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""'

Ordforand.e:· ~l~o£essor I n. g v' a· r "S' v' e n n i 1s 0 Ii.

,. Sfatsrltdet . ". Per',Edvin Skold inledde aftonens disku·ssioii,·:iiv.er

:Problem. krin.g .. arets statsverksproposition

"..Som· motesdeltagarna mycket va.! markte angav' heri"'or:d:£oranden
amnet for mitt anforande nagor felaktigt nar han sade att jag 'skulle
tala om arets· statsverksproposition. Jagskall ju tala ··om prob1etn
kring...statsve.rkspropositionen, ·och det hal': jag tolkat s8.,·':att om· jag
bara talat om' nagonting som stat i statsverksproJ?ositione-n sa hal" ·,ja·g
'hallit 'mig till amnet. Och det,ar': kailske inte sa'mycket oinsjiilva
'statsverkspropositionen jag tankte tala i kvall.

Nar jag hade aran att yttra mig hal' i denna forening for··et~· ~r

sedan ku,nde j'ag uttala min tillfredsstallelse med att det var en :g'a' 'all
man ,. ellighet!:'onr ""k6nj:unkturlaget. Konjunkturbedomningen var 'ens
artad, och, det·, hade den varit, med nagot 'undaritag,: under" elf foljd

oavar.
: I dag vet ,:jag inte om jag kan registrera samm'~'enllallighet bm" 'ut

gangspunkten. Det harju, som alla'sakert'har:matkt,-,varit sa,:'atf"det
har varit skilda staminor i koteil nn· efter arsskiftet. :Man halv:'.-vatit
:mer eller", mindre tveksam om vi .over ·:':huvud taget star infor nag'oll
.-risk for en inflatorisk utveckling.· , .'

Men: det kanske inte,iit' ,"sa 'st'orskillriad,', pa oss i alIa fall. Det:·':ar
kanske sa att de som' nu uttalar sig -llignai"e, och· mera tve.ksamt eg~~t

,ligen ,.bara 'menar att dethar varir storre risker tidigare~pa hoSten,
.men."att dessa risk~t- sedetmera i nag'Otl' man· har dampats., Och a,r 'det
sa, ja', da kart jag,gott'saga, 'att den uppfattningen ai'val riktig. ·Oc·h
man kan viiI inte komma ifran att det ar framforallt de .gen6inforda
:och foreslagna atgarde.rna till en· at-stram,ning av den ·ekonomiska· 'poli
tiken som har haft en psykologisk verkan,.som hal' skrtfvat·ner forvant-
njngarna sa att.det har blivit.en mera not-lilal:puls.· .: ..,
::.-.:Men detta forhallallde kan ju omojligen..foranleda att ·vi nlf sa·get':

R-iskep .. iir over,. nti kan'vi.:lata det·basa, 11u~::kan:vi-::sla'ppa efter·.~Ty,·:det
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skulle val bara betyda att vi fiI)ge ~n ~teruppbIQm.s~~.ing av .de langt
gaende forvantningarna pa inkomstokningar,' 'vinstokningar, loneok·
ningar och alIt det som har ingivit oss farhagor for att vi kanske rakar
ut for risken att fa ramen for vara resurser sprangd. .

Jag tillater mig att ge en litensammanfattande"hiid 'avhur jag ser
utvecklingen intill nu.

Vid denna tiden forra aret radde det otvivelaktigt i naringslivet en
ganska langt driven pessimism. Foretagarna sag morkt pa framtiden.
Hoga kostnader, svarigheter att salja, ingen lust att investera. Man
raknade i sjalva verket med att det i d~n priy.at~ s~kt!Jrn sku~le k9m·
rna 'att bli en minskning av investeringarnas st6rlek.···'· .

Den pessimistiska bilden ~uddades sedan ut, o~h nar vi kom fram
till somm·aren hade .den fornytts i en .ga'nska glad optimism.' Orsaken
till detta var val att den fruktade ytterligare dampningen av konjunk
turen i Forenta statern~ aldrig blev av.oeh all man. har hemma upp
tackte att det gick alIt liittare. oeh lattate· att salja till. utlandet. Det
vac~te .forvantningar om.okad produktion, om .hogre. vinster:.och natur
ligtyi~ ocksa .en okad lust att investera foratt.utvidga oeh rationalisera
och pa det sattet skapa forutsattningar· for. en ytterligare okad .produk
tion. Dessa forvantningar spred sig till manga omraden..De 'spred sig
ocksa till arbetsmarknaden oeh skapade dar forvantningar :om langt
gaende lonestegringar. :;
. .Det var .pa det sattet .som d'et .upps~od ri~k· for"att vi skulle kunna
fa·en u.tveck~ing mot in~lation, risk for att anspraken fran 'skilda hall
skulle komma att uppfyllas L.en sadan utst.raekning. att de gi-ck ntover
resursernas ram.
".. Det var, i ~en situ~tionen som. regering oeh, riksbank b'orjade att
,pl.anlagga en sk.arpning :av den ekonomiska politikeri.Det .framkoIl).
.~a:: sma~ingorn ett system .av .atgarder pa bred. front, avhogst olika
karaktar, oeh med hogst olika verkan oeh verkningssatt. Vi til1at ,oss
att papeka att de inom naringslivet, 80m hade poekat pa oeh dromde
o~ a~t fa .hojda tullar, inte hade nagra sadana att vanta, ty··konjunk
~llre~ var li,lltfor: god for. atl 'man. skulle kunna tillata sig .,detta·. Vi
tillat .os~ ocksa att. saga,. atl nagon utsikt att.·fa en. sankt foretagssk~tt

:fanns det inte heller, utan fastmer kllnde .man ·vanta en 'omlaggning
:~~m ledde till en storre bundenhet-an' den som.· ha:de .ratl:' fore det nu-
.ya;rande.. pr.ovisoriet. _
....:. Det ::vidtogs .atgarder for :okning' a·y· konkurrensen·~.·,En'mycket stor
del. av: dollarimporten' slapptes: fri for ,att ·man skulle lata' de lagre
amerikanska priserna..pressa 'pa vara··:·priseroch:darmed· oeksa pa
m.aJginalerna~ :Prisk.ont.rollna~nden o~ade' sin :aktivitet f.or. attocksa
:fran":sitt: .hAll.krympa samma.n .marginalerna, .minska· vinstmojligheter-
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na oeh pa det sattet skapa en motvikt mot .de langt gaellde forvant·
lllngarna.

Vi bestamde.oss for att det.skulle genomforas en kreditatstramning.
Den hal" genomforts i tva steg.· Det forsta 'var upplaggandet av det
stora' statslanet till en 'rantesats som lag en halv proeent over 'den ·d!
radande .rantenivan. Det .drog in myeket stora summor ifran b.ank·
systemet till staten. Detta forsok till minsklling av utlaningsmojlig
heterna fu.llfoljdes 'genom de forhandlingar som riksbanken hade med
a£farsbanker, sparbanker oell forsakringsinrattningar for att fa till
stand dels en okad Iikviditet - okade kassareserver i affarsbankerna
- oeh delsoverenskommelse om enviss atstramniug av krediterna.
Byggnadsl"egleringen skal"ptes for att skapa minskade investeringar
pa den kallten, oeh det foreslogs en investeringsavgift ocb en 'sarskild
bilavgift, fol"slag som nu ligger i riksdagen for ett nara avgorande..

