle fora med sig. Dessutom menat jag att
i den bundna situation som vi nu befinner oss, dar vi har var paritet i vaxelkurserna med andra nationer oeh vart utgangsHige sannerligen inte ar samre
an andras behover vi over huvud taget inte tala om nagon vaxelkursforandring
- eller devalvering, for att tala klarsprak.
Claes Erik Odhner tog sedan upp fragan om konsumtionshojningen i forhallande till ti'llvaxten. De fragorna skall emellertid herr Odhner oeh jag debattera pa ABF i morgon kvall, oeh darfor ar det naturligt att jag gar forbi
den saken myeket hastigt. Vi ska'll ju ha nagot att saga varandra oeksa i more
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gone Men svaret dar blir ungefar detsamma som tidigare: ar man i en situation
dar man behover forstarka bytesbalans· oeh handelsbalans, sa ar det klart att
konsumtionen maste hallas lag - jag hoppas overgangsmassigt.
Men sa sade herr Odhner: Om det da visar sig att prisstegringarna utifran
hlir hogre an vi raknat med, vad gor vi da? J a, det ar val bara att acceptera
<let. Vi har ju inga moj'ligheter att paverka en utlandsprisstegring; den kommer givetvis aU sla igenom pa var inhemska prisniva. Och den kommer ocksa
att "torka upp" en del av den kopkraft som finns i konsumtionsledet. Om den
prisstegringen blir for kraftig kan man alltid latta pa nagra skruvar. Och det
behover jag sannerligen inte be om hjalp med. Tvartom kan jag garantera att
manga tj anstvilliga da kommer att sta till forfogande.
Om man tycker att arets budget ar for restriktiv och att den borde vara litet
mera liberal, sa viII jag saga att jag har en annan uppfattning. Budgeten skal1
galla under en tidsperiod som borjar om sex och slutar om arton manader,
och alla tecken tyder pa att vi pa nytt far en uppstramning i den internationella konjukturen under tiden. Men naturligtvis kan man, som herr Odhner
sade, onska mera harmoni i de fyra aktstycken som det har talats om: konjunkturinstitutets hostrapport, langtidsutredningen, nationalbudgeten oeh finansplanen. Jag kan dock forsakra att det ar oandligt mycket mer som forenar
an som skiljer dem at. Och vi har ju en fri fors~"'1ing, och vi har en ratt for alIa
skribenter att dra egna slutsatser. Vi ar ju inte heller stopta i samma form.
Det ar den enkla forklaringen. Man skall ocksa tanka pa att alla dessa aktstycken inte fardigstalles salntidigt. Vi arbetar som bekant i en verldighet som
standigt forandras, och det kan ocksa vara en forklaring till att det finns -vissa
skiIInader i nyanserna.
Slutligen sade Gunnar Eliason i sitt inlagg att jag inte hoU mig till finansplanen. Det ar moj ligt att jag inte gj orde det ord for ord, men jag gj orde det
i alIt vasentligt. Och tonfall oeh ansiktsuttryck kanske gor att man far ett annat
intryck av min framstallning fran denna talarstol an nar man sitter i sin egen
kammare och noggrant studerar finansplanen. I sa fall ar det emel'lertid bara
korrektyrforandringar det ar fraga om, och dem far man faktiskt acceptera vid
en sadan j amforelse.
Likasa tyckte docent Eliason att politiken mojIigen var for restriktiv. Den
saken har jag dock redan svarat pa och behover inte upprepa. Och jag kommer
i fortsattningen att forharda mig for alIa de skalkar som lockar och som
sager att jag skall gora budgeten mera generos. Jag kommer att fa kampa hart
i riksdagen for att halla den sadan som den nu are Men, som jag sade, det ar
lattare att lossa pa skruvarna an att dra at demo Det ar klok politik for en
finansminister att fol j a den regeln.

-/Professor Sven-Erik Johansson: Herr ordforande! Tidigare talare har har
varit nationalekonomer. Deras divergerande uppfattningar har kommit till klart
uttryck nar det gallt att vardera utvecklingen under 1960-talet. En foretagsekonom har en mera entydig bild av naringslivets, speciellt den konkurrensutsatta delens, utveckling under samma tid. Den ar ocksa dokumenterad av EFOutredningen. Dar ar det fastslaget att perioden 1960-1968 karaktariserades· av
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en genomsnittligt sett allman rantabilitetsnedgang. Anledningen hartill ar ocksa utredd: Lonerna har stigit snabbare an produktiviteten och priserna har
okat. Tillvaxten i foretagen har med andra ord varit otillracklig for att mojliggora den pa grund av arbetsmarknadens krav nodvandiga produktivitetsokningen. Dar har vi ett notskal bakgrunden till den lonsamhetsutveckling vi haft
och som varit nedatgaende under 1960-talet, med en viss aterhamtning 1968
och 1969.
Konsekvenserna harav har kommit tiU uttryck i foretagens kapitalstrutur.
Jag skall har forsoka illustrera det med utgangspunkt fran uppgifter ur Skandinaviska Banken kvartaltidskrifts bokslutsanalys av de ca 75 storsta handelsoch industriforetagen, efter j ustering och korrigering for de forandringar som
gj orts i lagerreserver, investeringsfonder och liktlande. Det visar sig att de totala tillgangarna liksom omsattningen, under perioden 1965-69 har vuxit
genomsnittligt 8-9 procent per ar, skulderna med ca 12 procent per ar och det
egna kapitalet med 5-6 procent per art Skuiderna har saledes vuxit nagot mer
an dubbelt som snabbt som det egna kapitalet. Detta betyder att det under 60talets senare halft har blivit en ganska radikal forandring i foretagens kapitalstruktur. I slutet av 1969 och vid ingangen av ar 1970 hade salunda ett stort
antal foretag duhbelt sa mycket skulder som eget kapital medan situationen
under 1960-talets tidigare halft karaktariserades av att skulder och eget kapitaI
var ungefar lika stora. Har har vi a'lltsa under en anmarkningsvart kort period
fAtt en mycket vasentlig strukturforandring. Och anledningen hartill ar mycket
enkel. Jag skall har bara ta ett exempel for att illustrera vad det ar som ligger
bakom. Jag har valt exemplet sa att siffrorna ungefar aterspeglar lnin gissning
om hur verkligheten genomsnittligt gestaltat sig.

Tillviixt (per ar)
Tillgangar
8%
Skulder
11 %
Eget kapital (EK)
5 %
Rantabilitet pa EK 8%
-Utdelning i % av EK
4%
+Nyemission i 70 av EK 1 %

----5

%

Jag utgar ifran en tiUvaxttakt av 8 procent for totala tillgangar (totalkapitalet) som ett minimum for att astadkomma den produktivitetstillvaxt som
erfordras for att kunna mota arbetsmarknadens krav pa loneokningar.
Tillvaxten av eget kapital bestammes av tre faktorer: rantabilitet pa eget
kapital, utdelningar och nyemissioner. Den rantabilitet, som de storre foretagen har haft under senare delen av 60-talet, ligger genomsnitt'ligt gissningsvis
snare under an over de 8 procent (efter skatt) som antagits i exemplet ovan.
Utdelningarna har forutsatts motsvara halften av vinsten, vilket ar en ganska
realistisk storleksordning. Nyemissionerna har under 60-talets senare del varit
i det narmaste negligerbara. Har har de antagits utgora 1/4 av utdelningarna,
eller 1 procent av det egna kapitalet. Vid dessa forutsattningar erhalles saledes
en ti'llvaxt av eget kapital med 5 procent. Detta ar 3 procentenheter lagre
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an tillvaxten i totalkapitalet (8 procent). Skulderna maste saledes vaxa desto
snabbare. Eget och frammande kapital antas i utgangslaget vara lika stora,
varfor skulderna maste vaxa med 3 procentenheter snabbare an totalkapitalet
och saledes mer an dubbelt sa snabbt som det egna kapitalet. Detta kan ses
som en enkel illustration till en typisk utveckling for foretag under 60-talet,
speciellt dess senare del, och en forklaring till utgangslaget for 70-talet.
Finansministern sade att probiemet ar inte bara att leda hasten till vattnet
utan ocksa att fa honom att dricka. Det ar kanske mera adekvat att saga, att
man leder vattnet till hasten. Vad man talar om ar att dra en ledning till foretagen, namligen den som innehiUler ett slags vatten, skuldvattnet - "S-vattnett",
som kanske delvis ar statligt vatten. Liknelsen med hasten och vattnet anknyter
just till vad jag nyss illustrerat. Ett foretag kan inte finansiera sin ti'llvaxt
enbart med skulder. Det leder bara till ytterligare forskjutningar i kapitalstrukturen - som vid ingangen av 1970 var en helt annan an vid ingangen
till 1960-talet.
Om foretagens problem skall kunna Iosas, maste til'lvaxten av eget kapital
bringas upp pa en niva som ligger narmare totalkapitalets tillvaxt. Detta kan
ske antingen genom forbattring av rantabiliteten - som nu gissningsvis hos
ett flertal storre foretag ligger ungefar i hoj dIned eller obetydligt over obligationsrantan - genom lagre andei utdelad vinst eller genom en aktiv aktiemarknad med nyemissioner.
En hogre emissionsaktivitet pa aktiemarknaden synes forvisso vara onskvard. Men kan denna uppnas utan forvantningar om forbattrad rantabilitet
hos foretagen? En restriktivare utdelningspolitik synes knappast vara realistisk
i dagens aktiemarknad och torde i varje fall vara oforenlig med onskemalet
om storre volym av nyemissioner. I Japan ar andelen utdelad vinst storre an
i Sverige, samtidigt som det dar ar en sj udande emissionsaktivitet, sammanhangande med hI a det stora hushallssparandet. Beskattningsforhallandena ar
givetvis ocksa av betydelse. I Sverige ar det fran aktieagarsynpunkt foga rationellt att erhalla heskattningsbar utde'lning fran foretaget och samtidigt tillskj uta
kapital tjll foretaget i samband med nyemission.
For a:tt tilIvaxttakten for det egna kapitalet skall kunna forbattras erfordras
enligt min hedomning att foretagen inom den konkurrensutsatta sektorn kan
aterhiimta den rantabilitetsforsiimring, som intraffade under 1960-talet p g a
gapet menan a ena sidan Ioneokningar och a andra sidan produktivitetstillvaxt
och prishojningar.
Det ar pa detta satt som en foretagsekonom bedomer utvecklingen under
1960-talet och ser pa prohlemet hur vi skall fa hasten att dricka "hlandat"
vatten, inte enhart elIer huvudsakligen "S-vatten".

-/Arkitekt Carl Nor-dUng: Herr ordforande, mina darner och herrar! Jag har
begart ordet for att saga nagra ord om ett ganska allvarligt problem som
inte har herorts har i kvall, niimligen konjunkturutjamningsfragan.
For 20-25 ar sedan sysslade herr Strangs foretradare i ambetet med
nagonting som kailades for planhushallning. Den innebar som bekant att man
funnit pa medel att jiimna ut ojamnheterna i konjunkturerna. Dar gaIlde det
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alltsa inte huruvida andarna skulle komma elIer inte; man visste att de skulle
komma. I dag ar laget ett helt annat. Nu ar vi i handerna pa utlandet. Vi
fragar oss nu med oro: Vad har utlandet i heredskap at oss i form av konj unkturnedgangar elIer -uppgangar? Det ar litet svart att forsta hur det gar
tin nar man importerar en hegynnande konjunkturnedgang. Vi ar ju dar
nu, efter det att var export en tid har varit hattre an nagonsin. Det ar verkligen
egendomligt att konjunkturnedgangen utifran anda har natt oss.
Aven inflationen tyeks komma utifran. For en enkellekman ar det underligt
att Sverige alltid maste anpassa sig till utlandet. Om valutorna i utlandet gar
ned och priserna stiger, sa borde ju ratta sattet vara att vi har i Sverige hojde
var valutakurs. Det har andra lander gjort, t.ex. Tyskland. Vi har val ocksa
gj ort det nagon gang tidigare.
Men trots al'lt tal om utlandet tycker jag anda att det finns litet av interna
konjunkturaspekter i nationalhudgeten. Herr Strang namnde ordet marginaler,
oeh det ar just marginalerna som fran konjunktursynpunkt sa latt kan peka
at ena eller andra hallet. Vi har j u i nationalbudgeten ganska manga poster
som kan sagas vara marginalposter. Vad ar t.ex. investeringarna annat an
en marginell okning av kapitalstoeken? Den stocken har lange varit mycket
store Vi har haft fred i Sverige under langa tider, och vi har inte fatt nagot
kapital forstort. I 30 ars tid har vi oavhrutet okat vart kapital med standigt
storre belopp.
For manga ar sedan fiek vi en konjunkturnedgang. Da kunde vi marka att
det fanns rikligt med kapital. Vi har nu skolor och sjukhus i mangd, och det
sags att vi skall hygga annu mer. Men ingen tror Hingre att detta kommer
att hetyda, att ungdomarna kommer att lara sig engelska hattre, eller att rakna
hattre, eller att manniskorna hlir friskare, att lungeancern gar tillhaka, eller
att gonorren kommer att minska osv. Nej, i stort sett hygger vi sjukhus diirfor
att vi skall bygga sj ukhus. Men till s'Iut kanske det hlir omodernt att bygga
hara for att hygga. Och det aUra varsta - som ocksa kommer fram i den
nu publicerade nationalbudgeten - ar att vi under det gangna aret har haft
en lagerokning pa over 5 miljarder, dvs. mer an hela bruttonationalproduktokningen under ett are De pengarna har vi anvant hara for att bygga upp
vara lager. Ingen vet i dag hur stor lagerstoeken ar, men man kan anda forutsatta att 5 milj aIder betyder ett marginellt paslag pa lagren med mera an
10 procent - oeh detta ovanpa en lagerniva 80m redan forut var hog.
Herr Strang sade i TV i gar att vi j u kan tappa av de dar lagren och forhruka litet av den stora mangden lagervara. Men i nationalbudgeten har
samme herr Strang raknat med en ytterligare paspadning av Iagren med 2,7
miljarder, och en sadan ytterligare okning synes mig skulle komma att utova
ett oerhort starkt tryek pa konj unktursituationen. Jag vill darfor sluta med en
fraga till herr Strang: Vilken version skall vi tro pa? Kommer vi att ga in
for att tappa av iagren, eller ar det meningen att oka lagren ytterligare och
darmed utova ett tryck som i det langa loppet kan hetyda produktionsminskning och en verkligt skarpt konjunkturnedgang?

-/Direktor Rolf MiIlqvist: Herr ordforande! Flera talare har varit inne pa
prohlemet med den heraknade loneokningen pa 10 procent och okningen av
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den disponibla inkomsten med omkring 1 procent. Professor Bentzel var orolig
for att Nationalbudgetens kalkyler om konsumtionen inte skulle halla. Den
raknar med en konsumtionsokning pa 3 procent, trots att okningen av den
disponibla inkomsten som sagt beraknats till hara 1 procent. Bentzel befarar
att 'loneokningen kommer att bli kraftigare an heraknat samt medfora en
storre konsumtionsokning an 3 %. Jag har haft samma funderingar och forsokt att granska finansplanen oeh nationalbudgeten fran den synpunkten. Da
har jag gj ort en berakning, som jag har viII redogora for.

RXKNEEXEMPEL
NEITOEFFEKT AV 1 % EXTRA GENERELL LoNEHoJNING
"Makroekonomisk marginalskattekvot"
Aterstar av lonehoj ningen
Makroekonomisk genomsnittsskattekvot
Aterstar i genomsnitt
Nominell hojning av hehallen lon, 0,41/0,80
Genomslagseffekt pa priserna av 1 % extra lonehojning
Reell effekt for lontagarna

59
%
0,41 %

20

%

80
%
0,51 %
0,50 %
0,01 %

I nationalbudgeten finns det ett begrepp angivet som kallas for makroekonomisk margina'lskattekvot. Det ar ett for mig helt nytt hegrepp; mojligen
ar det nytt ocksa for andra har i salen. Vi vet alIa vad marginalskatter are
Makroekonomisk marginalskattekvot ar vad som hander med hela samhallsekonomin vid en inkomstokning. I nationalbudgeten har man raknat med
att 59 procent av inkomsterna tas bort i form av skatt. Nu finns det emellertid
vissa hakar i denna herakning som gor att det inte ar sakert att det stammer
vid en extra enprocentig loneokning i ar, men som en approximativ uppskattning kan den nog anda godtas. Da aterstar alltsa av varj e loneokningsprocent
0,41 procent.
Vid herakningen av mojligheterna att hoja konsumtionen far man emellertid
ocksa ta hansyn till vad genomsnittsskatten ar, sa att man kan se paslaget dar.
Det ar ~issa svarigheter att hedoma den, darfor att det ar osakert vilka transfer,reringar som ska'll tas med. Men om man uppskattar genomsnittsskattekvoten
till 20 procent, sa ar det i genomsnitt 80 procent som totalt aterstar. Da far
vi fram att 1 procent i loneokning ger totalt 0,5 procent okning av de disponibla inkomsterna.
Sedan ar fragan hur stor genomslagseffekten pa priserna blir av I procents
loneokning pa toppen. Dar har vi ett prohlem som ar mycket svarpenetrerat.
Men totalt raknar man i nationalhudgeten med nagonting av storleksordningen
0,25-0,30 procent som genomslagseffekt. Da ligger det dock i hotten att man
kan ha'lansera loneokningen med rationaliseringar. Det som kommer pa toppen
kan man inte klara med en sadan halansering. I exemplet ar det raknat med
0,5 procents genomslagseffekt. Och da, professor Bentzel, blir det bara 0,01
procent som blir over till okad kons'lmtion av varj e procents loneokning.
Detta ar visserligen ett rakneexempel med manga osakra faktorer, men efter
vad jag kan forsta ar det anda nagonting som finansdepartementets experter
horde foreHigga avtalsforhandlarna. Och det ar inte detsamma som att blanda
sig i avtalsforhandlinga.rna om man klarar ut vi'lken effekten ar for hela sam-
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hallet om lontagarna far 1 proeents loneokning. Det ar som synes en relativt
liten konsumtionsokning som uppnas. Aven om loneokningen blir 15 i stallet
for 10 proeent blir darfor okningen av den disponibla inkomsten mycket liten.
loch for sig indikeras detta i viss man av det forhallandet att nationalbudgeten anger att en 10-procentig okning av ionerna bara ger en okning pa 1
proeent av den disponibla inkomsten.
Sedan vill jag oeksa nagot berora en annan fraga, som flera talare redan
har varit inne pa, namligen utveeklingen av arbetskraftresurserna. Langtidsutredningens siffror visar den totala arbetskraftutveeklingen pa vissa huvudposter.
ANTAL SYSSELSATTA INOM OLIKA NARI~{GSGRENAR
Utdarg ur 1970 ars langtidsutredning.
Siffrorna anger 1.000 tal personer.
1970
1960

Jordhruk oeh fiske
Industri
Offentliga tj anster
PRODUKTIVITETSFoRANDRING
Enligt langtidsutredningen. Forandring
1950--60

477
1.108
445

258
1.125
754

1975
(prognos)
191
1.070
939

% per are

1970-75
(prognos)
J ordhruk oeh fiske
3,0
4,8
6,4
6,4
Industri
4,0
7,8
7,6
7,6
Offentliga tj anster
0,0
0,4
0,0
0,2
Vi finner av dessa uppgifter att j ordhruk oeh fiske under 1960-talet
har minskat kraftigt, industrin har statt stil'la, oeh offentliga tj anster har okat
kraftigt. Nu raknar man i langtidsutredningen med att vi IDaste tappa av
oeksa fran industrin, som alltsa forutom arbetstidsforkortningen oeksa far
kanna av en viss minskning av arbetskraften for att vi skall kunna klara av
det nodvandiga tillflodet till de offentliga tj ansterna. I anslutning till vad
Claes Erik Odhner har sade om differenserna mellan prognos oeh pian viII
jag fraga: Innehar finansplanens berakning att de statliga tj ansterna under
1971 bara kommer att oka med 2 300 personer oeh att man tamligen radikalt
har lagt om planerna oeh nu syftar till en vasentligt mindre okning av de
offentliga tj ansterna an vad langtidsutredningen forutsatt? Enligt langtidsutredningen skulle redan den prognos som dar gjorts innebara en langsammare okningstakt an i myndigheternas p'laner.
En sak till hor sagas, namligen den att den vasentligaste okningen under
de senaste aren legat pa den kommunala sektorn, men i nationalbudgeten star
det mycket riktigt att statsmakten har det reella ansvaret for myeket av det
som hander inom den kommunala sektorn. Fragan ar alltsa hur man staller
sig till detta problem, som framtrader tydligare under senare delen av 1970ta1et. Ar man installd pa att bromsa exp·ansionen av de offentliga tj ansterna,
eller raknar man med att efter hand kunna tappa av arbetskraft fran industrin
i allt snabbare takt? Detta ar det kanske storsta oeh mest komplicerade pro1960--65

1965--70
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hlemet for narvarande i den svenska ekonomin, att det inte gar att stoppa
okningen av de offentliga tjansterna. I varje fall inte utan mycket smartsamma
ingrepp.
SIutligen finns det i langtidsutredningen en tahell som visar den beraknade
produktivitetsutvecklingen inom olika hranscher.. Dar har de offentliga tj ansterna liksom tidigare upptagits med noli, men utredningen reserverar sig i texten
oeh sager att det kanske yore riktigare att saga 2 a 3 procent. Man far emellertid da som en sidoeffekt en extra 2 a 3 proeents arlig konsumtionsokning for
de offentliga tj ansterna, eftersom man hittills alltid har underskattat produktivitetsokningen dar. I ar har man raknat med 4 proeents okning i offentlig
oeh 3 p·rocents okning i privat konsumtion. Om man i stallet hade raknat
med 2 a 3 procents produktivitetsokning for de offentliga tj ansterna, sa skulle
stallningen ha varit 6 a 7 proeent mot 3. Hur som heIst ar det en uppenbar
svaghet att man egentligen inte har nagot begrepp om produktivitetsutveckHngen nar det galler de offentliga tj ansterna.
Jag uppfattar programbudgeteringen som ett £orsta forsok, oeh det ar heklagligt att man av finansplanen far sa daligt grepp om utveeklingen av forsoket. En myeket stor fraga som ar sammankopplad med det problem jag har
berort ar alltsa: Hur skall vi fa en produktivitetskontroll nar det galler de
offentHga tj ansterna ?

-/Direktor Rune Hagbarth: Herr ordforande, mina darner oeh herrar! Vi
horde av finansministern att det hade ratt en nagot uppskarrad stamning bland
foretagarna oeh att de sag litet pessimistiskt pa utveeklingen - vilket inte
skall vara befogat med hansyn till den radande verkligheten. I egenskap av
foretagare viII jag garna berora den fragestallningen. Den belystes oeksa pa
ett intressant satt av de uppgifter som professor Sven-Erik Johansson Iamnade
om sj aIvfinansieringen hos foretag. Det var bara bp;klagligt att tiden inte
medgav honom att vara annu mera utforlig.
Vi sC;ltt i denna sai for atta-tio manader sedan oeh han presenterade da
for os§ motsvarande siffror for mindre oeh medelstora foretag. Den gangen
fiek vi oeksa se hur de nya skattema, hI a arvsskatten, skulle komma att paverka foretagandet. Om man har det materialet i minnet oeh samtidigt vet
i vilken utstraekning foretagarna har i Iandet ar villiga att salja vad de byggt
upp, sa kanske man har' en annan uppfattning om den namnda uppskarrade
stamningen - som ju skulle ha varit av overgaende art. Av den anledningen
tror jag det skulle vara vardefullt att fa helyst vad man fran regeringspartiets
sida vi!'1 gora for att fa hort den uppskarrade stamningen oeh fa foretagarna
att kanna att det "gyllene" 1960-talet bor kunna fortsatta aven under 1970talet och gora det deeenniet sa gyllene att foretagarna inte har nagon onskan
att gora sig av med sina foretag oeh resa bort fran landet.
Jag skulle nu vilja ga in pa en fraga i anslutning till diskussionen om valutareserven. Nar man far heskedet att prohlemen delvis ligger i forhallanden
i utlandet dyker en fragestallning upp som jag garna viII dra fram, sarskilt
som det taIas om att hristen pa kapital pa hemmamarknaden skall kompletteras
med Ian utomlands. Det galler fragan om kursforandringarna som vi redan
snuddat vid.
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Den svenska kronan har under det gangna aret 'legat exceptionellt illa till
nar det galler terminsaffarer. Ett slag under aret lag den italienska liran annu
samre, men enligt en rapport som jag har fatt fran en stor bank i Sehweiz
ar den svenska kronan nu i sarsklass samst, alltsa dyrast att kurssakra. Detta
Ieder till att de foretagare som skall lana i utlandet - om tillstand hartl'll
meddelas - loper en latent risk att dra pa sig ytterligare belastning av en
kursandring eller kurssakring utover de andra riskelementen. Darfor vill jag
nu sta'lla fragan: Ar det skaligt aU foretagen skall bara denna extra risk beroende pa den daliga svenska ekonomin?

-/Finansminister Gunnar Strang: Herr ordforanae! I denna osedvanligt
langa debatt med endast ett fatal tappra ilhorare kvar i salen pa sluttampen
skall jag fatta mig myeket kort.
Professor Sven-Erik Johanssons lysande lilla foretagsekonomiska forelasning
har jag i oeh for sig ingenting att invanda emot. Mojligen skulle jag viIj a
gora den HIla erinran att om man ser pa siutet av 1950-talet eller borjan pa
1960-talet oeh tar det .som utgangslage, sa var ju det Higet ovanligt gott. Professor Johansson uttryekte det sa att foretagen var skuldfria; de var faktiskt
till 100 proeent sj alvfinansierande. Ja, det var for bra for att vara uthalligt
santo Det kunde inte halla i langden. I dag ar ioretagen i sin lanefinansiering
nere i ett medelnormalt iage, internationellt sett.
Det ar oeksa riktigt att egenfinansieringen i den japanska industrin ar lag
oeh lanefinansieringen hog; om vi alltsa ser pa hur investeringskostnaderna
finansieras med eget oeh lanat kapital. Dar ligger j apanerna lagst nar det
galler eget kapital, trots de gynnsamma aktiefinansieringsmoj ligheterna. Men
nu ar det sa att vid vissa tillfallen finns det forutsattningar for nyemissioner,
vid andra tillfallen inte. Nar jag giek ut med liberaliseringen i fraga om mojligheterna att fa avdrag for utdelningen vid nyemissioner - alltsa en tillampning av vad man brukar kalla Annell-lagen - sa fiek vi ju en osedvanligt
stark nyemissionsverksamhet pa aktiesidan. Den fragan tror jag att man far
se som direkt sammanhangande medden aktueHa kursen. I dag ar det ingen
som ger ut nyemissioner, nar kurserna ligger vid pari, ofta till oeh med knappt
det.
Men om nagon velat ga ut med nyemissioner, lat mig saga for ett ar sedan,
sa hade man sakerligen kunnat fanga upp en hel del kapital med det kurslage
som da radde. Om vi kommer tillbaka till battre borskurser finns det heIt
sakert forutsattningar att skaffa pengar den vagen. Men det ar rnojligt att
det tarvas litet av en rehabiIitering av aktieinnehavet, sa att det inte blir skarnfigt att aga aktier. Det har kanske funnits en filosofi at det hallet som har
brett ut sig i sin propaganda under den senaste tiden.
Detta ar egentligen den enda kommentar jag vill gora; i ovrigt ger jag en
komplimang till professor Sven-Erik Johansson for hans snabba oeh overskadliga foretagsekonomiska forelasning.
Herr Nordling stallde sedan den direkta fragan: Kommer vi att oka lagren?
Han har funnit en motsattning i mitt TV-anforande oeh det som jag har skrivit
i finansplanen. Ja, det ar riktigt. Jag kan oeksa saga att detta ar den enda
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punkt i finansplanen dar jag ar minst saker i spadomarna framover. Det ar
forutsatt att vi far en lagerokning aven under 1971 med 2,4 milj arder, oeh
jag har ibland fragat mig om det ar mojligt att rakna med en sadan okning,
samtidigt som vi raknar med snabba vaxlingar i resultaten pa varu- oeh handelsbalansens samt bytesbalansens omraden. Det ar moj ligt att vara vanner
bland experterna har tagit i litet for hart pa den punkten, oeh det ar som
sagt dar som jag ar minst saker. Men jag vagar inte desavuera mina ekonomiska radgivare; foljaktligen star det som det star i finansplanen. Men det
ar osakert om vi kan uppfylla vad dar star. Om vi traffas har igen nasta ar
far vi se hur det har gatt.
Nar jag sitter i TV-rutan oeh skall beratta pa 20 minuter vad vi nu har
hallit pa med har att diskutera i tre timmar, sa far jag naturligtvis gora forenklingar i min framstal'lning. Jag tilIat mig oeksa saga att de forenklingar
som da maste goras givetvis ibland gar litet for langt. Jag ar medveten om
att jag vid senaste tillfallet sade, att om vi har en ordentligt tilltagen lageruppladdning, sa bor vi kunna spekulera i en viss konsumtion darav, nar vi
pa langre sikt skall reparera var daliga bytesbalans. Men det behover inte
ses som nagon motsattning i oeh for sig; det ar den forklaring jag kan gee
Till herr Hagberth vill jag sedan saga att de sma oeh medelstora foretagen,
vilkas talesman herr Hagbarth ar, har val i sina ekonomiska redovisningar
haft det relativt besvarligare an de stora under kreditatstramningsperioden.
Det tvivlar jag inte pa. Men avsikten ar - vilket jag oeksa framholl i mitt
in'ledande foredrag - att med speeiella atgarder forsoka solagera dem pa
kreditmarknaden, pa sa satt att det institut vi har tillsammans med bankerna
i finansplanen garanteras en utlaningsexpansion av samma storlek som vi
slappte loss under sista hiilften av 1970. Nar oron bland smaforetagarna var
som mest pregnant val' orsaken det skatteforslag som jag fatt fran en kunglig
kommitte, oeh jag erkanner att det forslaget var sapass frant mot famiIj eforetagen - vid arvsskiften oeh nar det gallde formogenheter - att jag tvingades
foresla riksdagen en annan losning pa de fragorna.. Nu haIler man i arvskattekommitten pa att arbeta fram en annan 'losning. Men jag tror aU jag kan
lugna herr Hagbarth med att det blir ingen repetition av det gamla forslaget.
Kommitten kommer att ta riksdagens beslut som en anvisning om att man
gatt for Hingt. I sj alva verket har det inte heller skett nagra skarpningar vare
sig pa arvsskattesidan eller pa formogenhetsskattesidan nar det galler 90-95
proeent av smaforetagen eller familj eforetagell. Den slutliga Iosningen kommer
va'l att ga i ungefar samma stile Visserligen kan man saga - oeh det vill jag
minnas att dagells varderade ordforande uppbyggde oss med for nagot ar
sedan - att redan en oforandrad beskattning pa formogenhetsskatte- oeh
arvsskattesidan for de sma familjeforetagen i det langa loppet ar en omojlig
historia oeh en alldeles for hard oeh obonhorlig beskattning. Pa den punkten
far vi ,tillfalle att diskutera vidare, oeh sa smaningom kommer vi sakerligen
fram till en mera permanent losning.
Vad slutligen fragan om den svenska kronan betraffar - att det ar sa dyrt
att kurssakra den - sa ar det tyvarr ett resultat av att det da oeh dil kommer
en rubrik i nagon sehweizisk tidning som talar om att "nu skall Sverige devalvera". Med j amn matning av sadana sensationsrubriker utan sakligt underlag
kommer den svenska kronan att vara dyr att kurssakra.. I den man ni har nagra

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide tisdagen den 30 mars 1971
Ordforande: professor Assar Lindbeck.

Langtidsutredningarnas prohlematik
Metoder och varderingar
Ordforanden: Jag ber att fa halsa alIa narvarande valkomna och
forklarar detta Nationalekonomiska Foreningens sammantrade oppnat.
Vi har diskuterat litet i forvag hur vi skulle lagga upp dagens
debatt. Vi har beslutat oss for att gora pa foljande satt: vi deJar upp
diskussionen pa fyra olika problem med vardera en inledare, som far
tala i fern-sex minuter. Darefter forklarar jag ordet fritt for de
ovriga i panelen. Ni som sitter ute i salen kan protestera eller komma
med inlagg i stort sett nar ni viII, sedan inledarna har sagt sitt.
De fyra omraden vi tankt att ta upp ar dessa:
1. Vad ar egentligen syftet med de langtidsutredningar som vi sysslar
med har i landet? (Inledare Erik Hook)
2. Vilken metodik anvands, och vilken metodik kan man tanka sig
att anvanda i langtidsutredningarna? (Inledare Karl-Gustav Jungenfelt)
3. Politikens roll rent analytiskt: Hur tas hansyn till den ekonomiska
poiitikeni analysen? (Inledare Lars Nabseth)
4. Varderingarnas roll. Hur kommer varderingarna in? (Inledare
Clas-Erik Odhner)
Fragorna 3 och 4, om politikens roll och varderingarna, flyter
naturligtvis ihop, och darfor ar det kanske hattre att vi slar i hop de
bada punkterna och later Odhners inledning folja direkt pa Nabseths.
Da far vi i realiteten tre fragegrupper. Jag vadjar till inledama att
halla tidsschemat, eftersom avsikten ar att har fa till stand en diskussion, inte fyra monologer.
Med det overlamnar jag ordet till Erik Hook.

-jErik Hook: Herr ordforande! Med de tidsrestriktioner som har galler
skall jag bara ta upp ett par synpunkter pa langtidsutredningarnas syfte.
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Den utformning av den ekonomiska politiken SOlD framgar av statens ar'liga
hudgetar praglas i hog grad av langsiktiga uppgifter i samhallsekonomin.
De politiska instansernas uppenhara hehov av ett utredningsunderlag for sitt
handlande oeh for sina heslut tillgodoses pa manga olika satt. Stallningstagandena oeh malsattningarna. for en ekonomisk politik oeh till fragan om vilka
medel som skail anvandas gors genom utredningar i en mangd olika kommitteer, i departement, organisationer osv. Det ar ett myeket rikt forgrenat
oeh omfattande utredningsarhete som forsiggar i sadana former.
Langtidsutredningarna ar ett· led i denna utredningsverksamhet, oeh med
den arbetsfordelning som galler oeh har gaUt sedan lang tid tillbaka har man
som en uppgift at langtidsutredningen forbehallit att forsoka utreda utveeklingstendenserna oeh helysa oeh bedoma resursbehoven oeh resurstillgangarna
samt att diskutera oeh analysera avvagningsproblemen i ekonomin. Denna
uppdeining innebar oeksa att langtidsutredningarnas analyser i allmanhet gors
utifran en utgangspunkt om en oforandrad politik i vad avser mal oeh anvandningen av olika medel. Men man kan oeksa saga att det i langtidsutredningens
analyser ofta tas in oeh forutsattes sadana forandringar i den ekonomiska
politiken som jag skulle viIj a kalla for reformglidning, alltsa en utbyggnad
oeh fordjupning av de atgarder som ar vidtagna i den ekonomiska politiken
inom de uppstallda ramarna; att man al'ltsa inte forutsatter nagonting speeiellt
nytt i den ekonomiska politiken eller att nagra nya grundlaggande atgarder
kommer att vidtagas.
Det ar viktigt att komma ihag dessa utgangspunkter, oeh jag viII darfor
hetona dem alldeles sarskilt. I den diskussion som under senare tid forts om
langtidsutredningarna har det da oeh dA forts fram synpunkter oeh anlagts
aspekter, 80m ifrAgasatter om man inte skulle ga langre oeh exempelvis diskutera en ny poHtik, nya politiska atgarder samt analysera medlen harfor. Oeh
dar ar det tva olika aspekter som jag viII betona. Forst oeh framst har man
i den diskussionen ifragasatt arhetsfordelningen i utrednillgsapparaten oeh
tankt sig att langtidsutredningarna oeksa skulle diskutera nya eventuella ekonomiska atgarder. Detta innebar alltsa att man pa den utredningsapparat som
langtidsutredningarna utgor skulle overfora oeksa en diskussion av oeh en
undersokning om nya politiska mal oeh medel. Oeh da skall vi komma ihag
att formuieringen av mAl ar en uppgift, dar de politiska instanserna avgj ort
maste vara med; det ar en politisk uppgift. Att ingripa i de offentliga statliga
kommitteernas oeh departementens arbetsuppgifter ar emellertid en oerhord
utvidgning av utredningens arbetsuppgifter, oeh man kan starkt ifragasatta
om det ar en lamplig forandring att gora det.
Vidare har det ifragasatts att utredningen i samhand med sj alva utredningsarbetet .skulle ta upp oeh diskutera de grundlaggande prineiperna oeh malen.
Oeh en av de grundlaggande prineiperna for den ekonomiska politiken sadan
den i dag ar utformad oeh aeeepterad av flertalet politiska partier ar, att vi
har i landet har en stark deeentralisering av hes'luten. Alla politiska partier i varje fall de som med en. gammal terminologi kallas for demokratiska hekanner sig till ett fritt konsumtionsval, fri etableringsratt oeh fritt val av
arbete. Vi har oeksa en stark deeentralisering pa det sattet att kommunernas
frihet att hoj a skatterna oeh hestamma over sin· utgiftsprofil ar aeeepterad.
Likasa har vi en fri utrikeshandel, som maste· utgora en klar bestamning for
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hur utredningsapparaten skall utformas och vi'lka problem som dar kan hehova
tas upp till diskussion.
Man kan naturligtvis ifragasatta alIa dessa principer, men om vi skall arbeta
med ett rimligt syfte kan man ta upp problemet huruvida vi skall ha ett fritt
konsumtionsval eller inte och diskutera den saken for sig och se vad man da
kommer fram till. Detsamma kan man gora med fragan huruvida vi skall
ha 'kvar den nuvarande decentraliseringen, eller om vi vin ha en starkare
centralisering av besluten - t.ex. om foretagens investeringsbeslut, produktion osv. skall centraliseras starkare - och sa kan man utforma politiken
darefter. Hela utredningsuppgiften och syftet med langtidsutredningarna forandras da med hansyn hartill. Men i sa fall ar det an anledning att man forst
gor klart om lnan viII forandra basstrukturen i hela ekonomin och andra
pa de allmanna principerna i handlandet.
Jag har har berort utgangspunkterna med hansyn till de politiska instansernas behov, men det finns ocksa ett mycket starkt behov av hedomningar och
prognoser i naringslivet, inom statliga organ, kommunala instanser osv., och
uppenbart ar att langtidsutredningarna har en Inycket vasent'lig uppgift att
fylla nar det galler att forse olika delar av ekonomin med bedomningar av
utvecklingstendenserna, prognoser for delsektorer betraffande arbetskraft,
utvecklingen i olika naringsgrenars sektorer osv. I allmanhet kan inte de
sarskilda, decentraliserade beslutsfattarna gora dessa prognoser sj alva. De
maste goras centralt och i en konsistent form, dar man sammanfort prognoserna fran olika avsnitt och testat huruvida olika prognoser ar samstammiga
i olika avseenden. Detta maste givetvis satta sina spar i hela utredningsarbetet
och pragla upplaggningen i vasentliga avseenden. Det galler med andra ord
att tillhandahalla bedomningar och prognoser dar man diskuterar osakerheten
i prognoserna men ocksa visar vad som hander om man staller olika prognoser
mot varandra och ger en konsistent bild av hela ekonomins utveckling.
Jag tror, herr ordforande, att detta kan racka som en al'lman inledning nar
det galler 'bakgrunden for och syftet med langtidsutredningarnas arbete.

-/Ordforanden: Och vad sager ovriga deltagare om delta? Ordet ar fritt.
elas-Erik Odhner: Herr ordforande! Erik Hooks utgangspunkt nar det
ganer langtidsutredningarna - och aven for ovrigt - ar att man skall
hasera utredningarna pa en oforandrad politik, vari han dock inrymmer
nagonting som han kaHar for reformglidning. Jag ar inte helt pa det klara
med vad han menar med det, men det spelar kanske inte sa stor roll.
Erfarenheterna visar emellertid att politiken inte ar oforandrad. Det hander
saker stup i ett, vilket gor - aven det visar erfarenheten - att de langtidsutredningar som baseras pa en oforandrad politik mycket snabbt blir foraldrade. Man gor namligen nagot annat, och da stammer det inte langre.
Sedan ville Erik Hook antyda, om jag forstod ratt, att om vi hade en annan
form av langtidsutredningar, som mera narmade sig nagot av planering, sa
skulle vi forlora det fria konsumtionsvalet och komma in i nagot slags styrd
ekonomi dar vi inte sj a'lva far bestamma vad vi vill gora. Jag tror det ar en
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mycket stor overdrift att pasta att vi inte kan ha nagon annan form" av langtidsutredning an den vi nu har, om vi yin bevara var valfrihet, var handlingsfrihet och var beslutsdecentralisering.
Det finns betydande mojIigheter att bygga in en politisk planering i en
utredning av samhaIlsutvecklingen under de narmaste aren, en utredning som
dessutom bor goras rullande sa att man far den stegvis och ganska ofta anpassad till den faktiska utvecklingen. Vi vet j u ocksa att det ar svart att bedoma
utvecklingen pa lang sikt, sarski'lt i ett land med sa starkt utlandsberoende
som Sverige. Jag skall dock inte narmare ga in pa den saken, eftersom jag
val da skulle komma in pa nasta diskussionspunkt. Men det vasentliga ar att
en inbyggd politisk vilj einriktning i en langtidsutredning skulle halla utredningen aktuelI vasentligt langre och gora den mera anvandbar, som vi ser det.

-/Ordforanden: Darmed har vi tydligen kommit in pa fragan om metodiken. Om Erik Hook inte onskar gora nagon kort rep'lik nu, sa slapper jag
in nasta inledare.

-/Erik Hook: J0, jag viII pasta att Clas-Erik Odhner har blandar in flera
olika saker. Foraldringsproblemet hanger inte aIls ihop med om vi har politiska
forandringar eIler inte. Om man ser pa den senaste langtidsutredningen sa
forklarades den utdomd och foraldrad 1966-1967, men under den tidsperiod
som da hade gatt - ett eller tva ar - hade det inte skett nagon som heIst
forandring i den aIlmanna grundlaggande politiska inriktningen. Konjunkturforhailandena dessa ar gav en utvecklingsbredd som avvek fran de genomsnittsvarden som langtidsutredningen arbetar med. Men genom den andrade
konjunktursituationen de fol j ande aren fordes genomsnittssiffrorna for hela
femarsperioden upp ganska avsevart och LV:s prognoser visade sig stamma
ganska hyggligt.
Konjunkturproblematiken och avvagningen av trendforandringar samt hur
man uppfattar dem ar en sak; en helt annan ar om man skall ta in de politiska
varderingarna eller inte - aIltsa utformningen av politiken, som Clas-Erik
Odhner har var inne pa.
Det ar val helt klart - for aU nu knyta an titl LO:s bok "Sociala mal i
samhallsplaneringen" - att man kan grunda en langtidsplanering pa politiska utsagor och varderingar. Det ar en i och for sig helt respektahel installning. Men vi far dar skilja pa tva olika saker, meHan vilka man inte har gjort
nagon boskiUnad. Ta t ex den franska planeringen. Dar bygger man in prognosprocessen med deklarationer om politiska mal. I viss man har man gj ort detsamma i Norge. Men da skall vi komma ihag att oavsett om man deklarerar
vilken politik man viII bedriva i framtiden maste man ha alIa de prognoser
som langtidsutredningen innehaller - men man kan lata bli att puhlicera
dem och i statlet saga att nu varderar vi detta pa det och det sattet, och under
de omstandigheterna ger politiken den och den inriktningen.
Vissa problem som ar forbundna med en sadan ansats framgar av forhallan-
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dena i Norge. Dar ville man att den offentliga sektorn skulle oka med 3-5
procent utifran den politiska bedomning som gj ordes. Men man ville inte
tala om vilka konsekvenser en sadan utveckling innebar. Av politiska skal
tar man dar inte upp en diskussion om hela den finansie'lla strukturen och
de finansiella stromningar som den politiken innebar, t ex i form av skattehojningar. Har i Sverige, dar vi har ski'lt detta at, har vi en viss frihet att
diskutera den saken. Och da kan de politiska partierna diskutera huruvida
de viII elIer inte viII acceptera en sadan utveckling och ta konsekvenserna av
den.
Vi har alltsa har i landet sa att saga en tvastegsraket. I Norge, Frankrike
och England har man sammanfort stegen till en raket och vin inte markera
lanken dar man gor avsteg. Det finns darfor i de landerna en klar risk for
att man av politiska skill inte viII ta upp vissa problem till diskussion. I Norge,
England och Frankrike kan man finna argumenteringen: Av politiska skill
kan vi inte ta upp foreliggande fakta och publicera dem.
Har hor a1'lt8a komma in en hedomning av vilken vag man tror ar mest
effektiv. Det har i den aktuella diskussionen funnits en tendens att hlanda
ihop rekommendationer om hur man skall lagga upp utredningsarbetet (som
har hemma elIer t ex i Frankrike) med forslag om forandringar i politiken.
Med denna sammanhlandning vet man inte till slut vad man ar ute efter. Och
da hlir det en fafang diskussion, en debatt i favitsko, om man skall blanda
in det eUer inte och forsummar darmed den konstruktiva delen av debatten.
En intresseorganisation som LO bor lampligen koncentrera sig och saga att
med de utgangspunkter vi har och med de perspektiv som finns finner vi att
politiken bor andras i de och de avseendena, och vi far ta de kon8ekvenser
80m detta medfor.
Jag viII starkt poangtera sammanblandningen av de olika steg som elas-Erik
Odhner har angav, och 80m jag tror forsvarar diskussionen om syftet samt
motverkar vad man har egentligen ar ute efter, namligen att fa igang
en diskussion om den ekonomiska politiken, dess verkningar och mal.

-/Lars Nabseth: Herr ordforande! Jag viII i detta sammanhang ta upp fragan
om syftet med langtidsutredningarna. Det ar j u sa att de 'svenska langtidsutredningarna inte enbart har haft till syfte att utgora underlag for statsmakternas och den sittande regeringen poiitik, utan de har ocksa legat till
grund for planering i foretag, kommuner och organisationer. Om man lagger
in for mycket av politiskt program i langtidsutredningarna, sa uppstar det
risk for att syftet forandras. Och fragan ar da vern som driver programmet
och om man har mojligheter att driva det fullt ute
Det basta exemplet pa detta har vi i den engelska langtidsutredning for
labourpartiet som George Brown gjorde och som blev en helt omojlig utredning. Det var namligen helt uppenbart att den engelska utvecklingen inte
al'ls svarade mot vad man onskade enligt de planer som labour hade. Man
kan saga att med den upplaggning man har i dag tj anar langtidsutredningarna
fortfarande som underlag for ganska manga heslutsfattare i var ekonomi. Och
det leder till - vilket ocksa sags i LO-boken - atl skulle man hart fa in i
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utredningen den sittande regeringens politiska program sa behover vi sannolikt alternativa langtidsutredningar. Det blir en konsekvens av ett hardare
programinslag i langtidsutredningen.

(Ordforanden: Skulle varj e politiskt parti da fa gora sin egen utredning?)
Ja, man kommer val fram till det, om man driver den linjen in extreo.
Och det ar val det som ocksa Erik Hook var inne pa.

-/elas-Erik Odhner: Summan av vad Lars Nabseth sade ar val i stort sett
att politikerna ar alldeles for korrumperade for att man skall kunna ta in
deras scheman och planer i en langtidsutredning; de skall heIst hal'las utanfor.
Jag vet inte om vi skall ga darhan i vara bedomningar; det ar en vardering
som kan diskuteras.
Vad sedan foraldringsproblemet angar sa hanger det samman bade med
den forandring av verkligheten SOITI beror pa andrade konjunkturer och forhallanden som paverkar oss utifran och pa andringen av politiken och planerna
inom landet. Dar ar det helt enkelt ett bade-och. Min uppfattning ar att man
maste fanga upp bada delarna. I den man forandringen av verkligheten ar svar
att forutse far man fanga upp den genom en rullande bedomning, medan
man kan skapa en storre aktualitet genom att fran borjan bygga in de planer
och stravanden 80m politikerna vill arbeta for - naturligtvis under den forutsattningen, som ocksa har varit min, att politikerna ar tillrackligt arliga
for att ta konsekvenserna av sina atgarder. Har man olika forutsattningar
pa den punkten, sa ar jag heIt ense med Erik Hook om att man far stora
svarigheter. Men det tror jag man far aven med den typ av planering och
langtidsutredning som vi nu hare

-/Ordfora,nden: Vad politikernas arlighet angar ar det val sa aU ett visst
onsketankande nara nog ingar i deras yrke.
Betraffande langtidsutredningarna kan man kanske saga att de inte har
1ika stort informationsvarde (for foretag, kommuner och andra) som om
utredningarna i staHet presenterat utvecklingen vid en oforandrad politik,
och later foretag, hushall och andra sj alva gora en prognos om den troliga
ekonomiska politiken. Om man verkligen visste att varje regering kan driva
igenom vad den foreslar, sa yore det naturligtvis en annu battre information.
Men man ka~ j u vara litet skeptisk pa den punkten. Det finns onekligen
exempel pa regeringar som inte lyckas att heit uppfylla sina malsattningar.
Och nu over till metodiken!

