minera dvs att ta ut ett högre pris på
hemmamarknaden än det får på världsmarknaden. (Se figur 2.) I avsaknad av
exportsubventioner lönar sig endast exportvolymen q8-qFT men inte export av
överskottsproduktionen qK-q8 . För att
upprätthålla produktionsvolymen qK är
alltjämt produktionssubventioner nödvändiga.
Denna politik innebär att den inhemska konsumtionen blir för liten och den
inhemska produktionen för stor. Kostnaden härav för samhället anges av den
streckade triangeln under efterfrågekurvan respektive under utbudskurvan.
Summan av dessa trianglar utgör en variant av den välkända tullskyddskostnaden. I detta fall bärs tullskyddskostnaden av landets konsumenter genom den
minskade konsumtionen och produktionssubventionerna. Konsumenterna ser
dessutom inkomster motsvarande rektangeln A överföras till inhemska producenter.

Ett för konsumenterna i landet ännu
sämre alternativ vore att regeringen inför exportsubventioner uppgående till
skillnaden mellan hemmamarknadspriset och världsmarknadspriset. Härvid
uppstår nämligen ytterligare en inkomstomfördelning från skattebetalarna till inhemska producenter genom exportsubventioner (rektangeln B).
Antag nu att regeringen binder delar
av det svenska bilaterala biståndet till inköp av svensk överskottsproduktion till
svenska hemmamarknadspriser. Innebörden härav är att mottagarlandet i
stället för regeringen betalar hela eller
delar av rektangeln B till svenska överskottsproducenter. Den samhällsekonomiska kostnaden för den svenska protektionismen övervältras i detta fall helt eller delvis på biståndsmottagaren. Därtill
kommer ev en inkomstomfördelning från
biståndsmottagaren till biståndsgivaren!
Fil lie Per Magnus Wijkman,
Stockholms universitet

Växelkurserna och EGs jordbrukspolitik
Den strävan som finns inom EG att upprätthålla fasta växelkurser mellan medlemsländerna har flera motiv. Fasta växelkurser betraktas som ett steg på vägen
mot en myntunion som i sin tur är en
viktig milstolpe på vägen till ett politiskt
enande av Västeuropa. Ett annat viktigt
argument har dock varit att fasta växelkurser är en nödvändig förutsättning för
den gemensamma jordbrukspolitiken.
Denna föreställning, som verkar allmänt
godtagen, är emellertid felaktig.
EGs jordbrukspolitik är utomordentligt komplicerad och vi skall här bara se
på dess grundläggande karaktär. Tanken
är att samma priser skall gälla för jordbruksprodukter i alla EG-länder och att
dessa priser skall ha en viss nivå för att
tillförsäkra jordbrukarna en viss inkomst.
Detta åstadkommes genom att man förhandlar fram gemensamma priser som
upprätthålls med hjälp av rörliga avgifter på importen från omvärlden (världsmarknaden). Om världsmarknadspriset
på en produkt stiger, sänks importavgiften och tvärtom, så att EG-priset förblir
oförändrat.
Målsättningen kan naturligtvis inte vara att tillförsäkra EG-bönderna oförändrade nominella priser i egen valuta. Det
hävdas visserligen ibland, och kanske
med rätta, att ett syfte med EGs jord-