AlIt detta som jag nu i korthet hal" omnamnt val" alltsa atgarder
80m riktade sig. mot den privata sektorn i llaringslivet. 1\1en' det ar
klart att det iute kunde fa vara sa att man bara tankte pa den 8ektorn.
Den o£fentliga. sektorn ar numera sa betydande oeh spelar en sa
stor roll for samhallsekonomien att det skulle vara meningslost att
lamna 'den utanfor. En aterhaIIsamhetfick skapas dar via -budgeten,
men budgeten 'ar en trog apparat, som langsamt kommer igang och
som verkar forst:sa smaningom. Den hudget som nu ligger j- riksdagen
far ingen verkan.· forran fran och med den I nastkommaride juli, och
det val" for .att. i .detta· troga tillstand fa nagon rorlighet 80m regeringen
hestamde sig for att gora· elt bestallningsstopp for de statliga' verken
o~h· darigenom forskjuta och fordroja bestallningar oeh eventu·ellt
fa utront om det fanns nagot till vilket det var anslag beviljat som
kunde vanta.

Men nu ligger budgeten for nasta ar, statsverkspropositionen,. -pa
riksdagens bord, oeh vi kan val sagaatt den hal" fatt en pragel av
aterhaIIsamhet. Den ar i vissa avseendell iute aIls sa markvardig~ Om
man haIler sig till gallande regler. for budgetens uppbyggande' sa
kan man saga att driftsbudgeten ar statsfinansiellt balanserad, men
med ett stort frageteeken·. Inkomster oeh utgifter sIal" tamligen jamnt.
Det blir ett Iitet overs~ott, men det heror pa att det blir overskott av
automobilskattemedel nu i borjan av femarsperioden, oeh detar. alltsR
egentligen inte:.pengar, 80m star t.ill forfogan~e for den allmanna bud
geten., som hildar: overskottet. Vidare 11ar vi· inte raknat med nagra
lQIiehojningar for de -statsanstaIIda, men alltid blir det- ju nagot dar;
det kan:· man· 'inte se bort ifran, .o·m man skall :vara realistisk oeh inte
bara 11ypotetisk.Det far sin- verkan, ty riksrakenskapsverket :hal" i
sin in·kotrlstbedomning raknat m~d·'~n ViS8 allman lijnestegring. sasom
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en orsak till irikomstokningen i ·statsbudgeten. Det ar aiideles~for tidigt
nn att saga hur budgeten kommer att se ut nar den skail forvanqIas
till ..en. riksstat'··av··:riksdagei'l. Det'ar ju' fortfarande: nara fyra m·an·cider
kvar; 'oeh' det ,Qander alltid en hel del som gor att man' inte' kiln ,hi,
nagot "fardigt omdome nu.· Jag viII bara saga, att om man' ser pa
utgiftssidan kan luan inte pasta, att driftbudgeten verkar aterhallande~

Utover, de 'utgiftsokningar·:.som ar: automatiska, beroende pa tidigare
riksdagars beslut;·.har det blivitutgiftsokningar.pa 45 miljoner kronor~

nagonting' som motsvarar val en 'halv proeent av' omslutningen. Det
ar' alltsa inte 'sa 'myeket sam man' har offrat for riya andamal.·

:. Men' om, ma,n yill mata budgetens roll sasom en stabiliserande faktor
i ,samhallsekonomien, da skall man kanske inte stirra 'pa ·driftsbud..
getell utan forsoka att· ta hansyn till ,hur det kassamassiga utgi£ts~

overskottet staller sig nar man' lagger samman bade driftsbudgeten'
och 'kapitalbudgeten~ Dehorn': vi gOl4 det oeh jamfor' med den "·nu
Ioparide budgeten ''Sa visar del. sig att detta utgiftsoverskott kommer
att:"sjunka fran. 1 700 miljoner kronor tjl1'550 miljoner. Det ar klart
att vi- inte·heller skall saga att det hal~ ar ett fardigt raknestyeke. Det
ar~ klait att ocksa. detta kan komma'~att forandra sig. under de fyr~t

manacler sam ar' kvar, men' hurvi an' 'sei~ detta sa far vi anda sia fast,
att.·:h~r ·har skett nagonting. Har har blivit ett. myeket.starkt sjunkande
utgiftsov.erskott., . och· att detta>' :kommer att ha' en" atstranlande "effekt
ai.' ·val,. gariska. llppenbart. Ett ann.at· uttryek for .gamma sak, ar; aii
stat,ens lanebehov kqmmer at.t radikalt minskas for' .nasta budgetclr.· '.
.·.. ·:Jag· sk~lle' kanske fillagga att detta miliskad'e lanebehov pa"llOO'il
1200, miljoner kronor ju har skapats: dels genom' att man har trangt
tillbaka de' statliga investeringarna i nagoli man, dels genom att del
finns tillgangliga avskrivningsmedel oeh dels genom att vi fonderar
med.el··som ·kommer1 in i statens skatteuppbord' men 80m i sjaiva verket
ar. peng.ar som ·kommunerria skall ha langre frame Det ar detta som gor
att vi ·har, kUnhat komina -i detta, lage.'
: .Men lik~.oin jag forut·.'ytti~ade att det val inte ar den privata sektorn

80m skall svara for helaatstramningen', utan att aven den· statliga sek~

torn' skalI· vara. 'med, sa kan ja'g 'vanda" pa kuttingen oeh saga, atf det
ra'cker 'inte medderi statlig{l ·en.ba'rt. Jag skall ga tillbaka, igen till deli
privata sektorn.
·~·Har gallei~ det\ 'egelltligen 'att hiilla tillbaka' efterfrageokningen fot

hade··:ko.nsumtioil>och: inv-estel-ingar.: ·Men;·det iir inte Iatt att halla till~·

baka konsumtionen. Def ai4 \.inte' latt- 'att; .finna l1agra ;medel fotdet. Jag'
vet jll' att In'-an sager; att .det·:kIarar ·man: 'bra genom··:att oka.:.:sparalidet~

Jag ·.skall: inte~.·~lls ·har ta': upp :till· 'di'skussion de mojlighete'r "~Oin karl'
f-oreligg~:. for~ att, :genom. ': statliga ingrepp oka:det ··persoriliga. spa-randet~·
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Jag viII inte bestrida att det finns metoder. Jag ar emellertid ratt
skeptisk mot n10jligheterna att dar astadkomma nagra underverk. Mell
jag skulle i alIa fall vilja sla fast, att aven om man kan oka det per
sonliga sparandet sa ar det ju en process pa mycket lang sikt, och
det kan inte fa 11agOn inverkan i det korttidsperspektiv, som vi for
narvarande hal'. Det kan. alltsa inte anvandas for losning av dagens
!Jroblem, att radikalt minska efterfrageoknil1gen. Oeh jag tror val att
vi oeksa kan sla fast att man aldrig med ett okat sparande kan losa
ett akut problem, utan det .blir en langsiktstrend, 80m val inte far
llagOn storre inverkan pa de snabba oeh korta konjunktllrSVangning
aTna.

Ja, da skulle man kanske kunna tanka sig att genom okade skatter
dra in kopkraft oeh pa det sattet minska efterfragan, fa folk att tvangs
spara at staten. Det ar inte nagon latt uppgift i dag, nar alIa talar
0111 sankta skatter. Det ar nagonting som alIa viII, att skatterna skall
sankas. Och till oeh med jag sager: Skall vi inte sanka skatterna? Nar
vi har rad till det sa skall vi gora det pa samma salt som vi, nar vi
hade rad, inforde forbattrade folkpensioner och inforde sjukforsiik
ring. Regeringen kommer med forslag till denna riksdag som medfor
en myeket blygsam skattesankning for ar 1956. Det galler ett hundra
tal miljoner. Vi hoppas att vi skall kunl1a komma till nasta riksdag
lned ett forslag om en langre gaende skattesankning for 1957. Men
jag llndrar anda om det inte skulle vara felaktigt tankt att for 1955,
l1ar 11lan riskerar att det blir for stor efterfragal1, ge sig pa en skatte
sallkning. Ty de skattesankningar som vi i dagens politiska lage kom
mer att gora, de kommer hogst obetydligt att oka sparandet. De kom
mer i myeket stor utstrackning att oka konsumtionen, eftersom de fram
for alIt kommer att med de stora beloppen traffa de mindre inkoDlst
tagarna, som alltid hal' myeket trangande behov att tillgodose. Jag tror
att vi utan vidare kan sla fast, att det inte lar finnas nagon med en
stallning i det politiska livet - ja, kanske nagon enskild person, men
kl1appast l1agot parti - som pa allvar skulle vilja ga in for ett skatte
progran1 som skulle innebara en sadan skattesankning som skulle leda
till ett verkligt okat sparande.