-/Karl Gustav Jungenfelt: Herr odforande! Man brukar ofta beskriva
langtidsutredningen som en hetingad prognos for utvecklingens forlopp, som
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ar konsistent med olika restriktioner. Dar har vi hl.a. resurstillgangarna, som
ar en fortsattning av restriktionerna. Poangen ar da att man forst oeh framst
far fram information for dem som skall fatta beslut pa decentraliserad niva.
En annan poang ar att man kan lokalisera halanshrister och pa det sattet
framhal1a hehovet av en viss ekonomisk politik. Jag skall har halla mig till
dessa punkter oeh herora tre saker som jag tycker att det vore vardefullt att
gora annorlunda.
Langtidsutredningen 1970 och de tidigare utredningarna har fi mycket stor
utstrackning haft vad vi hrukar kalla for den ekonomiska jiimviktsmodellen
som forehild. Det karaktaristiska for den ar att man tagit ut tva centrala
egenskaper. Man har drivit disaggregeringen pa varusidan ganska langt och
valt att fora analysen i form av suceessiva enperioder - om jag sa far saga.
Det forhallandet att disaggregeringen i huvudsak ligger pa varusidan tyeker
jag aterspeglar att man t.ex. explicit faktiskt diskuterar sadana saker som
efterfragan pa diskmaskiner.
Nu ar det ju inte sa att vi normalt har en ekonomisk politik dar
vi tanker oss att direkt paverka uthudet och efterfragan pa varj e enskild
delmarknad, alltsa varu- oeh tj anstemarknad, utan det normala ar att vi later
prishildningen skota den saken. Det visar sig ocksa att man egentligen aldrig
gor nagon analys pa den disaggregeringsnivan om halansforhallandena pa
varumarknaden. Utrikeshandeln ar alldeles for hetydelsefuil for att man skall
kunna gora det. Jag upplever det darfor sa, att det inte ar den typen av ohalans
man ar ute efter, utan det ar obalansen pa resurssidan. Oeh da spelar disaggregeringen savitt jag forstar i huvudsak rollen av att formedla information
till heslutsfattarna i systemet.
Da tror jag ocksa att man skulle kunna noja sig med en bra myeket grovre
indelning. Det hetyder i forsta hand att vi har hehov av en betingad prognos,
som skal'l ge information for alIa beslutsfattare, oeh dar kan man arbeta med
grovre varu- oeh sektorfordelningar. De uppvisar ocksa i allmiinhet mera
stabila utveeklingsforlopp. Jag tror att man dar kunde ga fram med mycket
enklarp metoder, som ger i stort sett lika hra oeh sakra resultat. En sadan
ekonometrisk modell tippar jag skulle vara att foredra for att fa fram just
denna disaggregerade information. Den kan laggas upp rutinartat, och den
kraver mindre utredningsresurser.
(Ordforanden: Hur stort aggregat tanker Du Dig da?)
I varj e fall inte diskmaskiner oeh livslangden pa bilar, for att ta nagra
exempel.
(Ordforanden: Men nar det galler varaktiga konsumtionsvaror?)
- Jag kan inte pa rak arm saga, om det ar relevant i sammanhanget. Klart
ar i varj e fall att man har gatt for !lingt pa den sidan.
Daremot - och det ar den andra punkt som jag har viII ha upp - har
man inte gatt sarskilt langt nar det galler att disaggregera pa resurssidan.
Grovt sagt har man hara tre slags resurser i 'langtidsutredningarna: kapital-
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bildning i form av nytt realkapital, arbetskraft och valuta. Och jag tycker
att den nuvarande analysen i langtidsutredningen till mycket stor del bestar
i att man skriver in existerande strukturella friktionselement i framtiden.
Det gor man delvis genom att applicera en input-output-analys men kanske
framfor alIt genom att hal'la det hela starkt pa den disaggregerade nivan.
Om man skall fa fram vasentligt med information just genom resursbalansanalyser, som skall ligga till grund for att kunna formulera explicit politik
pa dessa punkter, sa tror jag att man maste bete sig nagot annorlunda. Pa
arbetsmarknadssidan ar det sjalvfal'let en fraga om uppdelning i delmarknader
och ett studium av speciella overstromningsfenomen mellan dessa olika delmarknader. Pa realkapitalsidan skulle jag vilja att man inte bara riktade in
sig pa tillskottet av realkapital, alltsa pa nybi'ldning av realkapital, utan ocksa
pa fragan om utnyttj andet i framtiden av i nuUiget existerande kapitalresurser,
alltsa pa hela fragan om vad som blir ekonomiskt obsolet inom den undersokningsperiod man ror sig med. Har har vi den gamla fragan om strukturrationalisering, och jag forestaller mig att en disaggregering Ined foretag
efter rantabilitet, produktivitet, lonebeta'lningsformaga eller liknande skulle
vara speciellt intressant. Och det finns omraden dar man direkt kan peka pa
att en sadan strukturrationalisering inte bara har ett intresse i sig, respektive
for arbetsmarknaden for ifragavarande bransch, utan dar man· kan se att det
finns ett samband med andra branscher, naturligtvis da de sektorer dar man
har ett strikt input-outputforhallande av typen skogsindustri, skogsbruk osv.
Den tredje punkten som jag har vill berora ar, att eftersom langtidsutredningarna ar den enda typ av flerarig planering som vi har, sa finns det en
poang i att dar speciellt utveckla sadana resursallokeringsproblem som man
inte 'loser genom att studera varj e period for sig, som vi gor i vara nationalbudgetar. I den ekonomiska teorin har man allmant beskrivit denna typ av
vad vi brukar kalla for flerperiodiska effektivitetsproblem genom en sorts
allmant tidsmassigt input-outputforhallande, som stracker sig over perioder.
Naturligtvis finns det sadana samband, dar man kan saga att detta effektivitetsproblem ar oerhort generellt, och da stalls val det kravet pa mig att jag skall
saga vad jag tror ar det mest centra'Ia.
Utan att dB. tranga alltfor dj upt in i amnet viII jag saga att det forefaller
som om den typ av insatsstrukturinvesteringar dar man i stort sett med en
enda typ av sadana investeringar producerar flera saker - t.ex. milj 0-, trafikoch allmanna produktionsforutsattningar for naringslivet - troligen ar ett
omrade dar man, om man valde ut dem och studerade dem partiellt, eventuellt
period for period utan nagot inbordes samband, skulle fa ett resu'ltat for vad
man skall gora. Om man valde att studera den samlade utvecklingen av denna
grupp av faktorer, skulle man troligen komma till helt andra resultat. Och
da skulle man kunna kostnadsminimera resultatet pa ett helt annat satt.
Sedan far man naturligtvis pa detta omrade heit allmant utveckla samma
fantasi och listighet som langtidsutredningarna i sig sjalva representerar och
lokalisera nagonting som man hara kan hitta genom att ha en hypotes om vad
som kommer att handa.
Ja, detta var alltsa de tre punkter som jag ville berora nar det galler en
mera rutinartad upplaggning av varumarknadsprognoserna, sektorprognoserna
sa att saga, som skall fyIla ett informationsbehov, en viss aggregering och
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intensivare analys av resursbalansen, bade arbetsmarknad och kapitai, plus
analyser av flerperiodiska effektivitetsproblem.
Slutsatsen tror jag blir att det egentligen inte finns en modeH for langtidsutredningen, utan varje problem kraver sin egen analyse Man far nog acceptera
att vi har har behov av delstudier, som var och en sa att saga lever sitt eget
liv utan denna valdigt fina inpassning i totalsystemet som den nuvarande
langtidsutredningen uppenbar'ligen are Man kan, menar jag, enligt denna hypotes bli for konsekvent i sin analyse
(Ordforanden: Du viII alltsa ha en nagot mer essaistisk upplaggning med
koncentration pa nagra som Du tycker strategiska problem for langtidsutvecklingen i stallet fOT att fylla alIa boxar i ett stort system? )

Karl Gustav Jungenfelt: Ja.

-/Erik Hook: Jag har sjalvfallet inte mycket att invanda mot Karl Gustav

J ungenfelts tre punkter. ,Den forsta punkten, att man har gatt for langt i
disaggregering, sammanhanger ju med syftet att tiHgodose ett behov av
prognoser och utvecklingsbedomningar for en mangd olika sektorer. Det ar
en enorm efterfragan pa nedbrutna prognoser i olika avseenden, och det ar
helt klart att 'det behovet maste tillgodoses pa ett eHer annat satt och att det
lampligen sker i sadan har form.
Om vi sedan ser det isolerat ur den ekonomiska politikens synpunkt, att
man skuIIe kunna arbeta med storre aggregat, sa haller jag helt med om det.
Det ar ocksa vad man forsoker gora. Vi hal' arbetat pa att fa en al'lman modell,
sa att vi kan folj a upp och lattare bearbeta vissa delproblem samt se utvecklingell. under olika forutsattningar. Och det innebar inte en lika stark disaggregering. Bada dessa behov maste pa ett eIler annat satt tillgodoses. Det ar
alldeles klart att om man gor en langtidsutredning vart femte ar, sa kommer
helt naturligt in att man maste ha en mycket stark aggregering. Och det ar
moj'ligt att man dar kan arbeta med en mycket utvecklad metodike Men for
uppfoljningar och i lopande prognoser kan man arbeta med storre sektorer.
Sedan ar det val en olagenhet att man inte disaggregerar pa resurssidan,
men det erbj uder oerhorda svarigheter att gora det. Man har forsokt att dar
gora en del, och jag haIler helt med om att det ar angelaget att ga vidare.
Vi 'bedomer det ocksa sj alva som ett stort framsteg nar vi gar fran den foga
utvecklade aggregeringen betraffande investeringar i industrin - som representeras av Karl Gustav Jungenfelts studier for en tidigare langtidsutredning
- till den mera detaljerade diskussion som fors i Lars Wohlins. Vi ar ute
efter att ga vidare pa en sadan linje. Jag behover inte poangtera for Ka'lle
Jungenfeldt hur svart det ar att komma fram den vagen, ty det upplevde han
nog sjalv, nar han arbetade med den saken.
(Ordforanden: Det dar var val nastan, ett slag under baltet, eller hur?)
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- Nej, det ar en faktisk heskrivning av verkligheten oeh en ofrankomlig
restriktion i vart arhete.
Samma svarigheter moter vi pa arbetskraftssidan. Vi vet inte vilka substitutionsforhallanden som galler pa arbetsmarknadssidan. Man kan saga att vi
viII skilj a pa uthi'ldad oeh speeialutbildad arbetskraft, pa akademisk arbetskraft oeh annan osv., men den som har arbetat nagot litet med dessa saker
vet vilka oerhort komplieerade substitutionsforhallanden som finns pa denna
marknad oeh hur svart det ar att klarHigga bade efterfrage- oeh utbudssidan.
Faxen har tidigare gjort studier for den prognosgrupp som arbetade i AMS,
oeh han har visat pa vilka svarigheter man dar moter. Man kom fram till att
det var meningslost att gora en prognos for t.ex. vissa akademikergrupper
over framtida utbud oeh efterfragan. Man maste ha valdigt stora oeh homogena
grupper, oeh aven da ar det myeket svart. Om vara professorer ville hjalpa
oss att losa de probiemen, sa att vi kan ga vidare pa den vagen, sa vore vi
utomordentligt taeksamma.
Betraffande den tredje punkten haUer jag helt med Kalle Jungenfelt om
att det ar onskvart att vi kan ga vid:lre med partiella studier for speeiella
problem. Detta innebar inte att vi far overge j amviktsanalysen, om man skall
pavisa obalanser, pavisa samband oeh inre relationer. Det ar ur politiska
synpunkter oerhort viktigt att man he'la tiden gor klart att om man iindrar
pa en punkt far det konsekvenser pa en annan. Men man hor ta upp oeh studera
t ex miljovardsprohlemen oeh trafikproblemen oeh gora partiella studier pa
sadana omraden.
Nu gors detta oeksa i viss utstraekning. Flera sadana studier har initierats
genom langtidsutredningarna. De har inte kommit direkt genom vara utredningskanaler utan gj orts i andra delar av kanslihuset oeh pa andra hall. Det
ar alldeles uppenhart att sadana utredningar far delvis en annan form, men
man forsoker pa olika punkter heakta de resultat som ko-mmer fram pa sa satt.
Jag hal'ler oeksa med om atl det behovs mer sadana studier pa olika omraden.

-/Ordfora,nden: Far jag gora ett litet inhopp oeh reklamera litet for ett
remissyttrande som b1.a. Lundherg oeh jag har skrivit for Handelshogskolan.
Det ar tva punkter i den skrivelsen som jag har viII namna. Den ena ar att
jag alltid har tyekt att en langtidsutredning bor borj a i den offentliga sektorn,
sa att saga. PA varumarknaderna, pa den privata sidan, har vi ju marknader,
konkurrens, prisbildning, efterfragari oeh utbud, som tar hand om valdigt
myeket. Men de verkligt svara prohlemen ligger val i den delen av den offentliga sektorn dar man inte har varor som hjnds ut pa marknader. Hur skail
man fa" information om efterfragan pa varor som aldrig saljs pa marknaden?
Hur skall man kunna tvinga hyrakratiska organisationer till effektivitet, nar
det inte finns nagon marknad som "sparkar dem imagen" varje gang som
de hedriver en ineffektiv verksamhet?
Ar det inte dar vi har det allra storsta behovet av en langtidsutredning?
Borde man kanske koneentrera sig pa just den sidan och starta langtidsplaneringen i den offentliga sektorn? Pa varumarknaden, dar vi dessutom har
konkurrens fran utrikeshandeln, finns det redan mycket starka ineitament
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till en anpassning efter efterfragesidan och incitament till hogre effektivitet.
Den andra punkten ar att langtidsutredningarna syssiar valdigt mycket med
konsistensprohlem. Man raknar ut alternativa satt att summera upp delarna
till 100 procent. Man startar med hyggklossar och flyttar nagra av dem och
. satter in nagra nya; det blir hela tiden 100 procent av bruttonationalprodukten.
Daremot tar man inte upp sa mycket under vilka hetingelser dessa klossar
verkligen ror sig. Antag att man vin ha okad industriinvestering, vad forut·
satter det i fraga om kapitalforsorj ning, rantabi'litet osv.?

-/Clas-Erilt Odhner: Bade lungenfelt och herr ordforanden tycker jag har
varit inne pa nagra vasentIiga och centrala punkter. Jungenfelt efterlyste
vad ordforanden kallade for en mera essaistisk upplaggning av utredningen,
och Assar Lindbeck papekade den offentliga sektorns betydelse for planeringen.
Men nu ar det val sa att hela systemet har byggts upp med utgangspunkt i
den privata sektorn och de varuproducerande industrierna och naringarna,
och sedan har man mer eller mindre tvangsvis etablerat systemet pa
den offentliga sektorn, pressat in den i nagon sorts ekonomisk tvangstroj a
genom att skapa schabloner for produktivitetsutvecklingen och mycket annat.
Egentligen ar de resultat man kommer fram till for den offentliga sektorn
en summering av antagna schabloner ; de har nog inte aHtid sa sarskilt mycket
med verkligheten att gara. Skulle man koncentrera sig pa den offentliga sektorn
borde man val ocksa stalla upp malsattningar for denna sektor, som ar av
annan art an de rent ekonomiska effektivitetsmalsattningar man staller upp
for varuproducerande och privat sektor. Dessa senare malsattningar har man
inte nagra reella mojIigheter att mata i den offentliga sektorn. Men da kommer
man till vad herr ordforanden sade: man far ingen mojHghet till konsistensprovning, man far inte ihop boxarna till 100 procent.
Men fragan ar val om detta hopplockande av boxar till 100 procent verkligen ~ar mycket mer an en fiktion, en rakneovning utan sarskilt starkt verklighetsunderlag. Jag vill satta ett stort fragetecken just nar det galler metodiken
och ifragasatta om det ar sarskilt meningsfyllt med denna hopsummering.
En annan sak ar den som herr ordforanden var inne pa, att man skuHe
lata den privata sektorn skota sig sjalv. Dar kommer man val in pa varderingar; om man tror pa den osynliga handen eller inte och om man ar overtygad om att det gar mycket bra nar den privata sektorn far skota sig sj alv
eHer inte. Jag har den uppfattningen att det kan behovas ganska mycket av pIanering och styrning aven pa den sidan. Men den fragan kommer vi in pa i den
senare diskussionen.

-/Lars Nabseth: Da det galler fragan hur pass mycket disaggregering man
maste ha sa sammanhanger val det - som Erik Hook var inne pa - va'ldigt
nara med syftet med langtidsutredningen, alltsa for vern man gor den. Ju
mer man ar intresserad av att ge information till ett mera spritt antal heslutsfattare, desto storre behov far vi av disaggregering. Det ar inget tvivei om
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det. Inom lUI moter vi klart detta problem. Ta exempelvis industrisidan elIer
den privata konsumtionen. Det ar manga som vantar sig att fran langtidsutredningarna fa prognoser om konsumtionsutveeklingen ganska sa disaggregerad. Jag ar inte saker pa att det da ar intressant att tala om sadana grupper
som varaktiga konsumtionsvaror oeh liknande. Men sedan kan man fraga
sig om vi skalI ha detta syfte med langtidsutredningarna eller om man skalI
fylla det pa andra satt.
Vad sedan galler den diskussion som J ungenfelt tog upp om strukturanalys
oeh en intensivare behandling av vissa delomraden, exempelvis olika typer
av lonsamma foretag elIer med olika expansionstakt, sa ar jag ganska overens
med J ungenfelt. Jag tyeker det hittins har varit olyekligt att vi i langtidsutredningarna varit sa hart lasta av den statistik som finns. Vi ar myeket
bundna vid bransehstatistiken oeh tanker mycket garna i termer av de statistiska uppgifter som foreligger, men jag tror det ar behovligt att splittra upp
statistiken. Det ar dock ett stort arhete att gora detta.
Nar det ga'ller kapitalstrukturen i ekonomin tror jag att man i framtidens
langtidsutredningar for olika branseher maste gora studier av den typ som
Wohlin gjort pa skogssidan. Da kan man exempelvis fa svar pa sadana fragor
som: Vid oforandrad teknik, vilken produktivitetsstegring far vi vid en viss
storlek pa investeringarna? Svaret pa den fragan kan vi fa, om vi utgar fran
studier av den namnda typen. Oeh det ger j u i alIa fall en viss hallhake, nar
man skall bedoma produktivitetsutveeklingen. Det ar klart att denna oeksa
ar hetingad av forhiittrad teknik. Men hara detta att veta vilken produktivitetsstegring vi kan rakna med vid oforandrad teknik tyeker jag vore intressant
information for manga hranseher. Men jag tror oeksa att det kraver ett betydande merarhete. Vi hade planer pa att gora det i den senaste langtidsutredningen, men vi hann inte eHer orkade inte med det.

-/Karl Gustav Jungenfelt: Bara en kort kommentar.
Jag kan myeket val forsta att det pa varusidan finns behov av en stark
disaggregering av sadan information for vissa konsumenter. Vad jag vander
mig mot ar mera att man bygger upp modellen for bestallning av resursbalanserna genom en stark disaggregering pa varusidan. Jag har svart att se att
det kan vara en rationell metod for forskning. Det maste finDas nagot annat
satt att partiellt bryta ut just den typ av analyser av balanssituationen pa
resurssidan. Jag har en kansla av att en stark disaggregering pa varumarknadssidan i kombination med malsattningen att leva upp till en allman jamviktsmode'll av detta slag har gj ort att vissa problem har kommit att skj utas
i bakgrunden, problem som man nog annars skulle ha agnat storre uppmark·
samhet at.

-/Ordforanden: Dft ger jag slutligen Erik Hook sista ordet
avdelning; sedan skall vi ga over till politik oeh vardering.

denna debatt-
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-/Erik Hook: Forst ett litet inpass nar det galler detta sista som Junugenfelt
namnde om studium av balanser, obalanser oeh varusektorer.
I alIa langtidsutredningar har man studerat obalanser i fraga om t ex tackjarnsproduktion oeh jag vet inte om man skall avhanda sig den mojligheten.
Sadana studier ger en mycket klar be'lysning av den balansproblematik som
finns i olika sektorer, en belysning som det val inte ar klokt att avhanda sig
pa en gang. Vi har manga andra exempel av samma karaktar inom detaljhandeln oeh pa andra omraden.
Sedan vill jag ta upp oeksa det andra problemet, alltsa om den offentliga
sektorn. Det ligger viiI myeket i vad ordforanden sade att langtidsplaneringen
bor borj a i offentlig sektor. Svarigheten ar bara att det har varit sa oerhort
da'lig langtidsplanering i den offentliga sektorn.
(Ordforanden: Ja, oeh det ar darfor den behovs.)

Ja, oeh jag menar att det val har varit vart stora bekymmer att forsoka
fa fram material oeh planer inom offentlig sektor, hos kommuner, statliga
verk osv. Detta problem var myeket pafallande i forra langtidsutredningen.
Det var val litet battre i den senaste, men det ar fortfarande uppenbart att
svarigheter foreligger att fa fram en klar bedomning rorande den offentliga
sektorn. Samtidigt innebar rekommendationerna om storre insatser pa detta
omrade en val smickrande tilItro till vad man kan gora eentra'lt i en langtidsutredning nar det galler planer for t ex sjukvardens sektorer, skolsektorer
oeh sociala sektorer, om de inte finns i de arbetande verken. Sadana studier
ar ingenting som gors pa ett ogonbliek. Klart ar dock att det :behovs myeket
mera oeh battre genomarbetade bedomningar om utveeklingen pa detta omrade.
Men detta innebar inte att jag helt instammer i vad Clas-Erik Odhner sade
att nlp1 inte skall ha en summering, en tvangsvis anpassning till gamla sehabloner, oeh soka bedoma offentlig sektor pa samma satt som private Det ar
samma konstiga funderingar som finns i LO-boken att BNP inte skall galla
for offentlig sektor. Jag skall har inte ga in pa hela diskussionen om BNP,
eftersom jag inte tror att Clas-Erik Odhner vill skriva under pa vad som star
i LO-boken - eller viiI Du det? Vill Du instamma i de slutsatser oeh bedomningar om BNP oeh den diskussion som dar fors?
(C'las-Erik Odhner: Jada! )

I sa fall kan vi fa en intressant diskussion hare I den boken har man namligen den forestallningen att man kan gora en speeialbedomning for offentlig
sektor utan BNP-synpunkter. Men nu skall vi komma ihag att man kan diskutera offentlig sektor som ett speeialproblem nar det galler malformuleringar
oeh effektivitet. BNP, som vi anvander begreppet, ar fordelning av resurser,
arbetskraft, kapital osv, oeh for det kan vi inte ha nagon sarbehandling av
offentlig sektor. Har finns det en identitet: vara inkomster gar dels till skatt,
dels till vad vi sj alva far disponera, oeh i detta hanseende maste det vara en
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helt likartad behandling for offentlig och privat sektor. Detsamma galler for
arbetskraftsresurserna. Nar vi ser BNP ur resurssynpunkt maste vi ha en
konsistent berakning och det ar det vi har diskuterar.
Om man sedan viII diskutera problemen ur a'llmanna valfardsaspekter, som
ar ett ofantligt mycket vidare begrepp med helt andra aspekter, sa forhaIler
det sig pa ett annat satt. Men att tala om att man inom offentlig sektor skuIle
ha en tvangsvis summering enIigt gamla schabloner tror jag for oss vilse och
staller problemet pa felaktigt satt. Vi far komma ihag att vi har ett resurskrav
aven inom offentlig sektor. De personer som sysselsattes dar och antalet arbetstimmar inom den sektorn har vi att ta ut det mesta mojliga aVe Dar ar det
ingen skillnad meIlan offentIig och privat sektor. Och det ar utifran den restriktionen vi skall bedoma effektiviteten. Hur vi varderar lat oss saga sj ukvard
i olika avseenden kan vi diskutera, men det grundlaggande problemet maste
behandias pa samma satt. Och jag tror att det yore att handla fuIlstandigt
fel att franga detta.

-/elas-Erik Odhner: Vi har pa den offentliga sektorn ett resurskrav; vi skall
krava lika mycket och samma effektivitet av dem som arbetar dar som i den
privata sektorn. Men nar vi inte har nagon som heIst mojlighet att mata den
effektiviteten, sa ar j u det kravet ganska meningslost. Vi satter effektivitetsforandringen elIer rationaliseringen schablonmassigt till noll i offentlig sektor,
darfor att vi inte vet nagonting om vad som hander dar. Och att da plocka
in det i en berakning och saga att vi maste ha denna herakning darfor att
vi skall ha samma krav pa effektivitet i de oiika sektorerna gor ju det hela
tamligen meningslost som nationalrakenskap.

(Ordforanden: Men ur resursbalanssynpunkt?)
Om man skall kalkylera mangden av resurser behover man naturligtvis
en arbetskraftsbudget, en kapitalbudget, och over huvud taget en overblick
av resurserna.
(Ordforanden: -

Ja, men det ar BNP!)

Ja, men vi skulIe ocksa hehova en arbetskraftsbudget, som t.ex. Faxen talade
om redan nar vi holl pa med stabiliseringsutredningen. Men savitt jag forstar
ar det vasent'liga andA inte detta mera rakenskapsmassiga forfarande. Vad
man anvander for planering och framtidsbedomning ar det viktiga. Och dar
ar hela detta inbyggande av den offentliga sektorn en relativt meningslos sak,
darfor att man bara bygger in schablonmassiga antaganden om en produktivitets- och effektivitetsutveckling om vilken man ingenting vet, i stalIet for att
staHa upp andra mal som kan vara vasentligare och mera relevanta for denna
sektor, t ex. att man skall uppna en viss effektivitet i fraga om utbildning,
sjukvard, halsovard och iiknande.

-/-
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Lars Nabseth: Men om syftet med langtidsutredningen bl a ar att upptaeka
balansproblem, sa har jag svart att se annat an att det ar ytterst intressant att
konfrontera planer fran olika omraden - exempelvis den offentliga oeh den
privata sektorn - med varandra for att se vilka balansbrister man har pa
olika faktormarknader. Det kan val inte vara ointressant bara darfor att Du
egentligen skulle viIj a mata produktiviteten pa annat satt. Om man pa skolomradet eller inom halsovarden sager att man vi'll ha sa och sa mycket manniskor och vi summerar dessa planer oeh ser att de inte gar ihop, sa ar val
det intressant att diskutera. Jag har svart att se att det ar ett ointressant problem hara darfor att Du vill mata produktivitetsutveeklingen inom den offentliga sektorn pa annat satt an vi nu gore .
(Clas-Erik Odhner: Jo, som ett rent summerings- oeh nationalekonomiskt
problem.)
Det ar inte hara en summering.
(Ordforanden: Det galler ju att finna en balanspunkt. Om det efterfragas
5 miljoner arsarbetare i landet, sa ar det givetvis av intresse att veta om vi
hara har 3:lh mi'ljoner.)
(Clas-Erik Odhner: Ja, det medges.)

Ord/Branden: Da gar vi over till nasta punkt, namligen varderingarnas
roll. Jag overHimnar ordet tin Lars Nahseth oeh Clas-Erik Odhner.
Lars Nabseth: Fran manga hall har det sagts att den ekonomiska politiken
ar ganska styvmoderligt behandlad i Hingtidsutredningen. Erik Hook sade
inledningsvis att man arbetar med antaganden om oforandrad ekonomisk
politi~, men jag maste erkanna att jag inte har upplevt iangtidsutredningen
riktigt sa. Egentligen tror jag att Erik Hook inte menade det heller. Kanske
galler det pa skattesidan. Dar kanske man gar ut fran de skatteforandringar
som skett oeh gor vissa antaganden om kommunalskattehojningar etc, men
uppenbart ar att pa andra omraden, exempelvis penningpolitiken, gor man inte
nagra antagande~ om en oforandrad ekonomisk politik utan gor implieita
antaganden om forandringar i den ekonomiska politiken for att man skall
kunna uppna en del av de mal som stallts upp, exempe'lvis da det galler investeringarna.
Erik Hook: Jag namnde de principiella riktlinjerna om nya moment i
inriktningen av grundHiggande principer. I en konjunkturpolitik ar det sjalvklart att man maste lagga in forandringar i arbetsmarknadspolitik, penningpolitik oeh skattepolitik ur konjunktursynpunkt.
Lars Nabseth: Ja, men det ar inte hara konjunkturer da det galler att oka
industriinvesteringarna snabhare an andra investeringar; det ar direkt kopplat
tilllangtidsutredningens eentrala prohlematik om halansen.
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Erik Hook: Jag sade en oforandrad politik nar det galler den principiella
utformningen av de uppstallda grundreglerna.

(Ordforanden: Alltsa ett oforandrat ekonomiskt system.)
Lars Nabseth: Da forstar jag, och da passar det ocksa battre in i det resonemang som jag har for.
Som herr ordforanden redan papekat har Handelshogskolan i ett remisssvar talat om att inneborden av vad langtidsutredningen gor ar att flytta
klossar, men man diskuterar inte vilken ekonomisk politik som kravs for att
man vid forflyttningarna skall kunna fa de dar klossarna att hamna i respektive
boxar. Jag har emellertid haft vissa svarigheter att acceptera denna jamforelse
med klossar; jag vin i stallet likna de dar delarna vid en apelsin. Skalet hartill
ar att om man talar om en apeisin och delar den i klyftor, sa far man en summa
av samtliga klyftor som tillsammans ger hela apelsinen. Daremot vet jag inte
riktigt vad de dar klossarna ger for summa. Dessutom har liknelsen med
apelsinen den fordelen att man kan diskutera fruktens, dvs BNP:s, storlek.
Och om man skall diskutera den ekonomiska politiken, sa ar det val sa att
bade da det galler ape'lsinens storlek och fordelningen av klyftorna pa privat
och offentlig konsumtion osv finns det inslag i langtidsutredningen, ibland
explicit, ibland implicit, av ekonomisk-politisk karaktar, och den delen tycker
jag skulle utvecklas mera. Da har jag ocksa mojligheter att komma in pa
mitt favoritamne, namligen att man borde ha mera av alternativ i langtidsutredningarna, dvs mera av alternativa bedomningar och for'lopp vad galler
vad som kan handa under prognosperioden.
Om vi forst tar apelsinens storlek, sa framkommer den genom att man dels
bedomer arbetskraftsresursernas omfattning, dels gor produktivitetsantaganden
vad galler arbetskraften. p'rodukten av detta blir da den toltala bruttonationalprodukten. Och den ekonomiska politiken kommer in pa hada stallena. Vad
galler arbetskraftsresurserna heror dessa pa - vilket hI a LO har papekat hur man driver den ekonomiska politiken. Man kan t ex ha mera regionaipolitik, vilket kan paverka arbetskraftsresurserna; man kan fa mera folk om
man driver politiken pa ett visst satt osv.
Betraffande produktivitetsutvecklingen star det for mig helt klart att det
implicit finns antaganden om den ekonomiska politiken i langtidsutredningen
som ar mycket patagliga. Lat oss har bara ta ett exempel: industrin. Dar har
vi under 1960-talet som hekant haft en mycket snahh produktivitetsstegring.
Vi antar att denna i stor utstrackning skall fortsatta pa samma satt under
1970-talet. Men da ligger bakom det antagandet att den ekonomiska politiken
fors pa ett sadant satt att en dylik produktivitetsstegring blir mojIig. Det finns
olika typer av antaganden i det fallet. Ett galler hela strukturomvandlingen.
Statsmakterna far inte driva en sysselsattnings- och regionalpolitik som stoppar
upp produktivitetsstegringen.
Den andra typen av antaganden galler investeringarna. Den saken har Erik
Hook redan varit inne pa. For att kunna fa den onskade produktivitetsstegringen maste vi fa en viss investeringsokning inom industrin. Da kravs det
ocksa en viss ekonomisk politik for att fa fram den okningen. Den saken ar
helt klar. Detta finns alltsa med i bilden. Vi kan saga att langtidsutredningen
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satt upp vissa ml!'l for politiken. Det ar statsmakternas uppgift att driva en
sadan ekonomisk politik att de uppsatta malen uppnas.
Jag tycker att man mera skulle kunna diskutera utformningen av den ekonomiska politiken, ty genom att det rader en betydande okunnighet om hur
denna egentligen slar tycker jag att man skulle kunna fa fram vad som kan
handa under vissa antaganden. Lat oss se pa produktivitetssidan. Det kan
tankas att produktivitetsutvecklingen inte kommer att ga sa snabbt som vi
antagit. Hur kommer da apelsinen att se ut, alltsa klyftornas eller klossarnas
storlek? Det ar tankbart att man far andra forlopp an det j amviktsfoThaHande
som J ungenfelt har varit inne pa. Det ar inte givet att man med den politik
som nu fors och med de alternativ som foreligger i LV kan komma i balans
genom att bara foreta overflyttningar mellan hemmamarknadssektorerna och
exportsektorn. Detta kanske i stanet leder till en deflationistisk politik. Och
da far vi en langsammare BNP-okning, al'ltsa en mindre apelsin.
Jag tycker att om man mera utforligt diskuterade olika ekonomisk-politiska
mojligheter satta i relation till vad som kravs for att uppna langtidsutredningens olika alternativ sa skulle man ocksa fa in mera av vad som kan handa
om man inte lyckas. Och jag tror att det yore nyttigt for politikerna, inte
darfor att vi vill ha nagot annat utan for att markera hur det kan ga. Eftersom
langtidsutredningarna skaU utgora underlag for diskussionen om den ekonomiska politiken kan det ju anda vara bra att vi som ekonomer markerar olika
saker som kan handa. Jag har redan namnt den deflationistiska mojligheten.
Ett annat exempel ar antagandet om fordelningen mellan offentlig och
privat konsumtion. Man antar att det privata sparandet skall stiga igen - om
jag har fattat saken ratt. Lat oss saga att detta inte hander utan att sparandet
i stallet fortsatter att sj unka. am vi aven fortsattningsvis skulle fa det elastiska
forsvar fran konsumenternas sida mot ytterligare skattehojningar som Erik
Hook har skrivit sa bra OID, vad kan da handa? Ja, da ar det mojligt att vi
inte nar ha'lans; vi far inte nagot av de fern alternativen i LV utan i stallet
kapitalimport och kanske en snabbare pris- och kostnadsstegring i landet.
Det k'\1l bli resultatet. Apelsinen blir med andra ord storre, men den blir bara
storre -i skalet, inte reellt sa att saga. Den ser bara storre Ute Aven om vederborlig hansyn tas till att vara kunskaper om hur de ekonomisk-politiska medlen
slar ar ofullstandiga tycker jag anda att det horde vara mojligt att mera
diskutera o'lika alternativ for den ekonomiska politiken. Och da kommer man
inte ifran den j amviktsbild som J ungenfelt var inne pa.
Detta, herr ordforande, kanske ar tillrackligt for att fa igang debatten om
dessa fragor.

-/Clas-Erik Odhner: Jag har en kans'la av att Lars Nabseth far hela hacken
full med apelsiner, sa att saga, om han ser pa alIa tankbara alternativ - - (Lars Nabseth: Jag sade inte alIa.)
AlIa intressanta alternativ da.
(Lars Nabseth: Snarare nagra intressanta alternativ.)
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NAja. Men vad jag viII komma fram tiil ar, att i och for sig delar jag helt
Lars Nabseths uppfattning att vi har behov av alternative Vi behover studera
manga fler. Men samtidigt har jag den uppfattningen att vi inte kan gora det
i de former man nu har for utredningen. Ty om man borjar splittra upp i
olika alternativ, sa far man mycket snabbt - vilket ocksA utredningen klart
och tydligt framhAllit - en ooverskadlig flora av olika mojligheter, om man
inte stegvis varvar utredningen med politiska bedomningar pA hog niva och
darvid valjer rent varderingsmassigt den och den inriktningen pa utvecklingen.
DA siAr man namligen ut ett antal alternativ och gar sedan vidare med de
alternativ for den onskade utvecklingen som man da far kvar.
Som utredningen nu ar upplagd gor sig varderingarna gallande forst vid
preciseringen av de s.k. overgripande malsattningarna. Dar sager sig utredningen utga fran full sysselsattning, snabb ekonomisk tillvaxt, jamnare inkomstfordelning, rimlig prisstabilitet och halans i utrikesbetalningarna. Erik
Hook sade ocksA att han utgick fran ett oforandrat ekonomiskt system. Jag
vet inte om det ar en implicit vardering i det hela. I vilket fail som heist kommer varderingarna fran utredarna sjalva in har, bade nar det galler att precisera meningen med de overgripande malen och nar fraga ar om att bedoma
de mAlkonflikter som uppkommer, eftersom politikerna inte gjort nagra prioriteringar varken betraffande varderingarna elIer med anledning av de konflikter som kan uppkomma dem emellan. Utredningen erkanner ocksA att
malen ar vaga och oprecist formulerade, och att de inte ar prioriterade fran
politikernas sida.
Det star i utredningens skrivning: "En kompiikation i IAngtidsutredningen
ar att dessa mal och prioriteringarna dem emellan inte ar till fullo fastlagda".
Detta har ocksa kommit till uttryck i upplaggningen pa det sattet att det egentligen bara ar tva av dessa mAl som iir fullt operationella i kalkylerna, namiigen
en snabh ekonomisk tillvaxt och balans i utrikesbetalningarna. Nar det galler
den fulla sysselsattningen konstaterar utredningen att det gamla arbetsloshetsbegreppet inte ger en uttommande definition av vad som skall menas med
full sysselsattning. Men sedan har man anda varderat sysselsattningen utifran
historiska genomsnittstal over arbetslosheten.
Ett uttryck for de opreciserade och vaga malsattningar som utredningen fatt
- det ar ju ingen anmarkning mot utredningen utan mot formerna for utredningens arhete - ar att dessa utredningens arbetsformer ger alltfor stort
spelrum for experternas varderingar. Man har salunda valt att inte agna nagot
utrymme i huvudanalyser at fordelningsfragorna elIer regional- och milj 0fragorna. Det finns visserligen ett antai hilagor harom, men de fragorna har
inte kommit in som operationella malsattningar i sjalva kalkylen. Nar malen
for utredningen tolkas pa detta satt, tvingas utredarna att ur hela den mangd
av olika alternativa medel och losningar som finns valja vad som erfordras
for att uppna vad man preciserat som onskvart.
Om vi som exempel tar att man viII uppna jamvikt i hetalningshaiansen
1975, sa har man dar en stor mangd mojligheter. Man kan tanka sig devalvering, en dampning av importen, en okning ev exporten, en hromsning av
u-hjalpen, restriktioner pa utlandsresor, skarpt valutareglering, exportframjande insatser, mojIigheter till nya marknader, en dampning av invandringen,
battre regional balans, en stimulering av arbetsmilj on for att minska arhets-
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kraftsbristen, mobilisering av dolda arbetskraftsreserver ete. Det ar ailtsa
en mangd olika mojligheter som experterna tvingas valja melIan, eftersom de
inte har nagon ledning av politikernas varderingar.
Som jag ser detta problem - oeh det sade jag alldeles nyss - kravs det
for att vi skall fa en utredning som ger mera ledning, att man stegvis diskuterar olika alternativ oeh varderingar oeh att politikerna tar sta'llning, sa
att vi darigenom kan bygga upp en utredning som innehaller de varderingar
man syftar till. Hela denna tanke att kunna gora en Hlngtidsutredning baserad
pa iden om oforandrad ekonomisk poUtik eller ett oforandrat ekonomiskt·
system - i varje fall bortsett fran vissa allmanna, mycket overgripande varderingar som alIa ar overens om i deras myeket opreeiserade form - tror jag
ar en illusion.

-/Erik Hook: Jag skall inte bemota vad Lars Nabseth sade om den dar apelsinen utan i stallet saga nagot om det stora antalet alternative Att ha flera alternativ ar val ett onskemal som man standigt stalls infor, oeh Cias-Erik Odhner
har redan sa att saga tagit mig i forsvar i det fallet.
Vi befinner oss har i ett dilemma. Uppenbart ar att om man skall diskutera
utveeklingen finns det en stor mangd alternativ att ta sta'llning till oeh belysa
effekterna aVe Men enligt mangas bedomning, framst de manniskor som skall
anvanda resultaten, finns det i den senaste langtidsutredningen alldeles for
manga alternative Vi har som bekant ett alternativ for balans 1975 oeh ett
for 1973, oeh for det sistnamnda aret finns det tre eller fyra delalternativ.
Det verkar myeket tillkranglat, ohanterligt oeh svart att halla isar vad alIa
de alternativen innebar.

(Ordforanden: Ger de inte det informationsinnehall man viII ha, eller ar
det intellektuellt svart?)
1$'

Det ar inteIIektueII svart att halla isar alternativen oeh se under vilka premisser saker oeh ting sker.
(Ordforanden: Men manniskor viII val ha nagot att tro pa? )
Klart ar, att om vi har att valja meHan svart oeh vitt, sa kan vi diskutera
det valet intensivt, men skall vi diskutera en nyanserad skala oeh saga vilket
alternativ vi foredrar av tio olika, sa blir det svart. Om man t.ex. skall framtrada i TV oeh tala for alternativ 7 a oeh en annan talare forordar alternativ
5 b, sa bUr det krangligt. Hur skaU en sadan debatt kunna foras oeh hallas
ihop under en politisk diskussion? Det blir over huvud taget svart att formulera sig pa olika satt.
Hur skall vi dll losa detta dilemma? Ja, betraffande arbetskraften har vi
forsokt losa det sa har. A ena sidan kan vi, under forutsattning av en oforandrad politik pa arbetsmarknaden, efter basta forstand gora en prognos oeh
saga att detta ar den mest troliga utvecklingen under radande forhallanden.
Sedan kan vi ange vissa osakerhetsmoment oeh ha olika kanslighetsmatt pa
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den uppgjorda prognosen, tin ledning for politikerna. Men om vi borjar med
tva alternativ oeh gar vidare, sa ar vi ganska snart forlorade. Vi har darfor
valt att gora en prognos efter basta forstand oeh sedan ange hur pass kanslig
den ar for olika forandringar oeh vilka osakerhetsmatt som dar kan anges,
detta for att ge beslutsfattarna oeh politikerna mojligheter att bedoma om
man skall tro pa prognosen eller inte.
Jag har myeket svart att se hur man skall bara sig at for att fa ett system
med vilket man efter framsta'llning kan gora en annan berakning oeh en
annan prognos snabbt oeh effektivt oeh tillgodose de onskemal som finns.
Jag erkanner att jag inte vet hur man skall kunna losa informationsproblemet
oeh pa basta satt utforma ett underlag for handlandet i olika instanser. Vi
skall oeksa komma ihag att vi far en annan problematik om vi arbetar med
tre olika befolknings- eller arbetskraftsprognoser. Vi gjorde det i den forra
langtidsutredningen.
Det ar tio-femton oiika statliga organisationer som behover anvanda den
sortens prognoser. Informationerna skall sammanforas i en arlig budget. Vi
fiek en mangd telefonforfragningar om vilket alternativ vederborande skulle
anvanda. Man kan givetvis saga: Ni bor anvanda den prognos som ni tror
pa. Men man kan j u inte i soeialstyrelsen rakna pa en prognos, i skoloverstyrelsen pa en annan oeh de 80m raknar ut barnbidragen pa en tredje. Det
gar inte. Da far vi ingen operationell budget. Da blir det ett administrativt
bedomande dar man atminstone till alIa som 'levererar budgetposter som
kommer att summeras upp i en statlig budget sager att ni skall anvanda den
oeh den prognosen.
Har moter alltsa oerhorda svarigheter oeh manga olika aspekter.
Vad sedan betraffar bedomningar av politikens innebord ar det val klart
att de manga ganger inte ar sa latta att precisera oeh klargora. Nu forsoker
vi sa langt moj'ligt tala om pa vilka punkter man har en bedomning oeh en
uttolkning av millen. Om vi tar bytesbalansfragan, som Clas-Erik Odhner
var inne pa, som exempel, sa betraktar vi ju inte balans i utrikesbetalningarna
som ett mal men val som en av de politiska instanserna bedomd grundlaggande
restriktion for politiken. Dar ar det inga svarigheter att av uttalanden oeh
bedomningar av regeringen oeh de politiska partierna finna ut att det ar en
sadan restriktion. Da det sedan galler med vilka medel denna restriktion kan
upprattha'llas kan man diskutera olika vagar. En vag ar att tillgripa regleringar
pa importsidan. Dar stoter vi pa en av de grundlaggande prineiperna for
den ekonomiska politiken - en fri utrikeshandel, som alIa politiska partier
bekanner sig till oeh som vi i langtidsutredningen har redovisat som en utgangspunkt for utredningsarbetet. Ingrepp mot turismen ar en annan vag.
Dar stoter vi oeksa pa en grundHiggande vardering, som vi ocksa har talat
om har. Oeh dar kommer valfrihetsargumentet in. Ifraga om u-Iandshjalpen
har vi utgatt fran det uppsatta malet i den ekonomiska politiken osv. Vi har
forsokt redovisa alla sadana saker punkt for punkt oeh tala om vad vi kommit
fram tin, namligen att det ar i handeln av varor som vi har att soka losningen.
Nar vi har kommit sa langt diskuterar vi mojligheterna att astadkomma
den onskade industriproduktionen, oeh da overvager vi om det ar en okning
av arbetskraften som skall till, eller om det ar en starkare satsning pa investeringssidan som ar nodvandig. Jag vet inte om man da kan gora annat an att
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strukturera upp problemen oeh ange dem pll. ungefar detta satt. Jag har har
tagit ett exempel som jag tyeker ar ganska bra, dar vi steg for steg har talat
om var restriktionen finns oeh vad som har lett oss fram till vart satt att stalla
problemet.
Naturligtvis kan man dll. saga att vi inte skal'l ha denna valfrihet for konsumenterna oeh produeenterna, oeh det ar dll. jag kommer in pa vad jag sade
tidigare om att vi kanske skall ha en helt annan ekonomisk politik. Vi kan
saga att vi skall ge upp frihandelspolitiken; vi skall fora en protektionistisk
politik. ·Det har vi talat om oeksa pll. nagra Tader oeh sagt, att om vi andrar
dar sa kan manga av problemen losas. Den regionala problematiken blir da
heit annorlunda, om man forutsatter en sadan vag. Man kan givetvis diskutera
den linjen oeksa. Oeh da ifragasatter jag - oeh jag anknyter dar till LO-boken,
i vilken man skriver att vi kan ha en helt annan regionalpolitik - om man
kan forfara pll. omvant satt, dvs. inte tala om att vi maste uppge frihandelspolitiken oeh fora en protektionistisk politik i stallet. Det ar ett oerhort ingrepp
i var ekonomiska politik oeh i prineiperna, som man i sa fall gor - utan
att redovisa detta!
Pa samma satt har vi i den regionala politiken redovisat den problematik
som finns genom att vi har en fri utrikeshande'l oeh vad detta forutsatter i
fraga om strukturforandringar, storleksfordelar osv., om vi skall vara konkurrenskraftiga. Man kan givetvis myeket Iatt avfarda hela problemet oeh andra
Pll. forutsattningarna, men da far vi diskutera dessa andra saker.

