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I sin replik på min artikel (Lundborg
2017) tar Joakim Palme (2017) upp
två punkter som försvar av den aktuella Delmi-rapporten (Malmberg m fl
2016). Det torde vara uppenbart för
alla som läst min artikel att jag kritiserar
Delmi-rapporten och inte hela (den för
övrigt mycket begränsade!) litteraturen
kring åldersstruktur och ekonomisk tillväxt, vilket Palme hävdar. Jag uttrycker
mig positivt om Lindh och Malmberg
(1999) och skriver att det visst kan finnas tillväxteffekter av åldersstrukturen.
Tvärtemot vad Palme skriver är Delmirapporten inte alls förankrad i refereebehandlad litteratur och dess analys är
väsensskild från den i t ex Lindh och
Malmberg (1999). Strategin att få mig
att framstå som en udda kritiker av en
hel litteratur faller platt till marken.
Palme skriver att jag betecknar ”…
studier som inte inkluderar samtliga
relevanta faktorer eller tidsperspektiv
som missvisande…” (s 76). Det är också
felaktigt återgivet. Jag kritiserade att
Delmi-rapporten hävdade att ålders-

strukturen kan ersätta alla andra relevanta tillväxtvariabler, vilket är något annat
än vad Palme skriver.
Visst hade det varit bra om Delmi
genomfört en analys av invandring, åldersstruktur och tillväxt men bara om
den vore korrekt genomförd och gav
oss nya insikter. Det vore också bra om
Delmi korrekt kunde återge vad dess
kritiker skriver. Analys och debatt om
invandringens konsekvenser är viktigt
och bör föras på en högre nivå än den
Delmi presterat i just detta fall. Det är
inte oproblematiskt att Delmi-rapportens slutsats att invandringen leder till
”märkbart positiva effekter på tillväxten” (s 75) presenterats i nyhetsprogram
som t ex Rapport när det i hög grad är
tillväxten som drivit invandringen.
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