En liten skatt har vi i alIa fall foreslagit, och det ar en avgift pa
bilarna. Det ar en punktskatt, men den ar riktad mot den del av kon
sumtionen som ar starkast i stigande, oeh den kan val pa det sattet
prineipiellt forsvaras.

Oeh sa har vi riktat en uppmaning tilllontagarna att se verkligheten
sadan den aI", se hur begransade resurserna ar oeh ta sin del av an
svaret. Man kan naturligtvis saga, att det ar ju· bara en from upp
ll1aning. Ja, men den har haft sin psykologiska verkan, det har vi
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otvivelaktigt markt llnder sista tiden, oeh den har nog darfor oeksa
haft sin betydelse.

Detta Iedel' nlig till att mall 11ar det galler den privata sektorn
liksom nar det galler staten framfor alIt far inrikta sig pa att halla
tillbaka investeringarna. Jag vet ju att detta av manga betraktas som
ett brott mot den helige ande. Man driver jll garna den laran, att
investeringar oeh rationaliseringar alltid ar nyttiga. Men det kan inte
vara nyttigt att forsoka. gora rationaliseringar oeh investeringar utan
att det finns tillgangliga resurser. Man kan inte oka produktionen pa
annat satt an genom att satta in okade resurser, oeh finns det inga
sadana att satta in sa blir forsoken skadliga och icke nyttiga for den
framtida utveeklingen.

Det ar pa detta omrade som vi for Val" del hal" tankt ass att vi skulIe
skapa denna atstramning genom kreditbegransningar, genom byggnads
regleringen oeh genonl investeringsavgiften. Vi forsoker alltsa dar ell
flersidig paverkan.

Jag hal" nog sett det - oeh q.et hal'" ni alIa - att aven de, sam
anser att det finns risk for en farlig utveckling och att det darfor ar
l10dvandigt att vidta atgarder, i a~l£ fall kritiserar det av oss fore
tradda programmet. Det gor man myeket enkelt med slagordet: Pen-·
'ningpolitik i stallet for regleringar!

. Med penningpolitik menar man val naturligtvis da manga ting,
mell den springande punkten ar ju~ det som nlan kallar for den rorliga

. rantan. Oeh jag ar inte del1 som skulle sta hal' och saga att en rorlig
ranta saknar betydelse. Det gar den visst inte. Om det t. ex. ar sa att
man skall forsoka att genom overenskommelse med affarsbankerna
binda kassareserver oeh skapa knapphet pa medel for utlaning ar det
ju klart att man hal' ett storre svangrum om man kan understodja detta
med ranteforandringar, oeh likasa nar det galler att genom olika
slag .av marknadsoperationer tomma banksystemet pa pengar ar rorlig
het i ralltan naturligtvis ocksa en mycket nyttig foreteelse.

,Men hal" nu statsmakterna latit bli att i det nuvarande laget an
yanda en rorlig ranta? Nar det till exempel gallde det langa lanet
skedde ju en rantehojning pa detta lan, en forandring av rantesatsen
som otvivelaktigt gay resultat. Nar det galler andra marknadsopera-

. tioner fran riksbankens sida ar det ju llppenbart att den okade diffe
rens som hal' tillatits nlellan den langa och den korta marknaden har
sin betydelse, och det hal' tagit sig llttryck i att skattkammarvaxel
rantan hal" hiillits nere och kanske pressats tillbaka, under det att

" rantan pa inteckningslan och andra liknande Ian hal" okats med en
tiondedels procent.

Kanske nagon sager att en tiondedels procent ar ett lojevaekande
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tal. Det ar det kanske, nlen jag hal" ju fatt hora det predikas BU i flera
ar, att det ar just de dar Sina hOBleopatiska doserna som ar sa bra.
Onl jag dessutom tillagger att rantebildningen for affal"skreditel"na
hal" lamnats alldeles fri fran riksbankens sida sa kall Ulan val iute
saga annat an att de atgarder som har vidtagits for ali skapa stranlhet
pa kreditnlarknaden hal' understotts av en ranterorlighet..Och anda
hoI' jag nu standigt att alternativet till regel"ingens politik: ar rorlig
ranta.

Det tvingar mig att riu som sa ofta forI" stiilla den fragan: Vad ar
dli en rorlig I'anta? Nar det iute iiI' det, att rantan ror sig pa luanga
omraden och pa olika satt, vad ~r da en rorlig ranta? AI' det inte
.sa att luan egentligen viII begl"ansa hegreppet rorlig ranta till det om
rade dar rantan skall verka som en kostnadsfaktor, dar rantan skall
fordyra investeringarna och nlinska lusten att utvidga ocll rationali
sera? Ja, det ar det val, eftersom det ar det enda som ar kvar, savitt
jag forstar. Pa den punkten hal' vi den llppfattningen, att dar
ar investeringsavgiften hattre.

Den ar battre dar£oI' att den hal' en mycket starkare initialverkan.
Man kan Iagga pa en investeringsavgift med relativt kort varaktighet
oeh till en hojd som ingen rantestegring kan konkurrera med. Det ar
icke politiskt nlojligt att genomfora en hojd ranta som kan k:onkurrera
TIled investeringsavgiften. Tank er bata om IIi sklllle hoja. rantan ett
ar! Hur ll1ycket skulle ni beho'va hoja den pa 'obundna Ian for att den
skulle bli lika starkt verkande som den foreslagna il1vesteringsavgif
ten? J0, lued 12 procentenheter. Galler det bllndna Ian pa inventarier
lned tio ars varaktighet behovs det 2 a 3 procent. For inventarier
Ined 40 aI'S varaktighet behovs det 1 procent. Det ar ingell som med.
rantan kan skapa en sadan motvikt.

Vidare ar det sa med investeringsavgiften, att den kan inriktas pa
de Omradell dar man viII skapa ett aterhaIlal1de tryck. Rantestegringen
drabbar alIt. Dell drabbar ocksa sadant som luan inte onskar skall
drabbas. Det finns ingen som sager att vi med en l"antestegring skaII
oka kostnaderna for bostadsbyggandet. AlIa sager, att om vi hojer
rantan far vi sllhventionera bostadskostnaden.

Kan man med en rantestegring minska statens verksamhet? Rante
stegringens statsfinansiella hetydelse ar alltfor I'inga for att den skllIle
ha en sadan verkan. Dar maste andra krafter sattas in, och det kan
l1lall val i stort sett ocksa saga om kommunernas investeringar.

'Vad star kvar? J 0, den privata sektorn, de 40 procenten av investe
ringsverksamheten. Det ar for att skapa en aterhallande kraft dar som
Ulan skulle gora ell rantestegring som skulle verka fordyrande och
darn1ed minskande pa lusten. Kan det verkligell vara sa lan1pligt att
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driva Upp kostnaderna i hela det ekonomiska livet, bade pa driftskost
nader oeh investeringskostnader, bade i affarsmassig verksamhet och
i ieke affarsmassig'verksamhet, i den privata oeh den offentliga sek
torn, bara for att man skall na det rent praktiska syftet att fa en ater
ha.llsamhet betraffande det privata investeringsomradet?