-/Ordfora.nden: Jag har ytterligare tva talare anmalda, Karl Gustav Jungenfelt oeh Lars Nabseth. Innan jag ger ordet till J ungenfelt vill jag kasta in
en fraga, SOln elas-Erik Odhner kanske kan fundera pa under tiden. Fragan
ar denna: Nar LO talar om att man vill ha en annan inriktning av langtidsplaneringen, mera av po'litisk planering, menar ni da att vi skall ga over till
en anqan ekonomisk modell, ett annat ekonomiskt system, eller utgar LOekonomerna oeksa fran ett oforandrat ekonomiskt system i det faIlet?
Eller, med andra ord, menar ni att investeringsbeslut, prisbesIut, produktionsbeslut oeh input-beslut aven i fortsattningen skall ligga pa foretagsniva?
Eller skal'l de flyttas over pa politisk niva? Utgar ni dar fran samma bedomning som Erik Hook, att dessa beslut aven i fortsattningen skall ligga pa foretagsniva? Om man ansluter sig till sistnamnda vag, sa foljer naturligtvis som
en konsekvens vad som over huvud taget ar mojligt i fraga om langtidsplaneringen.

-/Karl Gustav Jungenfelt: Jag skall har ta upp tva saker. Den forsta ar
fragan om alternativ. Jag tyeker att det finns ett argument till for att man
inte skal'I arbeta med alternativ i alltfor manga fall. Nar Lars Nabseth forde
fram detta om alternativen var motivet for det att man darigenom skulle
kunna valj a oeh lata politiker oeh andra knyta varderingar till de olika forlopp
som det handlar om. Men jag tyeker det ar forvanansvart ofta som man i
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sadana sammanhang har oerhort svart att gora ett uttalande. Man' reagerar
liksom inte spontant for om det ena ar battre eHer samre an det andra. I
synnerhet tycker jag att detta galler den typ av diskussion som langtidsutredningen for i det sista kapitlet, dar utredningen talar om valet av framstegstakt, som hrukar vara det klassiska langtidsplaneringsproblemet, dar man skall
skissera vilka aIternativa utvecklingsmojligheter som finns for konsumtion
oeh investering. Man reagerar inte som manniska pa att vardera olika alternative Det ar pa nagot satt for grova kategorier. Och tyvarr maste man saga
att den ekonomiska teorin kan ge mycket litet over det. Mojligen kan den
resuItera i nagon sorts idealiserade kalkyler, men inneborden av dem tycker
jag inte ar lattare att toika. Jag skall emellertid inte ga narmare in pa den
saken, eftersom det borj ar bli litet sent nu.
Sedan var det fragan om avsaknaden av politik i utredningen. Det ar manga
punkter dar man skulle vilj a ha den med. Det ar specieIlt pa ett staIle som jag
tycker det ar svart att den inte ar med, namligen i inkomstfordelningsproblemet. Innan man preciserat vilket slag av politik det handlar om ganer det
specifikt for inkomstfordelningsomradet att man praktiskt taget inte kan saga
nagonting ens om vad man sjalv tyeker, an mindre vad man tror att andra
tycker om en viss forandring i inkomstfordelningen. am det darfor galler
arbetsmarknads- eHer utbildningspolitik kan man vara beredd att acceptera
verkningar i ena faIlet som gar rakt emot det andra fallet. Och darfor kraver
preciseringen av politiken att man ska'll ha mojligheter att utvardera nagonting
om inkomstfordelningsmalet.

-/Lars Nabseth: Jag tycker att hade Hook och Jungenfelt nagot missat vad
jag menade med alternativa bedomningar. Det ar inte bara fraga om att politikerna sa att saga skall kunna valj a bland aIternativen, utan det ar ocksa
en central fraga vilka halansproblem i ekonomin som kan uppkomma for
politikerna. Genom att man gor vissa antaganden och inte riktigt klart gar
igenom konsekvenserna av dem ar det tankbart att vi doljer manga problem
som kan uppkomma under prognosperioden. Tag t ex produktivitetsant~gandet
inom industrin. am det blir vasenrligt annorIunda utveckling pa produktivitetssidan, sa ar det inget tvivel om att vi forandrar bilden pa manga punkter.
Jag menar alltsa att man skulle klargora i langtidsutredningen vad inneborden
av dessa antaganden egentligen are Vi vet att vi har ror oss med antaganden
som ar osakra. Vi har daligt underlag for manga av bedomningarna. Genom
att gora mera kanslighetsanalyser pa olika punkter kunde vi markera vad
som kan komma att handa. Och det tycker jag skulle vara ett battre underlag
for politikerna an det som vi nn presterar.

-/Clas-Erik Odhner: Jag ar litet forvanad over Erik Hooks motive Vi ar
helt overens om att man inte kan arbeta med ett stort antal alternativ. Men
jag tycker att det ar ett underligt motiv att det blir sa krangligt, om man har
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manga alternativ, oeh att den offentliga debatten blir sa "risig". Det vasentliga
ar val att skapa ett bra underlag. Oeh kan vi gora underlaget mera nyanserat,
sa far det val ske till priset av en viss "risighet", om det kan ge en battre
belysning av problemen.
Har har vi tva typer av valsituation. Den ena ar de alternativ som man
Jagger upp med hansyn til'! att utveeklingen ar osaker. Den andra ar de alternativ som man valjer pa grundval av olika varderingar. Jag tyeker att vi skall
skilja pa det.
Nar det galler kanslighetsanalyserna, som Erik Hook var inne pa - bedomningen av befolkningssiffror oeh liknande - kan det naturligtvis vara besvarande att ha manga alternativ, oeh da kan man kanske oeksa klara sig med
att ange en osakerhetsfaktor. Det ar bara det att det blir lika besvar'ligt att
falj a upp den osakerhetsfaktorn genom hela analysen oeh stalla den i relation
till slutresultatet. Da blir det precis lika "risigt". Darfor ar nlan egentligen
inte myeket hjalpt med den tekniken heller.
Sedan tog Erik Hook bytesbalansen som exempe'l. Aven jag tyeker att det
exemplet ar bra valt - men ur en helt annan synvinkel. Det ar alldeles klart
att hytesbalansen kan kallas for en ultimativ restriktion, men darifran oeh
till att satta den som en central malsattning for hela utredningen ar val ett
myeket 'langt stege AlIa har val anda fatt det intryeket av utredningen att dess
eentrala malsattning ar att ge anvisning pa hur vi skall klara bytesbalansproblemet fram till 1973 eller 1975-. Det ar en restriktion, TIlen vi har jn helt
andra oeh mera vasentliga malsiittningar for samhallsekonomin. Vad man
efterlyser ar att utredningen skall taia om hur andra vasentliga malsattningar
- som i forvag borde ha formulerats oeh preeiserats av politikerna som uppdrag at langtidsutredningen att utreda - skall kunna uppfyllas samtidigt med
ett aterstaIIande av bytesbalansen.
(Ordforanden: Om politikerna har mal som ar tillraekligt preeiserade, ja.
l\1en jag tror inte att de har det.)
~

.

Har de inte det, sa tyeker jag verkligen att det ar illa.
Slutligen maste jag saga att de fragestaIIningar som bade herr ordforanden
oeh Erik Hook har staller angaende frihandeln oeh det ekonomiska systemet
ar litet overdramatiserade, om jag sa far saga. Nar det galler den regionala
politiken har vi j u redan en hel rad ingripanden, oeh vi uppfattar inte dem
som ett uppgivande av frihandeln. En okad oeh intensifierad regionalpolitik
med syfte att t.ex. ta vara pa arbetskraftsresurser som inte ar rorliga behover
i oeh for sig inte innebara att man uppger frihandeln. Definitionen pa det
b'landekonomiska systemet ar ju att hesluten fattas dels decentraliserat inom
foretagen, dels eentralt for vissa foretag, t.ex. for de statliga foretagen, de
affarsdrivande verken osv. On1 ni menar att LO skulIe vara last for exakt den
fordelning som vi i dag har mellan eentraliserat oeh deeentraliserat heslutsfattande oeh att vi i denna mening gar in for ett oforandrat ekonomiskt system,
sa viII jag saga att det ar feI. Vi gar inte pa detta satt in for ett oforandrat
ekonomiskt system. Men om man med ett oforandrat ekonomiskt system menar
att man i prineip viII behalla den h1andning av eentraliserade oeh deeentraliserade beslut som fran en politisk vardering oeh bedomning befinns Himplig,
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sa ar det riktigt. Men det finns i varj e fall ingen lasning vid den fordelning
som vi har i dag.

-/Lars Wohlin: Herr ordforande! Jag skall bara ta upp tva fragor. Den forsta
ar fragan om olika alternative am jag tolkade Lars Nabseth ratt var han
snarast ute efter att fa trade off-funktioner mellan olika politiska ma'l, sa att
man skulle kunna saga hur mycket man far uppge av det ena malet for att
na det andra. I langtidsutredningen skriver man att snabb ekonomisk tillvaxt,
stabilt penningvarde, fortsatt inkomstutj amning och franvaro av arbetsloshet
ar absoluta och oeftergiv1iga krav pa den ekonomiska politiken. Man har naturligtvis aidrig att gora med absoluta maluppfyHelser. Det finns sakerligen ett
samband mellan exempelvis inkomstutj amning och produktivitetstillvaxt aven
om det kan rada oenighet om hur detta samband ser ute Man skulle vilja ha
en utforligare diskussion av denna typ om samband i langtidsutredningarna.
Det ar trade off-funktionerna som man egentligen skulle vilja ha diskuterade.
Den andra fraga som jag har vin ta upp ar : Vern gor vi Hlngtidsutredningarna for? Skall de paverka besluten, sa borde man studera beslutsprocessen
litet battre. Det skulle vara intressant att se hur de kommunala fortroendemannen paverkas av langtidsutredningen i sina langsiktiga beslut. Eller hur
paverkas en foretagare - t ex en som tillverkar pingpongbollar - i sina
beslut av iangtidsutredningen? Ja, jag skulle tom vilja frag~ hur finansminister Strang paverkas av langtidsutredningens resultat. Det hade varit
intressant att utifran en beskrivning av hur och om man i politiken och foretagen i sina beslut tar hansyn till en forvantad utveckling pa lang sikt, fa en
diskussion av hur langtidsutredningen borde utformas.
(Ordforanden: Beslutsmekanismen i det sistnamnda faIlet far anses mycket
klar.)
Erik Hook: Far jag forst ta upp vad Clas-Erik Odhner var inne pa. Han
sade att huvudsaken var att fa ett bra underlag. Om det kunde verka "risigt"
i den allmanna debatten spelade mindre roUe Men problemet ar j u aU sa snart
det hlir "risigt" sager de bestammande att det ar inte nagot bra underlag:
det skall vara klart och helt preciserat. Det ar ett mycket starkt onskemaI.
Och det ar det som ar vart problem. Jag haIler med om att underlaget mycket
val kan vara "risigt" och anda vara bra, men det ar denna motsattning som
vi star infor och 80m reser 8varigheter.
Betraffande kanslighet och kanslighetstest ar det val klart att det ar en mycket
stor fordel om Inan .kan tillgodose onskningar och behov av den arten. Men
det ar oerhort svart att skilj a ut vad som ar ett test nar det kominer in varderingar eller en genuin osakerhet pa olika punkter och att klart ange vilket
som ar vilket. Jag haIler med om att det har vi pa flera punkter inte lyckats
klara ute Det dar ar delvis ett metafysiskt probiem som inte ar latt alIa ganger
att reda ute
Vad sedan hetriiffar fragan om att flytta klossar eller dela en apelsin ar
det val en invandning som ar helt riktig att vi slutar nar vi har skisse-
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rat problemet. Hur man skall nB. resultat har vi inte kunnat ta upp. Det har
varit dilemmat bade i den forra Iangtidsutredningen oeh i den senaste. Vi kan
saga att forst nar vi har kommit till slutstadiet oeh sumlnerat ihop oeh skrivit
ned aIlting ser vi att har kommer oeksa ekonomisk-politiska problem in oeh
aven fragan huruvida resultaten ar moj liga att realisera. Dessa problem borde
da diskuteras. Men da ar utredningens resultat klara att publieeras oeh alIa
onskar att betankandet laggs frame Men egentligen skuHe vi lagga utredningen
i karantan ett ar oeh diskutera de ekonomisk-politiska medlen oeh fragan om
det ar mojIigt att uppna vad man onskar.
(Ordforanden: Det skuIle oeksa ha den fordelen att det hann forflyta tre,
fyra eUer fern ar, oeh da kunde vi se om prognoserna var riktiga.)
Ja, men egentligen behover vi annu langre tid pa oss - oeh da blir utredningen for gamma!. Vi maste namligen fraga de ekonomiska teoretikerna
vid universitet oeh hogskolor hur det forhaller sig med dessa saker. Vi maste
fA hjalp av dem for att losa de ekonomisk-politiska problemen oeh bl a fa
svar pa fragor av typen: Hur fungerar en rantesankning eller en rantehojning?
Oeh det behover de i aIlmanhet tio ar pa sig att svara pa. Annars blir svaret:
Det vet vi inte. Och da star vi dar likafullt. Riktningen kan vi fa besked om,
men vi kan inte fa nagon precisering.
Nar Handelshogskolans lararrad talar om klossar, sa ar det en verksamhet
dar man sa att saga flyttar mobler pa hog inteIlektuell "niva - som Herbert
Tingsten en gang lar ha uttryekt det. Det iigger myeket i Handelshogskolans
anmarkningar. Samtidigt kan ocksa sagas att hogskolan gjort myeket litet
for att hj alpa oss att klara av de ekonomisk-politiska sammanhangen oeh
sambanden.
Vad sedan galler varderingarna ar inkomstfordelningsproblemet speciellt
svart att fa belyst, vilket oeksa Karl Gustav Jungenfelt var inne pa. Jag delar
helt hans uppfattning darvidlag. Men det ar val oeksa helt riktigt vad som
sagts lHir tidigare, att politikerna inte har nagon klar bedomning av de mal
de satter upp. Fraga 20 politiker om inkomstpolitiken har i landet, oeh man
far 20 olika svar.
(Ordforanden: Oeh de fIesta "Vet inte".)
Ja. Vi har gj ort stora anstrangningar for att fa litet innebord i inkomstfordelningsbegreppet, men det gar knappast att fa. Oeh att da gora analys av
problemet ar inte latt - oeh inte heller att hitta manniskor som kan analysera
prob'lemet, sa att vi far en studie av inkomstfordelningen. Vi forsokte det i
den forra langtidsutredningen, men det var nara nog omojIigt atl sparka upp
en ekonom som dels hade nagon erfarenhet av detta, dels var intresserad av
fragan. Men plotsligt slog det om, oeh 1968-1969 fanns det en nlangd manniskor som var villiga att staIla upp, manniskor som hade meningar om inkomsfordelningen oeh som ville studera den fragan narmare. Men det var
mycket fa som agde nagra mera djupgaende kunskaper om problemet oeh
hade moj lighet att studera det. Darfor tror jag att det tar myeket lang tid
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innan vi far en meningsfull definition av inkomstfordeiningspolitiken oeh far
folk som kan analysera oeh hj alpa till att preeisera oeh studera den fragan.

-/Ordforanden: Kritiken mot universitet oeh hogskolor for att de inte i till..
raeklig utstraekning har bidragit med synpunkter pa effekterna av alternativ
politik ar alldeles riktig. Det skriver vi oeksa i vart remissyttrande, dar vi
sager att kritiken mot langtidsutredningen pa denna punkt egentligen inte bor
riktas mot utredningen utan mot universitet oeh hogskolor - for att man
dar inte har utarbetat de verktyg som. manga manniskor tydligen forutsatter
finns, nar de kritiserar utredningen. Det ar, sa att saga, att skj uta pa pianisten
att kritisera er. Jag tror att de krav som al'lmanheten staller i pressdehatten
ar alldeles orimliga. Den kunskap som fordras for att losa de problem som
uppstalls finns inte, kommer kanske aldrig att finnas. Fran den synpunkten
anser jag att den storsta meriten i langtidsutredningen ar att man begransar
ambitionerna just till det moj liga med den analysteknik som finns.
Det ar ett uttryck for realism, att man inte Hitsas kunna losa fler problem
an man i verkligheten kane I pressdebatten latsas man daremot som om det
skulle gil.

-/Karl Gustav Jungenfelt: Erik Hook missforstod mig litet, nar jag talade
om inkomstfordelningen. Sj alv gj orde jag mig dock skyldig till det felet att
jag kanske formulerade mina ord som ett onskemal tin langtidsutredningen.
Det var val mera ett onskemal om sattet att diskutera inkomstfordelningsproblematiken. Jag sade att jag personligen tyeker att det kanns som om man
inte kan knyta entydiga varderingar till en oeh samma forandring av inkomstfordelningen, oberoende av vad det ar for politik man har framfor sig.
I ett fall, i arbetsmarknadspolitiken, kan en viss forandring vara nagot som
man tyeker bra om, men samma forandring kan i utbildningspolitiken fore~
falla att ha daliga verkningar ur inkomstfordelningssynpunkt - fastan det
ar jag sjalv som gor en oeh samma bedomning. Min poang var alltsa att har
ar ett omrade dar man maste koppla ihop politiken. Man kan inte gora en
isoierad hedamning eller isolera diskussionen sa som nlan har gj ort nar det
gallt investeringarna, utan att ange vad det ar for politik man viII fora fram,
oeh bara sagt att investeringarna skall andras pa ett visst systematiskt satt.

-/etas-Erik Odhner: Jag skall fatta mig myeket kort och bara knyta an til'l
vad Erik Hoak sade senast; det tyeker jag namligen var nagot myeket vasentligt.
Erik Hook sade att svarigheterna bl.a. ligger i att nar vi val har fatt materialet klart oeh kommit sa langt att vi egentligen borde satta oss ned oeh gara
de djuplodande oeh tidskravande analyserna, sa kraver al'la att nu skall utredningen frame Och dil maste man forstils redovisa utredningens resultat. Detta
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ar naturligtvis i oeh for sig riktigt. Men dar viII jag saga, att vi inte skall
sluta med att Higga fram utredningen. Vi maste fortsatta att gora analyser
pa materialet oeh forverkliga tanken pa en rullande utredning. Man skall alltsa
dels fortsatta med analyserna, dels folj a upp materialet oeh komma igen kanske
en gang om aret eller sa med revideringar.
Det har gjorts en uppfoljning av langtidsutredningen en gang, namligen
av den foregaende utredningen, dar man gjorde en uppfoljning efter tre are
Men enligt min mening ar detta knappast tiiIraekligt. Verkligheten forandras
sa snabbt, oeh politiken oeh varderingarna forandras sa snabbt, att om vi·
verkligen skall fa ut vad vi skulle kunna fa ut av materialet ar det nodvandigt
att lopande folja upp oeh ga vidare med analyserna. Da kan man oeksa bedriva
forskning oeh gora Btudier av mera grundlaggande art, som far fogas till resultaten allteftersom de blir fardiga.

-/Ordforanden: Finns det nagra ytterligare synpunkter att anfora?
Vi har har fatt lyssna till korta och koncentrerade inlagg, i vilka
val alIa talare i stort sett har fatt rasta sina kapphastar. Om det bland
publiken finns nagon som viII vadra nagon ytterligare kapphast, sa
gar det att ordna den saken ocksa.
Foreligger det nagot behov av att inledarna gor nagra avslutande
inlagg?
Om sa inte ar fallet forklarar jag detta sammantrade avslutat.

-j-

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade onsdagen den 20 oktober 1971
Ordforande: Professor Assar Lindbeck

Miljo och ekonomi
Ordforanden: Vi har fyra deltagare i paneldiskussionen. De ar,
i den ordning de kommer att tala, Valfrid Paulsson, Naturvardsverket,
Karl-Goran Maler, Handelshogskolan oeh Stoekholms universitet, Erik
Dahmen, Handelshogskolan, oeh Bengt Lundholm, Ekologikommitb~n.
Det var meningell att oeksa Bo Helmersson fran Industriforbundet
skulle delta, men han har blivit sjuk oeh darfor tvingats lamna aterbud.
Jag overlamnar ordet till Valfrid Paulsson.

-/Valfrid PauIsson: Herr ordforande, mina darner och herrar! Det ankommer
pa mig att· svara for den trakiga delen av inledningen och forsoka tala om
hurdana forhallandena ar i dag, for att sedan fa kunskaper om vad de andra
deltagarna i debatten anser att man egentligen borde gora. ~en det behovs
kanske inledningsvis en redovisning av den plattform som regering och riksdag
har skapat for milj ovardsarbetet.
Vi bygger i betydande utstrackning miljovardsarbetet pa lagstiftning av
olika slag. De grundHiggande lagarna ar miljoskyddslagen och naturvardslagen, men miljovardsarbetet kommer in i en lang rad ovriga lagar ocksa.
Det ar ~ar forhoppning att milj ovardstankandet skaII genomsyra lagstiftningen
pa alla omraden dar den kommer i kontakt med var yttre omgivning. Det ar
genom att beakta miljovardsintressena i ett tidigt skede av planlaggningen
som man kan na de basta resultaten, minska kostnaderna och gora att konfliktsituationerna blir sa fa som moj ligt. Man kan da koncentrera insatserna
till de verkligt svara avvagningsproblemen - avvagningar blir det namligen
alltid fraga om.
Det ar farligt att tala om ekonomi i en krets av ekonomer, eftersom det ar
sa svart att uttrycka sig i deras termer - nar man talar om kostnader viII de
veta vilken typ av kostnader det galler, och talar man om utgifter, vill de kalla
det nagonting annat. Men jag far ta risken att vara oprecis. Det finns berakningar som visar att vi lagger ut 2,5 miljarder kronor om aret pa miljovardspolitik i Sverige. Jag kan inte garantera att uppgiften ar riktig, men det ar
kvalificerat folk som har raknat fram siffran. Da har man raknat in hade
investeringar och lopande kostnader. Det ar en ratt omfattande blandning av
atgarder som da har raknats in - det galler inte bara skyddet av miljon,
utan ocksa i vissa fall utnyttj andet av milj on. Jag tanker har t.ex. pa friluftsaktiviteter, som av nagon anledning uppfattas sasom en del av miljovarden,
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fastan det val i sj alva verket ar fraga om utnyttj andet av var yttre inilj 0 det anses ha litet hogre dignitet an att slappa ut smutsvatten i vara vattendrag.
Huvudprincipen nar det galler ekonomin ar, att den som agnar sig at nagon
form av milj oforstoring eller milj opaverkan oeksa skall vidta milj ovardande
atgarder oeh svara for kostnaderna for dem. Det har emellertid ansetts nod·
vandigt att gora en del avsteg fran den prieipen, framfor alIt for att stimulera
till tillraekliga oeh snabba atgarder. Statens hidrag till sadana atgarder utgor
en stor post i de statliga miljovardsutgifterna. Framst galler det bidrag till
kommunala avloppsreningsverk. Bidragsramen for budgetaret 1971/72 ar 80
miljoner kronor, men regeringen kommer att lagga fram en proposition som
inn~har bifaIl till en framstallning fran naturvardsverket om att bidragsramen
skaIl vidgas till 130 miljoner kronor for innevarande budgetar, vilket i stort
sett motsvarar de onskemiH som finns hos kommunerna.
Det utgar oeksa bidrag till vatten- oeh luftvardande atgarder till sadana
industrier som redan fanns nar miljovardslagen tradde i kraft. Det hidraget
ar 50 miljoner kronor, oeh bidraget uppgar till 25 proeent av investeringskostnaderna for sadana atgarder. Aven i det faIlet kommer man att som ett led
i den sysselsattningsbeframj ande politiken hoj a hidragsproeenten fran 25 till
75, vilket vi raknar med kommer att innebara en betydande stimulans for
industrin att snabht vidta atgarder som innebar forbattringar av milj ovarden.
Hur myeket pengar vi kommer att behova for att tillmotesga de okade onskemalen fran industrin vet vi inte i dag, men vi har betydande belopp kvar sedan
tidigare are Statsmakterna har beraknat att bidraget under en femarsperiod
skulle uppga till 250 miljoner kronor.
Sedan har vi oeksa den typen av samhallsstod som gar till att avhjalpa redan
intraffade skador, aIltsa restaurering av sj oar oeh liknande verksamhet. Det
uppstar alltid svarigheter att i efterhand ratta till tidigare nlisstag, eftersom
det i allmanhet inte finns nagon att krava ersattning av nar skadan en gang
har intraffat.
Jag hoppar over den typ av samhallsinsatser som gar till friluftslivet, men
jag kan konstatera att det ar vasentliga belopp. Om man raknar in AMS-medel
ar de uppe i over 50 miljoner kronor over statsbudgeten varje are Staten oeh
kommunerna koper eIIer pa annat satt tryggar markomraden oeh vardar dem
for ett belopp av 20 milj oner kronor om aret. Aven dar gar staten in via arbetsmarknadsstyrelsen oeh gor vasentliga insatser i landskapsvarden. Jag kan
namna att arbetsmarknadsstyrelsens anslag for denna typ av miljovardsaktivitet ar fyra ganger sa stort per ar som det ordinarie anslaget ar.
Vad betraffar kommunernas insatser viII jag namna att kommunerna har
betydande investeringskostnader for vatten- oeh avloppsforsorjningen. Det
ror sig om milj ardbelopp varj e ar. Det kan vara intressant att konstatera att
den storsta posten i var milj obudget finansieras huvudsakligen av avgifter oeh
att avgifterna inte bara fullgor funktionen att finansiera kostnaderna for dessa
aktiviteter utan oeksa innebar en direkt styrning. Det framgar av det forhalIandet, att konsumenter i smahus, som direkt kan mata sin vattenforbrukning,
forbrukar mindre vatten an de som inte ser vattenrakningen darfor att den
ar inbakad i hyran.
Kommunerna far, som jag sade, bidrag fran staten, men dar finns starka
onskemal - som ar understrukna i riksdagen - om att man skaII undersoka
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kostnadsfordelningen meHan stat oeh kommuner. Industrins kostnader for
miljovard har beraknats till ett par hundra miljoner om aret oeh kan under
en femarsperiod beraknas till 1 a 2 miljarder kronor. Det kommer alltid att
vara svart att i efterhand konstatera hur stora miljokostnaderna ar, eftersom
vi alltj amt befinner oss i den gynnsamma situationen, att atgarder som i forsta
hand kan framsta som miljovardsatgarder i sjalva verket ar en forbattring av
produktionsproeesserna oeh ar direkt kommersiellt betingade. Sa lange vi
be-finner oss i den situationen kan vi rakna med att forbattringen av var yttre
miljo gar snabbt.
Nar det galler tilHimpningen av lagstiftningen, kraver vi atgarder fran
industrins oeh kommunernas sida som vi anser vara mojIiga med hansyn till
den teknik vi kanner i dag oeh som vi anser vara ekonomiskt rimliga. Har
kommer betydande svarigheter in, oeh jag forstar att mina meddebattorer
kommer att behandla den sidan av saken. Vi har inte haft nagot annat medel
till buds, oeh jag tror att man i vart fall i ett inledningsskede inom milj ovarden
ar tvungen att ga den vagen. Det finns ingen annan vag att starta med, heroende pa att kunskapsunderlaget ar sa begransat. Man ar inte heller saker pa
vilket mal man har for milj ovardspolitiken. Det framgar klart av var lagstiftning att regering oeh riksdag har kant sig osakra och darfor overlatit den
slutliga utformningen av den politiska malsattningen till myndigheterna. Man
har direkt givit dessa i uppdrag att narmare precisera malsattningen for att
sedan komma tillbaka till regeringen oeh fa malsattningen provad i sedvanlig
ordning.
Avgifter kommer vi att fa hora mycket om i kvall. Vi som arbetar praktiskt
med miljovarden har naturligtvis haft anledning att fundera pa prohlemet.
Vi har annu inte funnit' nagot omrade dar det varit sj alvklart att applieera
en avgift som ett medel att na milj oforbattrande mal, men vi har inte heller
velatutesluta att sadana omraden finns. I vart forslag till regeringen om fort-·
satt nedtrappning av svavelhalten i eldningsolj a har vi begart att en sarskild
utredning skall behandla fragan om borttagande av svavlet i eldningsolj an
kan vara ett omrade dar en avgift kan spela en roll. Nar vi behandlade fragan
i en diskussionsgrupp med industrin, konsumenterna och ovriga. intresserade
restes det ett kompakt motstand mot tanken pa en avgift. Vi har trots det till
Kung!. Maj:t fort fram forslaget om att man skall utreda denna konkreta.
fraga.
Vi tror sj alva att om det skall finnas nagot omrade dar avgifter kan spela
en roll, sa skall det vara just den typen av miljovardsatgarder dar man forsoker
ta bort en miljobesvarande faktor ur en annan produkt som ar nyttig. Dar
hor det finnas moj ligheter att astadkomma en utveckling at ratt hall via ett
avgiftssystem. Har vantar vi pa utredningen, oeh jag hoppas att mina med.·
debattorer i kvall skall ge ytterligare vagledning infor vara forsok att losa den
fragan.

-/KarI-Goran Maler: 80m forste ekonom i elden i kviill kanske jag hor starta.
med en snahh oeh ratt loslig skiss av hur vi nationalekonomer ser pa orsakerna.
till den milj oforstoring som vi observerat oeh hur vi ser pa de botemedel man:
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skulle kunna anvanda for att styra resursanvandningen in pa en battre vag.
AlIa de reservationer, preeiseringar oeh utveeklingar som kravs kanske jag
far aterkomma till senare - jag hinner inte med dem i mitt forsta inlagg.
Som utgangspunkt for mitt resonemang vill jag ta den fysikaliska satsen,
att massa ar oforstorbar. Konsekvenserna pa det ekonomiska omradet av denna
sats har ofta varit forbisedda. I vanlig klassisk ekonomisk teori tanker vi garna
pa konsumtion som nagot slutligt - vi konsumerar varorna, oeh sedan ar det
slut med dem. Men i verkligheten forstors ju inte materian av konsumtion utan
lever kvar i form av mindre begarliga varor: avfall. Samma sak galler produktionen. Produktionen som sadan andrar inte mangden materia som gar
in i produktionssystemet i form av ravaror, utan produktionsproeesserna omvandlar de ingaende varorna till konsumtionsvaror, kapitalvaror oeh avfall,
men materian ar oforandrat lika stor som forut.
I all ekonomisk diskussion ar det nodvandigt att gora vissa abstraktioner.
Lat mig gora den ahstraktionen, att vi studerar en ekonomi utan utrikeshandel
oeh utan realkapitalbildning. I en sadan ekonomi maste mangden materia man
hamtar fran naturen i form av ravaror vara precis lika stor som den mangd
av materia man slanger tillbaka till naturen i form av avfan. Ju hogre den
ekonomiska aktiviteten ar, desto mer avfan kommer man att fa som man tvingas
gora sig av med.
Om vi daremot tanker oss en viss tillvaxt av realkapitalet, kommer viss
materia att hindas i kapitalforemal, oeh vi behover inte ha exakt likhet meHan
den mangd materia vi tar fran naturen och den vi sander tillhaka i form av
avfall. Men realkapitalforemalen har inte oandligt lang livstid. Vid nagon tidpunkt maste de skrotas och blir da avfaH. Sasom en allman regel galler att
mangden avfall vaxer med nivan av den ekonomiska aktiviteten oeh hanger
intimt samman med mangden av materia som vi hamtar fran naturen i form
av ravaror. Det ar den absoluta nivan av den ekonomiska aktiviteten som har
den storsta betydelsen. Det verkar som om naturen har en viss formaga att
assimilera vissa kvantiteter avfan - man brukar tala om naturens sjalvrenande
formaga - men om den ekonomiska tillvaxten far halla pa en langre period,
sa att den ekonomiska aktiviteten nar en tillraekligt hog niva, kommer ekoDomin att generera sa myeket avfalI att naturens kapaeitet att assimilera avfallsprodukterna overskrids. Det verkar som om vi skulle ha natt den punkten
for en bra tid sedan, atminstone for vissa avfallsprodukter.
Ar den har utvecklingen nodviindig? Finns det nagon obonhorlig naturlag
som sager att ekonomisk tillvaxt ar oforenlig med en bibehallen god mil j 0 ?
Jag tror inte det. Jag tror man kan kombinera ekonomisk tillvaxt oeh god milja,
()eh jag skall forsaka underbygga denna tro eller forhoppning.
Alla har narvarande har formodligen i nagot sammanhang kommit i kontakt
med tron pa den perfekta konkurrensens valsigneise. Laroboekerna i pristeori
oeh allokeringsteori Iar studenterna hur marknadshushallningen Ieder till den
basta av alIa varldar. Visserligen brukar man ange de forutsattningar som ar
nodvandiga for att de angivna resultaten skall uppnas, men ofta star de forntsattningarna i en fotnot eller en bisats oeh anses i regel vara uppfyllda.
En sadan forutsattning ar franvaron nv externa effekter, dvs. direkta effekter som inte passerar nagon marknad, med atfoljande prishildning. Via prisbildningen pa vanliga marknader sprids information om kostnaderna far att
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producera de olika varorna, och om konsumenternas varderingar av dessa
varor. Samtidigt ger priserna incitament till beslutsfattarna i det ekonomiska
systemet att fatta vettiga, rationella besiut om hur de skall kombinera ihop
produktionsfaktorerna pa ett satt som blir sa billigt som moj ligt for samhallet.
Men nar vi har externa effekter, nar det inte finns nagon marknad, sprids
ingen information om dessa effekter, och de som genererar effekterna far inget
incitament att ta hansyn till andra manniskors varderingar av effekterna, inget
incitament att ta med effekterna i sina kalkyler. Resultatet blir en snedvridning
av resursanvandningen.
Utslapp av avfall i naturen tillhor de klassiska exemplen pa externa effekter.
Av vad jag tidigare sade om sammanhanget mellan mangden avfall och den
ekonomiska aktiviteten framgar att sadana effekter inte kan betraktas som
undantagsfall utan ar nagonting som i allt hogre grad kommer att paverka var
omgivning.
Varfor finns det ingen marknad for t.ex. ren luft? Svaret ar enkelt : luften
ar allas var egendom. Jag kan inte kopa mig battre luft har i salen utan att
ocksa ni andra kommer att fa del av den rena luften. Det betyder att mina
incitament att kopa mig battre luft ar ratt sma. Vi maste ga tillsammans for
att klara det.
Att vi inte har nagon marknadsprisbildning for sadana effekter medfor att
foretag, kommuner och individer 80m sHipper ut avfall inte far de korrekta
incitamenten och inte plockar med dessa effekter i sina kalkyler. Darfor maste
vi korrigera marknadshushallningens resursanvandning genom atgarder som
ar bestamda av politiska processer. Med tanke pa att den ekonomiska tillvaxten
medfor att alIt storre mangder materia kommer att cirkulera i systemet hetyder
det att vi i framtiden i an hogre grad maste forlita oss pa att statsmakterna
griper in och forandrar marknadshushallningens utslag. Valfrid Paulsson kommer med andra ord att fa mer att gora i framtiden. Om vi ar pa jakt efter
syndabockar for milj oforstoringen, tycker jag att staten ar en av huvudkandidaterna. Staten har namligen givit foretag, individer och kommuner en ram
att arbeta inom men har inte korrigerat for den snedvridning som uppkommer
genom ~ae externa effekterna.
Om vi onskar astadkomma en forbattring av miljon, maste vi vara heredda
att hetala for det. En omlaggning av en process sa att den genererar mindre
avfall innebar kanske att produktionsprocesser som i dag inte hetraktas som
lonsamma maste anvandas. Det hetyder att man maste allokera resurser till
avfallsbehandling etc., och det innebar att det kan bli mindre over for framstall.
ning av konsumtionsvaror. Den grundHiggande uppgiften inom miljopolitiken
blir alltsa avvagningen mellan konsumtionsnyttigheter och milja.
Pa grund av franvaron av marknader for miljokvaliteterna maste avvagningen goras inom det politiska omradet. Jag skall inte ge mig in pa fragan
hur den avvagningen hor goras, men det bor sta klart att vi i dag satsar alltfor
litet pa en god miljo och kanske for mycket pa de producerade nyttigheterna.
Miljoproblemet hanger alltsa samman med den ekonomiska tillvaxten och
franvaron av ett nagot sa nar korrekt incitamentssystem. For att astadkomma
en forbattring maste vi infora incitament som far foretag, kommuner och individer att battre hushalla med naturens begransade kapacitet att ta emot avfall.
Eftersom de vasentligaste incitamenten i den svenska ekonomin kommer fran
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prisbildningen ar det naturligt att tanka pa priser eller avgifter som incitament
aven inom milj ovardspolitiken. Sadana avgi£ter pa utslapp av av£all som innebar hogre avgifter for funnen som ger storre skador kommer att ge foretag,
kommuner oeh individer ineitament att soka vagar att minska utslappen. Den
minskningen kan ske genom att £oretag minskar produktionen av amnen som
genererar skadligt avfall eller tillampar andra processer, som genererar mindre
avfall, eller borjar rena avfallet. Det kanske vasentligaste ar att man borjar
aterutvinna Tavaror ur avfallet.
Haromdagen gavs det ett intressant exempel pa detta. Det stod i Dagens
Nyheter om att Mo oeh Domsjo tillverkade jord av barkav£all. Om samhiillet
hade tagit ut en avgift pa utslapp av avfall ar jag saker pa. att Mo oeh Domsj 0
annu tidigare skulle ha satsat pa ateranvandning av detta avfall, oeh vi skulle
ha fatt ytterligare fler anvandningsomraden for av£all.
Lat mig atervanda till den fraga jag stallde, om ekonomisk tillvaxt ar forenlig
med bibehallande av en god miljo. Det finns i dag kanda metoder att redueera
utslappet av miljoskadliga amnen, men med nuvarande priser ar de metoderna
i allmanhet olonsamma. Om staten ger det korrekta ineitamentet, t.e,x. i form
av avgifter pa utsliippen, kommer de i dag olonsamma metoderna att bli lonsamma, oeh vi far uppleva en minskning av utslappens storlek. Samtidigt leder
detta till en utveekling av nya produktionsproeesser som ar inriktade pa ateranvandning av ravaror och ett allmant hattre utnyttj ande av naturens knappa
resurser. Med ett sadant ineitamentsystem tror jag det ar moj ligt att forena
en hog ekonomisk tillvaxt med en god milj o.
Lat mig avsluta med tva Tader pa engelska av den kande ekonomen Kenneth
Boulding, som kanske ar litet mindre kand som skald an som ekonom. Han
har skrivit:
"What this country lacks is
a system of effluent taxes."

-/Erik Dahmen: En analys, som skall ge ett gott underlag for miljopolitiken,
kraver en samhallsekonomisk uppUiggning fran aUra forsta borj an. Maler har
gj ort en sadan fran en sarskild utgangspunkt oeh jag skall komplettera med
en annan infallsvinkel pa problemet om miljo oeh samhallsekonomi.
.
Man kan saga, att det ar ett fundamentalt samhallsekonomiskt problem som
moter oss. Till att borj a med kan vi sakerligen pa vissa oniraden fa en battre
miljo utan uppoffring av nagra produeerbara nyttigheter, for att anvanda
MaIers ord. Det betyder, att vi ar ineffektiva, oeh darmed har vi ett samhallsekonomiskt problem. Vidare ar det naturligtvis sa pa manga vasentliga omraden att en milj oforbattring forutsatter en begransning av produktionen av andra
nyttigheter. Dari, dvs i avvagningen meHan miljonyttigheter oeh andra nyttig..
heter, ligger oeksa ett samhallsekonomiskt problem. Om vi loste ineffektivitetsproblemet som sakert finns, skulle vi anda ha kvar det andra problemet.
Man kan tyeka, att det ar trivialt, men jag skall illustrera denna utgangs..
punkt med den ekonomiska teorins enklaste men ieke desto mindre sa ofta
forgatna analytiska instrument, namligen den s k substitutionskurvan. Om vi
satter av milj okvalitet efter den ena axeln oeh "konsumtion" - det kan vara
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oeks! andra produeerhara nyttigheter - utefter den andra axeln, ser substitutionskurvan ut nagonting i den har stilen.

Ineffektivitetsproblemet ligger i att vi befinner oss pa en punkt innanfor
kurvan. Vi kan da oka effektiviteten genom att flytta oss upp till kurvan.
Vidare: om vi vin flytta oss till punkter hogre upp, matt efter M-axeln, far vi
uppoffra nagonting annat pa vilket vi satter yarde, t ex just konsumtionsnyttigheter.
Att jag borjar med denna uppHiggning, som kan synas trivial, beror pa, att
det finns alternativa satt att lagga upp fragan om miljo oeh ekonomi oeh darmed oeksa milj opolitikens problem. Man kan sa att saga kora in genom en
annan inkorsport oeh resonera i termer av vad det kostar foretagen att uppna
ett visst milj opolitiskt mal - med ~'foretag" menar jag nu oeh i fortsattningen
aven kommuner oeh andra ekonomiska subjekt.
Jag viII emellertid havda, att om man borj ar analysen i den andan kommer
man Hitt snett oeh vallar en forvirring, ur vilken inte myeket gott kan komma
utan som i stallet kan medfora en snedvridning av den milj opolitiska diskussionen, till skada for milj opolitiken.
Nu menar jag, att den svenska upplaggningen av underlaget for miljovardslagstiftningen, den uppHiggning som karakteriserar t ex Immissionssakkunnigas

80

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRXDE DEN 20 OKTOBER 1971

arbete, som ligger i botten pa en stor del av miIj ovardslagstiftningen, .innebar,
att man kor in genom en foretagsekonomisk inkorsport. Jag kan exemplifiera
det pa manga satt for att visa vad jag menar nar jag sager, att man kommer
snett och far ett daligt underiag for en andamalsenlig milj opolitik.
Ett uttryck som aterfinns hos Immissionssakkunniga och som standigt aterkommer i debatten, inte minst fran industrihall, ar, att miljopolitiken inte far
aventyra industrins internationella konkurrenskaft. Vidare ar det vanligt med
uttalanden av den inneborden - som Valfrid Paulsson nyss antydde - att
en restriktion pa miljopolitiken ar, att atgarderna maste vara tekniskt och
ekonomiskt mojliga oeh rimliga.
Lat oss granska argumentet om den internationelIa konkurrenskraften liksom
ocksa det narbeslaktade argumentet, att vi inte kan driva en ambitios milj 0politik om inte andra lander ocksa driver en ambitios milj opolitik. Vad ar inneborden av det sattet att resonera?
Argumentet gar b1.a. ut pa, att vi inte far skapa en betalningsbalanskris
genom var miljopolitik.
Antag, att vi befinner oss vid punkten A pa substitutionskurvan och viII
flytta oss till punkten B. Om man driver en politik som innebar betalningsbalanssvarigheter pa grund av att exportindustrins konkurrenskraft minskar,
betyder det, att vi far mindre valutaintakter och da kan vi importera mindre.
Importen avser ju att direkt eller indirekt mojIiggora produktion av konsumtionsnyttigheter.
Har man kommit sa langt i analysen, bor det inte vara svart att se det konstiga i argumentet, att man inte far fora en milj opolitik, som innebar, att industrins internationeIIa konkurrenskraft skadas. Om vi viII flytta oss hogre upp
utefter M-axeln, far vi ta konsekvenserna oeh rora oss till vanster utefter Caxeln. Om denna sistnamnda rorelse gAr sa att saga via minskade importmojligheter elIer mera direkt tar sig uttryck i minskade konsumtionsmojligheter
inom Iandet utan samband med utrikeshandeln ar alldeles likgiltigt fran miIj 0politisk synpunkt.
Pa samma satt kan man resonera om argumentet att atgarderna skall vara
tekniskt moj liga. Det ar ett forradiskt uttryckssatt. Det kan lAta sj alvklart,
att om en viss produktionsprocess maste bygga pa en miljoskadande teknik eftersom nagon miljovanlig teknik inte ar kand - sa ar darmed en grans satt
for milj opolitikens ambitioner i detta fall. Funderar man narmare pa saken,
finner man emelIertid att det sattet att resonera ar ohallbart. Varfor skall man
utesluta mojIigheten att upphora med produktionsproeessen ifraga? Om miljopolitiken tvingar till nedlaggning av vissa produktionsprocesser, ar det fran
samhallsekonomisk synpunkt helt enkelt ett uttryek for viIj an att forflytta sig
fran A till B pa substitutionskurvan.
Pa analogt satt kan man resonera betraffande argumentet att atgarderna
skall vara ekonomiskt mojliga oeh rimliga. Jag behover inte upprepa exempIet,
eftersom inneborden ar densamma.
Jag menar alltsa, att det vore myeket redigare, om man fran borjan lade
upp det grundlaggande miljopolitiska problemet som ett resursanvandningsproblem: Vi kan anvanda resurserna antingen sa, att vi far battre milj 0, eller
sa, att vi far hogre konsumtion.
Om vi fattar ett miljopolitiskt hesiut att flytta oss fran A till B, skall vi soka
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efter Medel att na det malet. Nasta led blir, att vi fragar oss, vad som hander,
om vi anvander olika medel for att forflytta oss meHan de punkterna - jag
aterkommer senare till de olika medel som kan anvandas. Svaret ar att vi dll
kan komma i konflikt med ett antal andra m~n, som vi har for samhallsekonomin, vid sidan av det milj opolitiska. Forflyttningen betyder att vissa kostnader
for foretagen stiger, oeh det innebar prishoj ningar.
Detta kan i sin tur innebara att problemet att halla stabil prisniva forsvaras.
Att losa det problemet ar emellertid en uppgift for stabiliseringspolitiken.Det
ar viktigt att gora denna distinktion mellan de resursallokeringsmal, dar milj 0politiken kommer in, oeh det stabiliseringspolitiska malet, som vi har en arsenal
av medel for att uppna.
Med betalningsbalansproblemet ar det pa samma satt: det ar en stabiliseringspolitisk uppgift att skapa j amvikt i hetalningsbalansen oeh det finns en
rad medel, som ar andamalsenliga, om man viII astadkomma j amvikt i hetal·
ningsbalansen. Det ar aterigen anledning att skilj a mellan resursallokeringsmalet oeh de problem av annan art man kan mota, nar' man skall flytta sig
fran en punkt pa kurvan till en annan.
Slutligen kan en sadan forflyttning aktualisera inkomst- oeh formogenhetsfordelningsfragor bl.a. via sysselsattningseffekter. Jag kan uttryeka det sa,
att folkhushallet som helhet far uppoffra en viss konsumtion, om man skall
flytta sig fran en punkt pa substitutionskurvan till en annan punkt, som ligger
hogre upp, men man kan finna manga exempel pa att den uppoffringen traffar
vissa grupper sarskilt hart medan formanerna sprids mera jamnt. Om vissa
foretag har svart att klara de okade kostnader som foljer med det miljopolitiska
beslutet, kan de tvingas till nedlaggning. Deras aktieagare oeh anstallda, liksom
kommunerna dar foretagen ligger, kan Hda ekonomiska forluster. Att komma
till ratta med inkomst- oeh formogenhetsfordelningseffekterna ar emellertid
aterigen en uppgift for den ekonomiska politiken, oeh vi har manga medel for
detta, exempelvis i form av suhventioner. Det ar viktigt att haHa isar det problemet fran det grundlaggande milj opolitiska malet, som galler plaeeringen
pa sub~titutionskurvan.
Att jag lagger sa stor vikt vid denna distinktion meHan resursallokeringsmalet
oeh sadana mal som att halla ett stabilt penningvarde, j amvikt i betalningshalansen oeh undvika ieke onskade inkomstfordelningseffekter heror pa att alIa
de har sistnamnda malkonflikterna rimligtvis kan betraktas som temporara.
Det kan ta tid att losa malkonflikterna, men vi har medel att gora det. Det gar
i vart fall inte att forsvara att over en langre tidsperiod avsta fran de milj 0politiska mal, som man i oeh for sig viII uppna, med hanvisning till svarigheten
att halla ett stahilt penningvarde, astadkomma j amvikt i betalningsbalansen
oeh den inkomstfordelning man onskar.
Jag skall sluta med att anfora ett exempel, som konkret illustrerar vad jag
menar. Pa foretagarhAll klagar man over att japanerna saljer sina produkter
billigt till oss oeh att vi pa var med Japan konkurrerande industri lagger
milj okostnader, som j apanerna inte Jagger pa sin industri. Den forsta naturliga
reaktionen for en samhallsekonom ar den Iat vara egoistiska tanken att det ar
viiI bara bra om det svenska folkhushaHet far kopa dessa produkter, som
utbj uds till ett pris som maste anses ligga under produktionskostnaderna om vi i kostnaderna inraknar uppoffringen av miljoviirden i Japan. Japan
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ligger ju sa langt borta fran oss att det inte gor sa mycket om miljon .dar forstors. Om man i Japan skulle tvinga sina foretag att tacka miljokostnaderna,
skulle vi inte langre ha formanen att kopa sa billigt fran Japan. A andra sidan
ar det klart, att det kan uppsta betalningsbalanssvarigheter for oss, om vi
ensamma belastar var industri med miljovardskostnader. Men den saken bor
aktualisera medel for aterupprattande av just betalningsbalansen. Klart ar
ocksa, att fler foretag far Higgas ned i Sverige om bara svenska foretag och
inte japanska far betala miljovardskostnader. Det ar da en klen trost for agarna
och de anstallda i dessa foretag att det svenska folkhushallet som helhet har
fordel av att kunna kopa onaturligt hilliga varor fran Japan. Men just darfor
bor vi med andamalsenliga medel ta itu med inkomst- och formogenhetsfordelningsproblemet for de foretag och anstallda som drabbas.