brukspolitik just är att med hjälp av fasta penningpriser på jordbruksprodukter i
en inflationistisk värld pressa jordbrukets lönsamhet och därmed få över resurser till andra näringar. Det måste
emellertid antas att man då har en föreställning om vilken inflationstakt som
kan förväntas. Man kan ju inte gärna
tänkas godta vilken realinkomstutveckling som helst för EG-bönderna. Men då
har man ju också sagt att det är böndernas rea/inkomster som det finns en målsättning för. Arrangemanget med fasta
penningpriser för jordbruket blir då mera ett trick för att komma undan det politiska ansvaret för jordbrukspolitikens
effekter på dessa realinkomster.
EG behöver alltså en valuta som har
rätt inflationstakt från denna synpunkt,
dvs vars köpkraft sjunker i sådan takt att
fasta jordbrukspriser uttryckt i denna ger
den realinkomstutveckling för EG-bönderna som eftersträvas. Tanken var att
alla växelkurser skulle hållas fasta och
alla viktigare valutor få sin köpkraft urholkad i samma takt. Det spelade då ingen roll vilken valuta man valde att fastställa dessa priser i. Man valde dollarn
att räkna i av praktiska skäl och när den
amerikanska dollarn måste devalveras
1971 fortsatte EG att räkna i "gamla"
dollar, som också förblev räkneenheten
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för det embryo till ny reservvaluta som
de speciella dragningsrätterna på Internationella Valutafonden (SDR) utgör. Eftersom inga mera dramatiska jordbruksprishöjningar föreslogs nu i vår heller förefaller denna räkneenhet uppfylla kravet på att ha "rätt" inflationstakt.
Problemet är emellertid att det har varit behövligt att också ändra växelkurserna mellan EG-medlemmarnas valutor
för att behålla eller återställa jämvikten
i deras betalningsbalanser. Tyskland och
Benelux har revalverat i förhållande till
SDR, medan Frankrike har behållit oförändrad SDR-kurs. Detta skulle ju leda till
att jordbrukspriserna sjönk i Västtyskland och Benelux uttryckt i dessa länders
egna valutor. För att hindra detta har
dessa länder då lagt på kompensationsavgifter på importen av jordbruksprodukter. Dessa drabbar även importen från
Frankrike, varför handeln inom EG i
jordbruksprodukter inte längre är fri.
Det är farhågor för en sådan utveckling som har lett till slutsatsen att den gemensamma jordbrukspolitiken förutsätter
fasta växelkurser mellan medlemsländerna. Resonemanget är emellertid felaktigt.
Anledningen till att Västtyskland har
måst revalvera vis-a-vis Frankrike är ju i
huvudsak att prisstegringarna har varit
mindre i Västtyskland. Om den västtyska
marken då inte uppvärderas, skulle de
västtyska böndernas realinkomster öka
jämfört med de franska böndernas. Ty
båda grupperna skulle då ha samma nominella inkomster vid olika prisutveckling för såväl inköpta produktionsfaktorer som för sina konsumtionsutgifter.
Som synes är det tvärtemot gängse föreställningar så att den gemensamma jordbrukspolitiken förutsätter rörliga växelkurser, om prisutvecklingen inte råkar bli
helt parallell i alla medlemsländerna.
När växelkurserna inte är marknadsbestämda blir förloppet emellertid schematiskt sett följande: Löner och priser
stiger långsammare i Västtyskland än i
omvärlden inklusive Frankrike. Marken
blir undervärderad vilket gynnar de företag som arbetar under utländsk konkurrens. Dit hör jordbruksföretagen. När
sedan en växelkursändring skall göras,
förlorar dessa företag plötsligt en del av
sin lönsamhet. De västtyska jordbrukarna har alltså under en period varit mera
lönsamma än som avsetts med den gemensamma jordbrukspolitiken. När revalveringen sker, återställs (minskas) lönsamheten till vad den borde ha varit hela tiden. De västtyska jordbrukarna skall
naturligtvis inte kompenseras för_ att de

oavsiktligt har fått göra vissa vinster
på ryckigheten i växelkursanpassningen.
De kompensationsavgifter som har införts kompenserar alltså inte bönderna
för effekterna av växelkursändringar
utan för effekterna av den gemensamma
jordbrukspolitiken.
Det kan invändas att den betalningsbalansrubbning som motiverar växelkursanpassningen inte behöver bero på
olikheter i inflationstakt. Den kan ju bero på en förändring i landets bytesförhållande mot omvärlden. Antag att efterfrågans tillväxt i världen har en slagsida till förmån för västtyska verkstadsprodukter så att Västtyskland får ett exportöverskott. På kort sikt leder detta till
en vinstökning i verkstadsindustrin. Om
sedan marken som sig bör revalveras,
sprids denna vinstökning till flertalet
västtyskar i form av lägre priser. Samtidigt förlorar emellertid de företag som
arbetar under utländsk konkurrens utan
att ha gynnats av stegrad utländsk efterfrågan. Detta är ju marknadsekonomins
sätt att signalera till det västtyska näringslivet, att det bör möta de utländska
kundernas önskemål genom att flytta
över resurser till verkstadsindustrin från
andra näringar.
Denna signal drabbar då även det västtyska jordbruket. Frågan är nu om detta
bör få leda till en ytterligare krympning
av denna näring eller om det är motiverat med kompensationsavgifter. Slutsatsen förefaller självklar. Alternativet till
revalveringen är ju en västtysk inflation
som återställer jämvikten i betalningsbalansen. En sådan inflation vid given växelkurs får i princip samma fördelningseffekter som revalveringen, dvs det västtyska jordbruket förlorar lika mycket på
den anpassningen. Om inga kompensationsavgifter för jordbruket får tillgripas
men näringen likväl skall tillförsäkras
oförändrad realinkomstnivå måste Västtyskland acceptera varje exportöverskott
som råkar uppstå genom strukturella förändringar och kompensera detta med
motsvarande kapitalexport. Detta är en
uppenbar orimlighet. Om den internationella efterfrågeutvecklingen har denna
slagsida mot jordbruk i Västtyskland
måste således Västtyskland välja mellan
att hålla fast vid den gemensamma jordbrukspolitiken och låta förändringarna
slå igenom i en snabbare krympning av
det västtyska jordbruket eller uppge den
gemensamma jordbrukspolitiken.
I själva verket är det naturligtvis så att
hela meningen med en gemensam västeuropeisk jordbruksmarknad är att jord-