Bade rantehojning oeh investeringsavgift ar generella medel. Nar
man kallar investeringsavgiften for en reglering sa ar det ett miss
bruk av spraket. Ing~ndera ar nagon reglering. Bada sIal" blint, som
.alla generella medel ·gor. Rantehojningen sIal" drifts- oeh investerings
utgifterna lika. Foretag som ekonomiskt ai samre stallda drabbas
hardare an ekonomiskt battre stallda. Foretag som kan sjalvfinansiera
-sig drabbas i myeket liten utstraekning. ~Investeringsavgiftenkanmera
specialiseras. ,Dalig konjunktur for ett foretag skapar en naturlig be
11agenhet - det fiek vi se praktiskt pa hosten 1953 for hela narings
livet - att skjuta llpp en investering, att inte ta den. Investerings
.avgiften upprnanar foretagare direkt att gora det, och samtidigt blir
det ieke nagon ranteforhojning - i varje fall icke av den anledningen
- pa deras driftskrediter. l

Man sager att regeringens politik~ar ryckig, och da menar man val
l1armast investeringsavgiften. Den i hal" man haft i tva are Sedan hal"
dell varit borta ett aI', och sa konimer'den igen. Och visst ar det sant
att det ar olagligt. Inte skall jag saga att det dar ar nagonting som
ar bra. Men ar rantehojningar, ~orn ar avsedda att fordyra investe
ringar oeh rninska lusten att investera under en konjunkturtopp,
mindre ryckiga onl de skall foretas sa att det ar nagon mening lned
dem? Om rantan skall stramas at oeh sankas, fran rnanad till manad,
ja, fran vecka till vecka, som nagon nyligen hal" yttrat offentligt, da
blir det val i alIa fall en roliger dans.

Ryckigheten hanger ju samman med konjunkturreaktionerna. Som
jag for1It hal" visat sIal" de snabbt over fran en mork pessimism till en
ljus optimism, oeh i fullsysselsattningssamhallet ar marginalerna sma.
Dar ar darfor oeksa snabba ingripanden nodvandiga.

Jag viII visst intesaga att de' metoder som vi anvander ar idealiska.
1'vartom, lnen vi tycker inte precis att vara kritiker hal" funnit nagra
sam ar bEittre. Vi tror' att de i viss man lever kvar med sina forestall
l1ingar i ett sa~hallesadant det val' pa guldmyntfotens tid. Men vi far
val hoppas att vara erfarenheter skall leda till alIt battre och battre
Inojligheter att skapa metoder sonl gor det mojligt for oss att i det sam
halle vi nu hal" kllnna korrigera konjunktursvangningar oeh forhindra
att vi i konjullkturtoppar drivs over resursernas ram oeh rakar ut for
en penningvardeforsamring.
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- :-Ordforanden: Styrelsen for Nationalekonollliska foreningen hal' var
je llyar bekynlmer for hur den lanlpligen skall kunua narnla sig finans or

,riiinistern ..for att forma hOllom att halla ett foredrag kring arets stats-
yerksproposition, och dessa bekynl1ner hal' _val snarast okats sedan
st~~sradet Skold _blev finansminister, ty vi vet att hall ar ell hard for-
~_andlare. I ar gick det emellertid till Val' glada averraskning lattare an
vanligt. Vi fann att finansministern i val'je fall inte val' obenagen, oeh
k~nske nastan val' angelagen att komma till denna farening. Vad or
s-aken till detta kan val'a har jag itlte lyekats fullt utrona - det kanske
-fl'anltiden kOlnmer att utvisa - nlen jag hoppas i alIa fall att en av
anleclningarna ar att han hal' komnlit till okad insikt Oln vardet av att
pa detta satt ~orilma i kontakt med en ekonolniskt intresser-ad, icke
politisk .allmanhet, och jag kan forsakra honolll att fol'eningen a sin
sida ar mycket tacksam for att han hal' velat halla detta fore·
drag liven i are

-Harefter yttrade:

Bankdirektor Jacob Wallenberg: Jag har, nar jag lyssnat pa finansnlinis
tern, kanske fatt en kansla av 'att finansministern trots alIa vackra ord Oln

sparandet anda inte riktigt satter sig in i hur viktigt det ar. Man far hora att
det ar sa svart att fa fram detta sparande. Man far hora att det d.rojer sa
lange innan -det verkar och att penningpolitiken inte heller ar n£igot bra
mede!' Man far litet grand den kanslan, att pa grund av allt detta tj anar det
just ingenting till att gora nagonting for sparandet.

Finansministern talar vidare om penningpolitiken, oeh han gor det pa ett
satt, skulle jag vilja saga, sa att det nastan vattnas i munnen pa nlig. l\1an
skulle ju tro att har drivs en atstramande politik. Men jag kan inte hjalpa,
att nar man ser bakat finner man att det inte ar sa. Visst finns det ryekiga
ansatser, men man gar alltid tillbaka till det gamla, oeh jag ar naturligtvis
radd for att det kommer att handa igen. Det skulle Inyeket gliidja mig om
jag tog fel pa den punkten.

Jag har ocksa fatt det intryeket, nar finansministern talat onl skatter eUel'
avgifter - de rna vara generella eller punktskatter - att finanslninistern
lever oeh handlar for dagen. Jag saknar en langsiktig politik uti detta. Den
enda trad jag kunde finna var en forklaring om att finansministern onskar
halla penningvardet stabilt. Jag kan val forsta detta efter de erfarenheter SOlll
finansministern maste ha haft pa detta omrade.

Jag skall nu inte tala Oln de olika problem som finansll1inistern tog upp,
utan .j ag skall Inest sysselsatta mig med investeringsavgiften. Vi kanner ju
till hur Uiget var under 1954, och vi kanner till prognosen for 1955. Ser vi
tillbaka nagra ar - vilket man niaste gora 0111 nlan skall fa en bild av laget
- ar det ju alldeles tydligt att konsumtionen standigt oeh i stor utstraekning
hal" vuxit. Det ar lika tyd,ligt att de offentlig~: investeringarna hal" vuxit.
Daremot ar tendensen mindre enhetlig for de privata investeringarna, om jag
undantar okningarna i trafikmedel under 1953, och for exporten. Under aren
1952 och 1953 var de ganska stabila oeh giek ner en del. Det ar ganska natur
ligt attde ar Inera konjunkturkansliga.
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Nu vet vi att vi far en lonestegring i ar, aU vi behover en storre produk
tiollsokning an den okning pa en och ~n halv milj ard sonl jag tror att national·
budgeten har raknat nled, onl vi under 1955 skall fa balans. Jag skulle nog
oeksa tro att investeringarna dar kanske ar uagot snavt raknade. Det finns
ju ingen som idag kan saga om vi kan fa fram en sadan produktionsOkning
SOin vi behover, Inen jag forul0dar att man ar ganska ense om att alIt skall
goras S0111 kan goras for att oka produktionen, forst oeh framst med begag
nande av de investeringar SOin finns. Men eftersom var arbetartillgang ar
begransad, InaSte vi nog oeksa ha - jag skall anvanda det ord som jag hade
ett intryek av att fillansministern litet forlojligade - rationaliseringar, oeh for
det behovs ju sparallde. Jag kommer alltsa till att det finns ett behov av
sparande.

Nu ar Inan ju radd for att den i oeh for sig Inyeket valkomna konjunktur
forbattringen under 1954 skall sla over i en atminstone partiell overkonjunktur,
att vi skall fa valutaforluster och prisstegringar, arbetarproblenl. Man gor sig
ouekligen da den fragan, hur vi har kommit i det Higet. Jag skulle forneka
nlig sj alv Oin jag inte svarade: Jag tror att penningpolitiken har ett stort
ansvar. Jag vet att finansministern tycker att denna min installning ar ensidig..
Jag tillat mig ju redan forra aret att pa d~tta stalle saga att jag hade den
uppfattningen, att var penningpolitik baddade for en ny inflation. Jag tyeker
att riksbanken skulle ha lninskat likviditeten tidigare under 1954 an vad som
skedde. Jag skulle viIja saga sonl jag fror att jag sade for ett ar sedan, att
lnan skulle ha borjat Ined det i slutet av 1953. Det ar ju en gammal oeh kand
sanning att en hogkonjunktur skall ~romsas i tid.