-/Bengt Lundholm: Herr ordforande! Ekologi och ekonomi kan j u synas
ligga mycket langt fran varandra, och de anses i vissa fall sta i motsatsstallning
till varandra. Bada orden kommer emellertid fran grekiska oikos, som hetyder
hus, och en ordagrann oversattning av bada orden blir val hushaIlningslara.
Min uppfattning ar ocksa att nar ekonomen sysslar med hushallning i vidstrackt
mening och nar ekologen sysslar med olika aspekter pa naturens hushallning
kommer de bada vetenskaperna mycket nara varandra i synsatt, aven om de
anvander olika parametrar och olika termer, vilket gor att det ibland uppstar
missforstand. Jag skall har anfora nagra synpunkter pa ekologi i meningen
hushallning.
Forst vill jag papeka att sammanhangen i naturen ar sa utomordentligt
komplicerade att det ar forst pa den allra senaste tiden, i och med framvaxten
av den moderna datatekniken, som vi har fatt nagon mojlighet att overblicka
forhallandena. For en ekolog ar det sj alvklart att om man skall losa delproblem
maste man ga ut fran helheten, fran den totala milj on. Praktiskt betyder det
att det blir nastan meningslost exempelvis att studera luftfororeningars verkan
om man inte samtidigt tar hansyn till effekterna pa vatten och mark. Detta
har gj ort att komplexet ar mycket svarhanterligt. Vi har inte haft tillrackligt
med experter som kunnat overblicka forhallandena, och det finns de som anser
att genom att vi har tvingats att fragmentera problemen - vi har fatt behandla
vattenfororeningar for sig, luftfororeningar for sig osv. - har vi rakat i den
situation som vi for narvarande ar i.
En annan svarighet med de ekologiska undersokningarna ar att aven om man
har en geografiskt hegransad orsak, visar det sig att effekterna kan upptrada
pa oerhort olika omraden. Problem som man fran borjan ansag vara nationella
och begransade visar sig bli transnationella och internationella.
Ett exempel pa detta har nylig~n lagts fram av en svensk utredningsgrupp
- jag tanker pa utredningen om det sura regnet, som har visat hur beroende
vi ar av vad som sker i andra lander. Den utredningen ar mycket gladjande,
eftersom man har for forsta gangen har forsokt ekonomiskt kvantifiera en del
ekologiska effekter. Har kan man se hur ekologer och ekonomer kan och bor
samarbeta. Men losningarna pa problemen avilar till sist politikerna, och i och
med att problemen har blivit alltmer internationella har de internationella
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politiska losningarna inte blivit Uittare att astadkomma.
Ytterligare en sak som gor att orsakssammanhangen blir komplicerade ar att
de ekologiska processerna forloper med oerhort varierande tidsskala. Tidsavstandet menan en given orsak och en speciell effekt varierar starkt. Om vi
far i oss en for stor dos kvicksilver, kan vi fa ont imagen eller kanske do,
men en annan kvicksilverforening kanske leder till en upplagring i hj arnan som
kan verka kliniskt forst efter ett par ar, eller en arvsforandring som satter in
forst efter flera generationer. Ett godningsamne kan omedelbart ge en stor
arsavkastning, men det kan droja upp till 50 ar innan man ser om jordarna
reagerar med forandrad bordighet. En skogsavverkningsmetod kanske ar oerhort lonsam i dag men paverkar i det langa loppet vara skogars avkastning pa
ett katastrofalt satt.
For en ekolog ar det nodvandigt att alltid heakta de fornyelsebara naturresursernas kapital och se till att det ar intakt. Jag tror att en stor olikhet
mellan ekonomin och ekologin ar att ekonomerna ofta raknar med arsranta
under det att ekologer maste se over betydligt langre tidsavsnitt, och i manga
fall kommer avsluten inte i denna generation utan i nasta. Da uppstar fragan
vem som skall tillvarta de kommande generationernas intressen.
Vr ekologiskt synpunkt ar det gladjande att allt fler ekologiska faktorer horjar
bli ekonomiskt nlatbara. Vi narmar oss alltsa mer och mer mojligheterna att
fa en totalkalkyl dar marknadsfaktorerna blir avgorande. Exempelvis giftmangden i fodoamnen kommer att fa en ekonomisk betydelse i handeln mellan olika
Hinder. Det ar en faktor som kan stalla till stora komplikationer i forhallandet
menan i-lander och u-Iander. Det ar sarskilt allvarligt om dessa faktorer i kontakterna mellan olika nationer utnyttj as av andra intressen an de som forsoker
astadkomma en battre miljo.
Vi maste ha klart for oss att aven om det gar att ekol1omiskt kvantifiera en
hel del miljovarden, finns det alltid en rest av varden som man inte kan satta
en prislapp pa. Det ar varden som kommer att bli foremal for emotionella
politiska overvaganden. Som exempel kan jag namna att man oavsett den ekonomiskp. kostnaden beslutar sig for att skydda en speciell dj urart eller att bevara
en viss landskapstyp.
Det ar ocksa viktigt att tanka pa att de "absoluta" miljoviirdena inte ar
konstanta utan i hog grad beroende av hur vi uppfattar milj on for ogonblicket.
Jag tror att var uppfattning av milj on forandrar sig snabbt. For bara tio ar
sedan hade man i Sverige en helt annan uppfattning om milj ovarden an man
har nu. l\fed sakerhet kommer denna forandring att fortskrida i framtiden,
och det innebar att det blir stor osakerhet i den totalkalkyl man vill gora.
Jag skulle med nagra ord vilja berora de metoder man har att astadkonlma
milj oforandringar i den ena eller andra riktningen.
Det ar enkelt att saga att man ibland hor anviinda lagar och forordninga.r
och ibland avgifter och atl man far avgora fran fall till fall vilka metoder som
skall komma till anvandning. Jag skulle emellertid viIj a se litet mera ingaende
pa den ena av dessa metoder, namligen den med lagar och forordningar. Jag
tror att det ar utomordentligt viktigt att vi inte ba.ra far lagar och forordningar
utan ocksa ser till att de atfoljs av en inte bara administrativ utan liven teknisk
kontroll. Tyvarr blir den tekniska kontrollen manga ganger eftersatt. Vi stiftar
lagar och tillsatter en administrativ hyrakrati, men den kemiska kontrollen blir
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eftersatt. Det ar kanske inte sa egendomligt, eftersom denna kontroll' ar svar
att utfora. Det ar betydligt enklare att fa fram administratorer, som bara
behover ha ett visst ordningssinne, an att fa fram tekniker, som behover ha en
omfattande utbildning oeh dyra laboratorier. Pa detta onlrade har vi i vart
land en efterslapning pa vattensidan och livsmedelssidan. Jag ar medveten om,
att den betydelsefulla milj okontrollutredningen nu funderar pa dessa prohlem.
Jag hoppas att vi verkligen kan satta in atgarder for att skapa den nodvandiga
tekniska kontrollen i form av en snabb uthyggnad av de laboratorier som
behovs.
Jag viII framhalla att man genom denna kontroll aven har mojIighet att
paverka marknadskrafterna, och jag vill exemplifiera del. Det finns tva europeiska Hinder som ur ekonomisk synpunkt ar relativt likartade. Bada ar beroende
av att salja livsmedel, och bada hoppas pa en stor framtida marknad. I det ena
av dessa Hinder ar alIt omnamnande av hekampningsmedelsrester i livsmedel i
det narmaste tabu - det far man inte tala om, eftersom det antas skada den
framtida marknaden. I det andra landet har man tillampat en rakt motsatt
politik. Det har varit ett pionjarland i detta avseende. Man har faststallt mycket
harda toleransbestammelser och upprattat ett e££ektivt kontrollsystem med den
nlotiveringen, att detta land inte kommer att fa salja livsmedel om det kan
pavisas for hoga rester av hekampningsmedel.
Jag hlir ofta tillfragad av husmodrar, vilka p~odukter man skall kopa nu
nar allting ar fullt av gift. Jag brukar svara att det finns bara ett land i Europa
som har detta under god kontroll, namligen Holland.
Jag tror det ar viktigt att i samband med denna kontroll visa en hog grad
av oppenhet. Har i Sverige puhliceras analysvarden fran livsmedelskontrollen
cirka tva ar efter att de ar uppmatta. For nagra manader sedan horde vi iTV
att vindruvor som hade analyserats inneholl for mycket DDT, men man talade
inte om fran vilket land druvorna kom. Hade det offentliggj orts, ar jag overtygad om att det omedelhart skulle ha hlivit ett forsaljningsstopp for landet
i fraga, och jag ar overtygad om att det landet skulle ha andrat sina metoder
for anvandning av DDT i vindruvsodlingar. Jag tror alltsa att nlan genom att
utnyttja kontroll kan astadkomma en avsevard miljoforbattring utan namnvarda direkta kostnader.

-/Ordforanden: Nar vi nu har gatt ett vary runt forklarar jag ordet fritt for
hade panelmedlemmar oeh ovriga diskussionsdeltagare.

-/Karl-Goran Maler: I mitt forsta inHigg talade jag om aU man skulle anvanda
avgifter som incitament, men jag motiverade aldrig varfor. Jag vill nu ange
varfor vi skulle anvanda oss av avgifter for att styra ekonomin till en hattre
resursanvandning.
Jag tar som utgangspunkt Erik Dahmens resonemang. Lat oss anta att vi
i nulaget befinner oss i punkten A med relativt stor produktion av producerbara
nyttigheter och relativt liten konsumtion av god milj o. Antag att vi viII forbiittra
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milj on oeh rora oss uppat till punkten B. HeIst skall vi da rora oss langs kurvan,
men da maste vi ha styrmedeI, sa att vi inte hamnar innanfor kurvan.
Antag att vi satter upp som mal att vi skall ha en viss miljokvalitet som
svarar mot laget av punkten B oeh ar beredda att vidta atgarder som Ieder oss
dit. Det ar da mojligt att vi kommer att rora oss Iangs den rata linjen AC, vilket
innebar att vi uppoffrar en mangd av de produeerade nyttigheterna for att
uppna en battre miljo, men vi ser att vi skulle kunna fa samma miljovarde oeh
halla en hogre konsumtion av de produeerade nyttigheterna genom att rora
oss till B.
Hur vi ror oss mellan punkterna beror pa milj opolitikens mede!. Jag tror
att ett system med avgifter kan medfora att vi haller oss pa kurvan oeh darmed
uppnar mil j oforbattringen till lagsta kostnader.
Vi kan uppna miljoforbattringen genom att minska utslappen pa olika satt:
foretagen kan andra produktionsproeesserna, man kan bygga reningsverk, man
kan minska produktionen osv. Det galler att kombinera de atgarderna sa att
man far en minsta-kostnadskombination.
Om vi forsoker att med en regleringsmetod astadkomma en sadan minstakostnadskombination maste vi eentralt ha information om aHa kostnadssambanden for alIa foretagen oeh kommunerna. Det ar orimligt att krava i ett
samhalle av svensk typ, dar informationen ar decentraliserad till foretagsniva,
att informationen skall eentraliseras. Jag tror det ar omojligt att begara att
naturvardsverket skall kunna skaffa in all tillganglig information.
Om vi daremot anvander avgifter, behovs inte denna information i lika hog
grad. Vi lagger alltsa pa en avgift per enhet avfall. Foretag for vilka det ar
dyrt att redueera utslappen kommer att betala avgiften, medan daremot foretag
som har Iatt att redueera utslappen kommer att genomfora en reduktion. Vi far
automatiskt en minsta-kostnadskombination.
Det ar moj Iigt att avgifterna konlmer att sia feI. Vi har kanske satt fel avgifter i borj an, sa att den totala mangden utslapp overstiger det som vi hade
satt upp som mal. I sa fall far vi haj a avgiften i en andra omgang, oeh det
medfor en omstalining. OITI foretagen vid den farsta avgiftsnivan faretagit vissa
andrir:gar i anlaggningarna, ar det majIigt att dessa andringar gj orts i onodan
pa grund av att avgifterna varit felaktigt satta. Darfar kravs det en viss information for att den forsta avgiften skall sattas pa en rimlig niva, men det kravs
mindre information an om man skall gara samma sak med hjiilp av regleringar
oeh pabud.
Har har omnamnts den studie over svaveidioxidutsHipp som en arbetsgrupp
har gj ort. I denna studie finns en undersokning av kostnader far att minska
emissionen av svaveldioxid pa olika satt. Jag gj orde i dag upp ett rakneexempeI
pa grundval av en tabell i denna studie aver kostnaderna far S02-reduktion.
Ar 1970 var den totala emissionen av svaveidioxid ungefar 960 000 ton per are
Antag att vi onskar reducera den med 300 000 ton. Den reduktionen kan vi
astadkomma pa olika satt, men om man godtar de myeket grova uppskattningar
som finns i tabellen kan man systematiskt ga igenom de olika atgarderna oeh
kombinera dem sa att man far den onskade reduktionen av emissionen av
50 2 till lagsta kostnad. Gar man det oeh anvander siffrorna ur tabellen far man
fram att den totala samhallsekonomiska kostnaden for reduktion av svaveldioxidutslappen med 300000 ton per ar skulle ga pa i runt tal 100 miljoner
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kronor. Detta skulle man uppna genom att Higga pa en avgift. Avgiften skulle
enligt denna kalkyl vara ungefar 460 kronor per ton S02-utsHipp. Om den
avgiften lades pa skulle heslutsfattarna vid olika emissionskallor fa incitament
att sj alvmant valj a den for dem billigaste metoden att reducera utslappet, oeh
vi skulle uppna minsta-kostnadskombinationen.
Om man i stallet utfardar ett pabud om att olja med en svavelhalt pa 2,5
procent inte langre far anvandas utan att svavelhalten hogst far uppga till
1 procent, blir kostnaderna ungefar 140 miljoner, dvs. den metoden skulle
leda till en fordyring for samhallet med omkring 40 miljoner kronor.
Naval, deua var hara ett rakneexempel. De siffror rakneexemplet hygger pa
ar mycket grova uppskattningar, heroende pa svarigheterna att centralt fa in
all den information som ar nodvandig for att man i detalj skall kunna reglera
utslappen sa att man far minsta-kostnadskomhinationen. Den hristfalliga information som vi har tillganglig ger oss i alIa fall ett hum om var vi hor satta
den forsta avgiftssatsen, namligen 450-460 kronor per ton S02.

-/Bengt Lundholm: I mitt inledningsanforande forsokte jag framhalla de
stora likheter som finns mellan ekonomi oeh ekologi. Jag glomde da att papeka
att jag hlev ehockerad nar Maler sade att j u hogre intensiteten ar i ekonomin
oeh naringslivet, desto mer avfall hlir det. Vr ekologisk synpunkt maste man
saga att ett naringsliv som ger upphov till avfall ar ett daligt naringsliv. Malet
maste vara att det inte blir nagot avfall utan att materialet ateranvands. Man
brukar tala om spaceship economy. lett rymdskepp_,kan man inte tolerera
nagot avfall. Vi hefil1ner oss i en liknande situation: om vi i framtiden skall
klara oss pa jorden maste vi ateranvanda forhrukat material och fora det tillhaka i produktionen. Femtio ar framat i tiden ar deUa ahsolut nodvandigt
om vi skall kunna uppratthalla en befolkning som ar nagot sa nar lika stor
som den nuvarande pa jorden.
Att termen "tekniskt mojlig" ar utomordentligt farlig framholl Dahmen.
I borjan pa 1960-talet var jag i Kalifornien, dar man da hade horjat ta itu
med bilavgasernas problem. Under manga ar hade utvecklingen pa det omradet
statt stilla. Mangden hilavgaser hara okade, och man forklarade att det inte
fanns tekniska mojligheter att minska dem. Sedan saUe man emellertid en
grans, som enligt nuvarande begrepp var ganska moderat, och da visade det
sig att det inte fanns nagra tekniska svarigheter att losa prohlemet trots att
man hade forsakrat motsatsen.
For narvarande pagar ett intressant experiment i USA. Dar har man satt upp
utomordentligt stranga bestammelser for utsHippet fran 1975 ars hilar. Industrin
har protesterat oeh sagt att det ar tekniskt omojIigt att komma ned till de
foreskrivna nivaerna. Jag har talat med experter, som icke ar knutna till industrin, och de sager att myndigheterna har gj ort fel oeh att det inte ar tekniskt
mojIigt att sanka nivan sa mycket, men allteftersom tiden gar kommer det
alltmer lovande rapporter fran Environment Protection Agency. Det skall bli
spannande att se om teknikerna kan losa prohlemet.

-/-
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Karl-Goran Maler: Vad jag menade med att avfallsmangden okar var att
vi med den incitamentsstruktur vi nu har inte kommer att fa den ateranvandning av avfall 80m vi skulle hehova. Vi tvingas andra incitamentsstrukturen
sa att foretag och kommuner i alIt storre utstackning ateranvander avfall.

-/FiI. dr Kerstin Aner: Jag skulle med ordforandens tillatelse viIj a upptrada
som djavulens advokat och citera Bo Helmersson, som inte ar hare Jag brukar .
grala med Bo Helmersson och kanner till hans argument.
l\faler sager har att det gar sa mycket lattare att mata fororeningarna och finna
den ratta nivan och att man far mer och billigare information om man har
avgifter an om man har regleringar - jag antar att han menar att det galler
i vissa fall och inte ar sa over hela linjen. Det viII jag ytterst garna tro, men
varj e gang jag har havdat det har Bo Helmersson sagt att det ar fel, och att
jag sager detta bara darfor att jag inte ar kemist. Kemister vet att det ar svart
att mata fororeningar i vatten. Det gar inte att ha nagra avgifter, eftersom
man inte mata fororeningarna pa ett sadant satt att de hlir rattvisa, sager
Helmers8on.
Ha nu godheten att svara pa detta!

-/Karl-Goran Maler: Oavsett vilken metod vi vin anviinda for att nedbringa
utslappen maste vi kontrollera att utslappen verkligen minskar. Kritiken riktar
sig ingalunda speciellt mot avgiftsmetoden utan i lika hog grad mot alIa andra
metoder.
Finns det nagot satt att snabht och billigt mata utslappen vid olika kaIlor?
Enligt vad jag hort fran experter i USA Hir det for narvarande finnas apparater
som automatiskt kan ge data om de viktigaste - inte samtliga - fororenande
amnenC\. i de fIesta foretagens utslapp hade i skorstenar och i avloppsror.

-/Kerstin Aner: Vad kostar det?

-- / Karl-Goran Maler: Det sade de inte.

-/Ordforanden: Vad hetraffar matproblemet ar det ingen skillnad meHan
regleringar och avgifter.

-/I{erstin Aner: Men det sager alltid Industriforbundet att det are

-/-
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Ordforanden: Industriman alskar regleringar darfor att de tror att de kan
forhandla sig till speeiellt gynnsamma villkor.

-/Valfrid Paulsson: Det har med matningar oeh kontroll av fororeningar ar
en utomordentligt angelagen sake Det ar sa populart att stifta nya lagar oeh
infora avgifter oeh administration for dem, men man glommer att satsa pa
kontrollen, inte bara i Sverige utan oeksa pa manga andra hall. Det ar definitivt
nodvandigt att man far en kontrollapparat utbyggd relativt snart, eftersom
vi nu skall borj a kontrollera alIa som fAtt sina tillstand. Men svarigheten med
den kontrollen ar lika stor vilken metod man an anvander. Det ar kanske annu
angelagnare med forfinade matmetoder om man infor avgifter, eftersom det,
sa fort man talar om skatter och avgifter, stalls krav pa att de skall vara rattvisa. Jag delar emellertid uppfattningen att behovet av matmetoder oeh"kontroll
ar lika stort i princip vilken vag man an valj er - problemet ar precis likartat
i bada fallen.
Jag kan halla med om att avgifter i vissa liigen kan vara overlagsna regleringar nar det galler att skapa ineitament till forbattringar, men jag tror man
maste vara myeket forsiktig hare Den snabba utveeklingen de senare aren har
gj ort att vi kunnat flytta fram positioner oeh krav nar det galler lagstiftning.
Som Lundholm sager har myndigheterna i USA tillgripit framatsyftande lagstiftning med normer som skall vara uppfyllda inom en viss tid. Pa det sattet
tvingar man fram ett nytankande inom naringslivet. Sa visst finns det former
av incitament oeksa i samband med lagstiftning.
Skall man ha avgifter, tror jag det maste vara i kombination med lagstiftning. Samhallet hor staHa upp regler som inte far overskridas, men under
maximitaket tror jag att avgifter kan utgora ett extra ineitament.
Med den organisation vi har, som omfattar manga engagerade manniskor,
kan vi fa in myeket information, men aldrig tillraekligt. Det ar orimligt att
stalla krav pa en myndighet att den skall veta allt som hander inom dess omrade. Man gor sa gott man kan, men jag tror det yore myeket hetungande
budgetmassigt oeh pa annat satt att fa fram den typen av administration som
vet alIt.

-/Ordforanden: Hur vet du vilket tak du skall satta for olika foretag? For
en del foretag ar det dyrt att minska utslappet med en enhet; for andra ar
det biHigt. Utslappen skall redueeras olika myeket i olika foretag, sa att marginalkostnaden blir lika for aHa for att reducera utslappen - i ett foretag kanske
med 1 proeent oeh i ett annat med 99 proeent.

-/Valfrid Paulsson: Dar kommer in en hedomning som vi ar vana att gora
i forvaltningen. Lat oss ta exemplet med avtrappningen av svavelhalten i eld-
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ningsolj a! Man har utgatt fran att behovet av en forbattring av luften ar storst
i de stora tatorterna och i de indust,rialiserade omradena. Det gar snabbast
att lagga om distributionen dar, oeh darfor har man kunnat gora omlaggningen
pa ett smidigt satt.
Sedan far vi gora nedtrappningen regionvis undan for undan. I vart eget
forslag till fortsatt nedtrappning har vi sagt att vi viII undersoka vad som
hander om man infor en avgift nagon gang efter mitten av 1970-talet. DA stalls
det omedelbart fragor, som jag nu kan vidarebefordra. Vid den tidpunkten
kommer vi att ha en maximal svavelhalt pa 1 procent i stora delar av Sverige,
men vi kommer att tillata 2,5 procent i b1.a. ovre Norrland.
Om vi viII lagga pa en sarskilt hog avgift pa sarskilt svavelhaltig eldningsolj a, vad bor vi dll gora? Rent tekniskt kan det bli enklare att lagga avgiften
pa utslappen, men de storsta utslappen forekommer i Norrland, som har det
samsta konkurrenslaget i ovrigt. Ar det du rimligt att straffbeskatta de omraden
dar man tidigare konstaterat att det inte behovs en sa stor minskning av svavelutslappet?

-/Ordforanden: Du kan lagga pa en lagre avgift i Norrland.

-/Valfrid Paulsson: Vore det inte battre att fortsatta med regleringssystemet
och foreskriva hogst 1 procent over hela landet men sedan lagga pa alla en
avgift som avtrappas alltmer j u mindre utsUippet ar? Da hlir det en rattvis
situation. Det ar sadant vi viII ha diskuterat i anknytning till ett specifikt
problem.
Vi kan teoretiskt acceptera avgifter, men sa fort vi tar fram ett praktiskt
exempel stalls vi infor alla moj liga sadana fragor. For att vi skall fa ordning
pa debatten tror jag det ar nodvandigt att vi tar fram tre eller fyra praktiska
exempef oeh i detalj undersoker vad som hander om man anvander ett avgiftssystem respektive ett regleringssystem. Jag tror att vi far tillgripa en kombination av hilda.

-/Ordforanden: Det vore bra om vi fick fram konkreta exempel pa omraden
dar Erik Dahmens och MaIers avgifter skulle passa.

-/Erik Dahmen: Forst viII jag ta upp en mindre betydelsefull sake Lundholm
menade, att ett beslut att skydda en speciell djurart eller landskapstyp skulle
innebara, att man satter ett absolut varde pa djurarten oeh landskapstypen
ifraga. Det forstar jag inte. Med absolut yarde bor man val inte mena annat
an att man satter ett sa hogt varde pa en sak att man ar villig att uppoffra
hur mycket som heist for att bevara saken. I det har faIlet racker det med att
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saga, att vi varderar fortsatt forekomst av djurarten eller landskapstypen hogre
an det som vi skulle kunna fa av andra nyttigheter, om vi utrotade djurarten
respektive forstorde landskapet. Nu finns det sj alvfallet manga djurarter oeh
manga landskapstyper som ar sadana att kostnaden for att bevara dem ar Hten.
Vi behover darfor inte tillgripa argunlentet att det skall sattas ett absolut yarde
pa deras bevarande.
Jamforelsen mellan ekologi oeh ekonomi ar intressant inte minst for ekonomer, for vilka det ekologiska betraktelsesattet ar annu nyare an det ar for
ekologerna sjiilva. I\1an kan val saga att de ekonomiska subjekt som forbrukar
vissa varor anvander produktionsproeesser, som astadkommer vissa ekologiska,
negativa effekter. Det ar ganska naturligt att de ekonomiska subjekten ofta
satter priser pa varorna, 80m ar for Higa med hansyn till den knappa tillgangen
pa de naturresurser som forbrukas och med hansyn till de irreversibla rubbningar i ekologin som uppstar.
Nu hrukar man saga, att staten bor ha ett Hingt perspektiv i sitt handlande,
oeh det hade darfor varit naturligt om statsmakterna tratt in har. EmeIIertid
har staten hittills ofta haft det aUra kortaste perspektivet. Det har t ex strackt
sig bara till nasta val. I slutet av 1930-talet stod det i Hirohoeker jag laste,
att staten som kolIektivets representant har det langa perspektivet och individerna det korta. Det tyeker jag nu ar en sanning med modifikation, hI a med
tanke pa statens underlatenhetssynder ifraga om att korrigera det enskilda
handlandet sa att milj oskadorna oeh de negativa ekologiska effekterna begransats.
Jag har en fraga i anslutning till resonemanget om ekologi: Hur skall man
bedoma de ekologiska proeessernas karaktar med hiinsyn till nagon sorts vardeskala? Kan man saga, att inga rubhningar av den ekologiska processen, vare
sig i statisk elIer i dynamisk mening, kan accepteras? Jag formodar, att svaret
ar nej. Det ar val inte hela varlden om vi tilHiter oss att i vissa avseenden ruhha
den ekologiska jamvikten? Hur mycket vet man pa det omradet? Det ar
vasentligt for ekonomerna att kanna till detta, om vi skall hj alpa till att korrigera det som hehover korrigeras.
Sedan har jag en annan, mera speeiell fraga, som giiller regenereringen av
avfall. Det har sagts mig - jag vet inte om det ar sant, och jag ar inte pa det
klara med slutsatserna, om det skulle vara sant - att regenereringen skulle vara
mer energikravande an anvandningen av de knappa ravaruresurser vi hare
Om vi i storre utstrackning borj ade tillampa regenereringsprocessen, skuIIe vi i
sa fall snart uttomma energireserverna. Jag undrar, om Lundholm kan saga
nagonting om kunskaperna pa detta omrade?
Betraffande avgifter oeh regleringar skulle det vara myeket att saga. Det
ar val sant som Valfrid Paulsson pastar, att man med regleringar kan fa fram
incitament till minskning av utslappen, i synnerhet om man foreskriver en
avtrappning framover i tiden, TIlen det IDaste vara en statlig administrativ
apparat, som tar initiativet till regleringarna. Man kan inte annat an i undantagsfall forutsatta att foretagen sj alvmant skall hitta pa sadant. Ineitamentet
verkar da trogare an om foretagen fortlopande har att betala en avgift.
Har viII jag fora in ett dynamiskt element i resonemanget. Den tekniska
utveeklingen ar i hog grad betingad av impulser som kommer fran foretagen.
Foretagare har foretagsekonomiska problem att losa. Fran dem gar impulser
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till teknisk forskning, oeh fran den tekniska forskningen gar det impulser till
foretagen - det ar en "t,vo-way traffic". Jag menar, att den tekniska utveck..
lingen pa grund av franvaron av det ineitament som avgifter skulle innehara
ratt myeket i onodan haft en miljoovanlig karaktar. Den statistiska ekonomiska
teorin har i regel lagt huvudvikten vid att man genom att ta hansyn till de
externa effekterna far fram ett val av annan, redan kand teknik, men jag
undrar om inte pa sikt impulserna till den tekniska utvecklingen ar vasentIigare.
Vi SOln har argumenterat for avgiftsmetoden har gj ort det vasentligen darfor
att vi tror pa dess fortjanster, men det har oeksa berott pa, att det inte forran
pa senaste tiden har funnits det minsta intresse att over huvud taget ta upp
den metoden till diskussion och se pa vilka omraden den skulle vara hattre
an regleringsmetoden eIler i varje fall kunna komplettera den. Pa Immissionssakkunnigas tid var det ett fullstandigt ointresse for detta. Det ar gladj ancle
att det nu i Sverige och pa andra hall gors vissa ansatser till att atminstone
utreda fragan.

-/Prof. I{.-G. Jungenfe1t: Jag har en fraga i anslutning till Dahmens framstallning.
Nar man hor Dahmen, Maler oeh Lundholm kommer man att tanka pa att
det skulle behovas en sorts totalbegrepp for ekologi oeh ekonomi. Vi tar resurser
fran naturen oeh aterfor skrap. Vad kan naturen forvandla skrapet till? Arbetar
man pa nlodeller for att beskriva den totala interdependensen mellan de tva
systemen?

-/Erik Dallmen: Inklusive energibalansen!

-/K.-G. Jungenfe1t: Det ar inte hara fraga om att Himna tillbaka till naturen,
vi tar oeksa bort materia fran naturen.

-/Valfrid Paulsson: Jag kan inte hesvara fragan, men jag skall utvidga den.
Med risk att hli missforstadd tar jag ett kansligt exempeI, namligen svavlet
i eldningsolj an. Det finns en bred maj oritet, inklusive naturvardsverket, for
att vi skall ta bort svavlet i eldningsoljan sa Hlngt det ar mojIigt. Detta kommer
att kosta oss oeh naringslivet atskilliga lnilj onere Samtidigt hiivdas det att olj an
kommer att vara forbrukad om 50 ar oeh att det dB. inte finns nagra oljereserver
kvar. Den rapport som Sverige skall skicka ut visar att tillvaxttakten i svenska
skogar kommer att minska med 5 a 6 procent pa 30 ar - vi far en total okning
pa omkring 20 procent - pa grund av svavlets skadeverkningar. Vi kan klara
halsofragorna med hjiilp av hoga skorstenar, men vara sjoar kommer i ett
kritiskt luge om 50 are I tidningarna star det att de kommer att vara totalfor-
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storda om 20 ar, men i rapporten star det att 50 proeent av sj oarna i Vastoeh Sydsverige kommer att vara forstorda nar oljan ar slut.
Skall vi ta pa oss kostnaderna for nedtrappning av svavelhalten, eHer skall
vi anvanda de pengarna till att klara energiforsorjningen pa annat satt? Det
vore intressant att fa bade ekologers oeh ekonomers syn pa prioriteringsfragan.

-/Bengt Lundholm: I Sverige har vi utomordentligt skiekliga tekniker, kemister oeh instrumentbyggare, men trots detta har Sverige i forvanande liten
utstraekning satsat pa utrustning for matning av utslapp. Amerika oeh Japan
kommer nu att leverera de instrument som varlden behover. Har har vi forsummat att halla oss franlme. Det maste vara myeket billigt att gora dessa
matningar. Manga kommer hit oeh fragar vilka instrument vi har, men vi har
praktiskt taget ingenting. Daremot kommer vi att oversvammas av tyska,
japanska oeh amerikanska instrument.

-/Ordforanden: Beror det pa att myndigheterna
krav pa kontroll?

Sverige aldrig har staHt

-/Valfrid Paulsson: Myndigheterna har begart betydande anslag for kontrollverksamhet, men det har inte funnits nagot intresse i de beslutande instanserna.

-/Ordforanden: Det ar finansdepartementet du menar?

-/Valfrid Paulsson: Plus riksdagen, dar man haft mojlighet att motionera.
Vi har termometrar sa att vi kan mata hur kallt det ar ute, men att mata luftfororeningar ar svart med den utrustning vi har.
~/-

Ordforanden: Det ar typiskt att man forsoker losa problem genom att skriva
en ny paragraf i Svensk forfattningssamling oeh sedan ga till nasta fraga.

-/Bengt Lundholm: Vad jag ville Iramhalla nar jag talade om absoluta milj 0varden var att de absoluta milj ovardena ar foranderliga. Ena dagen galler
det det oppna landskapet, nasta dag nagonting annat. Det ar svart att anpassa
sig eiter sadana forandringar.
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Sedan viII jag ta upp den mer prineipiella fragan om synen pa ekologiska
proeesser. Tyvarr ar erfarenheten den, att nar manniskorna har paverkat de
ekologiska proeesserna har det resulterat i for mallniskan ogynnsamma effekter,
i de fIesta fall heroende pa att effekterna har kommit sa langt efter orsaken
att vi inte har kunnat gora nagon korrigering. l\1:iHsattningen ar emellertid
ingalunda att behalla de ekosystem sam finns, utan att beharska dem oeh gora
aem gynnsammare ur manniskans synpunkt. l\1anniskan forsoker fa fram enkla
ekosystem som ger hog avkastning. Samtidigt introdueerar hon en instabilitet
i ekosystemen som ger upphov till skadeverkningar av olika slag, Lex. svampoeh insektsskador. Det ar mojligt att man kan finna metoder att astadkomma
storre stabilitet. I<onservatism for dess egen skull ar ingalunda en ekologisk
Inalsattning.

-/Ordforanden: Leder inte osakerheten till en viss konservatism? Osakerheten
om effekterna ar ett argument for aterhiHlsamhet med storningar i ekosystem.

-/Bengt Lundholm: Jo, ekologerna ar oerhort tveksamma Lex. infor vad som
sker i samband med de stora skogsroj ningarna. Det finns olika indikationer
pa att de ar ogynnsamma.
Ofta befinner vi oss i den" situationen att nar vi vunnit sakerhet om en sak
ar det for sent att gora nagot. Ta som exempel kvieksilver! Nar sedimenten
ar fulla av kvieksilver vet vi inte hur vi skall komma till ratta med problemen.
Det ar ekologins tragik att nar man kan bevisa nagonting ar det for sent.
Det fragades om atervinning skulle vara mer energikravande an primart
utnyttjande av naturresurser. Jag vet inte nagonting speeiellt om det, men vi
kommer under alla forhiHlanden, hur vi an bar oss at, ai:t ha uttomt vara energitillgangar.

-/Ordforanden: Snart? Du menar val om 50 elIer 100 ar?

-/Bengt Lundholm: Ja. Oljan haIler pa att ta slut.

-/Ordforanden: Har inte oljan alItid tagit slut om 30 ar, helt enkelt darfor
att det inte }onar sig att leta efter 01 j a pa langre an 30 ars sikt?

-/Bengt Lundholm: Vid en serie forsok pa modeller har man fatt fram det
resultatet. Om det galler 30 eller 130 ar spelar viiI inte sa stor roll.

-/-
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Erik Dahmen: Det beror i stor utstrackning pa befolkningsutvecklingen.

-/Bengt Lundholm: En intressant sak i samband med avgifter ar att man i
New York har infort hogre elavgifter for storforbrukare for att halla elektricitetsforb~ukningen nere.
Till sist vill jag saga att det ar utomordentligt svart att stalla upp nlodeller.
Jag har hallit pa hela den senaste veckan att planera en modell for harrskogslandskapets ekologi och har arbetat med stora och sma madeller. En lyckosam
sak ar att man i vissa fall kan fa resultat med de stora modellerna utan att
i detalj kanna de sma modellerna. Det ar val att hoppas att det inte drojer
lange forran man far fram resultat med denna teknik. Har mots ekologerna
och regleringsteknikerna.

-/Kerstin Aner: Jag viII bara svara pa professor Dahnlens fraga, om det finns
nagra ekologer som forsoker gora en kvantifierad budget. Jag har rakat pa
en sadan i en bok som heter Environment. Dar gar forfattaren in pa fragan,
om man kan satta varden pa olika milj ofaktorer. Jag vill inte pasta att han
har gj ort systemet fardigt, nlen han havdar att det kan goras. Detta ar det
enda exempel jag setl.
Vad energitillgangarna hetraffar viII jag saga att Scientific American overflodar av de mest optinlistiska hymner som beskriver hur otroligt mycket fina
energikallor det finns, men jag behover ju inte svara pa Scientific Americans
ord. Oljan har alltid tagit slut om 30 are

-/Karl-Goran MaJer: Forst onl kontrollmetoderna annu en gang! I Maine
behandlades i den delstatliga senaten elt lagforslag om inforande av avgift
pa avloppsvattnet. Den byggde iute pa direkta kontroller av utslappen fran
varj e foretag. Man sade att om man kan lita pa att manniskor deklarerar sina
inkomster, kan man lita pa att foretagen deklarerar sina utsHipp. Varj e foretag
skulle alaggas att deklarera mangden av biokemiskt syreforbrukande amnen
i avloppsvattnet och skulle betala en avgift, baserad pa denna mangd. Sedan
skulle man ta stickprov for att ge ·foretaget incitament att deklarera ratta
vardel. Detta ar emellertid annu inte genomfort.
Sedan kan jag bidra med ett svar pa Jungenfelts fraga onl modeller. Vid
Resources for the Future i Washington forsoker man utveckla input-outputmodeller dar man 3ven kopplar in politisk.a beslutsmodeller och en ekologisk
nlodell. Meningen med den ekologiska modellen ar att se vad som hander med
det avfall som sprids i Delawarefloden och hur det gar med fisklivet och syrehalten i vattnet vid flodens mynning. Pa forandringen av vattenkvaliteten vid
mynningen kopplar lnan in nagon form av politisk nlodell.
Ett annat exempel pa modeller ar en undersokning som forsiggar vid University of California, Riverside, dar man forsoker konstruera en input-output-
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modell plus en ekologisk nl0dell for Los Angelesomradet for att studera vaxelverkan mellan de ekonomiska aktiviteterna oeh ekoprodukten i regionen.
Lat mig sedan ga tillhaka till Valfrid Paulssons fraga om nedtrappningen
av 502 • Jag ar inte saker pa att jag forstod prohlemet. Om nagra ar kommer
vi i storre delen av landet utom Norrland att ha en foreskrift om en hogsta
svavelhalt i olj an. Da beror inte effekten pa avgiften utan pa den metod man
tidigare har anvant for nedtrappningen.

-/Valfrid Paulsson: Vi var tvungna att borja med regleringsmetoden, eftersom
en forutsattning for en avgiftsbeHiggning ar att det finns alternativ till den
vara som anvands. I det har fallet fanns inget alternativ. Vi var tvungna att
bygga pa. tillgangen pa lagsvavlig eldningsolja pa marknaden - vi hade ingen
rokgasreningsmetod. Vi var tvungna att horja med regleringsmetoden.
.

-/-

Ordforanden: Det beror pa om man gor en regional differentiering av
avgifterna.

-/Valfrid Paulsson: Vi tyekte det var enklare med en differentiering i halsovardsstadgoma.

-/Karl-Goran Maler: Om man introducerar en avgift pa svavelhaltel1 i olj an,
drahbas Norrland, och sysselsattningsprohlemet i Norrland forvarras. Ar inte
detta nagonting 80m vi kommer i kontakt med gang pa gang nar vi forsoker
driva mUj ovard? Om vi forsoker minska utslappen fran massafabrikerna, kommer det att paverka sysselsattningen, och vi rakar ut for sadana malkonflikter
80m Erik Dahmen var inne pa oeh 80m vi skulIe forsoka losa med medel som
ar Jirekt Himpade for sysseIsattningsproblemet. Vi kan inte forsoka klara
sysselsattningsproblemet med milj opolitiska lnedel.

-/Valfrid Paulsson: Eftersom det ar 8vart att hitta sysselsattningspolitiska
medel i Norrland kommer man att anvanda miIjovarden.

-/-

Ordforanden: Politikerna skar ofta hort 99 procent av alIa tankbara medel
genom processer 80m vi aldrig begriper, inte de heller, for resten.

-/-
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Karl-Goran Miler: Lat mig sedan avsluta med att poangtera att det finns
manga fall dil avgiftsmetoden inte ar anvandbar. Ett exempel ar att enbart ett
foretag slapper ut avfall. I sa fall ar det lika bra att foreskriva att foretaget
far sHippa ut hogst en viss mangd avfaII. Visserligen kan man infora en avgift
pa det foretagets utslapp, men om vi viII ha bort alIa utslapp av ett visst amne,
ar det ingen ide att infora avgifter. loch for sig kan man tanka sig en tillrackligt hog avgift for att fa bort alIa utslapp av amnet i fraga, men det verkar
vara administrativt enklare med ett forbud.
Lat mig ta ett konkret fall dar avgiftsmetoden bor anvandas, namligen nedskrapningen i naturen. Varfor loser man inte problemet med tomflaskor moo
hj alp av avgifter? Man kan ta ut en skatt av producenten av flaskor pii liit
oss saga I krona, och sedan far Inan tillbaka 90 ore om man Himnar tiIIbaka
flaskan i affaren - de 10 orena gar at for att tacka administrationskostnaden.

-/Ordforanden: Da kommer man att producera flaskor bara for att fa de 90
orena.

-/Karl-Goran Maler: Jag sade att man skulle beskatta producenterna.

-/Valfrid Paulsson: Anser du att nedskrapningen i naturen bara ar ett flaskproblem?

-/Karl-Goran Maler: Nej.

-/Valfrid Paulsson: Dii fiir du nog lagga avgifter pa en hel del andra produkter ocksa.

-/KarI-Go'ran Miler: Man loser vissa komponenter i nedskrapningsproblemet.

-/Valfrid Paulsson: Vi maste
skogarna.

alIa fall ha folk som plockar upp skrap

-/-
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Karl-Goran Maler: Man far i alIa fall farre tomflaskor i naturen. Det kommer att kosta 90 ore att lamna en flaska i naturen.

-/Valfrid Paulsson: Det kostar 6 kronor milen att komma ut i naturen med
den flaskan - kommer man da att hry sig om de 90 orena?

-/Ordforanden: Har Dahmen och Maler nagra exempel pa omraden dar
avgifter ar administrativt lampliga?
Antag att staten for tio ar sedan hade bestamt att alla hilar som inte har
effektiva avgasrenare skulle hetala 100 kronor per ar extra i bilskatt. Det
skulle inte ha droj t lange innan hilfabrikerna hade tillverkat en sadan hi! att
merkostnaden for avgasrening hade varit mindre an 100 kronor per are Det
tycker -jag ar ett utomordentligt exempel pa omraden dar en avgift for Hinge
sedan skulle ha lost problemet. Tatortsbilisten ar ett annat exempel.

-/,Sta·ffan Engstrom, Teknisk tidskrift: Jag tankte atminstone till en del svara
pa Dahmens fraga, om regenerering ar mer energikravande an anvandning av
det ursprungliga materialet. Vi kan ta aluminium som exempel. Det ar sa
energikravande att framstalla aluminium att det kravs att man har mycket
billig elenergi, men for att smalta onl aluminiumskrot hehovs det inte mycket
energi. Jag tror det ar samma forhallande med jarnskrot, fastan inte Iika
uttalat.

-/Ordfiiranden: Betyder det att man skulle resonera likadant om man hade
hogre elpris?

-/·Staffan Engstrom: Det skulle det hetyda.
Man kan ocksa forsoka spara energi direkt, t.ex. genom att isolera hattre.
Tillverkning av isolermaterial innehar en energiforhrukning pa bara nagra
promille av vad man kan spara i energi under en byggnads anvandningstid,
Hit oss saga 50 ar.
Sedan skulle jag ocksa vilja saga nagot om nedskrapningen i naturen. Det
galler inte hara flaskor, utan jag skulle tro att det till 99 procent ar andra forpackningar som skrapar ner i naturen. Om man lade pa en allman forpackningsavgift som gynnade returforpackningar, tror jag man skulle komma en god
bit pa vagen.
Till sist en fraga till Valfrid Paulsson. Du talade om att minska svavelhalten
i eldningsolj a, men det ar inte den vi viII ha bort, utan vi vill minska svavel-
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dioxidutsUippet i atmosfaren. Naturvardsverket far varje ar i uppdrag -av jordbruksdepartementet att foresla atgarder for att minska svavelhalten i eldningsolja. Kommer ni att hegara att det uppdraget andras till att foresla atgarder
for att minska svaveldioxidutslappet i atmosfaren?

-/Valfrid Paulsson: Det ar i allmanhet lattast att tala om svavelhalten i eldningsolj an. Visserligen ar detta en kvalificerad forsamling, men jag tycker
vi skall fora samma enkla sprak i alIa forsamlingar. Om man talar om svavelhalten i oljan, hegriper alIa vad som menas.
For tre veckor sedan har vi lagt fram ett program som stracker sig fram till
1980, och dar framhaller vi att vad vi ar ute efter att minska ar de faktiska
utslappen i atmosfaren.

-/Ordforanden :. Vet ni att det ar samhallsekonomiskt hilligare att reducera
utslappen genom att sanka svavelhalten i eldningsolj an an exempelvis att foreta
rening i skorstenarna?

-/Valfrid Paulsson: Vart system ar konstruerat pa sa satt, att den som reducerar svavelutslappet i skorstenen far anvanda eldningsolj a med hogre svavelhalt.
Jag viII redovisa en nyhet i arets forslag. Vi vet att vissa foretag pa grund
av sina installationer inte klarar en overgang till lagsvavlig eldningsolj a. Man
kommer da att begara - och sannolikt fa - dispens att anvanda hogre svavelhalt. Vi tycker dll att det hor inforas en avgift i samband med att dispens
lamnas. I annat fall hlir situationen den, att den som pa dispens smutsar ner
kommer i ett hattre konkurrenslage. Dar tycker vi att avgifter har en uppgift
att fyIla. Avgiften bor konstrueras pa sadant satt att den motsvarar kostnaden
for att ta hort motsvarande mangd svavel.

-/Ordforanden: Hade inte hela problemet kunnat losas genom att man lagger
en avgift pa utslappet ur skorstenarna? Da kommer vissa foretag att kopa
svavelfattig olj a, och andra kommer att rena utslappen. Hade det varit mojIigt?

-- / Valfrid Palllsson: Det hade varit praktiskt omojligt nar vi lade fram forslaget forsta gangen.

-/Ordfora·nden: Ar det darfar att man inte har matinstrument i skorstenarna?

-/-
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Valfrid Paulsson: Detar en anledning. En annan anledning ar att de tekniska metoder som finns att ta bort svavlet i olj an ar utomordentligt osakra,
och dessutom ar tillgangen pa naturligt lagsvavlig olja begransad.

-/Karl·Goran Maler: Det yore i och for sig vettigt att lagga en avgift pa
svavlet i oljan men ge tillbaka pengarna at dem som kan visa att de har rokgasrening eller pa annat satt tar bort svavlet. Det skulle ha exakt samma effekt
som en avgift pa utslappet.

-/Valfrid Paulsson: Det ar administrativt enklare i den situationen att ta upp
.avgifter. En stor del av motstandet fran industrin mot avgifter ar beroende
pa daliga erfarenheter av olika slags punktskatter med en omfattande kontrollapparat och en besvarlig administration. Det ar i och for sig ett hedervart
argument.

-/Ordforanden: Det allvarligaste argumentet mot avgifter ar kanske att politikerna kommer att upptacka att de genom avgifter kan fa okade intiikter till
statskassan. Man kommer kanske att satta hoga avgifter pa omraden med lag
priselasticitet och vice versa.

-- / Ahorare: Det ar latt att forklara att industrin inte ar intresserad. Nar man
i vissa fall kan fa 75-procentiga subsidier i stallet for avgifter maste valet for
industrin vara latt.
Valfrid Paulsson namnde att forslag om avgifter hade mott motstand dels
fran industrin, dels fran konsumenter. Med "konsumenter" avsags val inte
hrannoljekonsumenterna?