bruket åtminstone inom detta område
skall få en effektiv struktur. Detta innebär bl a att jordbruksproduktionen delvis skall flyttas över från Västtyskland
till Frankrike, emedan det senare landet
har bättre förutsättningar. De västtyska
exportöverskotten och åtföljande. valutauppskrivningar är den mekanism genom
vilken detta sker vid given lönebildningsprocess och given stabiliseringspolitik.
Att motverka denna anpassning med
hjälp av kompensationsavgifter är alltså
liktydigt med en vägran att acceptera den

gemensamma jordbrukspolitikens avsedda resultat.
Vi kan alltså konstatera att hur man
än vänder på saken är det så att EGs gemensamma jordbrukspolitik förutsätter
rörliga växelkurser för att dess målsättningar skall kunna uppnås och att de
kompensationsavgifter som har införts är
ett försök att kompensera mot effekterna av jordbrukspolitiken, inte mot effekterna av växelkursändringar.
Fil lie Nils Lundgren,
Institutet för internationell ekonomi
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Begrepp utan innehåll
Erik Dahmens artikel om strukturarbetslösheten [Dahmen 1973] hade bl a syftet
att. precisera begrepp. Jag tycker inte att
artikeln lyckades i denna ambition.
För att renodla strukturarbetslösheten,
söker Dahmen den efterfrågenivå och
den lönerelationsnivå där ytterligare efterfrågeökningar respektive relativa löneändringar inte leder till höjd sysselsättning. Endast den arbetslöshet som kvarstår i detta läge kan benämnas strukturell, enligt Dahmen.
I min mening är den entydighet som
Dahmen eftersträvar inte möjlig. Höjningarna i arbetskraftsutnyttjandet kommer att bli allt mindre vid successiva ökningar av totalefterfrågan. Men det är
svårt att föreställa sig den punkt (utom
där alla som önskar arbete till rådande
lön, är sysselsatta, förstås), där ytterligare efterfrågeökning inte ger någon som
helst höjning i sysselsättningen. Det är
lika svårt att se den definitiva punkt där
ändrade lönerelationer inte skulle öka
arbetskraftsefterfrågan, utom naturligtvis
när alla löner motsvarar arbetskraftens
marginalprodukt, och den "lönestrukturella" arbetslösheten är 0.
Strukturarbetslösheten försvinner helt
enkelt i Dahmens definition. Om efterfrågan och lönerelationerna anpassats
tillräckligt, kommer t o m de outbildade,
halvgamla och psykiskt och fysiskt handikappade som han talar om, att sugas
upp i den aktiva arbetsstyrkan.
Det finns förstås en brasklapp i Dahmens framställning. Löneanpassningen
begränsas nämligen i hans argumentering
till vad som "under rådande politiska
och psykologiska förhållanden inte framstår som alldeles uteslutet". För praktisk
tillämpning måste naturligtvis en liknande begränsning också gälla för de ök-

ningar i totalefterfrågan som han ·resonerar om. För varje enhetshöjning i efterfrågan kommer nämligen sysselsättningstillskottet att bli allt mindre, inflationstrycket allt större. Snart nog stöter
vi därför även här mot ett politiskt-psykologiskt tak, där ytterligare efterfrågeböjningar blir "omöjliga".
Men om vi nu accepterar att möjligheterna att manipulera med efterfrågan
och med Iönerelationerna begränsas av
våra samhällsinstitutioner och värderingar, blir det absoluta tankeexperiment som
Dahmen föreslår, mindre intressant. Mera värdefullt blir det däremot att studera
hur sysselsättningen påverkas av de politisk-psykologiska begränsningar som gäller för den ekonomiska politikens beslutsfattare. Det blir också intressant att
studera under vilka förutsättningar de
rådande begränsningarna kan göras mer
flexibla. Senare delen av Dahmens artikel går också in på spörsmål av detta
slag. Med rådande ekonomisk politik,
delvis dikterad av de psykologiska och
institutionella förhållandena i vårt land,
har vi fått en arbetslöshet som högkonjunkturen inte rår på. Huruvida den ska
kallas strukturell eller något annat, är,
i min mening, en underordnad fråga.
Fil dr Marian Radetzki,
Paris
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