Vad gjorde nlan nu under forra ~ret? Jo, l11an stiftade en lag, och man
gj orde rekolnlnendation angaende kassareserver. Visst ar kassareserver en
nyttig sak for bankerna, det vill Jag som bankdirektor inte pa nagot vis
forneka. Men nar kassareserven gors sa att den lanas ut till staten oeh anvands
for statens utgifter, da fragar jag n1ig on1 den har nagon inskrankande verkan
pa likviditeten. Jag skulle vilj a saga tvart om. Bankins-attningarna vaxer sa
lange som staten lanar i bankerna. Ett enskilt foretag forvandlar sin bankskuld
till ett obligationslan, nar en investering eUer anlaggning fullbordats. Dar
igenoln nedgar bankernas utlaning, men ocksa deras inlaning, det vill saga
alhnanhetens tillgodohavande. Men om staten - oeh dar sparar jag litet grand
av riksdagens lagrantedirektiv - fortsatter att lana hos bankerna, da okas
alhnanhetens banktillgodohavande oeh likviditet.

Na, detta blev nu i hostas tydlig~ for staten, oeh da emitterades det obliga
tionslan SOin finansministern namnde. Jag skall nu inte har ga in pa det satt
pa vilket upplaggandet av detta Hin skottes. Men atstran1ningen som kOlTI

mildrades ganska snart, och nag fick vi det intrycket i bankkretsar, att aven
nu segrade till sist den relativt stela Higrantepolitiken. Endast en obetydlig
ranteokning accepterades. Man lade upp ett fyraprocentslan, men man dre,;
upp det over pari, sa att det idag ger ungefar 3,70 procent. Det ar en politik
sonl ar svar att fol j a. Med hj alp av riksbanken okades marknadens likviditet
bland annat for att n1an skuUe kunna driva ned rantan. Darfor staller man
sig naturligtvis den fragan: Ar lagrantepolitiken sa helig 'att man hellre vill
riskera en ny inflation an lata riksbanken effektivt och slnidigt vara ett stcd
for bibehallande av den ekol1omiska balansen?

Nu fore:3Hlr rcgeril1g~n~ Jor att forhindra att en alltfor stor investerings-
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okning skall rubba den ekono.miska halansen, bland annat en investeringsavgift
ph privata investeringar. Jag vet att detta bara ar ett led i ett storre samman- .
hang, men jag skall nu sarskilt sysselsatta 11lig lned denna avgift. I de privata
investeringarna ingar utom bostadsbyggandet, som inte berors av avgiften, de
produktiva investeringarna for industri, handel oeh sjofart. Offentliga investe
ringar, sonl oeksa till en del ar produktiva, jamte bostadsbyggande kunna
hegransas ph annat satt. Det ar klart att ekonomien rubbas OIU igangsatta
il1vesteringar overstiger sparviljan, lnen balans kan man ju na inte bara genom
att skara ned investeringar, utan ocksa gellolll att forsoka fa upp sparandet.
Vanligen far luan ga en medelvag. Man ll1aSte med alIa 11ledel fa upp sparandet
och skara ned de lninst vasentliga investeringarna. Det finns i ett dynamiskt
samhalle vagande skal for att forsoka fa upp sparandet.

Allmanheten har vant sig att se realinkomsten forbattrad oeh konsumtionen
okad. Hojda loner kan man bara betala genom fortgaende rationalisering.
okad konsumtion oeh okade investeringar fordrar okad produktion, som i sin
tur kraver investeringar. Den moderna tendensen inom naringslivet pekar mot
en alIt Iner komplieerad oeh dyrbar produktionsapparat. Man maste folja
nled utveeklingen. Var skulle vi vara i en konjunkturnedgang, nar konkur
rensen hardnar oeh vinstmarginalen krymper, om vi hade en 111indre modern
produktionsapparat? Jag tror att det bleve svart att uppratthalla sysselsatt
ning.en oeh att tendensen kanske skulle ga nl0t ekonomisk autarki oeh sankt
levnadsstandard.

Jag formodar att finansministern raknar In~d att investeringsavgiften skall
bli kortvarig. Jag har svart att forestalla mig en sadan avgift som en langvarig
sake Ingen vet hur langvarig den nuvarande konjunkturen kommer att bli.
Den litet oenhetliga overkonjunktur, som kanske hotar oss, ar enligt min
uppfattning till stor del hemmalagad. Motsvarighet finns i vissa Hinder, i andra
finns den inte. England hor mojIigen till de £orra. Dar har diskontot nyligen
hoj ts. Men nagon investeringsavgift har jag dar aldrig hort talas om. Till
de senare hoI" USA. Dar hoppas man att konjunkturforbattringen, som inte
visar nagra teeken pa overdrifter, skall fortsatta oeh hli langvarig. Central
hanken foljer dar upplnarksalnt utveeklingen. 1956 ar valar, oeh sakert
kommer man att gora alIt for att halla de goda tiderna vid Iiv over det aret.

Lat oss nu anta att finansministerns syfte att uppna begransning av de
produktiva investeringarna skulle komma att resultera i balans, vilket givetvis
tar nagon tid, ty kontrakterade investeringar berors inte. Jag skulle oeksa viIj a
gora det kanske inte alldeles orealistiska antagandet, att kravet pa battre loner
med atfoljande krav pa okad konsurntiol1 oeh produktion kommer att fortsatta.
Sa snart hindret, investeringsavgiften, tas bort, vilket kanske blir faIlet sa
fort vi har kOlnrnit i balans, okas investeringsaktiviteten, som del kanske oeksa
skall ta igen det forlorade. Vi kommer da antagligen ater igen ur balans oeh
far val da tillbaka avgiften. Jag skulle viIj a fraga: Skall vi da halla pa att
hoppa i oeh ur en investeringsavgift? Sarskilt befordrande for kostnads
sparande planering blir inte det systemet. Jag {orstar iute hur nagon varaktig
halans skall kunna kOlnma pa den vagen. Den ar for negative Den viII skara
ned for 111yeket, oeh den tar inte tillraeklig hansyn till behovet av okad
investering, okat sparande, okad produktion.

Nu kan det naturligtvis ocksa tankas att efterfragan pa produkter ar sa
stark att foretagen hellre hetalar avgiften an hegransar sina investeringar. I
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sa fall hetyder den en hojning av kapitalkostnaderna, oeh om jag forutsauer
att penningvardet forhlir stahilt sa maste den fordyringen biiras av foretagaren.
For var exportindustri betyder avgiften ett handikap i konkurrensen med
utlandet. Jag fragar om detta ar sa valbetankt, om vi inte har aHa skal under
nuvarande konjunktur att oka var valutareserv. Utveeklingen av valutareserven .
har under de sista manaderna gatt nedat. Saluma ar forhallandet for vara
redare. En svensk redare skall betala investeringsavgift, men en utUindsk
betalar givetvis ingen, inte ens am han bestaller ett fartyg i Sverige och kanske
far en stor del av finansieringen ordnad har, men bada skall konkurrera pa
samma hav. Jag vet inte om Sverige, savida det skulle fortsatta pa detta satt,.
kan hAIla pa att betala de hogsta arhetslonerna i Europa.