-/Valfrid Paulsson: Det var hyresgasterna.

-/Ahoraren: Det ar val inte sa underligt att hyresgasterna ar emot del.

-/Valfrid Paulsson: De har mycket Hittare att konstatera kostnaden pa hyran
an vinsten i form av renare luft.

-/-
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Erik Dahmen: Om industrin star infor valet mellan reglering oeh avgift,
ar det alldeles klart, att den hellre viII ha reglering, eftersom man har Hittare
att fa subventioner an om man far rakning pa en avgift. I sistnamnda fall
skulle det j u betyda att man sa att saga attesterar rakningen oeh skiekar tillbaka
den till den som utfiirdat rakningen. Det gar inte ihop psykologiskt oeh politiskt
annat an om det ar risk att foretaget gar omkull - da kan det ga att aven
pa det har sattet fa en subvention, i praktiken via avgiftsbefrielse.

-/Bengt Lundholm: Ekologin borj ar angripa de har problemen. Ekologin var
val ursprungligen en biologisk vetenskap. Vi har nu svarigheter att fa zoologer,
botaniker oeh mikrobiologer att samarbeta, men problemen maste losas inte
hara av biologer utan oeksa av matematiker, fysiker oeh kemister. Det finns
oeksa klara tendenser till att ekonomer oeh zoologer maste kopplas in pa problemlosningarna om de skall fa nagon samhallelig betydelse - annars blir
det defekta losningar.

-/Erik Dahmen: Det har skrivits en avhandling dar ekologin oeh ekonomin
satts i nagon sorts principieU motsattning till varandra. Jag har svart att forsta
vad som menas med det. Ekonomi betyder ju hushallning med knappa resurser
- det racker viiI att saga detta for att visa att det inte kan finnas nagon prineipiell motsattning mellan ekologi oeh ekonomi. En helt annan sak ar, att i vissa
situationer sa kan ett krav pa att ekologiska hiinsyn skall tas betyda ett krav
pa uppoffring av en viss materiell standard. Da ar det ett avvagningsproblem.
Men det ar av alIt att doma inte det som de tanker pa, de som talar om tva
prineipiellt olika synsatt.

-/Bengt Lundhohn: Ekologi ar hushlHlning med alla resurser.

-- / Erik Dahmen: Folk uppfattar ofta ekonomin som relaterad hara till materiella nyttigheter, men det ar ett missforstand. Ekonomi ar hushallning med
knappa resurser oeh ett ekonomiskt problem ligger i tvanget till avvagning
mellan olika nyttigheter - oavsett om de ar lnateriella eller ej - dvs i vad
substitutionskurvan illustrerar, oberoende av vad det ar man mater utefter de
bada axlarna i koordinatsystemet.

-/Karl-Goran Maler: En uppmuntrande sak som har skett pa senaste tiden
att naturvardsverket har givit ut sin promemoria dar man efterlyser en
undersokning om avgifter for att nedtrappa utsUippen av svaveldioxid. Om

ar
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naturvardsverket ser igenom de omraden som faller under dess domaner, ar
jag saker pa att man finner andra omraden som lampar sig lika bra far avgiftsbelaggning. Darfar viII jag hoppas att naturvardsverket gor en systematlsk
inventering av omraden dar avgiftsmetoden kan komma till anvandning.

-/Valfrid PaulsS'on: En fraga som stalldes blev inte besvarad, namligen om
ekologerna har en sadan totalbedomning att de kan ge rad at ekonomer oeh
samhallsbyggare. Lundholm har inte kunnat svara pa fragan oeh ingen annan
heller, men det yore skont om vi harvidlag kunde fa en mer sansad debatt.
Jag brukar litet tillspetsat oeh skamtsamt saga att om man gar ut i sin tradgard
oeh flyttar litet j ord ett styeke oeh sedan begar av en skieklig ekolog att han
skall tala om vad man astadkommit, vagar man aldrig mer i sitt liv rora vid
tradgardsj orden. Jag tyeker vi behover en battre balans i debatten med en hog
prioritering far miljovardande atgarder.
Vad betraffar avgifterna haIler jag med J\1aler oeh hoppas att det finns fIer
lampliga omraden. Jag har borj at hli alltmer pessimistisk, men forutom svavlet
kan vi har tanka pa blytillsatserna i bensinen.
Bilavgaserna ar oeksa ett utmarkt exempeI. Om man viII j amstalla foretagen
oeh bibehalla konkurrensen bor man kunna straffbelagga de bilar som inte
uppfyIIer de reningskrav som andra uppfyller.
Jag ar orolig nar man sager att nedskrapningsproblemet kan losas med
avgifter. Det ar ett grundfel i den tanken. Nedskrapningen beror ieke pa forpaekningarna utan pa manniskan. Vi bor kunna komma framat med upplysning
oeh lagstiftning. Skall vi avgiftsbelagga forpaekningarna, skall vi gora det for
att Ininska sophanteringskostnaderna i samhallet oeh distributionsproblemet
- det ar dar problemet ligger nar det galler avfallshanteringen. Den vanliga
uppfattningen, att nedskrapningen langs vagarna skulle vara ett av vara stora
Inilj oproblem, ar definitivt felaktig. Har man den uppfattningen, ar det risk
for att v~ra resurser inriktas pa fel omraden. Vi ar pa vag att finna losningar
pa det problemet - var oeh en som i sommar har fardats utefter vara vagar
eller vistats i skargarden har kunnat konstatera en klar forbattring. Vi har
daremot kvar det stora problemet med avfallet i tatorterna. - Det galler har
bade borttransport oeh uppsortering oeh slutligt handhavande av avfallet. Returforpaekningar har funnits bara for mj alk, 01 oeh sprit - i ovrigt har det aldrig
funnits annat an engangsforpaekningar. Vi kan knappast rakna med att infora
returforpaekningar pa ehokladkakor.

-/Ordforanden: Eiter denna chokladkaka forklarar jag sammantradet
avslutat och tackar deltagarna i diskussionen.

NATIONALEKONOMISIU FORENINGENS
sammantrade torsdagen den 16 december 1971
Ordforande: Direktor Stig Svensson

Nationalstaten i en internationaliserad
varldsekonomi
Ordforanden: Jag bel' att fa halsa alIa hjartligt valkomna oeh forklarar detta Nationalekonomiska Foreningens sammantrade oppnat.
Som framgatt av kallelsen till dagens sammantrade kommer foreningens ordforande att vara en av inledarna. Det ankommer darfor
pa mig som foreningens vice ordforande att Ieda dagens forhandlingar.
Av rubriken framgar att det ar fragestallningar av bade prineipiell
oeh praktisk betydelse som kommer att behandlas. Vi kommer att
fa lyssna till anforanden av dels, som sagt, var ordforande, oeh dels
Nils Lundgren. Bada ar sa kanda for oss att varje presentation maste
betraktas som overflodig.
Jag overlamnar nu ordet till Assar Lindbeck.
Assar Lindbeck: Vi hal' delat upp affinet i tva avdelningar - Nils
talar om drivkrafterna och sedan tar jag upp fragan om
stabiliseringspolitiken.

Lundgr~n

Nils Lundgren:

I. DEN EKONOMISKA INTERNATIONALISERINGSPROCESSEN
lnledning
Den ekonomiska internationaliseringsprocess som de industrialiserade marknadsekonomierna har genomgatt under efterkrigstiden torde
vara sa valbekant for denna forenings medlemmar att den inte kraver
nagon narmare dokumentation. Jag skall har ta upp endast vissa
element i denna process som synes vara av sarskilt intresse.
Det hal' visat sig givande att skilja mellan internationalisering av
marknader och internationalisering av institutioner. Internationaliseringen av marknaderna for varor, tjanster, krediter, arbetskraft, osv
ar olika langt kommen och sker i olika takt. Forskjutningarna i detta
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monster visar sig vara av betydande intresse. Institutionerna ka"n man
for denna analys dela upp i marknadsorienterade institutioner, politiska institutioner och intresseorganisationer. Med marknadsorienterade institutioner menas da naturligtvis framst foretag som utbjuder
varor, tjanster, produktionsfaktorer, osv pa marknader. Internationaliseringen har har inneburit utvecklandet av nya organisatoriska
former sarskilt agnade att losa internationella problem. Vi har fatt
internationella varuproducerande foretag, internationella banker,
internationella konsultforetag, intemationella annonsbyraer osv. De
internationella resebyra- och charterbolagen ar andra exempel pa
en dylik internationalisering av marknadsorienterade institutioner.
De internationella intresseorganisationerna av typen yrkesinternationaler och liknande lamnas har utanfor diskussionen med konstaterandet att processen pa detta omrade formodligen gatt betydligt langsammare an pa andra olnraden. De politiska institutionerna - nationalstaterna med deras underordllade inhemska organ och deras internationella samarbetsorgan - har daremot varit aktiva i internationaliseringsprocessen. Vi tror oss i sjalva verket kunna iaktta ett intressant vaxelspel mellan internationaliseringen av de politiska institutionerna och internationaliseringen av marknaderna, ett vaxelspel som
synes vara centralt for dagens problemstallning, forutsattningarna for
en nationell ekonomisk politik i en alltmer internationaliserad varld.
Handeln i varor och tjiinster
Mot bakgrund av vad vi vet om internationaliseringsprocessen
framstar det som forvanande att utrikeshandelns andel av bruttonationalprodukten har varit i det narmaste oforandrad for de fIesta
lander i Vasteuropa under efterkrigstiden. I Sverige utgor exportvardet (eller importvardet) av varor och tjanster ungefar en fjardedel
av bruttonationalprodukten nu liksom 1950. Denna ovantade stabilitet
ar emellertid resultatet av varandra motverkande faktorer. I sjalva
verket har utrikeshandelns andelokat for varje sektor av samhallsekonomin. Samtidigt har emellertid efterfragans inkomstelasticitet
varit mycket hogre for sadana nyttigheter som producerats i sektorer
med lag utrikeshandelsandel. Den resulterande strukturomvandlingen
i riktning mot storre vikt for sektorer med lag utrikeshandelsandel
har alltsa motverkat internationaliseringseffekten. Denna motverkande
tendens har forstarkts av att produktivitetsutvecklingen i de sektorer
som har en hog utrikeshandelsandel har varit sa mycket snabbare an
i de med lag. Detta har lett till ett relativt prisfall pa sadana nyttig-
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heter. Det ar denna slagsida pa bade pris- och volymsidan till fOrmall
for sektorer med lag utrikeshandelsandel som forklarar den ovantade
stabiliteten i utrikeshandelsandelen av bruttonationalprodukten.
Denna tendens som av flera ekonomer har forutspatts komma att
leda till sekulart fallande utrikeshandelskvoter, har alltsa, atminstone
hitintills, uppvagts av den snabba expansionen av utrikeshandelsandelen for varje sektor.
Det ar emellertid inte sjalvklart att denna utveckling kommer att
fortsatta. For det forsta har denna process agt rum under en period
med utomordentligt genomgripande liberalisering av betalningar och
varurorelser. For det andra kan vi iaktta en tendens till att internationella faktorrorelser far ersatta varuhandeln som mekanism for att
forbattra det internationella resursutnyttjandet. De internationella
foretagens tendens att ersatta export med lokal produktion ar kanske
det mest uppmarksammade inslaget i denna utveckling. Dessa faktorer,
som verkar bromsande pa utrikeshandeln, i forening med fortsatt
snabb tillvaxt av tjanstesektorn i Vasteuropa kan leda till en fallande
utrikeshandelskvot i framtiden. Vi skall vara forsiktiga med att extrapolera varje tendens fran det forflutna. Samtidigt skall vi naturligtvis
inte genast dra slutsatsen att en fallande utrikeshandelskvot skulle
innebara ett minskat utlandsberoende i nagon mening. For slutsatser
av den typen kravs en noggrant preciserad analys, som jag inte
kan ga in pa i detta sammanhang. Lat mig bara understryka att pa
mikroplanet finns inga sadana motverkande tendenser. Det enskilda
foretaget upplever en standig internationalisering av sina marknader
for inpllts och outputs som inte synes ha nagot slut. Industriproduktionen i Sverige saljs snart till 50 % utomlands samtidigt som importinnehallet i exporten har vuxit till en fjardedel och for de stora b'orsnoterade foretag~n till en tredjedel.

Den internationella kreditmarknaden
Konvertibilitetenmellan de industrialiserade marknadsekonomiernas valutor, det amerikanska betalningsbalansunderskottet oeh de multinationella foretagen har tillsammans skapat en internationell kreditmarknad, som genom sin effektivitet oeh storlek har blivit ett konkurrenskraftigt alternativ till den inhemska kreditmarknaden i varje
land. Resultatet av denna utveckling har varit att mojligheterna att
styra ranteniva och likviditet i nationalstaterna har minskat mycket
kraftigt genom att kapitalrorelser, framfor alIt korta sadana, tenderar
att neutralisera verkningarna av penningpolitiska atgarder. Praktiskt
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taget alIa lander forsoker darfor numera att paverka sina kapitalrorelser i storre eller mindre grad. Detta galler USA, Schweiz, Vasttyskland, Frankrike, Holland, osv. Paradoxalt nog lyckas man troligen
i nagon man nar det galler de langa kapitalrorelserna, men daremot
inte. aIls med de korta. Detta innebar att man hindrar de kapitalrorelser som ur allokeringssynpunkt framstar som onskvarda, men misslyckas med att styra de korta som det ur stabiliseringssynpunkt ar
utomordentligt angelaget att fa att ga at ratt hall (jfr Assar Lindbecks
analys) .
Internationaliseringen av foretagandet
Ett av de mest dramatiska och mest uppmarksammade inslagen
i internationaliseringsprocessen ar tillvaxten av de multinationella
foretagens storlek och verksamhet. De svenska direkt~ investeringarna
utomlands har troligtvis varit mer expansiva an flertalet andra landers
under senare are Man kan rakna med att omkring en tiondel av den
svenska industrins kapitalstock for narvarande finns utomlands. De
utlandska direktinvesteringarnas andel av naringslivets totala investeringar uppgar nu till over 15 procent mot drygt 10 ar 1950. Vidare
forefaller det som om utlandsproduktionen uppgar till omkring halva
exportvardet, vilket illustrerar den nyss namnda tendensen till att
utlokalisering ersatter utrikeshandel. Det ar ett slaende, ehuru inte
ovantat faktum, att utlandsorienteringen ar en funktion av foretagsstorleken. De 24 storsta exportforetagen gor en tredjedel av sina investeringar utomlands och de fyra storsta placerar halften av sina investeringar utomlands.
Arbetskraftens internationella rorlighet
Den kraftiga okningen av arbetskraftens rorlighet over granserna
i Vasteuropa erbjuder ocksa flera intressanta inslag. Man kan for
det forsta notera att rorligheten i huvudsak forklaras av en flyttning
av manniskor fran underutvecklade arbetsloshetsomraden i Europas
periferi till de stora industricentra. Samtidigt kan vi notera en kvantitativt blygsam men snabbt vaxande strom av hogt kvalificerade manniskor over granserna. Det ar intressant att har gora en jamforelse
med den typ av internationell rorlighet hos arbetskraft och kapital
80m vi hade under 1800-talet. Den periodens kapitalrorelser skedde
i form av obligationer och andra typer av portfoljinvesteringar och
den arbetskraft som da flyttade var till alldeles overvagande del manniskor utan utbildning. Idag sker de internationella kapitalrorelserna
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i alIt storre utstrackning i form av direktinvesteringar samtidigt som
den internationellt rorliga arbetskraften i alIt storre utstrackning
bestar av hogt utbildade manniskor. Man kan kanske saga att det i alIt
hogre grad ar kunskap som ror sig over granserna, forkroppsligad
antingen i kapital eller i arbetskraft.
For det tredje ar det intressant att jamfora omfattningen av de
internationella kapitalrorelserna och den internationella migrationen.
Om vi tar Sverige som ett exempel kan vi konstatera att ersattningen
till svenskt kapital som har exporterats till utlandet uppgar till omkring en halv miljard kronor per ar i form av rantor och utdelningar.
Om vi raknar med att ell kvarts miljon utlandska lontagare i Sverige
tjanar bara 25.000 kronor per ar sa finner vi att ersattningen till
utlandsk arbetsl(raft uppgar till sex miljarder kronor, dvs ett belopp
av en helt annan storleksordning. Likartade storleksrelationer far vi
troligen for flertalet andra lander i Vasteuropa. I denna mening ar
produktionsfaktorn arbetskraft internationellt rorligare an produktionsfaktorn kapital, vilket synes nagot ovantat nar man betanker
de svarigheter av ekonomisk, social och kulturell karaktar som internationell migration av arbetskraft ar forbunden med.
Det ar· troligt att vi har har en effektiv demonstration av hur betalningsbalansproblemen styr den ekonomiska utvecklingen under ett
system med fasta vaxelkurser. Utvandrare fran ett land medfor sitt
manskliga kapital som uppgar till valdiga belopp om vi kapitaliserar
deras intjaningsformaga. Denna kapitalrorelse sker emellertid i fysiska former, den utvandrande blir valutamedborgare i det nya landet.
Nagra ~anpassningsproblem i betalningsbalansen uppstar alltsa inte.
Om samma belopp i finansiellt kapital skulle flyttas fran ett land,
skulle landets kapitalbalans fa ett kraftigt underskott so;m maste
kompenseras med ett motsvarande overskott pa bytesbalansen. Detta
kraver en betydande forskjutning i den relativa prisnivan som ofta
visar sig omojlig att genomfora pa tillrackligt kort tid. Man tvingas
del istallet att ingripa mot kapitalutflodet.
Samma asymmetri gor sig gallande aven nar det galler avkastning
och repatriering av produktionsfaktorerna. Invandrare spenderar till
allra storsta delen sin inkomst i det nya landet. Emigrantremissorna
ar en brakdel av emigranternas totala inkomster. Nar invandrarna
reser hem tar de med sig sitt kapital i fysisk form till storsta delen.
Avkastning pa och hemtagning av utlandskt finansiellt kapital daremot
skapar ett underskott i kapitalbalansen som maste finansieras av ett
overskott i bytesbalansen. Anpassningen ar aterigen svarare. Resul-
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tatet av var oformaga att klara anpassningsproblemen vid kapitalrorelser under nuvarande internationella betalningssystem' ar saledes
att vi i stallet flyttar manniskorna. Detta skapar sma finansiella
problem, men daremot soeiala oeh kulturella.
Tekniska och institutionella drivkrafter
Den viktigaste forklaringen till den snabba internationaliseringen
av marknaderna ligger utan tvivel i den tekniska utveeklingen. Kostnaderna for overforing av bade materia oeh information over stora
avstand har sjunkit enormt under efterkrigstiden. Det ar inte bara
ett relativt prisfall pa existerande transportsatt som ar orsaken utan
framfor alIt genomgripande forandringar av transportkvaliteten via
andringarna i transporttekniken, nya produkter lampade for transporter osv. Fartygen gar snabbare, det har tillkommit kylfartyg, djupfrysteknik, jetflyg for persontransporter, kraftigt forbattrade telekommunikationer osv. Detta jamte datorteknik, okade sprakkunskaper
oeh organisatoriska forbattringar har gjort det mojligt att halla tillfredsstallande kontakt med avlagsna marknader oeh samordna produktion oeh marknadsforing over stora avstand.
Den moderna utrikeshandelsteorin forklarar till stor del handeln
med existensen av stordriftsfordelar i saval forskning oeh utveekling
som i produktion oeh marknadsforing av differentierade produkter.
De avstandsberoende kostnaderna satter vid varje tidpunkt gransen
for hur langa serier oeh hur langt driven produktdifferentiering som
ar lonsam. Nar de avstandsberoende kostnaderna nu faller pa detta
dramatiska satt, kan en okad utrikeshandel mojliggora langre serier
vid samma differentieringsgrad eller en langre driven produktdifferentiering vid samma serielangd eller naturligtvis kombinationer.
Efterfragan pa produktdifferentiering i konsumtionsvaror har samtidigt hog inkomstelastieitet. Denna produktdifferentiering bygger
alltn1er pa olikheter mellan olika befolkningsgrupper som skiljer sig
med avseende pa alder, eivilstarid, hushallsstorlek, utbildningsniva,
bostadsforhallande oeh dylikt. Produktdifferentiering baserad pa skillnader i internationella kulturmonster ar daremot troligtvis i avtagande, vilket ocksa gynnar utrikeshandeln. Dartill kommer att den tekniska utveeklingen mot alltmer komplexa konstruktioner okar produktdifferentieringen pa investeringsvaror oeh halvfabrikat. Darigenom okar handel11 i komponenter som kan produeeras av underleverantarer. Denna teori ar naturligtvis tillamplig aven pa manga tjanster
som banktjanster, konsulttjanster, turisttjanster.
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Betraffande internationella foretag understryker den moderna teorin betydelsen av snabbt forlorade monopol pa tekniskt kunnande,
dvs en snabbt forlorad teknisk ledning. Detta gor det nodvandigt att
ha ett intt~rnationellt marknadsforingssystem for att kunna utnyttja
tekniska innovationer mycket snabbt. Samtidigt har den tekniska utvecklingen gjort det mojligt att leda mycket stora organisationer over
mycket stora avstand. En annan plausibel forklaring ar att de stora
internationella foretagen har gott om en knapp faktor namligen foretagsledarskicklighet, som man exporterar till lander dar det ar ont
om denna produktionsfaktor genom att bygga upp en internationell
foretagsorganisation.
Forutom dessa tekniska forklaringar till den snabba internationaliseringen av marknaderna sa har vi emellertid ett antal institutionella
reformer vidtagna efter det andra varldskriget i syfte att gynna just
en sadan utveckling. Verksamheten inom OECD, GATT, IMF, EEC
och EFTA har spelat en betydande roll i detta hanseende. Det ar intressant att observera att denna politiska beredvillighet att godta en
okad internationell specialisering till stor del har berott pa att specialiseringen har byggt pa de nyss beskrivna faktorerna. Den vidgade
internationella arbetsfordelningen har darmed skett i huvudsak intrasektoriellt utan nedlaggningar av foretag eller branscher. Darigenom
har man undgatt svarare sociala problem och det politiska motstand
mot en liberal handelspolitik som sadana problem skulle ha skapat.
Vi kan jamfora med den handelspolitiska utvecklingen for jordbruksoch textilvaror dar handeln bygger pa traditionella skillnader i tillgangal1'pa vissa slag av produktionsfaktorer. En vidgad internationell
arbetsfordelning leder i sadana fall till en smartsam strukturomvandling med svara sociala och regionala foljder. Vi kan konstatera att pa
dessa omraden har protektionismen snarast okat under efterkrigstiden.
De internationella ekonomiska organisationerna och deras verksamhet ar ett uttryck for att man i de industrialiserade marknadsekonomierna bade har velat och i stor utstrackning har lyckats befordra en utveckling mot en alltmera internationaliserad hushallning.
Samtidigt ar det mycket som pekar pa att vi nu har kommit
i en situation dar denna internationalisering skapar problem som vi
har svart att bemastra under de nuvarande institutionella forhallandena. Vi har i nagon man hamnat i samma situation som trollkarlens
larling. Vi har frambesvurit krafter som vi inte riktigt bemastrar.
Detta ar problemstallningen for var analys hare
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II. ALLOKERINGSPOLITIK I EN INTERNATIONALISERAD
EKONOMI
Den hittills beskrivna internationaliseringsprocessen innebar naturligtvis en grundlaggande forandring av forutsattningarna for den
ekonomiska politiken pa alIa omraden. Jag skall har i relativt kortfattad form berora nagra problem som narmast hor hemma under
rubriken allokeringspolitik. De kan med milt vaJd klassificeras som
medelproblem respektive malproblem.
Lat oss borja med att se pa det viktiga medel for fordelningspolitiken som beskattningen av hushllllens inkomster utgor. Forskningsoch utvecklingsavdelningar antas ha betydande externa effekter pa
den industriella miljon vid sidan av de direkta effekterna pa det egna
foretaget. Ju mera internationella foretagen blir och ju rorligare den
vetenskapligt och tekniskt kvalificerade arbetskraften blir, desto kansligare blir lokalisering av forsknings- och utvecklingsavdelningar for
skillnader i betingelserna mellan olika lander. Dessa betingelser ar
av bade vetenskaplig, kulturell, social och ekonomisk karaktar. Det
blir alIt viktigare for varje land att bedriva en sadan politik pa olika
omraden att man far en rimlig andel av dessa resurser.
For en kvantitativt liten men snabbt vaxande grupp av internationellt rorlig, hogt kvalificerad personal ar det redan nu naturligt att
tanka i nettolon efter skatt. Nar inkomstskatten i hogre inkomstlagen
borjar overstiga 50 procent, sa visar det sig att totalkostnaden for
loner snabbt rasar i hojden vid ett sadant tankande. Ett land som viII
anvanda beskattning av 11ushallens inkomster for att utjamna inkomstfordelningen loper darvid alIt storre risk att forlora de tekniskt och
vetenskapligt mest avancerade verksamheterna till utlandet. Ett medel
som vi vant oss vid att betrakta som fordelningspolitiskt far alltsa
efterhand alIt storre allokeringspolitiska effekter pa grund av internationaliseringen av arbetsmarknaden och foretagandet.
Det finns naturligtvis olika typer av losningar. Man kan ha diskriminering mellan inhemska och utlandska arbetstagare av detta slag,
man kan ha sarskilda avdrag for forsknings- och utvecklingskostnader
i industrin, man kan forsoka astadkomma en internationell harmonisering. Man skall ocksa komma ihag att hoginkomstlander har en viss
latitud for hogre beskattning av hoginkomsttagarna genom att nettolonen efter skatt fortfarande kan vara hogre an i andra lander. Kvar
star dock att vi har tendenser till en vaxande konfliktsituation pa detta
omrade. Detta galler naturligtvis inte bara viss teknisk och vetenskaplig personal utan aven foretagsledande personal och specialister av
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typen flygplanspiloter och liknande. Ett beslaktat problem ar att hela
socialforsakringssystemet paverkar arbetskraftens rorelser over granserna och oppnar mojligheter for missbruk och hoga kostnader for
soeialpolitiskt avaneerade lander.
Aven indirekta skatter blir alIt svarare att anvanda pa nationalstatsniva i en internationaliserad ekonomi. Det ar numera valbekant att
sadana skatter av olika slag verkar snedvridande pa konkurrenssituationen oeh darmed snedvridande pa resursallokeringen pa samma
satt som tullar. Insikten om detta har ju ocksa lett till en allman overgang till en generell mervardeskatt som ar neutral i sadana avseenden
men kvar star att vi far en alltmera utpraglad restriktion pa handlingsfrihet i detta avseende emedan den tidigare berorda internationaliseringen av marknaderna gor de realekonomiska effekterna av snedvridningar alIt storre. Punktskatter for stabiliseringspolitiska syften
blir alltsa alIt mera skadliga.
Vi far ett vaxande hehov av lagstiftning betriiffande produktutformning. Anledningarna hartill ar att halsa, sakerhet oeh god miljo varderas alIt hogre, ju hogre inkomstnivan ligger, samtidigt som ny teknik och nya amnen tillkommer i alIt raskare takt. Vi har alltsa faktorer
pa saval efterfragesidan som uthudssidan som verkar i denna riktning. Utan en internationell samordning skapas har snahbt en heterogenitet som innebar nya handelshinder, s k ieke-tariffara handelshinder. Oavsiktligt eller avsiktligt far vi da en utveckling mot en ny form
av protektionism. Kostnaderna for detta slag av protektionism blir
langt storre an av tullar av lattforstaeliga skal. Tullmurar kan namligen aJltid overbryggas i de fall dar stordriftsfordelarna ar myeket
utpraglade, eftersom stora stordriftsfordelar ur det enskilda foretagets
synpunkt yttrar sig som hog lonsamhet. Detta hetyder att tullar i
prineip endast kan hindra sadan handel som inte hidrar sa overvaldigande mycket till en effektivare internationell resursallokering. Ieketariffara hinder som uppkommer genom olika krav pa produktutformning leder daremot till att man maste producera i kortare serier och
har darfor potentiellt en myeket mera forodande effekt pa den internationella resursallokeringen.
I franvaro av fungerande anpassningsmekanismer i det internationella betalningssystemet hlir dessutom efterfragan pa nya protektionistiska medel alIt storre. Det ar viktigt att notera att nyprotektionismen
till stor del har sin rot just i betalningsbalansproblem och mindre i
viljan att skydda nagon speciell naringsgren. Da det ar utomordentligt
svart att ha nagon kontroll over vilken lagstiftning olika lander i
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praktiken anvander for protektionism, trots att den offieiellt infors
for andra andamal, ar faran betydande for att vi pa detta omrade
skall fa allvarliga konsekvenser for varldshandeln. Berakningar pekar pa att t ex Forenta Staternas protektionism i form av ieke-tariffara
hinder har okat under sextiotalets senare halft samtidigt som tullarna
har sankts. Det har oeksa gjorts forsak att kvantifiera de ieke-tariffara
handelshindren genom att oversatta clem till tullar. Dessa berakningar
underskattar med all sakerhet kostnaderna myeket kraftigt, da vi inte
vet vilken kostnadsreduktion vi skulle fa i produktionen om lagstiftningen yore helt lika i alIa lander sa att stordriftsfordelar kunde utnyttjas i storre utstraekning an som sker nu.
Ett likartat problem erbjuder den offentliga upphandlingen. Den
offentliga sektorn vaxer mycket snabbt i alIa lander. Det betyder att
en alIt storre del av alIa varor oeh tjanster som saljs, saljs till den
offentliga sektorn. Det ar ett valkant farhallande att statliga oeh kommunala myndigheter visar myeket starkare tendenser till att diskriminera till forman far inhemska leverantorer an privata uppkopare.
Berakningar som har gjorts i Forenta Staterna visar att den amerikanska regeringens importbenagenhet ar sa lag att motsvarande handelsmonster utan diskriminering fran regeringens sida skulle forutsatta en 40-proeentig tull pa importvaror utover de existerande tullarna oeh handelshindren.
Bland de ekonomisk-politiska mal SOln vi far svarare att uppna
pa grund av internationaliseringsproeessen har vi sadana 80m full
sysselsattning oeh regional balans. Det ar troligt att takten i strukturomvandlingen okar under internationaliseringsproeessen. Anledningen
hartill ar foljande. Nar alIa marknader ar narmare knutna till varandra internationellt sa finns det flera oeh mera effektiva internationella informationskanaler. En innovation sprids snabbare oeh far
genomslagskraft pa den ekonomiska strukturen tidigare. Samtidigt
finns det mera valutveeklade institutioner for internationella transaktioner som gor det mojligt for ekonomiska subjekt att reagera snabbt
pa information. Vi far alltsa under en given period ett storre antal
storningar oeh krav pa strukturomvandling under e~ internationaliseringsproeess an vi skulle fatt vid en oforandrad internationaliseringsgrad. Konsekvenserna blir principiellt storre omstallningskostnader
for arbetskraften, hogre strukturarbetsloshet vid varje given tidpunkt,
kapitalforluster genom obsolesens i saval naringsliv som i infrastruktur. Samtidigt far vi naturligtvis en snabbare tillvaxt under ett sadant
skede nar spannvidden minskar i varldsekonomin mellan de basta
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kanda produktionsmetoderna och de minst effektiva som fortfarande
ar i hruk. 'Det finns tecken som pekar pa att strukturomvandlingstakten hal"
blivit sa hog att vi far en back-lash som skapas av de sociala paJrestningarna. Det ar dock inte klart i hur hog grad skulden darvidlag
skall laggas pa internatio11aliseringsprocessen oeh i vilken grad den
skall laggas pa andra inhemska fenomen sasom stelheter i lonebildningen. Det ar emellertid uppenbart att det stalls alIt storre krav pa
l1atiol1alstatens politiska institutioner att mota de sociala konsekvenserna av strukturomvandlingen.
Vi hal" oeksa en tendens till snabbare produktcykel. Internationella
foretag flyttar ut sin produktion snabbare till omraden med Iagre
loner eller andra kostnadsfordelar. Samtidigt minskar den produktiol1stekniska imitationsefterslapningell mellan industrier i olika lander aven genom de forbattrade kontakterna. Detta medfor ett krav
pa minskade lonedifferenser mellan hoglonelander och lagloneHinder.
Om en sadan utjamning inte sker far hoglonelanderna betalningsbalansunderskott och laglonelanderna betalningsbalansoverskott. Vi kan
hal" jamfora situationen for hoglonelanderna USA oeh Sverige med laget for laglonelanderna Japan och Italien. Om denna overflyttning av
produktion dessutom forutsatter en netto-kapitalexport fran hoglonelanderna aeeentueras betalningsbalansprohlematiken ytterligare. Svarigheten synes hal" vara att jamviktslonerna for outbildad arbetskraft
pressas ner relativt. Den ekonomiska malsattningen att hindra stora
loneskillnader blir svar att uppna och uppnas i vaxande grad till
priset i\v arbetsloshet for de samst utbildade.
Ett annat problem ar fragan om vilka forsknings- och utveeklingsresurser som denna utveckling kraver. Det ar troligt att imitation av
redan anvand produktionsteknik kraver forhallandevis litet av sadana
resurser. J u narmare man Iigger teknikfronten, desto storre sadana
kan daremot antas kravas. Samtidigt hal" vi ett funktionellt forhallande
mellan narheten till teknikfronten oeh produktiviteten oeh saledes till
lonenivan. Man kan helt enkelt anta att ceteris paribus maste alIt storre
resurser investeras i forskning och utveckling ju hogre loneniva man
hal". Trots sadana anstrangningar maste den tilltagande internationaliseringen av marknaderna Ieda till utjamning av lonerna for likvardig
arhetskraft.
Det ar oeksa ett valkant problem att vi hal" internationelia hindningar vid sidan av prissystem oeh marknader i form av internationella miljoeffekter sasom svavelnedfall, effekter av oljefrakter oeh
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liknande. Sverige kan inte pa egen hand valja att ta kostnaderna for
att minska forsurningen av den svenska jordmanen eller for att minska
riskerna for oljekatastrofer i Ostersjon.
Slutligen kan vi gora det allmanna konstaterandet att det ar myeket
svart att behandla de internationella !oretagen pa en nationell basis.
Mangder med lagstiftning pa omraden som foretagsbeskattning, offentlig redovisning, medbestammanderatt for anstallda, investeringskontroll oeh annat som vi kan vilja gora for att andra pa vart ekonomiska
systems funktionssatt blir myeket komplieerat nar vi har att gora med
internationella foretag. Svarigheten att forutse effekterna av sadan
lagstiftning pa internationella foretagsdispositioner lagger betydande
restriktioner pa var ekonomiska politik. Samma problem galler, ehuru
i lagre grad, naturligtvis aven nationella foretag oeh privatpersoner,
pa grund av den internationella rorligheten.

Slutsatser
Problem av den typ som har har exemplifierats leder till tva grundlaggande slutsatser. For det forsta kravs det en medvetenhet om internationaliseringsproeessens om£attning, snabbhet oeh konsekvenser hos
medborgarna oeh deras politiska representanter. Effekter av denna
typ maste i alIt storre utstraekning inga i beslutsunderlaget oeh leda
till utveeklande av ekonomiskt politiska instrument som ar anvandbara for en nationalstat i en integrerad varldsekonomi. For det andra
blir det angelaget att pa olika omraden astadkomma en internationell
samordning. Detta bade for att forhindra att oavsiktligt nya handelshinder skapas oeh for att forhindra en okad protektionism bakvagen,
for att internationalisera internationella externa effekter oeh slutligen
for att vinna en viss handlingsfrihet trots de internationella bindningarna.
Det finns olika metoder att astadkomma en sadan internationell
samordning. For det forsta kan stora eller tekniskt ledande lander oeh
faretag ga fore sasom sker nar det galler bilsakerhet, farg-TV-system,
datorsprak oeh myeket annat. For det andra kan man ha ett ad hocsamarbete dar de lander som ar berarda av ett visst problem samlas
till nagon typ av konferens eller till en organisation for att klara av
situationen oeh sedan upplasa samarbetet. For det tredje kan man
ha globala organisationer for att ta hand om problem dar det ar myeket angelaget att man har en varldsvid standardisering. Detta ar den
metod som anvands far telekommunikationer, for en hel: del teknisk
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standardisering osv. For det fjarde kan man ha regionala organisationer som omfattar en mindre grupp lander.
AlIa fyra metoderna har for- och' nackdelar. Den grundlaggande
problemstallningen ar har avvagningen mellan inflytande for alIa
berorda och god information om onskemaJ och forhallanden i olika
lander a ena sidan och problemen med byrakratisering och stackta
innovationsmojligheter a den andra. Erfarenheten har t ex visat att
den forsta metoden, dar lander eller foretag helt enkelt· gar fore utan
att vanta pa mellanstatliga overenskommelser, ofta ar overHigsen.
Ad hoc-samarbetet har naturligtvis den stora fordelen att man slipper
krangla till det med deltagare som egentligen inte ar narmare intresserade av ett problem och darfor kanske mindre benagna att komma
fram snabbt till losningar. Regionala organisationer har en fordel i
de fall dar man kan forutse att mycket ad hoc-samarbete kan forvantas
avse just regionen och i de fall da man har forutsattningar att agera
som ett stort land och alltsa kunna handla raskt och ga fore. A andra
sidan ar regionala organisationer kanske i manga fall olampliga darfor att det faktum att lander ligger i samma region, inte ar relevant
i sammanhanget. Funktionellast vore kanske att fo.rlagga samarbete
till organisationer vars medlemmar har det gemensamt att de ligger
pa samma utvecklingsniva och av detta skal moter samma problem.
Vi har ocksa en annan avvagning att gora i de fall dar man kommer
fram till att ett mellanstatligt samarbete ar den basta losningen. Man
behover namligen ocksa analysera fragan huruvida enbart konsultationer mellan regeringarna eller nagra av deras organ ar lampligt
eller QID det bar fattas gemensamma bindande besiut av regeringarna
tillsammans eller om man skall overfora beslutsfattandet till sarskilda
organ sam arbetar pa egen hand.
Sverige och EEC
Jag skall avsluta med att anknyta till en konkret problemstallning,
namligen forhallandet mellan Sverige och EEC ur synpunkten av
behovet av en samordnad internationell naringspolitik. Mot bakgrunden av vad sam hitintills har framforts kan man kanske saga foljande.
Den anknytning sam Sverige, manskligt att dama, far till EEC synes
ha foljande plusposter. For det forsta innebar en harmonisering av
den stora EEC-marknaden i sadana har avseenden naturligtvis i stor
utstrackning fordelar for svensk industri. Man far ju namligen en
homogen marknad likaval som foretag inom EEC-omradet. For det
andra: Sverige kan pa egen hand acceptera goda losningar som man
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kommer fram till inom EEC oeh i vissa fall da kanske slippa' daliga
genom att vi inte ar forpliktade att aeeeptera sadana gemensamma
losningar. For det tredje har vi i Sverige mojIighet att ga fore pa vissa
omraden dar vi ar overlagsna eller dar en hog inkomstelastieitet for
miljo oeh sakerhet oeh dylikt medfor att vi inte viII vanta.
Mot detta skall stallas minusposter av foljande type Det ar viktigt
att kunna utova inflytande pa den har typen av naringspolitik oeh
det ar viktigt att fa information pa ett myeket tidigt stadium. Med
okande produktdifferentiering oeh teknisk komplexitet vaxer behovet
av god oeh tidig information om vad som planeras. For det andra
begransas mojligheterna att ga fore av de effekter pa importkonkurrensen som en mera avaneerad eller annorlunda lagstiftning medfor.
(Folkol, stralkastartorkare.) Xyen retaliationsrisker foreligger.
For det tredje finns det utan tvekan en vilja till protektion i EEC
som kan drabba utanforstaende. Ett exempel pa detta ar lagstiftningen
om registrering av lakemedel dar man tydligen kommer att fa ett
system innebarande att ett EEC·foretag kan registrera ett lakemedel
i alIa medIemslanderna samtidigt, medan ett lakemedelsforetag som
inte ligger i EEC tvingas att registrera i varje land for sig. Registrering av lakemedel 80m ofta maste kombineras med kliniska forsok
kan vara myeket dyrbara varvid effekten blir en kraftig kostnadshojning for foretag som ligger utanfor. A andra sidan kan det naturligtvis konstateras att atskilliga svenska foretag pa de omraden dar produktdifferentiering oeh teknisk komplexitet ar pafallande, ar internationella till sin karaktar oeh darfor etablerade inom EEC.omradet,
dar de alltsa utovar inflytande, far information oeh undgar diskrimine·
ring. Likasa skall man komma ihag att teknisk samverkan av den typ
som Volvo har etablerat med Peugeot oeh Renault ar en utvag samt
att Sverige som stat sak:erligen har mojlighet att delta i en hel del
samarbete om sadan har lagstiftning pa patentomradet eller pa Hikemedelsomradet oeh att vi oeksa genom konsultationer med enskilda
lander i EEC kan lindra effekterna av dessa naekdelar. Kvar star
dock problem kanske framfor alIt for mindre utveeklingsforetag i
Sverige.
Slutligen kan man konstatera att Sverige visserligen ar ett litet
land som vid fullt medlemskap skulle fa rakna med inflytande huvudsakligen bara i de fall da det yager jamnt i fragor, men att and·ra
sidan vi genom att vara tekniskt oeh politiskt sofistikerade kunde
tankas spela en betydande roll innan fragor stalls pa sin spets. (Byggstandard 0 dyl.)
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Assar Lindbeck:
STABILISERINGSPROBLEM
Lundgren har belyst drivkrafterna bakom den fortgaende internationaliseringsprocessen och de problem denna skapar for resursalIokering och naringspolitik. Internationaliseringsprocessen har emellertid ocksa viktiga effekter pa konjunkturutvecklingen och pa stabiliseringspolitikens villkor. Det ar dessa aspekter jag kommer att agna
mig at.
Den moderna teorin for stabiliseringspolitik, den s k makroteorin,
tillkom under 30- och 40-talen, som var perioder med en starkt autarkisk pragel bade nar det galler ekonomisk politik och ekonomiskteoretisk analyse Den ekonomiska politiken analyserades i huvudsak
fran ett nationellt perspektiv, med ett minimum av overvaganden om
den internationella miljon. Nu har emellertid de praktiska erfarenheterna under efterkrigstiden, dvs under 1950- och 60-talen, visat
att en effektivt fungerande stabiliseringspolitik i sjalva verket maste
ta mycket stor hansyn just till de internationella ekonomiska sambanden. Detta har lett till en omorientering av makroteorin oeh i viss
man oeksa av den praktiska stabiliseringspolitiken.
Som en inledning till en analys av dessa problem kan det vara
lampligt att skilja pa fyra olika kanaler genom vilka utlandsinflytandet komplicerar den inhemska stabiliseringspolitiken.
1. Direkt utliindskt prisinflytande pa den inhemska varumarknaden
Redan i samband med Korea-inflationen kunde vi notera det kraftiga inf)ytandet av prisutvecklingen utomlands pa den inhemska pristrenden. Vi kan ocksa konstatera att prisutvecklingen inom enskilda
lander under det senaste decenniet blivit alltmer likartad. Bakom
denna likformighet ligger en systematisk mekanism, namligen varldsmarknadens inflytande pa prisnivan i de olika landerna.
Problemet kan dramatiseras med hjalp av den norska s k Aukrustmodellen eller den svenska s k EFO-modellen. De karakteriseras som
bekant av att man vid analysen delar upp naringslivet pa tva sektorer,
en sektor med utlandskonkurrens (K-sektorn) och en hemmamarknadssektor (den "skyddade" sektorn, eller S-sektorn). Den utlandskonkurrerande sektorn bestar framst av den del av naringslivet som
produeerar varor. Prisutvecklingen i denna sektor ar i hog grad beroende av prisutvecklingen utomlands. For att renodla problemet
kan vi anta att priserna i ett enskilt lands export- oeh importkonkurrerande sektorer helt bestams pa varldsmarknaden. Antag vidare, som
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ett rakneexempel, att dessa priser stiger med 2 procent per' ar, en
prisstegring som alltsa antas heIt sla igenom inom landet for exportoch importkonkurrerande varor. Vi vet ocksa att arbetsproduktiviteten
stiger snabbt i denna sektor. Lat oss anta att den stiger med 6 procent
per are Det betyder att det arliga "utrymmet" for lonestegring, vid
oforandrad vinstandel, blir 8 procent (2 procent
6 procent). Lat
oss till att borja med anta att lonerna i verkligheten stiger just med
8 procent genom avtalsforhandlingar och loneglidningar. En komplikation for den ekonomiska politiken ar nu att aven den hemmamarknadsbetonade sektom (S-sektorn) maste acceptera lonehojningar av
ungefar samma storleksordning, i praktiken efter en viss tidsefterslapning. Men arbetsproduktiviteten utvecklas relativt langsamt i just
denna sektor. Antag att arbetsproduktiviteten okar med 2 procent
per are Man kan da rakna med att priserna i denna sektor stiger med
i genomsnitt 6 procent per ar (8 procent - 2 procent). Prisutvecklingen for ekonomin som helhet blir nu ett vagt genomsnitt av den
2-procentiga prisstegringen i den utlandskonkurrerande sektorn och
den 6-procentiga prisstegringen i hemmamarknadssektorn. Om den
konkurrensutsatta sektorn utgor en tredjedel av ekonomin och hemmamarknadssektorn de aterstaende tva tredjedelarna, blir prisstegringen
for ekonomin som helhet 4 2;3 procent per ar vid de givna forutsattnlngarna.
Vad denna enkla modell illustrerar ar att prisstegringstakten i ett
system med fixa vaxelkurser starkt paverkas dels av den utlandska
prisutvecklingen, dels av skillnaden i produktivitetsstegring mellan
den konkurrensutsatta naringen och hemmamarknadssektorn. Nu skall
man naturligtvis inte fatta denna analys alltfor stelbent. For det forsta
ar det ingenting som hindrar att lontagarorganisationerna i sjalva
verket pressar igenom en storre lonestegring an som motsvarar utrymmet for lonehojning i den konkurrensutsatta naringen. Da far vi tendenser till vinstkrympning och darmed ocksa arbetsloshet, eventuellt
ocksa underskott i betalningsbalansen. For det andra ar den i efterhand uppmatta produktivitetsstegringen ett ex post-resultat som bland
annat beror pa att stora lonestegringar slagit ut foretag med en lagre
produktivitet an genomsnittet. En lonestegringstakt som haIler sig
inom ramen for vad som i EFO-modellen kallas "utrymmet" for lonestegring kan alltsa leda till arbetsloshet och en langsam tillvaxt av
den utlandskonkur~erande sektorns produktionskapacitet. Smaningom
kan en sadan utveckling leda till argument for en devalvering.
Trots modellens svaghet som normativ teori betraffande "utrym-
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met" for loneokning har den ett viktigt och realistiskt budskap, namligen att visa att en konstant prisniva for ett enskilt land fordrar standiga apprecieringar av valutan, sa att hemmamarknadspriserna i den
konkurrensutsatta naringen faller varje ar, tillrackligt myeket for att
dels begransa lonestegringstakten, dels kompensera for prisstegringar
i den hemmamarknadsbetonade sektorn. Darmed demonstrerar modellen den inhemska pristrendens utlandsberoende i ett system med
fasta vaxelkurser - oeh darmed den nationella prispolitikens begransade autonolni (vid fasta vaxelkurser).
2. Utlandsstyrda fluktuationer i exporten
En annan kanal for utlandsinflytande ar naturligtvis att konjunkturfluktuationerna for volymkomponenterna i var ekonomi, liksom
i de fIesta andra vasteuropeiska landernas, i huvudsak genereras av
fluktuationer i exportefterfragan pa de internationella marknaderna.
Nagot sehematiskt kan man saga att Sverige far en 4- it S-arig konjunktureykel via fluktuationerna pa de internationella varumarknaderna. Storleksordningen av dessa storningar ar ofta 2 it 3 procent
av BNP, en storning som fortplantas via fluktuationer i lagerinvesteringar oeh i viss man oeksa fasta investeringar. Detta ar naturligtvis
inte nagot nytt. Vi har haft en sadan typ av utlandsberoende sedan
1800.. talets sista deeennier. Jag tror inte heller man kan tala om DagOn
iikad kanslighet pa detta omrade under efterkrigstiden for ekonomin
80m helhet, eftersom exportens andel av BNP, som vi har sett, forblivit i stort sett konstant under efterkrigstiden. Daremot kommer
storningarna inom varje sektor, sarskilt nar det galler varuprodu~
tionen: att oka i takt med den alIt storre utrikeshandelsandelen inom
de olika sektorerna.
3. Stor marginell importbeniigenhet
I den internationella integrationens spar foljer att kanalerna for
import blir alltmer valutveeklade och finmaskiga, allteftersom utrikeshandeln spelar en storre oeh storre roll for varje enskild sektor. Det
betyder att for alIt fler omraden blir import ett realistiskt alternativ
till inhemsk produktion. Om vi da far en kraftig okning av den inhemska efterfragan, kommer detta, allteftersom kapaeitetsutnyttjandet
i den inhemska ekonomin stiger, att "spilla over" i importefterfragan.
Med andra ord: ju mer var ekonomi ar integrerad med omvarlden
inom varje produktionssektor, desto storre blir troligen den marginella
importbenagenheten, oeh desto storre effekt uppstar pa bytesbalansen
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av forandringar i den inhemska efterfragan. Darmed uppkommer
en skarpt konflikt mellan intern och extern balans, i den meningen
att efterfrageokande atgarder for att hoja kapacitetsutnyttjandet i hog
grad Iedel" till en forsamring av bytesbalansen. Detta begransar utrymmet for en sjalvstandig, expansiv stabiliseringspolitik, sarskilt
i situationer da omvarlden har ett lagre kapacitetsutnyttjande an vart
eget land. Det blir en minskning i vad Gunnar Myrdal en gang kallade
"den ekonomiska politikens internationella utrymme".
4. Okad kiinslighet hos kapitalrorelserna
En for stabiliseringspolitikens villkor mycket dramatisk utveckling
ar den internationalisering av kredit- och kapitalmarknaderna som
intraffat, och som Lundgren nagot antydde. Sarskilt de korta kapitalrorelserna har blivit ytterst kansliga for differenser i rantor och forvantade forandringar i vaxelkurserna. Kanske kan man ocksa tala
om en okad kanslighet hos kapitalrorelserna for forandringar i realkapitalets avkastning i olika lander.
Denna utveckling far langtgaende verkningar for stabiliseringspolitikens villkor. I underskottslander kommer forsamringar i bytesbalansen latt att utlosa spekulation om devalveringar, vilket leder till
hastiga och stora utfloden av kort kapital, som forvarrar betalningsbalansprohlemet. Englands utveckling ar det klassiska exemplet pa
denna problematik. Andra problem uppstar for overskottslander. Vi
kan exempelvis konstatera hur Vasttyskland forsokt hekampa inhemsk
inflation med rantehojningar, men att dessa rantehojningar lett till
ett dramatiskt inflode av kort kapital fran utlandet. Detta har gjort
kreditmarknaden mycket latt, vilket undergravt forsoken att genom
ell restriktiv penningpolitik begransa de inhemska utgifterna. Penningpolitiken blir ganska verkningslos som ett inhemskt stahiliseringsinstrument om kapitalrorelserna ar hyperkansliga for forandringar
i rantedifferenser mellan landerna. Prohlemet accentueras av att forvantningar om en framtida appreciering ofta skapas av kreditinflodet,
vilket ytterligare hidrar till att oka kreditutbudet inom landet.
Nasta problem ar hur forandringar via dessa fyra kanaler inverkar
pa mojligheterna av en sjalvstandig stabiliseringspolitik. Det beror
i hog grad pa vilket vaxelkurssystem som existerar. Vid en diskussion
av detta problem ar det praktiskt att skilja pa tva extremfall. Det ena
karakteriseras av fasta vaxelkurser, det andra av helt flytande kurser.
Som vi skall se ar bada dessa system forknippade med stora svagheter. Det ar darfor ocksa av intresse att diskutera olika typer av
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kompromisser mellan dessa tva extremer. Jag viII betona att jag har
inte kommer att ta stallning for det ena eller andra vaxelkurssystemet.
Jag nojer mig med att pavisa de olika systemens for- och nackdelar;
ahorarna far sjalva vaga ihop plus och minus efter sina egna varderingar.
Lat oss borja med ett system med fasta vaxeIkurser.
Fasta 'viixelkurser
Fasta vaxelkurser ar egentligen ingenting annat an priskontroll pa
utlandsvaluta. Som vi vet fran alIa andra marknader dar priskontroll
inforts, sa innebar priskontroll att prisets funktion sasom jamviktsskapande mekanism avskaffas. Man far inte langre automatiskt jamvikt pa marknaden. Dr den synpunkten ar valutaproblemen inte annorlunda an de problem som skapas exempelvis pa bostadsmarknaden
genom hyreskontroll. Priskontrollen ger oss antingen utbudsoverskott
eller efterfrageoverskott.
Nar priset pa detta satt avvecklats som automatiskt jamviktsskapande mekanism, maste anpassningen i betalningsbalansen ske pa nagot
annat satt an via kursforandringar pa valutan, framdrivna via marknaderna for utlandsvaluta. Fragan ar da vilka dessa anpassningsmekanismer blir. Man kan tala dels om "automatiska anpassnillgsmekanismer" - via av marknadsmekanismen skapade forandringar i priser, loner, formogenhet och likvida medel - dels om anpassningar
via forandringar i den ekonomiska politiken. I dagens varid ar dessa
bada typer av anpassning i praktiken alltid sammanvavda. Kanske
kan rqan saga att de automatiska mekanismerna ofta gar for langsamt,
eller har icke onskade biverkningar, och att de darfor kommit att
kompletteras med eller modifieras av politiska atgarder. Det kan vara
praktiskt att skilja pa tre olika anpassningsmekanismer. Den forsta ar
makroekonomisk anpassning av den inhemska ekonomin, den andra ar
variationer i graden av protektionism, den tredje ar lang upplaning
i utlandet.
(1) Att den inhemska ekonomin far ta pa sig anpassningsbordan
betyder i klartext att man far acceptera inflation, deflation och arbetsloshet inom landet som mekanismer att astadkomma jamvikt i betalningsbalansen. Ett land med underskott i betalningsbalansen tvingas
minska den inhemska efterfragan for att darmed fa ned importen,
frigora resurser for exporten och reducera inflationstakten. Eftersom
priser och loner ofta ar ganska stela nedat, och det tom ar svart att
bromsa pris- och lonestegringstakten, leder en sadan efterfrageminsk-
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ning i praktiken i regel till okad arbetsloshet. Det blir da via· arbetsloshet som man anpassar betalningsbalansen i ett underskottsland. Ett
overskottsland far i stallet acceptera en snabbare inflation an omvarlden for att fa bort overskottet i betalningsbalansen.
For att klargora dessa problem kan det vara belysande att skilja
mellan fyra olika situationer. De kan illustreras i en liten tabla.
Intern
balans

Arbetsloshet

A

I
Overskott
Extern halans
Underskott

Expansion

(IV)

\....

/Revalvering
kontraktion

~~ k!"

~ ~~

(III)
Devalvering
expansion

Inflation

+

/

+

II

. . ....\ Kontraktion

B

TablA 1

Nar det galler den inhemska ekonomin antar vi att det antingen
rader arbetsloshet eller inflation - eller ett tillstand mitt emellan,
som vi kallar "intern balans". Nar det galler betalningsbalansen kan
vi antingen ha overskott eller underskott - eller ett tillstand mitt
emellan, som vi kallar "extern balans". Jamvikt bade inom landet
och i betalningsbalansen foreligger i punkten i mitten av diagrammet,
dar de tva balanslinjerna skar varandra.
Lat oss analysera de problem som uppstar i fyra olika situationer,
angivna som fyra olika "zoner" i tablan. I zon I ar problemet ganska
enkelt. Det rader samtidigt arbetsloshet och overskott i betalningsbalansen. Situationen kan klaras upp genom att oka den inhemska
efterfragan, vilket reducerar bade arbetslosheten och overskottet i
betalningsbalansen. Idealt sett ror vi oss mot balanspunkten, vilket
anges av den heldragna pilen i zon I. Problemet ar ocksa i princip
enkelt i zon II, dar vi har en kombination av inflation och underskott
i betalningsbalansen. Genom en kontraktiv ekonomisk politik motverkas inflationen, samtidigt som underskottet i betalningsbalansen gar
ned, eftersom importen faller nar man minskar den inhemska eiterfragan. Idealt ror vi oss mot balanspunkten, vilket anges av den heldragna pilen i zon II.
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Vi kan saga att zonerna loch II ar "enkla zoner" ur stabiliseringspolitisk synpunkt vid fasta vaxelkurser. Daremot uppkommer problem
i zonerna III och IV. I zon III rader en kombination av arbetsloshet
och underskott i betalningsbalansen. For att avskaffa arbetslosheten
skulIe vi egentligen behova expandera den inhemska efterfragan, men
en sadan expansion leder till okat underskott i betalningsbalansen.
En chans att klara anpassningen i detta fall ar att devalvera valutan,
vilket bidrar till att avskaffa underskottet i betalningsbalansen; darmed far vi mojlighet till en efterfrageexpansion, som smaningom gor
att man kan klara sysselsattningen utan underskottet i betalningsbalansen.
Aven zon IV ar komplicerad. Vi har samtidigt inflation och overskott i betalningsbalansen. For den interna balansens skull behover
vi vidta efterfrageminskande atgarder inom landet. Men detta skulle
via minskad import oka overskottet i betalningsbalansen. En losning
pa dilemmat ar att revalvera valutan,' vilket tenderar att krympa overskottet i betalningsbalansen och samtidigt dampa den inhemska inflationen via lagre importpriser och minskade exportincitament. Racker
inte detta sa kan vi ytterligare minska den inhemska efterfragan via
en kontraktiv ekonomisk politik for att dampa inflationen.
Vi finner alltsa att zonerna loch II i princip ar "enkla" att klara
vid fasta vaxelkurser, men att zonerna III och IV ar besvarliga. Vi
maste naturligtvis tillagga att nar man vidtar atgarder i zonerna I
och II, sa ar det inte sakert att man hamnar i balanspunkten i diagrammets mitt utan att man, som anges elV de streckade pilarna, i
stallet ror sig till zonerna III eller IV, varvid de tidigare diskuterade
problem som karakteriserar dessa zoner vid fasta vaxelkurser uppkommer.
Det ar viktigt att ha klart for sig de ekonomiska och sociala problem
som uppstar om man ligger kvar i zonerna III och IV, och alltsa inte
andrar vaxelkursen. Lat oss forst titta pa ett stort land med lag andel
av resurserna i utrikeshandeln, sasom Forenta Staterna. lett sadant
land kan man rakna med att den marginella importbenagenheten ar
ganska lag. Antag att den ar 0.1, vilket betyder att en forandring i
den inhemska efterfragan med 100 miljoner forandrar importen med
10 miljoner. Antag att det i en sadan ekonomi foreligger ett underskott i bytesbalansen med 1 procent av bruttonationalprodukten. Har
fordras da en minskning av den interna efterfragan med 10 procent
for att reducera underskottet i betalningsbalansen med 1 procent av
BNP. Detta leder till en enorm produktionsforlust och en stor arbets-
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loshet. Man maste alltsa offra betydande valfardsekonomiska mal
for att fa jamvikt i betalningsbalansen. Hansyn till betalningsbalansen
far i hog grad styra hela ekonomin. Svansen styr hunden. Dessutom
riskerar man att pa sikt undergrava investeringsviljan, sa att man far
en svag kapacitetstillvaxt i ekonomin och darmed rakar in i permanenta problem med utrikeshandeln, ett dilemma som varit uppenhart
for Storbritannien.
lett litet land, med en stor utrikeshandel, blir kostnaderna naturligtvis mindre, da den marginella importbenagenheten har ar ganska
store Om den exempelvis ar 0.5 - en inte ovanlig siffra for en liten
europeisk ekonomi - behover man inte minska den inhemska efterfragan med mer an ,2 procent for att forbattra bytesbalansen med 1
procent av BNP. Men ocksa har uppstar naturligtvis en hetydande
ekonomisk och social uppoffring for att fa jamvikt i hetalningshalansen vid fixa vaxelkurser. Men kostnaderna ar uppenbarligen betydligt
mindre an for stora lander med en liten marginell importbenagenhet.
Aven overskottslander med inflaton, dvs lander i zon IV, far naturligtvis vidkannas allvarliga valfardsforluster om man vidhaller en
viss vaxelkurs. Man tvingas acceptera en inhemsk inflation, vilket
ocksa har valfardsaspekter - via omfordelningar av inkomster och
formogenheter, via en allman deformering av prissystemets informationsinnehall och kanske ocksa en allman social och politisk "oro".
(2) Den andra metoden jag namnde for anpassning i vaxelkursen
var variationer i graden av protektionism. Vi vet fran utrikeshandelsteorin att en devalvering, nar det galler utrikeshandeln, ar identisk
med en generell tuII plus generella exportsubventioner. Det betyder
att om man accepterar forandrade vaxelkurser for att skapa jamvikt
i betalningsbalansen sa kan man knappast argumentera mot att alternativt anvanda generella tullar och exportsubventioner i samma syfte.
Problemet ar emellertid att nar regeringar borjar anvanda tullar och
exportsubventioner, sa kommer de, enligt all erfarenhet, i praktiken
inte att gora atgarderna generella; De gor undantag for vissa sektorer
och vi far darmed en selektiv politik, vilket betyder protektionism
for de sektorer som far storre stod an andra.
Om man tittar pa utvecklingen inom varldens handelspolitik under
de sista tjugo aren sa finner man att flera lander anvant variationer
i liberaliseringstakten som en metod att losa betalningsbalansproblem.
Lander med overskott har sankt sina tullar snabbare an lander med
underskott. Men nu narmar vi oss en situation dar tullarna snart ar
horta. Det hetyder att det inte langre finns nagot storre utrymme for

NATIONALSTATEN I EN INTERNATIONALISERAD VXRLDSEKONOMI

127

att klara anpassning i betalningsbalansen via olika takt i tullavvecklingen. Den enda metoden att idag pa ett effektivt satt anvanda tullar
och subventioner i betalningsbalanssyfte ar att hoja tullarna for underskottslander i forhallande till overskottslander. Det ar mot den bakgrunden vi far se de senaste arens tullhojningar av betalningsbalansskal
i exempelvis Kanada, USA, England och Danmark. Men sa fort tullhojningar borjar anvandas som medel i betalningsbalanspolitiken, far
protektionistiska grupper vind under vingarna, som vi kunnat konstatera under senare are Det ar ocksa en bakgrund till de nymerkantilistiska tendenserna som vi marker idag bade i Sverige och i andra lander. I vart land kan vi peka pa atgarder som selektiva utslapp fran
investeringsfonder, selektiv lokaleringspolitik, selektiv byggnadsskatt,
selektiva subventioner och selektiv upphandling fran statens sida.
Merkantilism blir i praktiken protektionism.
(3) En tredje anpassningsmetod ar att underskottslander importerar langt kapital, dvs lanar reala resurser fran overskottslanderna
pa en mer permanent basis. Har uppstar emellertid ett langsiktigt
allokeringsproblem for kapitalet. Om man anlagger en internationell
aspekt pa resursallokeringen i varlden brukar det ju havdas att kapitalet bor ga fran lander som har gott om kapital till lander 80m har
ont om kapital. Det finns tva skal till detta. Det ena ar att detta medverkar till en internationell inkomstutjamning. Det andra ar att man
kan vanta sig att kapital har storre avkastning i lander med liten
kapitalmangd i utgangslaget an i lander med stor kapitalmangd, savida det finns en hygglig infrastruktur i laginkomstlanderna ifraga.
Om nl). rika underskottslander borjar anvanda hoga rantor for att dra
till sig langsiktigt kapital, kommer man i en situation dar underskottslander med hoga inkomster i manga fall drar till sig kapital, och
mojligheterna till en ur varldshushallets synpunkt effektiv allokeringsmekanism for langt kapital undergravs.
Att uppskjuta eller slippa anpassning
Eftersom de ekonomiska och sociala kostnaderna att astadkomma
en langsiktig anpassning av betalningsbalansen ofta ar mycket stora,
ar det forklarligt att regeringarna i olika lander ofta forsoker slippa,
eller atminstone skjuta pa, anpassningarna. Detta ar naturligtvis sarskilt attraktivt, och aven rationellt, om en storning i betalningsbalansen
ar tillfallig. Jag kommer har att endast i korthet namna tre alternativa metoder att slippa, eller skjuta pa, en anpassning. AlIa tre metoderna innebar i sjalva verket att man finansierar ett underskott i beta}-
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ningsbalansen i stallet for att aeeeptera en egentlig anpassning av
betalningsbalansen.
(1) Den forsta metoden ar att genom en kombination av olika
ekonomisk-politiska atgarder samtidigt forsoka uppna bade intern
balans oeh extern balans, det senare genom att paverka de korta
kapitalrorelserna. Politiken innebar exempelvis att man anpassar
penning- oeh finanspolitiska metoder pa ett sadant satt att man bade
far full sysselsattning oeh jamvikt i betalningsbalansen. Om vi atergar
till tabla 1 kan man saga"Latt det nu blir mojligt att pa kort sikt klara
aven zonerna III oeh IV, utan en forandring i vaxelkursen." I zon III
bedriver man en expansiv finanspolitik for att avveekla arbetslosheten
samtidigt som man forsoker klara underskottet i betalningsbalansen
genom hojda rantor som drar in kortfristigt kapital fran utlandet. Om
man befinner sig i zon IV, med inflation oeh overs.kott i betalningsbalansen, skulle politiken i stallet ga ut pa att genom en restriktiv
finanspolitik bromsa inflationen samtidigt som man genom sankta
rantor "skjutsar ut" kortfristigt kapital till utlandet oeh darmed far
bort overskottet i betalningsbalansen. Eftersom man i realiteten inte
vet exakt vilken kombination av penning- oeh finanspolitik som ger
jamvikt for bade inhemsk ekonomi oeh betalningsbalans, blir det
fraga om en "trial-and-error-proeess", dar penningpolitiken i forsta
hand anpassas efter betalningsbalansen oeh finanspolitiken efter den
inhemska ekonomin. Detta ar en politik som narmare utveeklats av
den amerikanske ekonomen Robert Mundell.
Det ar viktigt att understryka politikens kortsiktiga karaktar. Det
ar endast via forandringar pa utlandskrediterna som man far jamvikt
i betalningsbalansen. Pa lang sikt uppstar problem. Dels kan det
fordras alIt storre rantedifferenser gentemot utlandet for att halla
kapitalrorelserna i gang, dels uppstar efter en tid behov av rantebetalningar till utlandet pa de nya skulderna, vilket fordrar en aeeelerering av bruttokapitalflodet fran utlandet. Man kan oeksa fa en
konflikt med andra ekonomisk~politiska mal, exempelvis mal betraffande ekonomisk tillvaxt, i de fall man med hoga rantor forsoker
dra in utlandskt kapital.
Det allvarligaste problemet ar emellertid att andra lander ofta
forsoker gora likadant. Om manga lander samtidigt forsoker dra till
sig utlandskt kapital genom hojda rantor, kan vi hamna i en internationell rantespiral, med internationellt stigande ranteniva, som inget
land egentligen onskar sig av inhemska skal. Landerna motverkar da
varandras forsok att losa betalningsbalansproblemen. Till slut kan
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behovet av en k.oordinerad rantepolitik mellan olika lander bli allmant
aeeepterat. Ett exempel pa detta har vi fran 1967, da finansministrarna i ett antal lander kom overens om att resa hem oeh sanka rantorna ungefar samtidigt.
Den Mundellska politiken har alltsa klara begransningar, aven om
den utan tvivel kan fyIIa en viss funktion pa kort sikt for ett enskilt
land, sa lange inte ett stort antal lander forsoker astadkomma samma
sak, med risk for inkonsistenta mal betraffande kapitalrorelserna i""
varlden som helhet.
(2) En annan mojlighet att skjuta pa anpassningen ar att
oka storlekel1 av de likvida reserverl1a i varlden. Man har diskuterat
olika metoder under senare ar, exempelvis hojt guldpris oeh ett system
med nya typer av reserver, sasom det nu genomforda, s k SDR-systemet. Sistnamnda system betyder, 80m bekant, att man genom koordinerade internationella beslut, pa Internationella Valutafondens niva,
i praktiken bedriver en internationell penningpolitik. Har finns tydligen ett embryo till en internationell eentralbankspolitik nar det galler
utbudet av reservvaluta. En fortsatt utveekling efter denna linje stoter
naturligtvis pa utomordentliga problem. Forst oeh framst maste de
olika landerna bestamma sig for hur myeket valutareserver som skall
skapas, oeh for det andra maste man bestamma sig for hur dessa
skall fordelas pa olika lander. Har finns obegransade mojligheter
till malkonflikter mellan enskilda lander. Till att borja med finns
det olika asikter om hur snabb varldsinflation man viII ha. Man far
namligen rakna med att ju storre reserver som skapas, desto mer expansi9nistisk, oeh diirmed oeksa inflationistisk, blir politiken i de
enskilda landerna. Dessutom uppstar besvarliga formogenhetsfordelningsproblem nar man skall finna metoder att fordela reserverna
pa olika lander. Eftersom reservtillskotten genom SDR-systemet innebar gratis reserver, dvs en gava till enskilda lander, ar det naturligt
att flera personer har forordat att dessa reserver helt skail skankas
till fattiga lander, oeh inte till de rika. Som vi vet, har man hittills
foljt principen att de nya, gratis erhallna, reserverna i huvudsak givits
at rika lander.
(3) En tredje metod att finansiera underskott har spelat en stor
roll under det senaste deeenniet, jag syftar pa ad-hoc-overenskommelser
mellan eentralbanker oeh regeringar, nar man givit varandra Ian oeh
lanegarantier. Ett exempel ar hur Federal Reserve-banken i New York
har gjort s k swap-overenskommelser med andra eentralbanker, vilket
i realiteten betyder att man koper valuta fran andra lander med hjalp
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av sin egen valuta. Darmed far bade kopare och saljare internationella
betalningsmedel. En annan metod har varit att centralbanker gatt in
som garanter for valutor som varit ilIa utsatta, sarskilt pundet. Detta
har skett genom BIS-banken.i Schweiz. Man kan ocksa se en ny utvecklingslinje, dar centralbanker i olika lander gor overenskommelser
om att motverka privata spekulativa kapitalrorelser genom att sanda
offentligt kort kapital i motsatt riktning, for att neutralisera effekter
pa betalningsbalansen. Det ar uppenbart att man inom EEC ar inne
pa atgarder av detta slag.
Kompromissuppliiggning
Om man studerar den faktiska ekonomiska politiken i olika lander,
finner man att regeringarna i regel inte nojt sig med att folja en av dar
diskuterade metoder for anpassning eller finansiering av storningar
i betalningsbalansen utan att man i sjalva verket valt ett batteri av
atgarder. Man har anvant sig av en viss efterfragereglerande politik
och darmed sammanhangande arbetsloshet och modifiering av inflationstakten, man har vidtagit vissa protektionistiska atgarder, i viss
man bundit eller reducerat u-Iandshjalp. Men man har ocksa i viss
man anvant reserver, lanat upp i utlandet och i vissa fall tom andrat
vaxelkursen. Om man skall rationalisera beteendet kan man kanske
saga att varje anpassningsatgard och varje finansieringsatgard ar forbunden med starka och vaxande svarigheter och att man darfor kombinerat olika metoder for att gora det totala obehaget sa litet som
mojligt vid en anpassning. I analysteknisk terminologi kan man uttrycka saken sa att man beter sig som om man forsokt gora gransohehaget detsamma for varje anpassnings- och finansieringsmekanis.m per
krona av forbattring i betalningsbalansen. Dr den synpunkten blir den
politik som faktiskt bedrivits, med det valutasystem som vi har, inte
fullt sa irrationell och slumpbetonad som man kanske kan tycka vid
forsta paseende, nar regeringarna hoppar fran en atgard till en annan.
En annan anledning till att anvanda manga anpassnings- och finansieringsmetoder, och inte lita pa en enda, ar att verkningarna av varje
atgard ar ovissa och att man darfor far en riskspridning i politiken
genom att vidta manga atgarder samtidigt.

Jiimforelse mellan fasta och flytande kurser
Jag papekade tidigare att den ekonomiska politikens problem blir
ganska annorlunda vid fasta och rorliga valutakurser. Fragan ar darfor: kommer konflikten mellan extern och intern balans att oka eller

NATIONALSTATEN I EN INTERNATIONALISERAD VARLDSEKONOMI

131

minska om man overgar till ett system med rorliga vaxelkurser. Jag
kommer da att se pa en speeiell variant av rorliga kurser, namligen
s k flytande kurser, dvs kurser som bestams dag for dag av utbud
oeh efterfragan. Det vasentliga man kan saga ar dB., enligt min mening,
att det ar meningslost att isolera analysen till en jamforelse just till
sjalva kursbildningen. Det blir nodvandigt att samtidigt namna alIa
vasentliga omstandigheter som ar forknippade med olika vaxelkurssystem. Fasta respektive flytande kurser ingar var oeh en i ett "paket"
oeh man maste titta pa alIa vasentliga delar av dessa bada paket.
Nagot sehematiskt kan man kanske saga att det ar fern omstandigheter
som maste beaktas vid fasta kurser:
(1) Fasta kurser innebar stor sakerhet om marknadsutveeklingen
pa valutamarknaden, eftersom kurserna bara kan roras inom ett smalt
band runt omkring parivardet. Det ar obestridIigt att dennasakerhet
i och for sig ar en fordel for varldshandeln. Systemet med priskontroll
pa valutamarknaden eliminerar en kursrisk, oeh verkar darmed stimulerande for varldshandeln, pa samma satt som en subvention av
utrikeshandeln. A andra sidan elimineras inte alIa kursrisker vid ett
system med fasta vaxelkurser, eftersom kurserna inte ar fasta i evighet
utan bara fasta under viss tid. I systemet med fasta kurser ingar att
v.axelkurserna fran tid till annan maste andras genom politiska beslut,
som da i regel innebar langt storre kursforandringar an man kan vanta
sig vid en fri marknadsutveckling under loppet av ett eller annat are
Det ar mojligt att sadana risker, av att fa plotsliga vaxelkursforandringar ~om 10, 20, 30 procent, ar en betydligt storre storning for enskilda foretag an standiga sma kursrisker. I alIa fall kan man stalla
fragan vilken typ av osakerhet som ar allvarligast for ett foretag.
Det hor till bilden att de sma kursriskerna - forknippade med de
sma fluktuationerna i kurser vid flytande vaxelkurser - i viss man
kan kompenseras genom ett system med terminsaffarer, medan det
ar svart att eliminera osakerheten om politiskt bestamda vaxelkursforandringar i ett system med fasta vaxelkurser. Det ar troligen svarare,
och aventyrligare, att spekulera om politikers beteende an om marknadsutvecklingen.
(2) Vi har ocksa konstaterat att ett annat typiskt inslag i ett system
med fasta vaxelkurser ar att tullar och restriktioner pa handeln fran
tid till annan maste tillgripas om vaxelkursen - priset pa valuta inte ar jamviktsskapande mekanism.
(3) En tredje faktor ar att kapitalrorelserna tenderar att bli regIe-
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rade fran tid till annan i system med fasta vaxelkurser for att klara
betalningsbalansproblemet.
(4) Vi har oeksa sett hur regeringarna tvingats till efterfragereglerande atgarder oeh darmed forknippad a.rbetsloshet vid betalningsbalansproblem.
(5) Slutligen har vi sett hur utlandska prisstorningar pa ett o£ormedlat satt kommer in i den inhemska ekonomin vid fasta kurser.
Vi ser alltsa hur manga av motiven for ett system med fasta vaxelkurser - att slippa tullar oeh restriktioner, att fa fria kapitalrorelser
oeh att slippa spekulation - inte alltid tillgodoses sarskilt val i ett
system med fasta vaxelkurser.
Oeksa ett system med fria, eller lat oss saga flytande, vaxelkurser
ar forknippat med stora problem. Jag skulle vilja namna tre sadana
problem.
(1) Ett forsta uppenbart problem ar osakerheten om marknadsutveeklingen pa valutaomradet, vilket leder till en uppenbar risk for
den som bedriver utrikeshandel. I viss utstraekning kan man vanta
sig att denna risk redueeras genom terminsaffarer, men det ar troligt
att man, vid forvantningar om stora kursforandringar, far svart att
pa ett effektivt satt fa en fungerande terminsmarknad. Under alIa
omstandigheter innebar terminsaffarer en kostnad for foretagen. Som
vi sag, tar i ett system med fasta vaxelkurser de offentliga myndigheterna bort denna kostnad for foretagen genom kursgarantier.
(2) Ett annat problem ar att £lytande vaxelkurser i vissa situationer
aeeentuerar inflationsproblemen. Om vi gar tillbaka till tabla 1. ser
vi att flytande vaxelkurser underlattar stabiliseringsproblemen i
zonerna III oeh IV. I zon III far vi en automatisk devalvering oeh i
zon IV en automatisk revalvering, vilket, som vi sag, just var vad
som behovdes for att klara upp situationen. Nu uppstar i stallet
problem i zonerna loch II, som var de "latta" zonerna vid fasta
vaxelkurser. I zon I, med arbetsloshet oeh overskott i betalningsbalansen, leder flytande kurser till en marknadsbestamd appreeiering av
vaxelkursen, vilket ytterligare tenderar att oka arbetslosheten, eftersom exportindustrin missgynnas oeh importen stimuleras. Detta ar
kanske inte sa allvarligt, eftersom man da kan vidta ytterligare
expansiva ekonomisk-politiska atgarder for att klara sysselsattningen.
Mera besvarligt ar det i zon II, dar man samtidigt har inflation oeh
underskott i betalningsbalansen. Har kommer namligen vid fria vaxelkurser en depreeiering av valutan att drivas fram av marknaden, vilket
aeeentuerar inflationsproblemen, eftersom importpriser oeh priser for
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exportvaror stiger. Vi vet att myndigheterna star ganska maktlosa
infor kostnadsinflationsimpulser av detta slag i en oppen ekonomi.
De zoner som alltsa var enkla i ett system med fixa kurser blir har
svara zoner, medan de svara zonerna vid fasta kurser blir de enkla
zonerna vid flytande kurser. Hur vi an vander oss sa blir varlden fel.
Det finns ytterligare en faktor som kanske verkar inflationsdrivande
vid flytande kurser, oeh det ar att regeringen i ett system med fasta
kurser kan skramma lontagarorganisationerna nar de driver aggressiva
lonehojningskrav. Regeringen kan namligen hanvisa till att lonehojningar som ar stora i forhallande till utlandet leder till underskott
i betalningsbalansen oeh arbetsloshet. Vid flytande kurser forsvinner
detta kritstreck, oeh i den man denna skramsel verkligen verkar aterhallande pa loneutveeklingen sa ar det uppenbart att inflationstakten
skulle hojas vid flytande kurser, savida man inte kan havda att det
oeksa vid ett sadant system skulle framsta som avskrackande med
inflation, eftersom den egna valutans yttre yarde da faller. Personligen
tror jag emellertid att det ar lattare att skramma folk med underskott
i betalningsbalansen oeh arbetsloshet an med att valutans yttre yarde
millskar. Detta ar emellertid en fraga dar det ar svart att bevisa riktigheten i en bestamd standpunkt.
(3) Vi har ytterligare ett problem, namligen att det inte ar sarskilt
sannolikt att centralb'anken i ett land med flytande kurs verkligen
avstar fran intervention pa valutamarknaden. l\lan far inte nagon
"clean float", utan vad som kallats "dirty float". Det ar latt att peka
pa situationer da en av marknaden framdriven vaxelkursforandring
skulle~. komplicera politiken, och da man kan vanta sig att centralbankerna inte avstar fran att operera p.a marknaden for att paverka
kursbildningen. Da uppstar omedelbart problem. Forst oeh framst
uppkommer spekulativa problem. Foretag oeh hushall som gor utlandstransaktioner maste nu spekulera inte bara om marknadsutveeklingen,
utan oeksa om eentralbankens atgarder fran dag till dag. Dessutom
kan det uppsta en situation dar flera lander samtidigt driver fram
konkurrerande vaxelkursforandringar. Man kan exempelvis tanka sig
att manga lander i en allman lagkonjunktur tavlar i depreeieringsatgarder for att forbattra sin internationella konkurrenssituation. Man
kan alternativt hamna i en situation, vid en allman varldsinflation,
da manga lander samtidigt forsoker appreeiera i forhallande till varandra for att avskarma sig fran inflationen. Man kan alltsa fa konkurrerande depreeieringar respektive appreeieringar, som i hog grad
kan forryeka varldshandeln, med myeket godtyekliga effekter pa valu-
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tarelationerna under olika perioder. Man kan erinra om de konkurrerande deprecieringar som forekom runt om i varlden under 30-talet
och som var sjalva bakgrunden till att man i Bretton Wood-systemet
efter andra varldskriget gick in for fasta vaxelkurser.
Vi ser alltsa att det foreligger en serie av nackdelar bade med fixa
och flytande vaxelkurser. Var oeh en far forsoka avgora vilket system
som har de storsta for- respektive nackdelarna. Det ligger dB. naturligtvis ocksa nara till hands att fraga sig om det inte finns tankbara
kompromisser mellan dessa bada extrema vaxelkurssystem. Vi vet att
manga sadana kompromisser diskuterats under senare ar, exempelvis
"vidare band" - "wider band" - for att darmed fa en viss kortsiktig anpassning av vaxelkursen. En annan metod, som mera siktar
till att klara den langsiktiga anpassningen i vaxelkursen, ar "crawlingpeg", som innebar att vaxelkursens parivarde automatiskt forandras
nar den under viss tid slagit mot det ovre taket eller nedre golvet. Man
far en icke-dramatisk forandring i vaxelkursen men undviker de risker
for starka spekulativa fluktuationer som kanske ibland kan uppsta
vid helt flytande vaxelkurser.
En viktig aspekt pa val av valutasystem ar att man kanske hor avsta
fran losningar som leder till mer eller mindre inkonsistenta system.
Ett exempel pa ett sadant mindre konsistent system ar att samtidigt
ha: (1) fasta vaxelkurser, (2) inflexibla loner, (3) lag rorlighet for
arbetskraften mellan landerna oeh (4) icke koordinerad politik mellan
landerna. Detta system har dalig konsistens darfor att man vid fasta
vaxelkurser tvingas att antingell ha flexibla loner eller hog rorlighet
for arbetskraften for att undvika arbetsloshet. Antingen maste lonerna
i ett arbetsloshetsomrade sjunka eller ocksa maste arbetskraften flytta
ute Ar inget av dessa villkor uppfyllt, ar det mycket stora problem
forknippade med fasta vaxelkurser, eller i extremfallet med ett gemensamt valutaomrade. Fasta vaxelkurser kraver dessutom att man har
samma inflationstakt i alIa delar av det omrade for vilket fixa kurser
galler, vilket forutsatter en gemensam penning- oeh finanspolitik.
Om inflationstakten inte ar densamma uppstar standiga betalningsbalansproblem, som da leder till de anpassningsproblem som har
diskuterats, oeh som smaningom resulterar i besiut om vaxelkursforandringar. Innan dessa beslut tillkommit och ekonomin anpassats efter
beslutade vaxelkursforandringar, har emellertid stora ekonomiska
kostnader och sociala problem redan uppkommit.
En annan "svar" kombination ar: (1) flytande kurser, (2) stor
utrikeshandel och (3) ovilja mot prisfIuktuationer inom landet. Ju
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storre utlandssektorn ar for ett land, desto mer kommer landets inhemska prisniva att sattas i gungning genom fluktuationer i vaxelkursen. am priserna ar stela nedat, uppkommer dessutom latt en "ratcheteffekt" med en stigande pristrend som ett resultat av de fluktuerande
valutakurserna. '
V ilken koordinering fordras vid fasta vaxelkurser?
Som vi sett, ar kravet pa en koordinering av den ekonomiska politiken storst i system med fixa vaxelkurser. Den som av politiska skiil
ar angelagen om stor nationell autonomi for stabiliseringspolitiken
borde darfor egentligen vara anhangare av flytande eller atminstone
starkt flexibla vaxelkurser.
Det finns anledning att saka precisera vilken typ av koordinering
som fordras i system med fasta kurser, eftersom detta system tycks
bli vart "ode".
(1) En gemensam regionpolitik fordras uppenbarligen om lonebildningen ar stel oeh det rader en stark hegransning i rorligheten for
arbetskraften. Annars rakar man ut for stora fickor med arbetsloshet
inom delar av ett omrade med fasta vaxelkurser. Detta blir naturligtvis annu mera utpraglat om vaxelkurserna ar i evighet fixa, sasom i ett
omrade med gemensam valuta. Dr den synpunkten ar det uppenbart
att Werner-rapportens farslag om gemensamt valutaomrade far hela
EEC skulle stalla enorma krav pa regionpolitiken, om man skall undvika myeket stora fickor av arbetsloshet ute i Europa. Vi ser att man
redan inom ett land som Sverige far sadana problem pa grund av att
produktionskostnaderna skiljer sig mellan olika delar av Sverige,
att man inte tillater en egen valutakurs for omraden med hoga produktionskostnader och inte heller tillater flexibla, dvs laga loner, i
sadana omraden.
(2) Vidare fordras en nagorlunda likformig inflationstakt for lander mellan vilka det rader fix vaxelkurs. Annars uppstar snabbt stora
ojamvikter i betalningsbalansen. Och en gemensam inflationstakt forntsatter naturligtvis en gemensam penning- oeh finanspolitik.
(3) Dessa bada synpunkter antyder begransningen i den nationella
autonomin nar det galler att valja varden for malvariablerna i ett
enskilt land. Man kan exempelvis inte valja den kombination mellan
inflation oeh arbetsloshet som motsvarar det enskilda landets preferenser. Men det uppkommer ocksa i dagens varld restriktioner, eller
begransningar, i det enskilda landets mojligheter att viilja medel, eftersom ett medel som anvands i ett land i alIt starre utstrackning star
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andra lander. Vi har redan antytt de mest uppenbara exemplen rantepolitik och vaxelkurspolitik. Konkurrens mellan lander nar det
galler att forandra rantesatser och vaxelkurser medfor sa starka storningar for omvarlden att alIt starkare krav stalls pa att delvis lyfta
rante- och valutapolitiken ovanfor nationalstatens niva. I viss man
haIler detta redan pa att handa, dels genom att vissa lander framstar
som prisledare pa ranteomradet och andra lander foljer med, dels
genom internationella konsultationer om rantenivan. Vi ser ocksa hur
under 1971 ars valutakris vaxelkurserna blev foremal for regelratta
internationella forhandlingar mellan de tio rikaste landerna, vilket
betyder en kraftig begransning i det enskilda landets mojligheter att
sjalv utforma sin vaxelkurspolitik. Det alltmera utbyggda samarbetet
mellan centralbankerna om swaps och kursgarantier ar ett annat exempel pa koordinering av ekonomisk politik. Ytterligare ett exempel ar
det embryo till en helt internationell penningpolitik som beslut om
SDR-emissioner innebar.
(4) Vi kan ocksa ge exempel pa andra medel for vilka den nationella autonomin troligen haIler pa att minska. Mojligheterna att bedriva en restriktiv kreditransonering utan ranteforandringar kvarstar
naturligtvis i viss man; men aven variationer i graden av kreditransonering i olika lander paverkar de internationella kapitalrorelserna.
Nar det galler finanspolitiken finns mer av den nationella autonomin
kvar. Men vissa minskningar kommer troligen att intraffa for autonomin pa skattepolitikens omrade. Sarskilt galler detta troligen skatter
som paverkar foretagens rantabilitet, bade direkta vinstskatter och
indirekta skatter pa varor och produktionsfaktorer. Redan nu uppstar
komplikationer, om ett enskilt land bedriver en sadan skattepolitik
gentemot foretagen att lonsamheten for realkapital sjunker drastiskt
i forhaJlande till omvarlden. Daremot kan knappast de sma forandxingar i inkomstbeskattningen for hushall som ar aktuella ur stabiliseringssynpunkt leda till nagra storre internationella komplikationer
- i motsats till fordelningspolitiskt motiverade skatteforandringar
om dessa innebar radikalt forandrad progressivitet i skatten i forhallande till utlandet.
Den storsta autonomin finns troligen kvar pa statsbudgetens utgiftssida. Det finns ingenting som hindrar att ett enskilt land anvander
variationer i offentlig konsumtion och offentliga investeringar i stabiliseringspolitiskt syfte. Vi vet emellertid att det kan vara svart att
enbart med dessa medel paverka konjunkturutvecklingen, eftersom
offentliga utgifter for varor och tjanster inte uppgar till mer an cirka
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25 procent av hruttonationalprodukten, oeh eftersom det under inflationsperioder ofta ar politiskt svart att mera drastiskt redueera okningstakten i den offentliga sektorns utgifter.
Vi ser alltsa att mojligheterna minskat att bedriva en autonom
stabiliseringspolitik, bade vid valet av malvariahler oeh vid valet av
medel. Oeh vi ser ocksa hur behovet av en koordinering av landernas
stabiliseringspolitik stiger.
Man har i den internationella litteraturen borjat nagot studera hur
den ekonomiska stahiliteten paverkas av olika grader av koordinering
av ekonomisk politik. Ett exempel ar en studie av den amerikanske
e!conomen Richard Cooper. Han studerade dar en modell med tva
lander som stor varandra via forandringar i import- oeh kapitalrorelsere Det visade sig att ju starkare interdependensen ar mellan de bada
ekonomierna, desto instabilare blir de ekonomiska forloppen i de
olika landerna utan en koordinering av den ekonomiska politiken.
Likasa illustrerar han hur okad koordinering leder till mindre behov
av reserver. Slutsatsen ar att en hel del star att vinna ur stabilitetssynpunkt pa en viss internationell koordinering av den ekonomiska
politiken.

Avslutning
Lat mig avslutningsvis sammanfatta nagra synpunkter om nationalstatens autonomi i en alltmer internationaliserad varldsekonomi. I
ett langt historiskt perspektiv kan man kanske saga att nationalstatens
framvaxt oeh okade betydelse varit en forutsattning bade for' den
moderpa ekonomiska tillvaxtproeessen oeh for en medveten oeh nagorlunda effektiv ekonomisk politik. Som exempel kan man namna Italiens oeh Tysklands enande, som av historiker ofta anges som en viktig
forutsattning for den senare ekonomiska tillvaxten i dessa lander.
Den ekonomiska utveeklingen under efterkrigstiden har emellertid
i vissa avseenden lopt forbi nationalstaten. De ekonomisk-politiska
uppgorelser som kom till stand mellan landerna efter andra varldskriget, med sikte pa en liberal varldshandel, har som Lundgren papekat, satt krafter i rorelse som dagens nationalstater inte helt b'emastrar, som ett resultat av samspelet mellan internatiol1aliseringen av
marknader oeh institutioner. Vi har pekat pa vilken roll den tekniska
utveeklingen spelat for denna process - framfor alIt relativprisfallet
for transport oeh information - oeh den okade efterfragan pa differentierade produkter som foljer med stigande realinkomster. Det ar
i detta perspektiv man far se att bade marknader och institutioner,
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sasom foretag inom produktion, distribution och kredit, i alIt hogre
grad "vaxt ut" ur nationalstatens tranga kappa, med de konsekvenser
detta fatt for varornas, produktionsfaktorernas och krediternas rorlighet over nationsgranserna, och den begransning detta medfor i
autonomin for den inhemska naringspolitiken, inkomstfordelningspolitiken och stabiliseringspolitiken. Foretagens verksamhetsomrade har
alltmer kommit att overskrida den ekonomiska politikens "revir".
Denna utveckling placerar politikerna i enskilda lander i ett viktigt
vagskal. Antingen far man ta ett eller flera steg tillbaks i internationaliseringsprocessen, vilket forutsatter en dramatisk atergang till nationell protektionism, for att aterstiilla nationalstatens autonomi, eller
ocksa far man koordinera eller "flytta upp" vissa typer av besiut pa
internationell niva. I manga fall kan man vanta sig att en sadan koordinering kommer till stand utan nagra formella forhandlingar mellan
staterna. Man kan exempeivis vanta sig att behovet av att samordna
produktutformning och standardisering i stor utstrackning kommer
till stand genom att tekniskt ledande foretag imiteras av andra. Medan
ambetsman och politiker sitter och forhandlar om produktstandards,
accepteras ofta ett ledande foretags losning av andra foretag. Likasa
kan man rakna med att enskilda lander mer eller mindre automatiskt
avpassar skattesatser och socialpolitiska regler till omvarlden, av ren
sjalvbevarelsedrift.
Nar det daremot galler atgarder som skapar problem for andra
lander, snarare an det egna landet, blir kraven pa formella overenskommelser mellan landerna mera uppenbara. Vi hal" sett att behovet
av formella overenskommelser troligen ar storst for medel av typen
vaxelkurser, rantesatser, produktregleringen som hotar att bli icketariffara handelshinder, nymerkantilistiska subventioner med protektionistiska syften, och troligen ocksa regler for de internationella
foretagens verksamhet inklusive redovisning, patent och kanske ocksa
medinflytande for andra grupper an aktieagare. Nar marknaden och
marknadsetablerade institutioner vaxer ur nationalstaten maste troligen ocksa politiken i alIt storre utstrackning folja eiter.
Rent generelit ar fragan om koordinering av den ekonomiska poIitiken en tillampning pa ett allmannare problem, namligen om avvagning mellan centralisering och decentralisering i beslutsprocessen.
Den okade interdependensen mellan landerna leder till okat krav pa
centralisering av den ekonomiska politiken ovanfor nationaistatens
niva. Man kan jiimfora med problemet om centralisering och decentralisering inom landerna. Inom det enskilda Iandet blir det mojligt att
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uppna en decentralisering av beslut om produktion, investeringar och
priseI' darfar att det finns en koordineringsmekanism mellan foretagen, namligen marknader och prisbildning. Decentraliserad beslutsfattning farutsatter att det finns en koordineringsmekanism. Nar det
galler den ekonomiska politiken i olika Hinder saknas en sadan koordineringsmekanism, och det ar darfor som krav pa okad centralisering vaxer fram pa detta omrade i samband med den okade interdependensen mellan den ekonomiska politiken i olika lander.
Liksom all centralisering medfar naturligtvis ocksa en centralisering
ovanfor nationalstatens niva stora problem. Beslutsfattningen, i de
fragor det galler, kommer till stand annu langre bort fran den enskilde
individen all for narvarande. Det skall inte heller doljas att en internationalisering skapar stora risker for byrakratism och inkonsistenta
kompromisser mellan grupper med olika synsatt och intressen. Man
kan ocksa peka pa risken for framvaxten av internationella eller
regionala karteller, i samarbete med regeringar, av det slag som vi
redan hal' exempel pa - lATA, Stal- och kolunionen och EEC:s
gemensamma jordbrukspolitik. Om man betraktar dessa problem som
allvarliga, kommer man Iatt till slutsatsen att det visserligen finns
goda skal att medverka till en internationell koordinering av ekonomisk
politik, men att det ocksa finns argument for att begransa centraliseringen till omraden dar nagot vasentligt verkligen star att vinna. Som
vi hal' sett, ar det for narvarande inte nagon brist pa sadana omraden.

Ordforanden: Innan vi nu overgar till diskussion i dessa amnen
kan vi .konstatera att vi fatt lyssna till tva mycket djuplodande och
mycket skickligt framforda anforanden av AssaI' Lindbeck och Nils
Lundgren. Som verksam inom ett foretag kan jag konstatera att vi
inom vart naringsliv mer och mer hal' behov av att falja inte bara
de teorier och principeI' som gor sig gallande utan aven den praktiska
utformningen darav. Jag tycker att vi tackar AssaI' Lindbeck och Nils
Lundgren ytterligare en gang med en varm applad.
Ja, nu gar vi alltsa over till diskussionen och vi hal' tva talare forhandsanmalda, Gunnar Eliasson fran Industrifarbundet och Gosta
Dahlstrom, LO. Jag bel' att fa ge dem ordet i den ordning de ar uppropade, och Gunnar Eliasson kan alltsa intaga talarstolen.