Nu. framgar det av propositionen - och det namnde ooksa finansministern
- "att investeringsavgiften i Hkhet med andra skatter kan, pa samma satt som
en rantehojning, utnyttj as som ett generellt aterhallande moment for foretagens.
investeringar". Meningen med avgiften uppges vara att astadkomma e.' sadan
be~ransning av investeringarna att den ekonomiska balansen och prisstabiIi
teten bihehAIles. Man far det intrycket att investeringsavgiften skulle vara
nagon sorts ersattning for en rantehojning. Kanske just diirfor att man viiI
hAlla fast vid den stela lagrantepolitiken soker man ett medel som kan anvandas
i stillet for penningpolitik. Det ar inte forsta gangen som sa gors i sa fall,
sa finansministern fAr f(irlata att man ar lttet misstanksam pA den punkten.
En avgift pa 12 procent skulle salunda ve~~a prisstabiliserande. Jag har hort
finansministern gora gallande att en raniestegring bland annat medfor att
hyran stiger oeh darigenom leder till o~ade lonekrav och till prisstegringar..
Varfor skulle investeringsavgiften inte ha liknande inverkan, och det i hogre
grad, eftersom beloppet ar storre? Vilket ar ratt? Jamforelsen mellan rantans
oeh avgiftens verkningar ar haltapde. Rantan stiger bara om penning-, respek
tive kredittillgangen minskar. Avgiften ~ eller en skatt - ar helt oberoende
darav. Rantestegringen hlir ett ineitalnent till okat sparande. Det ir inte troligt
att avgiften blir ett ineitament for staten att oka sitt sparande. Penningknapp-·
heten verkar kanske i annu hogre grad an rantan for okat sparande. Rante
stegringen sanker kapitalvardena, vilket avenledes vanligen paverkar sparan-·
det. Avgiften daremot har i oeh for sig ingen sparframjande verkan. Okat
sparande ar ett av de viktigaste 111edlen for den ekonomiska balansens
uppratthallande, jag ar frestad att saga att den ar en oundganglig forutsattning
darfor.

Om vi fasthAller vid Higrantepolitiken - det skulle gladja Inig om sa inte
vore jallet, men jag skulle andA vilja diskutera vad jag tror hander i det
fallet - oeh den darmed sammanhangande penningpolitiken, blir sannolikt
investeringsavgiftens begransande inflytande ringa. Efterfragan pa produkter
skulle fortsatta, sparandet okas inte, men finansieringsmojligheter kommer att
fiunas. En likvid~tetsatstramningskulle medfora en rantestegring; sadant far
ju inte ske. Sannolikt ·kommer under dessa forhallanden investeringsavgiften
att .verka prisdrivande oeh icke som avsetts prisstabiliserande. En rantestegring
daremot sammanhanger alltid med kreditatstramning, och denna hindrar~

just p'a grund av hristen pa pengar, att en prisstegring utloses. Detta bekriiftas
av erfarenheten. Hojda fastighetsvarden och hojda hyror forekommer nar det
ar gott onl pengar oeh laga rantor, men sallan nar det ar ont om pengar och
hoga rantor.
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Nu skulle givetvisen investeringsavgift ocksa verka begransande under forut·
sattning att kreditpolitiken bedrivs sa att dell verkar at Sa111111a hall. ,Menda
n1aste aven foljden av denna politik, namligen en rantehojning, accepteras.
Men under denna forutsattning kan man i dagens Hige fraga, Oln avgiften vore
behovlig. Den har alltid en viss skadlig effekt, den befranljar ej sparandet och
den bestraffar just de viktigaste oeh mest behovliga investeringarna, nalllligen
de som iir erforderliga for hojning av produktionen. Jag ar diir1o.r rlidd for
att vi har aterigen tillgriper ett medel SOln inte leder till malet utan som under
vissa ol11standigheter kan fora OS8 bort ifran det, oeh'i sa fall vore skillet det
vanliga: att rantepolitiken ej far andras. Varfor kan inte penningpolitiken,
sonl verkar bade hiiInluande pa en investering oeh befordrande pa sparandet,
tillatas att fritt fa verka for ekonomisk balans oeh prisstabilitet?

AlIa nledel som befordrar sparandet torde i nuvarande liige begagnas. Skatter
SOln har sin grund i den Keynesska satsen fran 1930..talet, att sparandet kan
bli for start, bor anpassas till nuvarande forhallanden oeh till en modernare
uppfattning om sparandets'betydelse. Jag skulle bara i forbigaende vilja namna
att den hebadade lagervarderingsreforlnen, SOln ju inte ar nagonting annat
an en skatt pa en uppskrivning av varor, det vill saga en skatt pa kapital,
knappast kan sag,as vara annat an antisparande.

Staten skulIe aven kunna franlkalla okat sparande genoln sin utlaningspolitik,
till exelnpel genonl att vid bostadsfinansiering krava mera sj alvfinansiering,
bland annat genom storre alTIorteringar. En amortering ar till stor del en
kapitalbildning, ett sparande, oeh ej en omkostnad. De senare arens hoj da
realloner borde kunna skapa forutsattningar hiirfor.

Jag ar' glad at att mera kunna instamma med finansnlinistern angaende
bilaccisen. Den drahbar huvudsakligen enkonsumtionsvara, oeh en begrans..
ning av konSulntionen ar i nuvarande lage valkommen. Bilislnen har under
de senaste aren kraftigt expanderat. Den drar nled sig utgifter inte bara for
hilar oeh drivlnedel, utan oeksa for garage, servieestationer, vagar m. m.
Utvecklingen har gatt i en takt som anstranger vara resurser. Men for att
accisen skall ha den avsedda verkan fordras, som jag nyss har silkt utveckla,
att penningpolitiken drager at samnla hall. Annars ar det fara vart att den
huvudsakligen verkar prisdrivande.

Det enda jag skulle viIj a saga kritiskt onl bilaceisen ar att da dessa forhal
landen, sonl jag llYSS skildrade, har varit uppenbara i flera ar ar det obegripligt
varfor bilaeeisen togs bort. Men det kanske Inera ar en politisk an en ekono..
misk fraga. Nar den aterinfores sa hade det varit bra om en annan tidpunkt
kunde ha valts, en tidigare tidpunkt, ty en star del av vara bilimportorer maste
redan under hosten binda sig for sin import.

Direktor Albin Jollansson: Jag hade ett behov aU saga nagot onl rantan
oeh rantans verkan. Jag beraknar att vi i landet har varor i lager for eirka
'10 nliljarder kronor. En rantehojning Ined 1 proeent pa 10 miljarder betyder
en utgiftsokning for denl sonl haIler lagren pa 100 Inilj otier. Vilket resultat
111edfor en sildan hojning? Jo, att alla sonl har lager soker Ininska dessa for att
pressa ned kostnaderna. Vad innebar detta? Jo, att man inom handeln saljer
av inneliggande lager av konsul1ltionsfardiga varor, oeh att man inom industrin
utnyttjar halvfabrikat for att minska lagren oeh aven saljer av fardiga pro
dukter och saledes hillIer tillbaka tillverkningstakten, om inte forsaljningen
motiverar 'eHer 111ojliggor en stegring. Detta verkar aterhalla.nde. Vidare inne-
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bar det, att den procent sonl lantagarna far betala i 111erranta, den gal" till
spararna, till deln som sHipper till pengarna.

Nu invander man mot detta, att en rantehojning bara clrabbar de kapital·
svaga lagerhallarna, de ekonomiskt mindre 'val rustade. Mot dem sOln resonerar
sa viII jag saga, att det egentligen ar de valfinansierade foretagen, de S0111 har
pengar, som marker atl det kostar pengar att halla lager, och darfor har de
i regel mindre lager an de SOln har daliga affarer och vilkas ledare kanske
viII fortj ana pa en lagerhallning genoln den prisstegring som de kan vanta.