-/Gunnar Eliasson: Herr Ordforande. Jag haIler helt med om att det har
var tva mycket intressanta foredrag om ett lika stort som intressant arone,
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som Hitt ger upphov till associationer at olika hall. Mot bakgrund av 'de stora
perspektiv som presenterats blir val de kommentarer jag tankte komma med
i det narmaste marginella. Men om jag inte slumrade till nagon stund tror
jag dock att atminstone en av de tva kommentarer jag har, inte tagits upp,
och jag ar lite osaker pa vern av de tva talarna som jag forst kommer att
yanda mig till.
Nar man talar om internationellt ekonomiskt beroende, det tema som de
tva foredragen rort sig kring, ar det j u sj alvfallet i forsta hand fragan om
mojligheterna for en nationalstat att i varje situation fora en egen politik efter
ett eget gottfinnande och mot marknadsutvecklingen i omvarlden. Dels ar
det ju, 80m Assar Lindbeck illustrerade sa bra, fragan om valproblem av
den typ man redan ha,r inom en sluten nation - relationerna med omvarlden
komplicerar bara problemet ytterligare - dels ar det en fraga om hur kanslig
ekonomin ar for de olika ekonomisk-politiska atgarderna, och hur den kansligheten paverkats av den internationaliseringsprocess som fortgatt under hela
efterkrigstiden. Om man skall uttrycka sig krasst galler fragan hur foretags,
individers och andras mojligheter att slinka undan effekterna av den ekonomiska politiken paverkats av internationaliseringen. Det har uppstAtt lackage
och det har oppnats nya alternativ att disponera sig pa ett satt som kanske
inte funnits i en mer sluten ekonomi. Jag tanker har i forsta hand pa foretagens produktionsmassiga internationalisering och uppbyggnaden av ett internationellt kreditformedlingssystem under framfor alIt 60-talet.
Jag tankte ta upp ett exempel som jag tror betyder en del. Det galler den
dualitet i den industriella strukturen som ofta karaktariserar en liten industrialiserad ekonomi. Sverige ar ett exempel. Nederlanderna ett annat. Nagra fa
stora beslutsenheter - foretag - svarar for en mycket stor del av det kommersiella umganget med omvarlden. I den man marknadsimpulserna fran omvarlden traffar landet ar det alltsa nagra fa beslutsenheter som svarar for
storre delen av reaktionen. Reaktionens styrka och genomslagskraft kan darfor
hli hade snabbare och kraftigare an om ett mycket stort antal foretag och
heslutsenheter var involverade i samma omfattning.
Nils Lundgren tog ocksa upp en annan sake Han jamforde flera ganger
effektema pa ett lands betalningsposition av rena kapitaloverforingar och
de motsvarande effekterna av t ex immigrationen eIIer emigrationen av arbetskraft. Man far ofta betalningsbalansproblem i det forsta fallet. Det ar dock
viktigt att betona att detta resonemang fortfarande galler ett system med
fixa vaxelkurser. Annars bor dessa effekter korrigeras av forskjutningar i
relativpriserna. Jag tror sj alv dessutom j amforelsen ar nagot haltande. Nils
Lundgren namnde att man kanske lyckats att paverka de Hinga kapitalrorelserna via kontroller. Samma kontroller ar dock inte aIls effektiva nar det
galler korta kapitalrorelser. Jag haIler helt med om att nar det galler kontroll
av de formeIIt korta kapitaltransaktionerna finns det inte sa mycket att gora
i ett land som viII idka ett nagorlunda fritt handelsumgange med omvarlden.
Man maste dock halla isar formen for kapitaloverforingen och syftet. H'ar
finns manga substitutmojIigheter. En bra illustration - Nils Lundgren namnde
ocksa exemplet - ar att utlandsinvesteringarna under mellankrigstiden mycket
hade karaktaren av portfoljinvesteringar. Atminstone vad det galler Sverige
ar sadana investeringar inte langre mojIiga i samma utstrackning, eftersom
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de ar kontrollerade. Detta kan vara en forklaring till att sa stor del av vara
utIandsinvesteringar i dag ar av typen direkta utlandsetableringar.
Jag tankte oeksa ta upp ett annat problem, som hanger samman med vad
Assar Lindbeck tog upp under sin punkt fyra, namligen de korta kapitalrorelsernas kanslighet for hI a rantedifferenser mellan olika Hinder i ett system
med fixa pariteter.' Denna kanslighet har dokumenterats i ett flertal studier.
Fragan ar aterigen hur denna kanslighet har paverkats av upphyggnaden
av ett internationellt kreditformedlingssystem av den typ som Eurodollarmarknaden representerar. Assar Lindbeck namnde som en metod att komma
tillratta med en del av de har prohlemen att man skulle inratta en internationell
eentralbank via vilken den internationella penningpolitiken skulle samordnas.
Egentligen har vi redan (aven om inte alIa haller med om det), i och moo det
internationella kreditsystem som hyggts ut under 60-talet, ett internationellt
affarsbankssystem som i stort sett ar ganska opaverkbart av nationell ekonomisk
politik, om man bortser fran den amerikanska, inhemska kreditpolitikens
genomslagskraft i detta avseende.
(Assar Lindbeck: Utan centralbank.)
Utan centralbank. Analogin vad betraffar affarshankssystemet galler dil
framfor alIt formagan att poola de finansiella resurser som uppstar lopande
i den internationella handeln oeh sedan samla upp dem oeh distribuera dem
efter former, som ofta kan vara mycket mer effektiva an de som galler inom
en nationell ekonomi. Denna effektivitetsskillnad uppstilr speciellt om ett
nationellt kreditsystem ar antingen ofullkomligt eller kontrollerat i olika
former. Bara existensen av ett effektivt internationellt kreditsystem oppnar
ju mojligheter att i hetydande utstrackning kringgil effekterna av den nationella penningpolitiken. Vi har manga exempel pa detta under de senaste
arena En intressant effekt ar de okade svarigheterna att hibehalla stora ranteskillnader mellan landerna. Det ar ocksil viktigt att komma ihag att Assar
Lindbecks forslag om en internationell centralbank inte kommer att minska
tvanget -till internationell ekonomisk-politisk samordning. Det kommer snarare
att vara ett medel att astadkomma en sadan samordning. Det internationella
beroendet far hara nya former och kan till och med komma att oka.
Vad som oeksa skulle vara intressant att diskutera har, aven om prohlemet
iir komplieerat, ar vad ett internationellt kreditsystem som overlagras de nationella kreditsystemen kan fa for effekter pa riintans nivd; den internationella
rantenivan oeh respektive lands ranteniva. Ett komparativt statiskt resonemang,
dar man haIler t ex relativa inflationstakter i de olika Hinderna och andra
faktorer nagorlunda konstanta, leder for mig intuitivt till resultatet att man
kan vanta sig en uppdrivande effekt pa realrantan, atminstone om vi begransar
oss till officiella rantenoteringar pa den institutionaliserade kreditmarknaden.
Jag skulle vilja formulera fragan: Vad hander om ransonerade eHer ofullkomliga nationella kreditformedlingssystem ersatts med en internationell,
och i marknadstermer effektiv kreditformedlingsapparat?
Lat mig namna tva fall. Antag ett land med en isolerad kreditformedling
men en relativt fri rantehildning inom landet. Oppnas granserna kommer
rantelaget att hestammas av den samlade globala efterfragan pa krediter.
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Finns de mest lonsamma investeringsobjekten utomlands £lyter kapital ut
oeh rantan gar upp i landet oeh vice versa.
Antag att vi a andra sidan i utgangslaget har en isolerad, inte sarskilt
effektivt fungerande oeh reglerad kreditmarknad. Sverige ar ett exempel.
Jag tror oeksa detta ar ett vanligt fall vad hetraffar Vasteuropa. Har ligger
rantelaget definitionsmassigt nagot under den ranta som skulle ha etablerat
sig vid en effektiv marknadsfordelning. Oppnas granserna laeker kapital ut
om den internationella rantenivan ar hogre oeh tvartom. En reglerad kredittilldelning blir omoj lig. Sluteffekten blir sannolikt en rantedrivning uppat.
Eftersom nasta fall antagligen kommer att tala mot den slutsats jag redan
antytt stannar jag har. Det hela ar till sist i alla fall en empirisk fraga. Hur
marknadsmassigt fungerar egentligen kreditsystemen i vastvarldens industriHinder? Min intuitiva oeh inte helt genomtankta utgangspunkt var att den
internationella kreditutveeklingen under 60-talet inneburit att ett flertal ieke
sarskilt effektiva eller ransonerade nationella kreditformedlingssystem reeUt
sett tvingats samman i en internationell kreditformedlingsorganisation.
Den - som jag tyeker - intressanta fragan ar vad detta kommer att innebara for den internationella rantenivan overlag. Om det totala kapitalutbudet
inte paverkas namnvart men om den samlade kreditapparaten fungerar battre
an de nationella var for sig nar det galler att finna oeh finansiera de kommersiellt mest lonsamma investeringsprojekten pa ett globalt plan, da kan
man intuitivt tala om ett fall for att rantan --- dvs realrantan - kommer att
glida uppat. Darmed har jag ieke sagt eller antytt att det har resonemanget
skulle ha nagot att gora med den ranteinflation som intraffade aren 1969-70,
oeh som hade helt andra orsaker. Det ar oeksa mojligt att jag har helt fel.
Tack sa myeket.

-/Gosta Dahlstrom: Herr ordforande. Vi har hort en myeket lang forelasning
oeh jag for min del har njutit av innehallet. Forelasningen har varit illustrerad
med audivisuella hj alpmedel oeh alIt detta. Jag forstar nog lite oron vid universiteten nu for tiden om man haIler sadana har langa forelasningar regelbundet. Men, a andra sidan, har den har forsamlingen varit myeket lugn oeh
stadad.
(Assar Lindbeck: Vi

ar vana vid Strang.)

Gosta Dahlstrom: Skall man utga fran det har det kanske inte varit sa
beklagligt. Jag viII oeksa tillagga att de har fem kronorna vi heslutat extra
om delvis kommer att ga till det har langa protokollet vi far in - tryekningskostnaderna har stigit - oeh jag tyeker i det har fallet att det Dagot
strider mot lagen om avtagande avkastning pa insatta medel oeh tror att det
har protokollet kommer att hoj a det gj orda genomsnittet.
Lat mig sedan lite prineipiellt saga: Jag kan vara med pa hela upplaggningen har oeh vi har fatt en myeket detaljrik genomgang pa vissa avsnitt.
Jag har egentligen inga invandningar att gora, men skulle vilja Higga till
nagra synpunkter. DA vin jag for det forsta erinra alla har om att sj alva
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utgangspunkten, sasom Nils Lundgren lade upp den, var att man skilde pa
Den ena var: "blir det en inskrankning i moj ligheterna att genomfora en ekonomisk politik"? Den andra effekten gallde, vad jag forstar, inverkan pa sj alva malfunktionen. I varj e fall, har val sa smaningom forelasningarna utgatt ifran att vi har kvar de gamla nationella malfunktionerna. De ar
givna. Det ar utifran dem som vi provar det har systemets effektivitet; det
galler om nationalstaten i den hittillsvarande meningen kan fortleva. 'Det ar
naturligtvis sa att malfunktionen val anda hela tiden forskj utits lite. Vi paverkas pa det sattet att vi blir mer internationellt medvetna. Det maste, vad
jag forstar, leda till att den har langa forelasningen bor kompletteras med
en slags soeiologisk analys, oeh dessutom en statsvetenskaplig analyse
Oavsett vad som ar onskvart om den framtida samordningen av ekonomisk
politik i varlden, ar det over huvud taget mojligt att styra den at visst hall?
Man kan uppfatta utveeklingen sa att internationaliseringen inom det privata
naringslivet har gatt sa langt att vi fatt maktgrupperingar som heharskar
staternas politik mer an tvartom. Jag ar inte frammande for att detta kan vara
fallet i vissa regioner under nuvarande omstandigheter oeh i vissa branseher.
Jag har haft anledning att agna mig lite at sj ofarten som j u ar en internationell sektor. Den kanneteeknas av en internationell arbetsmarknad oeh
ett internationellt verksamhetsomrade, dar man ser exempel pa hur Hinder
har infort lagstiftning oeh skatteregler, registreringsregler, arhetarskydd,
brandinspektion, annan fartygsinspektion, som reglerar verksamheten. Andra
har gett sig pa fraktpolitiken. Ytterligare andra stater har sedan horj at med
protektionistiska atgarder, som exempelvis att man forbehaller sina transporter
for sina egna fartyg osv. Vi har fatt en utveekling som har lett till att 40 procent av varldstonnaget registrerats i liinder med myeket Higa krav pa fartyg
oeh rederier. Ibland kollar man inte ens att kaptenen har nodig navigationsutbildning oeh slapper ivag fartygen utan vare sig fartygs- eller manskapskontroll. Vi har dar erbarmliga arbetsforhallanden for personalen oeh stora
risker bade for materiel oeh manniskor. Oeh jag tror att i ett sadant lage
ar det v.aldigt svart, om man tar det exemplet, att ga vidare med en harmonisering Barfor att ju mer de har industrilanderna inom sig lyekas komma
overens om skarpta krav, (brandisolering, fartygsbefalets utbildning, bemanningsregler osv, ju storre proportion av handelstonnaget kommer att registreras
under hekvamlighetsflagg. I det sammanhanget sker patryekningar pa landerna fran skeppsredare oeh andra, som sager att "skall ni fortsatta sa har
flyttar vi naturligtvis vara registreringar". Detta ar ett exempel pa att maktforhallandena kanske har forskj utits sa langt att man inte langre kan tala
om att rent politiskt na den idealiska graden av minimiregler oeh annan harmonisering.
Jag viII generalisera resonemanget oeh saga att vi behover en foreHisning
om de har forhltllandena ocksa for att antlige~ hedoma vad 80m ar mojIigt
oeh taktiskt riktigt framgangssatt i det har fallet. Jag forbigar helt EEC-fragan
oeh detta som Nils Lundgren kom in pa. Amnet i kvall kan vi diskutera mera
generellt. Min hypotes ar att staterna redan i vissa avseenden har en svag
maktposition gentemot internationellt foretagande. Man kan inte saga 80m
sa att vi skall ge upp hoppet om en riktig nationell rattsordning. En 8adan
maste soka hyggas upp for att halansera den har internationaliseringen i det

tva effekter.
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privata naringslivet. Jag vill till de andra tekniska, ekonomiska faktorer, som
Nils Lundgren har sa skickligt och systematiskt analyserat, lagga en ytterligare
orsak till internationaliseringen. Det galler glappet som uppstatt mellan nationalstaternas regleringar och deras lagstiftning. Det ar just utnyttj andet av det
har fria valet mellan nationell jurisdiction, som har gett extra ekonomiska
fordelar for foretag. Dessa kan ~cksa pa kort sikt som motatgard mot stahiliseringspolitiska atgarder fora over likviditet och inkomster fran ett land till
ett annat for att gardera sig for verkan av sadana stabiliseringspolitiska atgarder. Det ar en vinstfaktor i foretaget och ett skrammande lackage (for
Assar Lindbeck) i den ekonomisk-politiska handlaggningskarusellen.
Det ar vissa fragor jag anser vara sarskilt viktiga i dagens lage och de
ar berorda av Assar Lindbeck. Den forsta tycker jag ar betydelsen av att man
far de korta kapitalstrommarna under kontroll. Det ar mycket viktigt. Jag tror
att Assar Lindbeck uttalade en viss pessimism om mojligheten av detta, eller
kanske det var att tolka honom for vidlyftigt. Han hade i varj e fall den
meningen att det ar en odets ironi att nar man har stravat efter att i forsta
hand borj a liberalisera de langa kapitalrorelserna ar det i praktiken de k~rta
som forst har blivit ostyriga. Det strider alltsa mot de egentliga varderingar
som politikerna har haft. Jag anser for min del att man inte skall kapitulera
om mojligheterna att infora sadana kontroller. Jag tror att en av de storsta
kallorna har till brist pa kontroll ar just de internationella foretagen som,
till skillnad fran andra foretag, fungerar inte hara som handels- och produktionsforetag utan ocksa som sin egen lilla hank. De kan genom att de har
ett vidstrackt nat av transaktioner i flera riktningar samtidigt forskj uta
inkomsten per ar och likviditeten mellan de olika arbetsstallena i olika lander.
Detta maste motvagas av kontrollregler och i varje fall kartHiggas. Jag tror
for min del att man skall kunna fundera ut kontrollregler. Jag viII inte har
skissera hur de skall se ute Vidare anser jag att till det viktigaste hor att effektivisera beskattningsreglerna for de har internationella foretagen. Det tror
jag ocksa hor ihop med den har problematiken.
Sedan vill jag bara avslutningsvis konstatera att Assar Lindbeck gay stort
utrymme at sjalva valutasystemet. Det kanske innebar en viss hegriinsning
av de slutsatser han kunde ha kommit till, men det var inte desto mindre
mycket njutbart att hora pa hans mycket klara redogorelse. Jag viII for min
del saga att Assar Lindbeck har tog tva ytterlighetsfall - de rorliga vaxelkurserna och de, som han sade, fasta vaxelkurserna. Jag uppfattade det gamla
systemet som ett med fasta vaxelkurser, dar man under ledning av kloka
statsman skulle kunna j ustera vaxelkurserna pa langre sikt for att parera de
forskj utningar mellan landerna, som trots alIt ar nodvandiga i ett sa expansivt och foriinderligt industrisamhalle 80m vi lever i - sarskilt har i Vasteuropa. Det forutsatte da att vaxelkursj usteringar kunde goras av mindre omfattning med oregelbundna terminer, men sallan. Argumentet ar naturligtvis
att detta i sin tur utloser en viss spekulation i att sadana ganska sallsynta
kursjusteringar kan forekomma. Men jag tycker att erfarenheten under 50och 60-talen and! var den att spekulation av det slaget kunde hitllas pit en
mattlig niva, med undantag av det abnorma fall som det brittiska var pa den
tiden. Men sedan har ju 6O-talet gett exempel pit hur oskickligt statsmiin
kunde handha vaxelkurssystemet. Assar Lindbeck gjorde ingen vardering.
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For min del viII jag stanna for att fororda fasta vaxelkurser med den har
forandringsmoj ligheten.
Ett intressant argument tog Assar Lindbeck upp. I det har fallet - hur man
skall bedoma loneforhandlingarna i ett lage med rorliga respektive helt fasta
vaxelkurser - stannade han for argumentationen att det kanske var ett starkare
tryck pa fackforeningarna anda under fasta vaxelkurser. Jag har nog en annan
vardering. Jag tror, utan att ha nagon som heIst erfaranhet av detta, att de
rorliga vaxelkurserna ar ett mycket starkt hot och ter sig sa for de fackliga
orga~isationerna. I sj alva verket ar detta bakgrunden till att fackforeningsroreisen, i Europa i varj e fall, har kravt fasta vaxelkurser for framtiden.
Vi menar att under nuvarande system med fritt verkande internationella
foretag mera omfattande loneforhandlingar kan underhyggas genom 8pekulativa rorelser som driver kurserna i forvag. Detta laggs da till de argumenthot
som forekommer under sj alva forhandlingsproceduren om att de har kraven
innebar den och den deprecieringen osv. Den typen av argumentation 80m
ar ett hot i sig sj alv.
Herr ordforande, jag rekommenderar som sagt garna en fortsattning av
diskussionen inom det har amnesomradet. Jag tycker analysen hehover kompletteras ytterligare.

-/Ordforanden: Siste talare fore avslutningsreplikerna harifran
podiet ar Lars Nabseth.

-/Lars Nabseth: Herr ordforande! Eftersom tiden ar Iangt framskriden ar
det bara en kort fraga jag viII gora till de bada talarna, men jag tycker att
den fragan ar central. Jag viII formera den sa: Ar det risker for att
ett biheballande av nationalstatens sj alvbestammanderatt i gammal mening
och av manga speciella mill var ekonomiska politik kan bli betydligt dyrare
for oss att ha i framtiden an vad det har varit hitintills? De tekniska foriindringar 80m Nils Lundgren talade om inledningsvis ar ju inte nagot som just
uppkommit under efterkrigstiden, utan de har ju hallit pa under en mycket
lang tid. Forhallandet var bara det att man under den tidigare industrialismen,
under det inledande skedet, inom de olika landerna fick sadana har typiska
forandringar pa kommunikationsomradet - telefoni, vagar, tag, batar som ledde till ett sammankopplande av marknader inom landerna, vilka uppenbarligen forandrade en hel del regionala forutsattningar. Men da var vi beredda
att ocksA centralisera heslutsfunktionerna, hI a dil den ekonomiska politiken.
Antalet kommuner har minskat. Vi har gj ort upp centrala for hela landet
gallande regler. Detta har gatt inom ramen for nationalstaten. Men nu, som
ni sager och riktigt papekar, har tekniken till foljd att man pa manga omraden
gAr utover granserna. Vi kan ta massor av exempel pa stordriftsfordelar. Men
har man dA samtidigt en valfardsfunktion dar de nationella malen ar mycket
hArt drivna - ett exempel ar ju hela neutralitetsfragan och hur man· definierar
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neutralitetspolitiken - da at fragan: Kan detta i framtiden komma 'att kosta
oss betydligt mer darfor att vi driver mal som gor att vi maste infora regier,
sarbestammelser etc 80m gor att den ekonomiska utvecklingen gar langsammare?
Ett exempel harpa tyeker jag Gosta Dahlstrom tog frame Om vi nn sjalva
driver bestammelser pa sj ofartsomradet som inte ar internationella, kan vi
ju sla oss till ro oeh saga att det ar beklagligt med de internationella bestammelsema som inte motsvarar vara egna, men den risk vi star ar natnrligtvis
att vi slar bort hela sj ofarten fran landet. Pa samma satt ar det om vi sj alva
driver nationella regler for multinationella foretag. Vi driver hort foretagen.
De registreras utomlands. Jag har redan en handfull exempel pa att sa sker.
(Gosta Dahlstrom: Manniskorna offras pa det sattet.)

Lars Nabseth: Nej, manniskorna offras inte. Poangen ar jn, tror jag,
att man da maste ha internationellt samarbete, vi skall alltsa vara med i detta
samarbete, vi skall vara beredda att ga ut i samarbetet aktivt.
(Gosta Dahlstrom: Man sknlle avsta fran vissa mal.)

Lars Nabseth: Det kan exempelvis vara malet med att kunna fora en egen
penningpolitik. Det kan bli mycket dyrt for oss om vi forlorar arbetstillfallen
och om vi inte kan finna andra arbetstillfallen i expanderande naringar. Man
klarar inte den loneutveckling som vi har haft tidigare om inte samtidigt de
tekniska fordelarna pa stordriftsomradet kan utnyttj as.
(Gosta Dahlstrom: Det blir varre arbetsforhallanden for sj ofolket.)

Lars Nabseth: Varre arbetsforhallanden? Det blir inget sjofolk aIls savitt
jag forstar. De som finns blir arbetslosa, och det upplever jag som varre
an om man driver en mera av internationella forhallanden paverkad politik.
(Gosta Dahlstrom: Vi far sla av pa vara krav.)

Lars Nabseth: Att vi skulle sla av pa vara standardkrav verkar inte speeiellt realistiskt. Jag ar uteefter att man maste ha internationella overenskommelser. Jag tror att det ar svart att driva en sarpraglat nationell politik
om det samtidigt finns en tendens till klara fordelar med stordrift och specialisering, exempelvis vad galler multinationella foretag. Det ar jag helt overtygad om. Detta var val Assar Lindbeck inne pa. Man tyeks exempelvis vara
pa vag mot en eentralbank, som avser flera lander och inte enbart det egna
landet. Man ar pa vag mot samarbete internationellt, exempelvis vad galler
skattelagstiftning, som paverkar den ekonomiska politiken i flera lander. Detta
ar exempel pa att man tvingas ga ut over de nationella granserna pa samma
satt som man gjorde tidigare da man gick fran de regionala gransema upp
till en nationell politik. Och min fraga lyder: Tror ni att det finns problem
om vi haIler fast vid manga nationella sarmal i den meningen att det fran
ekonomisk utveeklingssynpunkt kan bli dyrbart for oss? Kan det kosta mer an
vad det har gj ort hittills? Annu sa lange tror jag att vi har kunnat utnyttj a
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arbetsfordelningen och den tekniska utvecklingen nagot sa nar fullt ut aven
inom ramen for var nationellt bestamda politik.

-/Ord/oranden: Nu gar ordet till de tva inledarna. Jag ber clem att
de fordelar ordet sig emellan.

-/Assar Lindbeck: Vi har fatt en intressant sidobelysning fran de tre foregaende talarna. Gunnar Eliasson har jag inte sa mycket att saga om, eftersom
han framst broderade pa ungefar samma synpunkter som vi anforde. Daremot
skall jag nagot kommentera ett par problem som togs upp av Gosta Dahlstrom.
Den forsta fragan var: Hur forandras malen for den ekonomiska politiken
i Sverige vid en internationalisering? Var slutsats var val narmast att det
blir svarare att uppna helt andra mal an utlandets. Man ser exempelvis att
inflationstakten ar ganska ·likartad i alIa industrilander. Detsamma galler
i alIt hogre grad rantan. De ekonomiska variahlerna tenderar att konvergera;
ett enskilt land tvingas att acceptera ungefar samma mal och Medel som omvarlden. Men aven om man har liknande mal och medel i olika lander, kan
naturligtvis, sa lange politiken ar nationell, liindernas politik stora varandra.
Man andrar rantor, vaxelkurser och skatteregler och stor darmed omvarlden.
Det ligger da nara till hands att soka komma overens om politiken, dvs att
soka samordna den ekonomiska politiken.
Nar det galler foretagsamhetens internationalisering kan man kanske saga
att nationalstatens revir inte langre sammanfaller med foretagens verksamhetsomrade. loch med att foretagens verksamhetsomrade gatt langt utanfor
nationalstaten, ar inte Hingre nationalstaten en effektiv politisk beslutsenhet.
Detta ligger i botten pa alIa de problem som vi har talat om. Det finns val
tva losningar pa problemet: antingen forhindrar vi foretagen att ha ett internationellt verksamhetsomrade, eller ocksa far nationalstaterna· tillsammans
vidga sina revir. Nar man talar om de multinationella foretagen, finns det
en tendens att framstalla dem som ett slags "okynniga pojkar" som staller
till med problem for seriost arbetande politiker. For balansens skull hor man
kanske ocksa namna att dessa foretag fyller vissa viktiga funktioner. En sadan
funktion ar att de ar effektiva kanaler for internationell spridning av teknisk
och administrativ know-how. Det hetyder att de fungerar som havstanger
for en mera effektiv resursallokering i varlden och darmed for en hojning
av varldens samlade nationalinkomst. For det andra: just genom att de forlagger anlaggningar till Hinder med laga inkomster och, som en marxist skulle
saga, "exploaterar laglonelanderna", driver de upp lonerna i laglonelanderna
och ger darmed dessa lander hogre levnadsstandard via hoj d produktivitet
dar. De multinationella foretagen kan darfor hI a ses som en kanal for internationell inkomstutj amning. De ar kanske pa sikt viktigare an nagon form
av u-landshj alp.
Nar det galler de korta kapitalrorelserna iir det klart att de ar ett hesvii-
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rande storningsmoment. Gosta Dahlstrom foreslar att man skall reglera dem.
Jag tror, for det forsta, att det ar mycket svart. For det andra tror jag att
det drar med sig mycket hoga kostnader. Dessa kapitalrorelser ar namligen
starkt knutna till varustrommarna. Kreditgivning ar ett internationellt konkurrensmedel vid sidan av priset, och de foretag som inte har flexibilitetatt
snabbt utlova en kredit i samband med en varutransaktion har stora svarigheter. Darfor menar jag att stora kostnader troligen ar forknippade med att
reglera handelskrediterna. Men det finns en annan metod att klara problemet.
Nar kort kapital strommar i spekulativt syfte fran ett land till ett annat, kan
man skicka offentligt kapital i motsatt riktning. Om kort kapital strommar
till Vasttyskland i viintan pa en devalvering, kan centralbankerna alltid skicka
offentligt kapital i motsatt riktning till samma helopp, om centralhankerna
ar overens. Det ar precis vad som sker genom swap-overenskommelsen, genom
garantierna for pundet oeh genom det samarbete om korta kapitalrorelser som
haIler pa att hyggas upp i EEC-landerna. Det tror jag ar en betydligt effektivare
metod att klara de korta kapitalrorelserna. Efter nagon tid gar ju kapitalrorelserna tillbaks, dvs i motsatt riktning. Da vander man pa kreditgivningen
fran den ena centralbanken till den andra. En viktig fraga blir da: Om EEC
ordnar detta inom sig och Sverige ar utanfor EEC, vern klarar de svenska
korta kapitalrorelserna? Ar EEC villig att vara "hj alpgumma" aven at utomstaende i detta fall, elIer maste vi da samarbeta med exempelvis den amerikanska centralbanken for att losa motsvarande problem?
Nar det galler fasta och rorliga kurser skall jag inte saga mycket mer an
att Gosta D-ahlstrom nog gj orde ett "understatement", nar han sade att fasta
kurser som andras fran tid till annan skapar "viss spekulation". Jag viII saga
att ett system -med fasta kurser, dar man iindrar kursen 10, 20, 30 procent
da och da, skapar enorm spekulation. Om man spekulerar ratt elIer fel vid
fria kurser gor inte sa mycket - kursen forandras hara nagot varje gang,
och det ar mojIigt att den forandras i motsatt riktning veckan darpa. Men
att fa en storning av prisstrukturen i ett land' via en vaxelkursandring med
10, 20, 30 procent, omkastar totalt alIa rantabilitets£orhallanden i ekonomin
mellan hemmamarknadssektorn och den konkurrellssatta sektorn. Sadana storningar ar av sadan storleksordning att de stor hela inkomstfordelningen av
resursanvandningen. Foretagen kan inte heller gardera sig val- genom terminsmarknader. Man maste spekulera om regeringars beteende. Fixa kurser leder
darfor i manga fall till langt allvarligare spekulationsproblem an flytande
kurser.

-/Ordforanden: Ja nu har Nils Lundgren den fordelaktiga positionen
att fa sista ordet.

-/Nils Lundgren: For att inte ytterligare fresta ahorarnas tlHamod efter vara
langa forelasningar nojer jag mig med att ta upp ett par, tre punkter.
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Det faktum att vi inte har nagon centralbank pa internationell niva men
val en internationell kreditmarknad ar ett myeket grundlaggande problem.
Forenta Staternas regering oeh dess Federal Reserve-system fyller vissa centralbanksfunktioner i det internationella hetalningssystemet, men optimerar
i huvudsak utifran rent nationella forutsattningar. Av inrikespolitiska skal
har Forenta Staternas regering under 1971 bedrivit en ekonomisk politik
som lett till ett underskott i betalningsbalansen pa over 20 miljarder dollar
under de forsta tre kvartalen. Detta har inneburit en enorm likviditetsuppbyggnad i det internationella betalningssystemet oeh har varit orsaken till
den utomordentligt kraftiga inflation 80m praktiskt taget alIa industrialiserade
marknadsekonomier erfarit under perioden. Regeringar varlden over stalls
nu till svars for en inflation som har beslutats i Washington oeh som under
fasta vaxelkurser inte har kunnat undgas i andra Hinder. Malsattningen for
reformerna av det internationella betalningssystemet maste vara att fa ett grepp
om denna likviditetsskapande funktion oeh att infora en nagot storre rorlighet
i vaxelkurserna i syfte att moj liggora for enskilda regeringar att behalla ett
grepp over sa grundHiggande variabler som sysselsattning oeh inflationstakt.
Det ar riktigt oeh upprepas till leda att denna typ av oberoende hela tiden
urholkas, men det ar lika fullt sa att ett deeentraliserat besiutsfattande innebar
ett yarde i sig. Att avsiktligt skapa ett system som framtvingar centraliserat
heslutsfattande kan inte vara rimligt.
Costa Dahlstrom pekade pa nagot som ligger val i linje med mitt synsatt,
niimligen att medan i-Ianderna forsoker att tillsammans utforma regler for
t ex den internationella sj ofarten sa etablerar rederierna sig i Liberia. Ju
ambitiosare man ar i i-Ianderna pa detta omrade, desto mer sjofart tappar
man till sadana har lander som erbjuder en bekvamlighetsflagg. Det regionala
samarbetet blir darmed visserligen inte verkningslost men far verkningar av
ett helt annat slag an de avsedda. Detta ar en mycket effektiv demonstration
av de problem som bade Assar oeh jag har tagit upp. Det ar det ekonomiska
problemets karaktar som avgor pa vilken niva det bor handlaggas. Man kan
inte bara allmant utga fran att ekonomiskt samarbete mellan en viss grupp
lander ~kall utveeklas. Manga ganger visar det sig att ett sadant samarbete
ar oformoget att losa den uppgift den ekonomiska politiken stalls infor. I
detta speeiella fall, den internationella sj ofarten, ar det val uppenbart att samarhetet maste vara i det narmaste globalt for att fa de onskade effekterna.
Jag ar dock medveten om att detta ar myeket svart eftersom det alltid Iar
finnas atminstone nagra Hinder som ar heredda att stalla upp oeh tj ana en
haeka genom att erbjuda bekvamlighetsflagg. Savitt jag kan se maste det
darfor i huvudsak vara en internationell faeklig uppgift att skapa en grundlaggande trygghet pa arbetsplatsen i internationell sj ofart.
Den viktigaste generalisering som man kan gora utifran var diskussion
av olika ekonomiska problem har i kvall tyeks vara folj ande: det internationella
betalningssystemets utformning spelar en ofantligt viktig roll for vara mojligheter att uppna olika ekonomiska oeh soeiala malsattningar. Det visar sig
att vi har stor rorlighet for arbetskraften internationellt med stora soeiala
kostnader Inedan vi haIler nere kapitalets rorlighet trots att sadan rorlighet
ar billig oeh medfor sma soeiala kostnader. Att sa hlir fallet heror pa att
hetalningssystemet inte fungerar sa smidigt som DagOn skulle onska. Vi vet
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att manga Hinder av samma skal drabbas av langa perioder av arbetsloshet oeh
soeiala tragedier. Vi vet att vissa lander formligen har knaekt sin formaga
till tillvaxt for artionden pa grund av sin oformaga att hantera hetalningsbalansproblemen. Vi vet att vi nu har en vag av nyprotektionism som i huvud·
sak beror pa att lander har betalningsbalansproblem oeh inte pa att de vill
gynna en bestamd industri. Vi vet att motstandet mot okad u-hj alp till stor
del heror pa samma fenomen.
Infor bordan avaIl denna information ar det rimligt att stalla sig myeket
skeptisk till en atergang till det betalningssystem som vi har haft under sextiotalet. Jag tror det ar ett misstag att utga fran att systemet med fasta vaxel·
kurser fungerade bra fran krigsslutet oeh fram till slutet av sextiotalet. Den
nuvarande internationella ekonomiska strukturen med multinationella foretag,
med en internationell kreditmarknad och med en langt driven liberalisering
av den internationella handeln uppnaddes inte forran mot slutet av 60-talet.
Vara erfarenheter sager oss darfor att det nuvarande hetalningssystemet ar
oformoget att klara av de uppgifter det stalls infor i en ny varld. Argumenten
for fasta kurser ar ju att man vill ha trygghet och lagre kostnader nar man
skall inga kontrakt oeh fatta ekonomiska heslut. Flertalet torde val heklaga
att man med fasta kurser samtidigt avhander' sig en viss langsiktig anpassningsformaga. Det system man just har bestamt sig for synes komma att innehara okad osakerhet om kursutveeklingen pa kortare sikt genom de hredare
banden samtidigt som man inte bygger in mojligheterna till en smidig langsiktig anpassning genom en successiv forandring i vaxelkurserna.
Lat mig slutligen ta upp Lars Nabseths trevligt spekulativa fraga. Jag misstror alIa extrapoleringar av den har typen som jag finner vara djupt ovetenskapliga. Det ar alldeles for enkelt att saga att den tidigare industrialismen
for hart fram med regioner oeh folkminoriteter och sedan utga fran att det
kommer att fortsatta likadant pa internationell niva. Jag tror i stallet att vi"
redan nu kan se hur den strukturomvandling som vi har inom enskilda lander
oeh nationalstater fatt en sadan omfattning att en back-lash har skapats mot
utvecklingen redan pa den nivan. Motverkande krafter haIler redan pa att
skapas. Traden vaxer aldrig upp i himlen. Jamfor utvecklingen av staderna
i varlden! Under lang tid har dessa blivit storre och storre men jag tror anda
inte att vi darfor kan extrapolera i nulaget oeh tanka oss en ohruten utveckling av samma slag i framtiden. Jag tror att New York och Calcutta i sj alva
verket ar slutpunkterna for en sadan typ av utveckling.
(Assar Lindbeck: Dinosaurens historia!)
Lat mig avslutningsvis saga folj ande. Assar Lindbeck oeh jag har har tagit
upp och forsokt konkretisera de problem som en fortgaende internationalisering
innebar pa det ekonomiska omradet. Var analys leder naturligtvis som vantat
till bl a slutsatsen att det kravs ett okat internationellt samarbete pa manga om·
raden oeh i olika former. Det ar min personliga slutsats att denna typ av
analys myeket sallan pekar pa att EEC ar en lamplig organisation for detta
samarbete. Denna slutsats beror inte enbart pa att jag finner EEC efterstrava
olampliga losningar utan kanske i lika stor utstrackning emedan jag finner

NATIONALSTATEN I EN INTERNATIONALISERAD VARLDSEKONOMI

151

att EEC ar en for stor eller oftare en for liten organisation for andamalet.
Savitt jag kan se ar OECD oeh Internationella Valutafonden den lampligaste
organisationen for att ta hand om flertalet av de problem som jag oeh Assar
Lindbeck har tagit upp har i dag.

-/Ordforanden: Darmed aterstar det bara for mig att a Nationalekonomiska Foreningens vagnar framfora ett tack till Assar Lindbeck,
Nils Lundgren och de ovriga diskussionsdeltagarna for deras intressanta och stimulerande inlagg. Jag foreslar att vi gor detta med anyo
en varm applad.
Darmed forklarar jag detta sammantrade avslutat.
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ingenjör, Sollentuna.
DAHMEN, ERIK, professor, Saltsjö·
Duvnäs.
DALGREN, GUNNAR, direktör.
DALGARD, INGEMAR, civilekonom,
Umeå.
DAMBERG, BO, jur. kandidat.
DANGRELL, ERIC, civilingenjör, Tumba.
DANIELSSON, GEORG, fil. kandidat,
ständig ledamot.
DANIELSSON, ÅKE, direktör.
DARDEL, CLAES G. von, bankdirektör,
Stocksund.
DAVIDSSON, SUNE, pol. magister,
Uppsala.
DE GEER, CARL, friherre, bankdirektör,
Upplands Väsby.
DEINOFF, ROLF, direktör, Jönköping.
DE LAVAL, GUSTAF, kammarrättsråd,
ständig ledamot.
DELIN, GÖRAN, direktör, Lidingö.
DE MARE, ERNST, bankdirektör,
Göteborg.
DENNELIND, LEIF, pol. magister.
DETTER, JARL, herr, Luzern.
DICKSON, HARALD, professor, Göteborg.
DINGERTZ, SVEN, civilekonom, Örebro.
DINKELSPIEL, CLAES, civilekonom,
ständig ledamot.

6

LEDAMOTSFöRTECKNING

DINKELSPIEL, ULF, departementssekreterare.
DOCK, BENGT, direktör.
DOUGLAS, G. A., greve, direktör,
New York, ständig ledamot.
DU RIETZ, GUNNAR, civilekonom,
Saltsjöbaden.
DU RIETZ, GUNNAR, direktör, Saltsjö.
baden, ständig ledamot.
DYRSSEN, WILHELM, revisor.
EBERSTEIN, CHRISTIAN, direktör.
EDGREN, GÖSTA, sekreterare, Huddinge.
EDSHAMMAR, LARS, försäkringsdirektör, ständig ledamot.
EHNBORG, JAN, revisor.
EHRENPREIS, DAG, civilekonom.
EISLER, HANS, civilekonom.
EJERMARK, 'GÖSTA, direktör.
EJNAR, BERTIL, bankdirektör.
EK, L. RUNE, pol. magister, Lidingö.
EKENGREN, HJALMAR, bankdirektör.
EKETOR'P~ BERTIL, byrådirektör,
,Djursholm.
EKLUND, PER, assessor.
EKLUND, SVEN, civilingenjör, Solna.
EKSTRÖM, BERT~ fil. magister.
EKSTRÖl\1, TORD, fil. kandidat, Söder.
tälje.
EKWALL, N. J., försäkringsdirektör,
Djursholm.
ELlAESON, JAN·HENRIK, civilekonom.
ELIASSON, GUNNAR, docent,
Sollentuna, ständvg ledamot.
ELIASSON, LARS, landshövding, Växjö.
ELIASSON, NILS, civilekonom.
ELISON, MAGNUS, byråchef.
ELLHAMMAR, GÖSTA, direktör, Malmö.
.ELMFELDT, BERTIL, direktör,
Stocksund.
ELSHULT, BO, direktör.
EMTELL, HARALD, direktör, Sollentuna.
:ENDREDI, GUSTAV, diplomekonom,
Lidingö.
ENGFORS, GÖTE, bankdirektör.
ENGLUND, ROLF, civilekonom.
.ENGMAN, HANS, fil. kandidat,
Lidingö.

ENGSTRAND, HANS.LENNART,
direktör, Addis Ababa, ständig ledamot.
ENGSTRöM, KARL·GÖRAN, fil. kandi·
dat, Uppsala.
ENGSTRÖM, MARTIN, byråchef.
ENGWALL, LARS, dr., Pittsburgh,
ständig ledamot.
ENGVALL, PER·ERIC, direktör.
ENGZELL, GÖRAN, direktör.
ENNERFELT, GÖRAN, civilekonom,
Nacka.
ENSTRÖM, AXEL, direktör, Sundsvall,
ständig ledamot.
ERBOM, KAI, byrådirektör.
ERICSON, FILIP L., byråchef, Lidingö.
ERICSSON, G. M., direktör.
ERICSSON, SUNE, direktör.
ERICSSON, YNGVE, kanslichef.
ERIKSSON, GÖRAN, fil. kandidat.
ERIKSSON, HANS IVAR, civilekonom,
Sandviken.
ERIKSSON, LENNART, generaldirektör.
ERIKSSON, PER R., redaktör, Huddinge.
ERIKSSON, SUNE, förbundsordförande.
ERLANDER, LILLEMOR, civilekonom.
ERLANDER, TAGE, t d. statsminister.
ERLANDSON, OLOF, bankdirektör,
Karlstad, ständig ledamot.
ERONN, LARS; redaktör.
ERSMAN, SVEN, jur.. kandidat, direktör.
ESCH, BJÖRN von der, pol. magister,
Västerljung, ständig ledamot.
ESKILSSON, STURE, pol. magister,
Tumba.
ESSCHER, KARL, försäkringsdirektör.
ESSEN, CHRISTER von, friherre,
civilingenjör, ständig ledamot.
ESSEN, JAN OLOF von, friherre, bankdirektör, Solna, ständig ledamot.
ESTONIUS, DAG, fil. kandidat.
ETZLER, GUNNAR, studierektor.
EWERLÖF, KNUT, direktör.

F ACHT,

JOHAN, ekon. licentiat, Solna,
föreningens sekreterare.
FAGERBERG, KARL-AXEL, jur.
kandidat, direktör, Djursholm.
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FAGRING, OLLE, fil. kandidat, Göteborg,
ständig ledamot.
FAHLANDER, VIDAR,
generaltulldirektör.
FAHLSTRÖM, JAN MAGNUS,
fil. licentiat.
FAJERSON, HANS MAGNUS,
pol. magister.
FALBRINK, KURT, revisor.
FALK, MARGARETHA, fil. magister,
Huddinge.
FALK, SVEN, revisor.
FALKEN, INEZ, fil. ka~didat.
FALLENIUS, CARL.HENRIK,
civilekonom, Saltsjö.Boo.

,

,

FARA.GO, GABOR, fil. licentiat,
Tunis.
FASTBOM, LENNART, fil. licentiat.
FAST~1AN, BERTIL, förste revisor.
FAXEN, KARL·OLOF, docent, Lidingö,
medlem av styrelsen.
FELDT, KJELL.OLOF, statsråd.
FERNHOLM, RAGNAR, revisor.
FINNEY, FRANK, byrådirektör.
FISCHERSTRÖM, SVEN, direktör, Djurs.
holm.
FJELKNER, A. W., bankdirektör.
FJELLANDER, NILS, expeditionschef.
FLODIN, TORE, advokat.
FLOOD, HARRY, byrådirektör.
FLOREN, CARL·GUSTAF, bankdirektör,
Lidingö.
FLYGARE, BERTIL, direktör.
FOGELKLOU, LARS, bankdirektör.
FOLKESSON, LARS, agr. licentiat,
Uppsala.
FORNSTAD, BENGT, ekon. licentiat,
Sollentuna.
FORSS, STIG, herr.
FORSSE, ANDERS, herr, Barkarhy.
FOYER, LARS, fil. licentiat,
ständig ledamot.
FRANCKE, ANITA, fil. kandidat.
FRANCKE, NILS, ryttmästare, Bettna.
FRANZEN, GöSTA, hankdirektör~
FREDBORG, ARVID, fil. doktor,
Triesenberg, Liechtenstein.
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FREDEN, KJELL, direktör, Saltsjö·Boo.
FRICK, ANDERS, direktör.
FRIDEN, LENNART, civilekonom,
Täby.
FRISK, NILS·AXEL, direktör.
FRITZ, LENNART, direktör, Täby.
FRITZ, ÅKE, kamrer, ständig ledamot.
FROSTENSO~GEOR~fil.dok~~

Sollentuna.

GADD, ARNE, fil. licentiat, revisions·
direktör, Uppsala.
GADDE, CARL·FREDRIK, direktör.
GAHN, GUNNAR, jur. kandidat.
GAJE, SUSANNE, civilekonom.
GAWELL, JONAS, direktör.
GEIJER, ARNE, ordförande i Landsorga.
nisationen.
GEIJER, HANS·OLOF, jur. kandidat,
Lidingö.
GEIJER, LENNART, statsråd.
GEltENTZ, SVEN, direktör.
GERHARD, INGEMA.R, docent, Göteborg.
GERNANDT, STIG, disponent.
GIESECKE, CURT·STEFFAN, direktör,
ständig ledamot.
GILLBERG, GUNNAR, civilekonom,
Lidingö.
GILLBERG, JOHN, direktör.
GILLBERG, K. E., direktör.
GODIN, VICTOR, kontorschef, Solna.
GRAFSTRÖM, ERIK, generaldirektör,
Stocksund.
GRAFSTRÖM, LENNART, civilekonom,
Lidingö.
GRAHN, F. TURE, civilingenjör,
Jakobsberg.
GRAHN, KJELL, direktör.
.GRANERUS, ULF, fil. kandidat.
GRANQVIST, BJÖRN, byråingenjör.
GREFELT, ESKIL, länsbostadsdirektör,
Nyköping.
GRENHOLM, ÅKE, fil. doktor.
GRETTVE, ANDERS, civilekonom,
Rönninge.
GRÖNDAL, LARS, direktör.
GUINCHARD, PIERRE, fil. licentiat.
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GULBRANDSEN, ODD, professor,
Uppsala.
GULLANDER, STAFFAN, bergsingenjör,
New York.
GUSTAFSSON, KJELL, direktör.
GUSTAFSSON, OLOF, direktör.
GUSTAFSSON, SIV, civilekonom,
Jakobsberg.
GUSTAFSSON, SVEN, pol. magister.
GUSTAVSSON, JUST, byråchef, Täby.
GUSTAVSSON, MARIANNE,
byrådirektör.
GYLLING, BERTIL, direktör, Djursholm,
,4itändig ledamot.
GARDSTEDT, BIRGER, skolråd, Eneby.
berg.
GARDSTEDT, SIGURD, civilekonom.
GÖRANSON, BO, herr, Sollentuna.
GÖTDAHL, HANS, direktör, Täby.
ständig ledamot.

HAEGGSTRÖM, GÖRAN Z., direktör,
Uppsala.
HAFSTRÖM, ERIK, sekreterare, Täby.
HAGBARTH, RUNE, direktör.
HAGMAN, RAGNAR, direktör.
HAGNELL, HANS, fil. licentiat.
HAGSTRÖM, GEORG, sekreterare.
HAGSTRÖM, SVEN, revisor.
HAGSTRÖM, TONY, fil. doktor.
HAGSTRÖMER, ANNA·LISA, revisor.
HAGSTRÖMER, LENNART,
jur. kandidat.
HALDEN, FOLKE, direktör, Lidingö.
-HALLBERG, ANNAGRETA, fil. licentiat.
HALLBERG, PETER, civilekonom,
Saltsjöbaden.
HALLENCREUTZ, FREDRIK, disponent,
Västerås.
HALLNÄS, SVEN, förste ombudsman,
Stocksund.
HALVARSSON, IVAR, direktör.
HAMMARSKIöLD, LENNART, direktör,
Djursholm.
HAMMARSKIöLD, STIG, direktör.
HAMMARSKJÖLD, MICHA:EL,
bankdirektör, Stocksund.