Jag ville har bestamt framhalla, aM: en rorlig ranta tvingar var och en pa
skilda platser - i norr och soder - att se till att de ekonomiserar med sin
verksamhet. Fortj ansten att sa sker tillfaller inte endast de som ekonolniserar
utan alIa i samhallet o~h da aven spararna. En lagerminskning fran ravarall
till den fardiga produkten betyder mindre folk, mindre lokalbehov, ett Inera
effektivt utnyttj ande av hela apparaten. Jag har valdigt svart att tanka Inig,
att man inte skall vara pa det klara med att det forhaller sig sa. Vilken under
har Inekanism ar inte da rantan, och varfor vill man inte anvanda' den?

Det sagda galler da rantan anvandes som medel att hamma efterfragan. ViII
nlan stegra efterfragan, da far man sanka' rantan sa att det aterigen blir 10·
nande att investera - oka lagren. Med hj alp av rorlig ranta sattes tanke
arbetet och kalkylationsforlnagan i funktion hos dem inom narillgslivet, 80111

direkt paverkar utvecklingen. Deras gemenS3.lnma omdolne ar nog nler palit.
ligt an de resultat, som komlner av att man koncentrerar makten och vetandet
pa nagra fa, som pa ett godtyckligt satt tar eller ger.

Illvesteringsavgiften verkar alldeles forskrackligt obehagligt och inte pa
nagot satt stimulerande. Den ger inte l}agon Inojlighet till smidig anpassning.
Den innebar en kostnadsokning pa anlaggningar man maste fullfolja. Jag kan
peka pa ett exelnpel, som visar att sa'ar fallet. Vi har regeringens och riks
dagens valsignelse till att utvidga Kv~rntorp och Koping. I Koping far vi
betala investeringsavgift for de aggregat SOln vi inte hade skrivit kontrakt pa
vid den tidpunkt, nar forslaget om investeringsavgift offentliggj ordes. Nlen vi
kan .inte kOIDlna ifran att fullborda anUiggningen. Avgiften verkar alltsa i
detta fall endast fordyrande. Jag kan inte se annat an att det ar ett ratt klum·
pigt och obehagligt instrument, dar vederborandes eget omdolne och intelli
genta avgorande inte har det ringaste inflytande. Med en rorlig ranta daremot
satter man alIa ekonomers tankar i verksamhet till atil: verka i ratt riktning.
Far de, SOln har hand Oln naringarna ge ut Iller, sa kommer denna merutgift
till spararna, och de som far rantan pa pengarna, ar nog i regel goda sparare.

Rantan paverkar alltsa naringslivet till ekonolnisering och uppmuntrar spar
samhet.

Herr ordforande! Jag tror att rantan hal' en valdigt stor betydelse, och nog
vore det skoj igt am var finans111inister ville acceptera det som jag tycker ar
~a klart.

.Statsradet Per Edvin Skijld: Jag skall borj a Hled att ta upp nagra av hank
direktor Wallenbergs synpun~ter pa uppkomsten av det nuvarande 18.g.et. Jag
tror att herr Wallenbergs skildring i viss utstrackning grundade sig pa ett
onsketankande och inte riktigt stamde med det verkliga handelseforloppet.

Jag medger garna att det ar manniskornas' ofullkomlighet som gor att vi
kommer i sadana situationer 80nl den dar vi nu befinner oss. Visserligen
sager direktor Albin Johansson, att man inte skall lata ett fatal manniskor
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hestamma utan lata en rantehojning bli nagot slags piller for en okad hjarn
verksamhet hos de manga, men det kravs a andra sidan att staten genoln sin
ekonomiska politik skallforhindra en inflatorisk eUer en depressiv utveckling.
Vill vi att staten skall uppfylla det kravet, kan vi inte komma ifran att staten
oeksa maste ha ett grepp over konjunkturutveeklingen.

Det ar alltscl den ffianskliga ofuHkolnligheten sonl astadkomnlit dagens Hige.
Den primara orsaken var, sasom jag sade i foredraget, en allman pessimism
inonl naringslivet infor konjunkturutveeklingen under 1954.. Man tankte sig
en forskjutning av tidtabellen for genolnforande av planerade investeringar,
och detta skulle givetvis leda till en avmattning av konjunkturen under 1954;.
Det ar ieke osannolikt att de planerade offentligia investeringarna pa
grund darav blev nagot storre an de borde ha varit, men det ar ju naturligt
i ett lage Ined ett sadant ofantligt behov av olika slags investeringar, ett behoy
sonl hal' skapats av det okade valstandet, den salnhalleliga strukturens onlda
ning oeh tiHstronlningen av manniskor till tatorterna. Kunde vi bygga Incr
hostader, vore det naturligtvis nyttigt, liksom om vi kunde anlagga' Iner vagal'
oeh bygga ut fier vattenfall for att tillgodose det standigt okade ·behovet av en
reserv av elektrisk kraft for naringsl ivets forsorj ning. De offentliga investering
arna blev kanske litet for stora, pa grund av att foretagarnas bedomning slog
om oeh de privata investeringarna okade i stallet for att minska, sasom val' for
utsett. Detta ar orsaken till att vi kanske kom i gang litet sent Ined att anlagga
moteldar.

Det forhaHer sig nu inte aIls sa Ined penningpolitiken SOln herr Wallenberg
sade, att staten anvande affarsbankernas kassareserver, sa att pengarna konl
ut i rorelsen oeh hamnade i bankerna igen. Det dar ar val mest ett talesatt.
Staten har ingalunda okat sina investeringar darfor att bankernas kassareser
ver har okat, oeh nagon sadan vaxelverkan som herr Wallenberg talade 0111

finns inte. For nagot ar sedan var det modernt att saga, att staten lanacle kort
fristigt ur bankernas kassareserver oeh att pengarna gays ut i fOfln av investe
Tingar, sa att de giek tillbaka till bankerna oeh penningnlangden okade. Nar
vi sedan lanade pengar pa langre sikt genom att slappa ut det Hinga lanet
fiek vi hora precis samma sak, att pengarna skulle komma tillbaka till bank
systemet oeh penningmangden oka. Hur man an vander sig har luan svansen
hake

Herr Wallenberg talade nagot fortaekt om produktiva oeh ieke produktiva
investeringar, oeh det hal' sagts manga ganger att de offentliga investeringarna
har okat kraftigt, medan omfattningen av alIa ovriga investeringar ar ofor
andrad eHer hal' minskat, relativt sett. Det ar sant, men en undersokning SOlll

vi har gj ort visar, att inga andra statliga investeringar har okat an den mili
tara nlaterielanskaffningen oeh utbyggandet av vagar oeh vattenfall sam! tele
verkets investeringar. Alla ovriga statliga investeringar har l1linskat, relativt
sette Bostadsbyggandet har minskat, oeh de privata investeringarna star kvar
pa den gamla nivan, vilket dock, pa grund av nationalproduktens okning~

betyder att de hal' stigit i absoluta tal.
Xr det sa stor mening TIled att i en sadan situation saga, att vi lnaste sUippa

fram de produktiva investeringarna oeh halla tillbaka de ieke produktiva?
Jag'tror inte det ar mariga sonl vill rekommendera att vi skall Ininska de
militara invester:ingarna med nagra hundra milj oner eller sanka anslagen till
byggande av vagar oeh utbyggnad av vattenfall eller' droj a langre Ined auto~

matiseringen av telefonnatet oeh lata abonnenterna vanta liingre pa telefon.
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- Ja, alIa vill 111an naturligtvis inte lata vanta, naringslivet skulle vjil fa de
telefoner det behover.