HAMMARSTEDT, BERTIL, redaktör,
Handen.
HAl\IMARSTRÖM, ANN·MARGRET,
fil. magister.
HANER, HENRY, direktör, Göteborg.
HANSSON, KJELL, fil. licentiat, direktör
HANSSON, LARS, bankdirektör,
Göteborg.
HANSSON, LARS, bankokommissarie,
Upplands Väshy, ständig ledamot.
HANSTRÖM, TORSTEN, .bankinspektör.
HAWOR, OLLE, byrådirektör.
HEDBERG, AXEL, förbundsordförande.
HEDELIN, CHRISTER, notarie,
Oskarshamn.
HEDELIN, GUNNAR, direktör, Borås.
liEDELIN, LEIF, civilekonom, Borås,
ständig ledamot.
HEDELL, BENGT, civilekonom.
HEDIN, BERNT, departementssekreterare.
HEDLUND; CARL ERIK, direktör,
Upplands Väsby.
HEDMAN, LENNART, civilekonom.
HEFFLER, GOTTFRID, byrådirektör.
HEGELAND, HUGO, professor, Göteborg.
HEIMBORGER, HANS, byråchef.
HELAND, BJöRN von, byrådirektör.
HELAND, HANS von, direktör.
HELLBERG, RUNE, fil. kandidat,
Geneve.
HELLMAN·HJORTH, RAGNHILD, fru.
HELLNER, ÅKE, professor, Lidingö.
IIELLQUIST, HANS, revisor, Ektorp.
HELLSTEDT, SVANTE, legationsråd.
HELLSTRÖM, BIRGER, direktör.
HELLSTRÖM, GUNNAR, fil. licentiat.
HELLSTRÖM, LARS TH., civilekonom,
Solna.
HENNING, GERD, civilekonom, Solna.
HENRIKSON, ARNE, direktör,
Danderyd.
HENRIKSSON, ROLF, Ph.D., Täby.
HERLIN, CLAS C., civilingenjör, Stock·
sund, ständig ledamot.
HERNELIUS, ALLAN, chefredaktör.
HERZ, ULRICH, fil. licentiat, Sollentuna.
HERZOG, HELGE, pol. magister,
ständig ledamot.
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HEYMAN, GUSTAF, direktör.
HILDERMAN, ERIK, direktör, Stocksund.
HILDING, ARNE, direktör.
HJALMARSON, JARL, landshövding,
Gävle.
HJALMARSON, YNGVE, fil. kandidat,
Sollentuna.
HJELM, LARS ERIK, civilekonom,
Geneve.
HJORT, KARL-GUSTAF, f. d. generaldirektör, ständig ledamot.
HJÄRPE, KURT, direktör.
HOEVEN, WILLEM van der, forskningssekreterare, Lidingö.
HOFSTEN, ERLAND, byråchef.
Sundbyberg.
HOLGERSON, NILS, direktör.
HOLGERSSON, STEN E., disponent,
Hyltebruk, ständig ledamot.
HOLM, HERMAN, direktör, Ziirich.
HOLM, PER, fil. licentiat.
HOLMBERG, BENGT A., ekon. licentiat.
HOLMBERG, HARRY, direktör.
HOLMBERG, KLAS, direktör.
HOLMBERG, PER,. sekreterare.
HOLMBERG, YNGVE, jur. kandidat.
HOLMGREN, KURT, regeringsråd.
HOLMGREN, ROLAND, civilekonom.
HOLMLUND, ERLAND, fil. licentiat,
Uppsala.
HOLMSTEDT, IGOR, direktör, Lidingö.
HOLMSTRÖM, HANS, civilekonom.
HOLMSTRÖM, SVEN, agr. licentiat.
HOLTER, MARGARETA, fil. kandidat,
Täby.
HORN, CARL FREDRIK· von, kansliråd.
HORN, KNUT von, 'överintendent,
Stora Mellösa.
HULT, INGVAR, bankdirektör.
HULTHEN, MARGARETA, bankdirektör.
HULTSTRÖM, LEIF, överdirektör•.
HUMMERHIELM, LARS A., kanslisekreterare.
HUSS, ERIK, direktör.
HYDEN, SVEN, direktör.
HYREFELT, GUSTAV, förste aktuarie.
HÅKANSSON, HANS, avdelningschef.
HAKANSSON, HARALD, direktör.
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HÅKANSSON, MATS, civilekonom.
HALLSTEN, BERTIL, professor,
Lännersta.
H~GER, BROR, civilingenjör, Djursholm.
HÄGERSTEDT, SVEN, bankdirektör.
HÄVERMARK, GUNNAR, byråchef.
HÖGBERG, EMAN., skeppsredare.
HÖGBERG, GUNNAR, pol. magister,
Sollentuna.
HÖGBERG, MATS, ,ekonomidirektör.
HöGFELDT, M., direktör.
HÖGLUND, BENGT, fil. licentiat, Lund.
HÖGLUND, RUNE, direktör,
ständig ledamot.
HÖGVALL, GUNNAR, pol. magister,
Eskilstuna.
HÖJEBERG, OLOF, revisor.
HÖJER, ERIK W., generaldirektör,
Djursholm.
HÖK, HANS, fil. kandidat.
HÖRSTADlUS, GUNNAR, departementssekreterare,. Jakobsberg.
HÖRUP, CHRISTIAN, fil. licentiat,
direktör, Danderyd.
HÖÖK, ERIK, fil. doktor, Lidingö,
medlem av styrelsen.
IHRE, THOMAS, direktör, Djursholm.
ISAKSSON, NILS.IVAR, professor,
Uppsala, ständig ledamot.
ISAKSON, TORE, revisor.
IVARSSON, SVEN.IVAR, direktör.
IVEROTH, AXEL, direktör,
ständig ledamot.
IVESTEDT, RAGNAR, bankdirektör,
Stocksund.
IVRE, KARL D., sekreterare.

J ACKERT, STURE, disponent.
JACOBSSON, LARS, fil. doktor.
JACOBY, ERICH, doktor, ständig ledamot.
JAKOBSON, BJÖRN, pol. magister,
Danderyd.
JALAKAS, RUDOLF, bankdirektör,
Sollentuna.
JANSON, ARNE, jur. kandidat,
ständig ledamot.
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JANSON, GUSTAF, direktör, Madrid,
ständig ledamot.
JANSSON, JAN OWEN, civilekonom.
JEURLING, LARS, civilekonom, ständig
ledamot.
J OGE, SVEN, vice riksbankschef,
Kungsängen.
JOHANSSON, BENGT K. Å., sekreterare.
JOHANSSON, ERIK, byggnadsingenjör.
JOHANSON, ERIC H., bankdirektör,
ständig ledamot.
JOHANSSON, GÖTE, förbundsdirektör.
JOHANSSON, KNUT, förbundsordförande.
JOHANSSON, SVEN, ombudsman.
JOHANSSON, SVEN-ERIK, professor.
JOHANSSON, ÖSTEN, fil. licentiat,
Upplands Väsby.
JOHNSON, BO AX:SON, direktör.
JOHNSSON, INGEMAR, pol. magister.
JOHNSSON, JAN G., hovrättsassessor.
JOHNSON, JOHN A., fil. kandidat.
JONASSON, INGE, bankdirektör,
Karlskrona.
JONSSON, STIG, civilekonom.
JONZON, BJÖRN, fil. kandidat,
Uppsala.
JOSEPHSON, WILHEL~1, grosshandlare.
JUCKER-FLEETWOOD, ERIN E., dr. es
sciences pol., London, ständig ledamot.
JÄRV, JAAK, bankdirektör.
JöNHAGEN, SVEN, fil. licentiat,
avdelningsdirektör.
JÖRNSTEDT, ARNE, byråchef,
Norrköping.

KAHLIN, SVEN, fil. kandidat,
Sundbyberg.
KAHLIN, TAGE, direktör.
KARM, BERTIL, direktör,
ständig ledamot.
KALDEREN, GUNNAR, direktör, SaltsjöDuvnäs.
KALDEREN, LARS, departementsråd,
Saltsjö-Duvnäs.
KALLERMAN, NILS, direktör, Värmdö.
KALLING, ULF, greve, bergsingenjör.

KARLANDER, STIG, fil. kandidat,
aktuarie.
KA.RLEBY, OLLE, f. d. generaldirektör.
KARLSON, BENGT, direktör, Göteborg.
KARLSSON, BENGT OLOF, civilekonom,
Grand Lancy, Schweiz.
KARLSSON, ERIK, bankokommissarie,
Huddinge.
KARLSSON, JAN O., departementssekreterare.
KARLSSON, KARL-FREDRIK KM,
fil. licentiat, Hudiksvall.
KARLSSON, WEINE, civilekonom,
Rönninge.
KELLGREN, NILS, byråsekreterare,
Uppsala.
KESSLER, ANNA·MARIA, civilekonom,
ständig ledamot.
KIELLAND, JAN, civilekonom, Solna.
KIERKEGAARD, CHRISTIAN,
civilekonom, Lidingö.
KIHLBERG, ULF, jur. kandidat.
KILLANDER, ÅKE, direktör.
KINBERG, BJÖRN, civilekonom,
Djursholm.
KINDBLOM, ROLAND, direktör.
KJELLEN, BERTIL, direktör, Solna,
ständig ledamot.
KJELLQVIST, KAJ, civilingenjör,
civilekonom, Djursholm.
KJELLSTRAND, ARNE, pol. magister,
ständig ledamot.
KJöLLERSTRÖM, GÖRAN, jur. kandidat.
KLACKENBERG, LENNART,
statssekreterare, Saltsjöbaden.
KLEEN, ERLAND, ambassadör.
KLEMAN, CARL, civilingenjör.
KLEVMARKEN, ANDERS, fil. licentiat.
KLINGBERG, CARL-OLOF, fil. kandidat~
KLINGBERG, WILHELM, direktör.
KLINT, JOHAN af, civilekonom, Makati,
Filippinerna, ständig ledamot.
KLINTEBERG, SVANTE af, fil. kandidat,
Lidingö.
KLOCKARE, SIGURD, redaktör.
KOCK, KARIN, professor, ständig
ledamot.

LEDAMOTSFöRTECKNING

KOLLBERG, GUSTAF, direktör,
ständig ledamot.
KOLM, LENNART, bankdirektör.
KRAGH, BÖRJE, professor, Huddinge.
KRISTENSON, ARNE, byrådirektör.
KRISTENSSON, BENGT, civilekonom,
Segeltorp.
KRISTENSSON, FOLKE, professor.
KRISTERSSON, HELGE, fiL doktor.
KRISTIANSSON, INGER, pol. magister.
KRISTIANSSON, LARS, civilekonom.
KROGH, LEIF V. von, civilingenjör,
Gustavsberg.
KRUSE, PETTER, civilekonom.
KULLING, ERNST, direktör.
KVAAVIK, MIRJA, civilekonom.
KYHLBERG, OLOF, bankdirektör.
KÄLLQVIST, OLA, bankdirektör.
KÖRDEL, EINAR, direktör.
LAGERBJELKE, ERIK, greve.
LAGERBLAD, PETER, fil. kandidat,
Ekerö.
LAGERCRANTZ, BENGT, bruksdispo.
nent, Virsbo, ständig ledamot.
LAGERCRANTZ, GUSTAF, bankdiL~ktör,
Djursholm.
LAGERKVIST, ERNST, sparbanksinspek.
tör, Saltsjöbaden.
LAGERSTRÖM, BENGT, byrådirektör.
LAGERSTRÖM, NILS, aktuarie.
LAMBERTH, CAR~, byrådirektör.
LANDBERG, EWERT, direktör.
LANDIN, PALLE, sekreterare.
LANDIN, SVEN, redaktör.
LANGE, GUNNAR, fil. licentiat,
f.d. statsråd.
LANGE, GÖSTA, notarie, Stocksund.
LANGENDORF, K. BÖRJE, direktör,
Puerto de la Cruz, Tenerife, Spanien,
ständig ledamot.
LANGENSKIÖLD, CARL GUSTAF, fri·
herre, direktör, Djursholm.
LANTZ, ÅKE, redaktör.
LARSSON, ELVY, fil. kandidat.
LARSSON, GUNNAR, direktör.
LARSSON, GÖSTA, aktuarie.
LARSSON, GÖSTA, pol. magister.

Il

LARSSON, HANS, fil. kandidat,
Sundsvall.
LARSSON, HÄRJE, ombudsman.
LARSSON, MATTS BERGOM, direktör.
LARSSON, RUNE, civilekonom.
LARSSON, SVEN, kansliråd, Tyresö.
LARSSON, TAGE, med. doktor, fil. licen.
tiat, direktör.
LAUREN, STURE, bankdirektör.
LEANDER, ASA, pol. magister.
LEFFLER, OLOF, direktör.
LEFFLER, S.-H., revisor.
LEFFLER, TEODOR, pol. studerande.
LEIJONHUFVUD, ERIK, friherre, bank·
direktör.
LEINMARK, JOHN, jur. kandidat,
Knivsta.
LEISSNER, CARL, byrådirektör, Lidingö.
LEMNE, LARS, fil. doktor, Täby.
LEWANDER, STIG, kontorschef, Brottby.
LEWENHAGEN, C. J., direktör,
Södertälje.
LEWENHAUPl', CARL, direktör.
LIDEN, LARS, civilekonom.
LIDMALM, GUNNAR, byrådirektör.
LIDSTRÖM, SUNE, direktör, Örebro.
LIEDSTRAND, EMIL, fil. licentiat,
Täby.
LILlEDAHL, SIMON, civilekonom,
Djursholm.
LILJEFORS, ÅKE O., direktör, Västerås.
LILJEQVIST, BERTIL, civilingenjör,
direktör, Lidingö.
LINCK, WALTER, grosshandlare,
Djursholm.
LIND, BENGT, redaktör.
LINDH, RUDOLF, hovauditör.
LINDH, STEN, ambassadör, Malmö.
LINDH, ÅKE, andre förbundsordförande.
LINDAHL, ALF, advokat, Djursholm.
LINDAHL, BENGT, direktör, Djursholm.
LINDAHL, GUSTAF, revisor,
ständig ledamot.
LINDAHL, OLOF, lönedirektör.
LINDAL, STEN, sekreterare, Sollentuna.
LINDBECK., ASSAR, professor,
föreningens ordförande.
LINDBERG, FOLKE, direktör.
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LINDBERG, KNUT, direktör.
LINDBERG, PER, direktör.
LINDBERGER, LARS, fil. doktor.
LINDBLAD, PER, jur., kandidat, Malmö.
LINDBLAD, SVEN, bankdirektör.
LINDBLOM, SVEN-GUNNAR,
fil. licentiat, Lidingö.
LINDBLOM, TORSTEN, civilekonom,
Eskilstuna, ständig ledamot.
LINDE, ANDERS, civilekonom, Lidingö,
ständig ledamot.
LINDEBERG, IVAR, direktör.
LINDEBERG, NILS, civilekonom,
Tyresö.
LINDEGREN, KARL, fil. licentiat, Visby.
LINDENCRONA, ALVAR, direktör.
LINDENCRONA, GUSTAF, jur. licentiat,
ständig ledamot.
LINDER, STAFFAN BURENSTAM,
docent, Djursholm, ständig ledamot.
LINDEROTH, ARVID, biträdande finanssekreterare.
LINDEROTH, HANS G., ingenjör, civilekonom, Paris, ständig ledamot.
LINDGREN, BENGT, bankdirektör,
Saltsjöbaden.
LINDGREN, BROR-JOHAN, direktör.
LINDGREN, HUGO, bankdirektör,
Djursholm.
LINDGREN, J. GUNNAR, fil. licentiat,
Örebro, ständig ledamot.
LINDGREN, OLLE, civilekonom,
Lidingö.,
LINDGREN, THORLEIF, förste revisor,
Ekerö.
LINDHOLM, PER'-OLOF, fil. kandidat,
Vallentuna~
LINDMARK, BIRGER, direktör, Örebro.
LINDMARK, CARL FREDRIK, fil. kandidat, Örebro.
LINDMARK, SAM,avdelningsdirektör,
Solna.
LINDQUIST, CARL.GUSTAF,
bankkamrer.
LINDQUIST, GUNNAR, disponent,
ständig ledamot.
LINDQVIST, OLLE, kommerseråd.
LINDSKOG, CARL, direktör, Viken.

LINDSKOG, STEN, advokat.
LINDSTEDT, HANS, jur. kandidat,
direktör.
LINDSTRÖM, BERT, ekon. licentiat,
bankdirektör, Göteborg.
LINDSTRöM, BERTIL, civilekonom,
Uppsala, ständig ledamot.
LINDSTRÖM, GUNNAR, direktör.
LINDSTRÖM, INGVAR, agronom.
LINDSTRÖM, SUNE, professor.
LINDA, ARNE, bankokommissarie,
Sollentuna.
LITZELL, INGEMAR, direktör, Sollentuna, ständig ledamot.
LJUNGDAHL, GUNNAR, jur. och fil.
kandidat, bankdirektör, Rotebro.
UUNGHILL, VALTER, redaktör, Solna.
LJUNGQVIST, KRISTER, fil. kandidat.
LOCKMAN, CARL JOHAN, överingenjör,
Solna.
LODIN, SVEN-OLOF, jur. licentiat,
ständig ledamot.
LOOSTRÖM, BIRGER, kansliråd.
LUND, GUNNAR, direktör.
LUND, HARALD, pol. magister,
Södertälje.
LUNDBERG, ARNE, envoye.
LUNDBERG, ERIK, professor,
ständl~g ledamot.
LUNDBERG, MARTIN, pol. magister.
LUNDGREN, JAN-CHRISTEN,
fil. licentiat.
LUNDGREN, AKE, bankdirektör.
LUNDSTRÖM, ARVID, redaktör.
LUNDSTRöM, HANS, statssekreterare,
Saltsjöbaden.
LUNDVALL, LEIF, pol. magister,
ständig ledamot.
LYBECK, JOHAN, civilekonom,
ständig ledamot.
LYBERG, BENGT, direktör, Ömsköldsvik.
LOCKANDER, GÖRAN, civilekonom,
Uppsala.
LOTJOHANN, HARRY, fil. licentiat.
LAFTMAN, LENNART, civilekonom,
Lidingö, ständig ledamot.
LÖF, BERNDT, civilekonom, Sundsvall.
LÖFBERG, HENRIK, byrådirektör.
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LöFGREN, GUNNAR, direktör.
LÖFGREN, HANS, pol. magister, Lidingö.
LÖFSTRÖM, GUNNAR, jur. kandidat,
bankdirektör, Linköping.
LÖNNFORS, PER·ERIK, kulturattache.
LöNNQUIST, BIRGER C:SON,
bankdirektör.
LöNNQVIST, SVEN, bankdirektör,
Karlstad.
LÖNNQVIST, ULF, departementssekrete·
rare, Tyresö.
LÖWEGREN, GUNNAR H., bankdirektör,
Uppsala.
LÖWENTHAL, BENGT·GÖRAN,
civilekonom, Djursholm.

M"AGNUSON, G. SIGURD, civilingenjör,
Solna, ständig ledamot.
MAGNUSSON, HARALD, bankdirektör,
Täby.
MALMBERG, SVEN, bankdirektör.
MALMFORS, NILS, generaldirektör.
MALMKVIST, ERIK W., f. d. byråchef.
MALMQUIST, STEN, professor.
MALMSTRÖl\i, ANDERS, direktör.
MALMSTRÖM, STEN, civilekonom,
Göteborg.
MARKLAND, WALTER, bankdirektör.
MARMOLIN, LARS, civilingenjör.
MARTENIUS,. ÅKE, hovrättsråd.
MARTENS, LARS ERIK, jägmästare,
Säffle.
MATTHIESSEN, LARS, cand. polit.,
Rotebro.
MATTON.SJöBERG, PER, överingenjör,
Luleå.
MATTSON, BO W., civilekonom,
Vendelsö.
MATTSON, GÖRAN, civilekonom,
Danderyd.
MATTSSON, HILGERT, sekreterare.
MATTSSON, PER, civilekonom,
Västerhaninge.
MATTSSON, PER ERIC, civilekonom,
Södertälje.
MAURIN, BERTIL, herr.
MEIDNER, RUDOLF, fil. doktor, Lidingö.
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MELIN, HILDING, bankdirektör.
MELLANDER, OLLE, fil. kandidat,
Uppsala.
MENeKEL, ERIK, civilekonom.
METELIUS, BENGT, docent.
MILLQVIST, ROLF, ekononiidirektör.
MJÖBERG, LARS G., civilingenjör.
MOBERG, SVEN, fil. doktor, statsråd.
MODALEN, ERIK, civiljägmästare,
Enebyberg.
MOKS, LEO, pol. magister, Täby.
MOLEN, HARRY, direktör.
MONTGOMERY, ARTHUR, professor.
MOOR, ERIK, bankdirektör,
ständig ledamot.
MOSSBERG, THOMAS, civilekonom.
MURRAY, CARL, kanslidirektör.
MUTEN, LEIF, professor, Uppsala,
ständig ledamot.
MYRDAL, GUNNAR, professor.
MYRSTEN, CARL B., direktör,
Saltsjöbaden, ständig ledamot.
MARTENS, HARALD, direktör.
MÄHLER, KARL.GÖRAN, fil. kandidat.
MÖLLER, BÖRJE, direktör,
ständig ledamot.
MÖLLER, INGVAR, civilekonom.
MÖLLER, KUNO, direktör.
MÖRCR, JAN, direktör, Göteborg.
MöRNER, GÖRAN, jur. kandidat.
NABSETH, LARS, ekon. doktor.
NEILD, ROBERT, direktör.
NILSSON, BENGT, civilekonom,
Eskilstuna.
NILSSON, GÖSTA, direktör, Norrtälje.
NILSON, HJALMAR "R.; direktör, Aled.
NILSSON, KARL·GUNNAR,
kommerseråd.
NILSSON, LENNART, fil. kandidat,
Tyresö.
NILSSON, OLOF,direktör, Sollentuna.
NILSSON, STURE, direktör, Eskilstuna.
NILSSON, STIG V., fil. licentiat.
NILSTEIN, ARNE H., fil. licentiat,
förbundsdirektör.
NIPSTAD, JAN, pol. magister, kansliråd,
Rhode S:t Genese (Bryssel).
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NORDBERG, ANDERS, direktör.
NORDENSKJöLD, TORE, direktör,
Malmö.
NORDENSON, HARALD, fil. doktor,
ständig ledamot.

NORDENSON, JONAS, fil. licentiat,
Saltsjöbaden.
NORDHOLM, GUNNAR, direktör,
ständig ledamot.

NORDLANDER, CARL·HENRIK,
bankdirektör.
NORDLANDER, ÅKE, direktör.
NORDLING, CARL O., arkitekt, Lidingö.
NORDLING, DANNE, pol. magister,
Lidingö.
NORDMARK, CARL, direktör,
Djursholm, ständig ledamot.
NORDMARK, HENRIK, direktör.
NORDSTRÖ~I, BERTHEL, disponent,
Huddinge.
NORDSTRÖM, LARS G., bankdirektör,
Djursholm.
NORGREN, HUGO, civilekonom,
Barkarby.
NORHAMMAR, GUNNAR, revisor,
Lidingö.
NORLIN, KARL-ARVID, bankdirektör,
ständig ledamot.

NORLIN, MALCOLM, ekon. studerande.
NORLING, NILS G., bankdirektör,
Märsta.
NORMAN, ULF, direktör.
NORSTEDT, GUDRUN, pol. magister.
NORSTRÖM, GÖRAN, ekon. licentiat.
NYBERG, BENGT, bankdirektör.
NYBERG, BRUNO, kamrer.
NYGREN, BIRGITTA, civilekonom.
NYKVIST, LENNART, fil. kandidat,
sekreterare.
NYLANDER, GERT, arkivarie.
NYLEN, JOHN, bankdirektör,
Linköping.
NYMAN, CLA~S HJ., bankdirektör.
N)-REN, LARS, fil. kandidat.
NYSTRöM, HOLGER, direktör.
NYSTRÖM, ROLF, byrådirektör.
NÄSLUND, BERTIL, professor.
NÄVERFELT, ARNE, direktör.

ODEEN, BENGT, direktör.
ODELBERG, CARL, teknolog.
ODELFELT, BERTIL, bankdirektör,
ständVg ledamot.

ODEN, BERTIL, pol. magister.
ODHNER, CLAS.ERIK, agr. licentiat,
Danderyd, medlem av styrelsen.
ODHNOFF, WALDEMAR, fil. licentiat,
direktör.
OHLIN, BERTIL, professor.
OHLIN, GÖRAN, professor, Saltsjö·
Duvnäs, ständig ledamot.
OHLIN, HELLEN, fil. kandidat.
OHLSON, BJÖRN 1., pol. magister,
Sollentuna.
OHLSON, EINAR, direktör.
OHLSSON, INGVAR, generaldirektör.
OHLSSON, INGVAR, pol. magister,
Södertälje.
OLDIN, LEIF, civilekonom.
OLOFSSON, GÖSTA, inköpschef,
Karlskoga.
OLOFSSON, TORD, pol. magister.
OLSENI, ANDERS, pol. magister,
Täby.
OLSSON, AXEL, direktör, Söderköping.
OLSSON, BERTIL, fil. kandidat.
OLSSON, BERTIL, generaldirektör,
medlem av styrelsen.

OLSSON, EMIL, civilekonom,
Sundbyberg.
OLSSON, GUNNAR, riksbanksdirektör,
Malmö.
OLSON, GÖSTA, bankdirektör.
OLSSON, HANS, pol. magister, Uppsala.
OLSSON, HELMER, generaldirektör.
OLSSON, LENNART, pol. magister,
Uppsala.
OLSSON, STIG, bankdirektör.
ORTMARK, ÅKE, redaktör, Lidingö.
OSVALD, G. STEFAN, pol. magister,
Upplands Väsby.
OTTERBECK, BJÖRN, fil. kandidat.
PALMSTIERNA, JACOB, friherre,
bankdirektör.
PAUES, WILHELM, direktör.
PAUL, BENGT, dr rer. pol.
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PAULSSON, NILS, fil. licentiat.
PAULSSON, VALFRID, generaldirektör,
Upplands Väsby.
PAULSON, ÅKE, civilekonom,
Söd'ertälje.
PEPPLER, WILHELM, direktör, Col1onge.
Bellerive, Schweiz, ständig ledamot.
PERNELL, G. ARNE, direktör.
PERSSON, JOEL, direktör.
PERSSON, LENNART, kamrer,
Sollentuna.
PETERSON, IVAR, redaktör, Danderyd.
PETERSSON, OLOF, kansliråd.
PETREN, TORE, fil. kandidat.
PETRI, BENGT, landshövding,
Kristianstad.
PETRI, GUNNAR, jur. och fil. kandidat.
PETRI, RAGNAR, ambassadråd, Madrid.
PETTERSSON, BENGT, byråchef,
Sollentuna.
PETTERSSON, BERTIL, förbunds·
sekreterare.
PETTERSSON, 'ERIC, civilekonom,
Skälby.
PETZÄLL, INGVAR A., pol. magister.
PHILIPSON, CARL, fil. doktor.
PIHLSTEDT, E. EINAR, förste intendent.
PONTIN, MAGNUS, direktör.
,
,
PRAN~ER, JOZSEF, bankdirektör.
PRYDZ, JAN, fil. studerande, Saltsjö.
baden.
PRYDZ, PER, direktör, Saltsjöbaden.
RAAB, SVEN, friherre, bankdirektör,
Göteborg.
RADETZKI, MARIAN, ekon. licentiat,
Sollentuna, ständig ledamot.
RAMEN, GUNILLA, civilekonom.
RAMM-ERICSON, NILS, pol. magister,
Bangkok.
RAMSTEDT, HERBERT, direktör,
Pully - Lausanne, Schweiz.
RANDERZ, LENNART, direktör.
RAUSING, HANS, direktör, Lund.
REESE, RUDOLF, bankkamrer,
ständig ledamot.
REGNELL, MARGARETA, civilekonom.
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REHN, GÖSTA, fil. licentiat, Solna.
REIMER, TORSTEN, revisor, Falun.
RENBORG, ULF, agr. doktor, Uppsala.
RENCK, OLLE, ekon. licentiat.
RENLUND, GÖSTA, bankdirektör.
RENNERFELT, BERTEL, bankdirektör.
RENNERFELT, STAFFAN, civilekonom.
RENSTRÖM, KARL-ERIK, byråchef.
RICHARD, KLAS, civilekonom.
RICKARD, BENGT O., sjöfartsråd.
RILTON, RALPH D., direktör, Lidingö,
ständig ledamot.
RINDLÖW, LEIF, pol. magister,
Akersberga.
RISBERG, CARL GÖRAN, advokat,
Djursholm.
RISINGGARD, BÖRJE, fil. kandidat.
RODLING, EJNAR, disponent.
RONGE, KNUT, direktör.
ROOS, GÖSTA, förste revisor, Geneve.
ROOTH, IVAR, f. d. riksbankschef,
Lidingö.
ROSEN, ULRIC von, civilekonom.
ROSENBERG, ARNE, civilekonom.
ROSENBLAD, CARL, jur. kandidat,
civilekonom, Washington.
ROTHSTEIN, ALBERT J. T., direktör.
ROTHSTEIN, BENGT, civilekonom,
Waterloo, Belgien.
RUBEN, CLAS OTTO, direktör, Lidingö.
RUDBERG, HANS, fil. doktor, bruksdis·
ponent, Hälleforsnäs.
RUIST, ERIK, professor.
RUNDFELT, ROLF, civilekonom.
RUNE, GUNNAR, direktör, Lidingö.
RYDBECK, GÖSTA, civilingenjör,
Danderyd.
RYDBERG, KARL.EVERT, avdelnings·
direktör, Saltsjö-Duvnäs.
RYDE, KURT, direktör.
RYDEN, BENGT, civilekonom.
RYDEN, HAKAN, agronom, Sigtuna.
RYDIN, BO, direktör.
RYDORFF, STIG, fil. licentiat,
Djursholm.
RYOTT, FRED, fil. kandidat,
Enebyberg.
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RYTTERBRANT, OLLE, chefredaktör,
Solna.
RÖNNE, PAUL, direktörsassistent.

SACHS, RAGNAR, direktör.
SAHLIN, BERTIL, civilekonom, Örebro.
SAHLIN, ÅKE, direktör.
SALAJ, BRANKO, direktör, Lidingö,
ständig ledamot.
SAMBERGS, ÅKE, fil. licentiat.
SAMUELSSON, KARL-OLOV, aktuarie,
Klinten.
SAMUELSSON, PER ÅKE, civilekonom,
ekonomichef.
SAMUELSSON, STERNER, ombudsman.
SAND, ERIK, direktör.
SANDBERG, BIRGER, förhandlings.
direktör.
SANDBERG, SVEN, ombudsman.
SANDEBORG, G., kammarrättsråd.
SANDELS, CLAtS, f. d. advokat.
SANDIN, JAN, civilekonom, Saltsjöbaden.
SANDSTRÖM, CURT, direktör,
Danderyd.
SANDSTRÖM, THORE, jur. kandidat.
SANELL, ÅKE, kansliråd.
SANTOFT, ANDREAS, aktuarie.
SARMAN, ARTHUR, fil. licentiat.
SCHALLING, KURT, direktör.
SCHNEIDLER, EDVARD, kapten,
Lidingö, ständig ledamot.
SCHUMACHER, GÖRAN, fil. kandidat.
SCHöNMEYR, RICHARD, jur. kandidat,
direktör.
SCHÖTT, AXEL, avdelningsdirektör.
SEGELBERG, INGA, fil. kandidat.
SEGER, ÅKE, civilekonom, Täby.
SEGERDAHL, CARL·OTTO, professor,
Stocksund.
SELANDER, PEBBE, pol. magister,
Uppsala.
SELLBERG, TORE, bankdirektör.
SEREGARD, INGVAR, förhandlingschef,
ständig ledan~ot.
SETTERBERG, JÖRGEN, pol. magister,
Lidingö.
SETTERWALL, CARL, direktör.

SETTERWALL, ERIK, civilingenjör,
ständig ledamot.
SEVERIN, ERIK, generaldirektör.
SEVERIN, FRANS, chefredaktör.
SIBIRZEFF, TOIVO, redaktör.
SILENSTAM, PER, pol. magister,
Uppsala.
SILFVERSTOLPE, GUDMUND, direktör,
Lidingö.
SILJESTRÖM, JAN, civilingenjör.
SIMONSSON, STURE, sekreterare.
SIVEN, CLAES.HENRIC, fil. licentiat,
Täby.
SJÖBECK, CHRISTIAN, direktör.
SJÖBERG, ARNE, fil. licentiat, ekonomidirektör.
SJÖBERG, GUSTAF, bankdirektör.
SJÖBERG, GÖRAN, civilekonom.
SJÖBLOM, LARS, byrådirektör, Täby.
SJÖGREN, BENGT I:SON, jur. kandidat,
direktör, Stocksund.
SJÖGREN, IWAR, försäkringsdirektör,
Stocksund.
SJÖlUND, BENGT, direktör, Östersund.
SJÖlUND, PER.A., civilekonom, Luleå.
SJÖNANDER, BO JONAS, statssekreterare
SJÖSTEDT, ÅKE, civilekonom,
Sundbyberg.
SJÖWALL, JOCHUM, f. d. justitieråd.
SK..~AR, NILS, kommendörkapten.
SKARBY, ARNE, direktör.
SKIÖLD, ÅKE, advokat.
SKOGLUND', OLOF, förste ambassadsekreterare, New York.
SKOGLÖSA, HOLGER, agronom, Uttran.
SKÅR, JOHN, lic. oecon., Sollentuna.
SLÖJDARE, ERIK, förste byråsekreterare,
Saltsjöbaden.
SMIDS, ÅKE, civilekonom.
SMITH, RICHARD J., second secretary,
ständig ledamot.
SOHLMAN, RAGNAR, departementsråd,
Sundbyberg.
SOHLMAN, STAFFAN, departementssekreterare.
SONESSON, BIRGER, revisor, Lidingö.
SPENDRUP, AKSEL, byrådirektör,
Sollentuna.
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SPANT, ROLAND, pol. magister, Uppsala.
STAAFF, CARL, bankdirektör.
STENBECK, HUGO, advokat.
STENBERG, JAN, direktör, Lidingö.
STENBOM, KARL·GÖSTA, civilingenjör.
STERNER, ~IATTS, ekonomidirektör,
Sollentuna.
STERNER, RICHARD, fil. doktor,
generaldirektör.
STERVANDER, WALTER. fil. licentiat,
Uppsala.
STIER, TORSTEN, pol. magister, Ekerö.
STREYFFERT, THORSTEN, professor,
Djursholm.
STRÄNG, GUNNAR, statsråd.
STRÖM, CARL, direktör, Stocksund.
STRÖM,KARL WILIIELM,byråchef.
STRÖMBERG, BIRGER, pol. magister,
Lidingö.
STRÖMBERG, DOROTHEA, diplom.
ekonom.
STÅHL, INGEMAR, docent, Paris.
STAHL, INGOLF, ekon. licentiat.
STAHL, NILS, kamrer, Upplands Väsby.
STÅHLE, NILS, envoye.
SUNDBERG, ERIK, drätseldirektör.
SUNDBERG, GUN, pol. magister,
Uppsala.
SUNDBERG, HAKAN, disponent,
Saltsjöbaden, ständig ledamot.
SUNDBLAD, JAN E., fil. licentiat, chef·
redaktör, Solna.
SUNDEN, OLOF, civilingenjör, Lidingö.
SUNDIN, ARVID, civilekonom.
SUNDQUIST, AKE, hovrättsråd, direktör,
Lidingö.
SUNDQVIST, SVEN·IVAN, ekon.
licentiat, Lidingö.
SUNDSTRÖM, HANS R., pol. magister.
SUNDSTRÖM, OLOF, ombudsman,
Skälby.
SWARTLING, CARL, advokat.
SWARTLING, ERIK, generaldirektör.
SWARTZ, CARL, pol. magister, Lidingö.
SWEDBERG, HANS, bankdirektör.
SWEDBORG, ERIK, direktör.
SVENNILSON, INGVAR, professor,
Drottningholm.
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SWENNINGER, LENNART, pol.
magister, dr. phil., Saltsjö.Duvnäs.
SVENSSON, ERIK, förbundsordförande.
SVENSSON, LARS ERIK, fil. kandidat,
Nairobi, Kenya.
SVENSSON, LENNART, anlanuens.
SVENSSON, NILS ALLAN, direktör.
SVENSSON, NILS·ERIK, bankdirektör.
SVENSSON, OLLE, chefredaktör,
Eskilstuna.
SVENSSON, STIG, direktör,
föreningens vice ordförande.
SVENSSON, SYLVE, pol. magister.
SWERUP, STIG, civilingenjör, Nacka.
SYLVAN·JOHNSON, MARGARETA,
pol. magister, Saltsjöbaden.
SÄKK, KARL, fil. licentiat, byrådirektör.
SÄVE-SÖDERBERGH, BENGT, civileko·
nom, förste byråsekreterare.
SÖDERBAUM, PETER, fil. licentiat,
Uppsala.
SÖDERBERG, ERIK, direktör, Uppsala.
SÖDERBERG, HANS, redaktör, Rönninge.
SÖDERBERG, JOHAN, direktör,
Drottningholm.
SÖDERBERG, KURT, direktör.
SÖDERBERG, RAGNAR, generalkonsul,
ständig ledamot.
SÖDERLUND, C.·G., direktör.
SÖDERLUND, CHRISTER, pol. magister.
SÖDERLUND, GUSTAF, bankdirektör.
SÖDERLUND, HANS, sekreterare,
Falsterbo, ständig ledamot.
SÖDERLUNDH, HAKAN, pol. magister.
SÖDERLUND, ÅKE, direktörsassistent,
Tyresö.
SÖDERMAN, H. W., direktör, Uppsala.
SÖDERMAN, JAN·HENRIK, godsägare,
Rasbo, ständig ledamot.
SÖDERSTRÖl\·I, HANS, civilekonom.
SÖDERSTRÖM, NILS, bankdirektör.
SÖDERSTRÖM, OLOF, generaldirektör.
SÖDERSTRÖM, TORSTEN, direktör,
Sundsvall.

T ALLROTH,
Uppsala.

BÖRJE, fil. kandidat,
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TALLROTH, TORE, generalkonsul.
TENFÄLT, UNO, redaktör, Rotehro.
THEANDER, BO, försäkringstjänsteman.
THEDIN, NILS, direktör, Djursholm.
THIMERDAL, ARNE, direktör, Växjö.
THOME, BO E., bankdirektör, Lidingö,
ständig ledamot.
THOMSON, A., f. d. universitetskansler,
Lund.
THORBURN, RALF, civilingenjör,
Västerås.
THORBURN, THOMAS, professor,
Tumba.
THORNELL, STINA, pol. magister.
THORSELL, KERSTIN, civilekonom,
Täby.
THORSELL, PER, pol. studerande,
Täby.
THORSON, TORE, byråchef, Lidingö.
THRONE.HOLST, HENNING, direktör,
Djursholm.
THRONE·HOLST, JOHAN, direktör,
Djursholm, ständig ledamot.
THUNANDER, MATS, lektor, Handen.
THUNHOLM, LARS·ERIK, bankdirektör.
TIBERG, LENNART, agronom, Sollentuna.
TIDALA, SVEN, agronom, Tyresö.
TIGER, .LARS, bankdirektör.
TILERT, REIDAR, generaldirektör,
Huddinge.
TINGNELL, WILLARD, direktör.
TOBISSON, LARS F., fil. kandidat,
ständig ledamot.
TOLF, ROBERT, direktör, Västerås.
TROEDSSON, TR"YGGVE, professor,
Grillby, ständig ledamot.
TROLLE, ULF af, professor, Askim.
A

TRONET, BERTIL, direktör.
TRYGGER, CARL, direktör.
TUNHAMMAR, ELAM, direktör, Malmö.
UGGLA, BENGT B:SON, ekon. licentiat,
bankdirektör, Göteborg.
UGGLAS, BERTIL af, civilekonom.
UGGLAS, CLAS af, friherre, civiljäg.
mästare, Kungsängen, ständig ledamot.
ULFSPARRE, SIXTEN, direktör, Solna.

ULFSSON, ULF.ERIK, byrådirektör.
ULLMAN, SVEN, kamrer.
ULVSKOG, STURE, bankdirektör.
UPl\1ARK, ERIK, f. d. generaldirektör.
URELL, T., direktör, Uppsala.
UTTERSTRÖM, GUSTAF, professor,
Umeå.

W ADELL,

BENGT, pol. magister,
Fagersta.
WADELL, TORD, civiljägmästare.
WADSTEIN, G., riksgäldskommissarie.
WAERN, LENNART, direktör,
Göteborg.
VAHLBERG, GUSTAV, generaldirektör.
WAHLFISK, KARL·OLOF, expeditions.
chef.
WAHLQUIST, STAFFAN, jur. kandidat,
civilekonom, Miinchen.
WALDAU, GÖRAN, jur. kandidat, Täby.
WALDENSTRÖM, ERLAND, direktör.
W.ALDENSTRÖM, LARS, direktör,
Lidingö.
WALL, SVENNING, yrkesvalslärare,
Djursholm.
WALLANDER, JAN, fil. doktor,
bankdirektör, medlem av styrelsen.
WALLEN, THORD, pol. magister, rektor.
WALLEN, TORSTEN, sekreterare.
WALLENBERG, JACOB, bankdirektör.
WALLENBERG, MARCUS, tekn. doktor,
ständig ledamot.
WALLENBERG JR, MARC, bankdirektör,
ständig ledamot.
WALLENBORG, EBBE, bankdirektör,
Saltsjöbaden.
WALLGREN, GÖSTA, direktör.
WALLGREN, LENNART, pol. magister.
WALLIN, GEORG, civilekonom, bank.
kamrer, Lidingö.
WALLIN, OSCAR, lektor, Saltsjöbaden,
ständig ledamot.
WANDE~, CARL, pol. magister,
ständig ledamot.
WANDEN, STIG, fil. licentiat.
WEDBERG, JAN, ombudsman, Lidingö.
WEDBERG, MAGNUS, kamrer.

LEDAMOTSFÖRTECKNING

WELIN-BERGER, GUY, civilingenjör,
Nacka.
WENNERBERG, FOLKE, envoye.
WENNERGREN, T., bankdirektör,
Göteborg.
WENN~1AN, ÅKE, pol. magister.
WERDING, JAN, ekon. studerande, Täby.
WERIN, LARS, professor, medlem av
styrelsen.
VERNERSON, SVEN-GEORG, bankinspektör.
WESTERBERG, GUNNAR, direktör,
ständig ledamot.
WESTERBERG, STEN, pol. magister,
departementssekreterare, ständig ledamot.
WESTERLIND, ERIK, landshövding,
Kalmar, ständig ledamot.
WESTERLIND, OSCAR, jur. kandidat,
direktör, Saltsjöbaden.
WESTIN, JAN, bankdirektör.
WESTLING, HARALD, jur. kandidat,
direktör, ständig ledamot.
WESTLUND, TORD, direktör.
WE STI\tIAN, STIG, bankdirektör,
ständig ledamot.
WETTERGREN, GUSTAF, civilekonom.
WIBBLE, ANNE, civilekonom, Täby.
WIBERG, ANDERS, jur. kandidat,
ständig ledamot.
WIBERG, LENNART, jur. kandidat,
direktör.
WICKMAN, OVE, advokat, Malmö.
WIDELL, ARVO, civilekonom, Täby.
WIDEMAR, SVEN, direktör.
WIDENBORG, INGEMAR, herr.
WIDLUND, STEN, f. d. riksgäldsdirektör,
ständig ledamot.
WIEDESHEIM.PAUL, GÖSTA, byråchef.
WIGFORSS, ERNST, f. d. statsråd,
Vejbystrand.
WIHLBORG, HANS, direktör.
WIJKANDER, ANDERS, bankdirektör,
ständig ledamot.
WIJKANDER, RUTGER, disponent.
WIJKMARK, BO, pol. magister.
VIKBLADH, INGE, bankdirektör.
WIKSTRÖM, ANDO, bankdirektör,
Djursholm.'
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WIKSTRÖM, HARRY, generaldirektör.
WIKSTRÖM, PER, pol. magister,
ständig ledamot.
WILKENS, MARTIN, civilekonom,
New York.
WILLNERS, HARRY, bergsingenjör,
direktör, Lidingö.
WIMAN, HANS, jur. kandidat, direktör.
WINBERG, HENRIK, generaldirektör.
WINBERG, PETER, fil. kandidat,
ständig ledamot.
VINDE, PIERRE, jur. kandidat,
budgetchef.
VINELL, LARS G., civilekonom, SaltsjöDuvnäs.
WINGREN, HÄKAN, fil. kandidat,
Malmö.
WINQVIST, CARL-BERTIL,
bankdirektör.
WINQWIST, CARL·HENRIK, sekreterare,
Djursh'olm.
WINROTH, GUNNEL, jur. kandidat,
bankdirektör.
VIRIN, NICLAS, ,~ivilekonom,
ständig ledamot>
WIRSTRÖM, LARS, herr.'
WIRSTRÖM, OLOF, jur. kandidat,
direktör.
WISTRAND, JERKER, ekon. licentiat,
Göteborg.
WITTROCK, JAN, pol. magister.
WOHLGEMUTH, LENNART, civilekonom, Sollentuna, ständig ledamot.
WOHLIN, LARS, ekon. doktor, Österskär,
ständig ledamot.
WOLD, HERMAN, professor, Uppsala.
WRANGMARK, BÖRJE, pol. magister,
Saltsjöbaden.
WRIGSTAD, STAFFAN, civilekonom,
Lidingö.
WULFF, K., generaldirektör.
WXRNSUND, SVEN-OLOF, pol. magister.
YSANDER, BENGT CHRISTER,
kansliråd, Sollentuna.
irORIKE, MADIS, pol. magister,
Sollentuna.
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Z ACHRISON,

STEN, agronom, Skara.
ZENKER, ROLF, civilekonom, Täby,
ständVg ledamot.

ÅBERG, CARL JOHAN, byråchef,
Saltsjö-Boo.
ÅBERG, KAJ, direktör.
ÅBERG, YNGVE, docent, Danderyd.
AHLEN, GÖSTA, direktör.
ARLEN, RAGNAR, direktör.
AHS, ULLA, pol. magister, Vallentuna.
AKERBLOM, AKE, sparbanksinspektör,
Vallentuna. .
ÅKERLUND, HENRIK, fil. doktor,
Lidingö.
AKERMALM, GUNNAR, bankdirektör,
Sollentuna.
ÅKERMAN, JAN, studerande.
ÅKERMAN, JOHAN, ekon. licentiat,
direktör, Oxelösund, ständig ledamot.
ÅKERMAN, LARS, direktör.
ÅMAN, VALTER, landshövding, Örebro.
ÅSBRINK, SVEN H., direktör.
ÅSELL, BÖRJE, byråchef, Lidingö.
ÅSTRAND, HALVDAN, fil. licenti'at,
d'irektör, Solna, ständig ledamot.
ÅSTRAND, LARS, civilingenjör,
Västerås.

ÖD~fARK, STIG, bankdirektör.
ÖlI, TAGE, sekreterare.

ÖHMAN, BERNDT, universitetslektor,
Örebro, ständig ledamot.
ÖHMAN, CARL-IVAR, departementssekreterare.
ÖH~fAN, SÖREN, byrådirektör,
Jakobsberg.
ÖIJER, GUSTAF, bankdirektör.
ÖJEMAN, ULF, direktör, Vendelsö.
ÖJERMARK, ALBERT, civilekonom,
Vallentuna.
öNNESJÖ, KARL ERIK, disponent,
Kolmården.
ÖSTBERG, PER-JOHAN, civilekonom,
Västerås.
ÖSTERBERG, GUNNAR R., pol.
magister, Jakobsberg.
ÖSTERBERG, S. E., kommerseråd,
ständig ledamot.
.
ÖSTERGREN, BERTIL, fil. magister,
direktör.
ÖSTERLIND, ÅKE, direktör.
öSTLIND, ANDERS, professor,
Stocksund.
ÖSTRAND, DAVID, f. d. generaldirektör,
Stocksund.