Herr Wallenberg erinrade 0111 att vi givit ut ett Hin till 4 procent oeh sade
att verkan av den rantehojningen sedan togs bort. Ja, men hojningen av rantan
gallde ju det lanet, och syftet. var att det darigenom skulle dra pengar ur bank-·
systelllct. Marknaden installde sig sjalv darefter, enar ingen vantade att den
hogre rantenivan skulle bibehallas. Men herr Wallenbergs inlagg visar, att han
just betraktar rantan sasom en kostnadsfaktor. Jag har i mitt inledningsanfo..·
rande utforligt uppehallit mig vid denna uppfattning och har inte anledning att
nu ytterligare· utveckla den. Efter vad jag sade i mitt foredrag bor min asikt
stfl fullt klar: visst kap l11an anvanda rantan sasom en kostnadsfaktor, men
den har da alIa de olagenheter jag papekade: den slar blint och drabbar Oln
raden SOlll man vill' skydda. Jag tycker att rantan sasom kostnadsfaktor ar
ett grovt och hlint verkande medel.

Fran denna utga;ngspunkt ar det givet att direktor Albin Johanssonl:tar ratt
i att en rantehojning kal1 leda till lagerminskning, m~n jag vet inte 6nl det
i nuvarande lage finns sa stor anledning att soka minska Iagren. Det skulle-.
naturligtvis uppsta en depressiv tendens om man sokte fa ned lagerhallningen
fran 10 Iniljarder, 11len det ar inte dar ansvallningen av ekononlien har
visat sig.

S0111 direktor Johanssol1 sade ligger det ocksa stora summor av foretags.·
sparande i lagren, och det vore ju inte nagQt fel i det, om bara inte vart skatte-·
system, sfldant det hittiIls har varit uppbyggt, hade inneburit en stiIllulans for
foretagen att ploja ned vinstInedel i lagerokningar. Sarskilt i tider Iued risk
for internationella prisstegringar kan deita medfora en inflationistisk ansvall
ning av var ekonoilli, och..det ar nog nodvandigt att andra skattelagstiftningen
pa den punkten om vi skall kunna soya lugnt pa natterna. Jag har inget som
heIst intresse av att denna oll1laggning Leder till att naringslivet far ge ut en
del pengar i skatt. Onl det varit Illojligt att astadkolnma en tillrackligt effektiv
omlaggning anda, skulle jag inte ha haft nagonting emot del. Ett litet storre'
skattebelopp under en period av fern-sex ar, kanske nler, ar inte statsfinan·
siellt avgorande.

Bankdirektor Wallenberg har den uppfattningen, att rantan sasom kostnads··
faktor ar en vasentlig del av den ekonolniska politiken. Jag har visat att detta.
inte aIls ar nagot idealiskt eHer ens lampligt medel och att det ar langt ifran
smidigt, och det finns ingen anledning for mig att upprepa vad jag darvidlag'
sade. lnte heller har jag nagon anledning att tala mer 0111 investeringsavgiften,.
men jag viII anda sla fast ett par saker.

Skall vi hoppa i och ur investeringsavgifter, fragades det. Det ar en allvarlig
fraga infor vilken ocksa jag ar djupt bekyn1rad. Jag vill inte i detta ogonblick
uttala mig om huruvida det ar lampligt att flera ganger anvanda en investe-·
ringsavgift av samma kon~truktion som den nu foreslagna. Men skall vi hoppa
i och ur rantehojningar? Dar kOffilner vi in pa en helt annan fraga, fragan OIn
sysselsattningen. Man kan naturligtvis lata rantan vara hog aven nar konjunk
turen sjunker sanlman och pa sa satt skapa en lnarginal av arbetsloshet. Dar·
igenom minskas kopkraften, och det blir lattare att hflUa balans. Det ar denna
politik som fors i Forenta staterna, son1 ingalunda ar nagot fullsysselsattnings.·
samhiille. Att j aUlfora Forenta staternas problel11 l1led vara ar iute till nagon
storre gladje, luen l11an kan darelllot j~mfora vart lage ll1ed Englands. I Eng-·
land har prisnivan standigt stigit sedan 1949, 111edan prisnivan i Sverige slu-
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tade att stiga 1952, oeh prisstegrillgen har nu gatt Hingre i England an i Sve
rige. Den engelska regeringen har ansett en halv proeents rantestegring vara
ett Hinlpligt medel att hejda denna utveekling, oeh det kan ju vara riktigt, men
hara darfor att England tillgriper det medlet ar det inte sakert att vi bor
gora del.

Herr Wallenberg sade vidare, aU investeringsavgiften bara verkar negativt.
Jag forstar vad han nlenar: den leder till en hojning av kostnaderna. Men det
gor en rantehoj ning ocksa, sasom jag har visat. I,nvesteringsavgiften gar ut
over vinsterna, sade herr Wallenberg. Det gor en rantestegring oeksa. Men det
foreligger den skillnaden, att det ar latt att fa en rantehojning att sIll igenom
i priserna, men svarare att lata en investeringsavgift gora det. Vinsterna maste
hallas nere, ty det ar vinstutsikterna som s.kapar den temperaturstegring som
leder till overanstrangning av ekonomien. Del. ar inte., nagot leI, utan tvattonl
en stor fordel fran min synpunkt sett att den atstramning .som investerings
.avgiften skapar gar ut over vinsterna oeh att avgiften ar svar att overviiltra.

Den sista punkt pa vilken jag vill bemota herr Wallenbergs franlstallning
galler sparandet. Jag ar inte Ijurn for sparandet utan inser klart, att icke
minst det personliga sparandet ar en nodvandig forutsattning for vart sam
halIes utveekling. Det personliga sparandet har ocksa vuxit ganska kraftigt,
men ingenting ar sa gott att det inte kan goras battre. Nej, jag ar bara skeptisk
hetraffande mojligheterna for staten att med rimliga medel skapa en okning
.av sparandet. Om vi gick over till ett skattesystem med mycket liten progres
sion oeh Hit de stora inko.msttagarna behalla mer av sina inkomster, skulle
naturligtvis sparandet oka, men det skulle den breda massan fa betala genom
att erlagga sa mycket hogre skatt for att kunna bara statens utgifter. Det ar
kolossalt 5vart att i det demokratiska Sverige vinna gehor for en sadan atgard.

Jag skall inte diskutera den sista delen. av herr Wallenbergs anforande, on1
rantans betydelse sasom sparframjande faktor, vilken skulle utgora fordelen
med en rantehojning framfor en investeringsavgift. Jag vet att ekonolner i
rnanga lander har foretagit djupgaende un9,ersokningar for att utrona, om
rantehojningar leder till okat sparande, oeh resultatet av alIa dessa under
sokningar har blivit jasa. Det har icke kunnat konstateras aU en rantehojning
.har nagon stegrande inverkan pa sparandet. Naturligtvis vill man garna tro
att manniskorna sparar mer om de far nagon halv proeents hogre ranta pa
.sina bankinsattningar, men de fIesta sparar ju iute for att fa ranta utan av
helt andra skal.

Naturligtvis ar foretagssparandet en vasentlig oeh nyttig delay det totala
'Sparandet, mendet far inte drivas sa langt att det uppstar en snedbelastning.
Jag vill dock saga att vi i vart land har haft oeh kOlnluer att behalla ett skatte
.system, framfor alIt for aktieholagen, som ger mojligheter till foretagsspa
Iande.

Jag kommer sa slutligen till bankdirektor Wallenbeigs fraga, om vi inte
skulle kunna oka sparandet genoln att hoj a kravet pa kontantinsats i bostiider.
I alIa tider har ett stimulerande av egnahemsbyggandet varit ett utmarkt medel
.att astadkomma storre sparande. De som byggt egnahem har lanat upp pengar
r()eh tvingas sedan amortera dessa Ian. Vi befinner oss emellertid nu i ett be
kymmersamt Hige. Pa grund av den industriella utveeklingen, pa grund av den
valdsamma overflyttningen av manniskor fran landsbygd till. stader och pa grund
.av valstandsokningen har vi {att en bostadsbrist, SOl1l' i viss utstraekning ar en
·.bostadsnod i modern bemarkelse - nlen inte om luaD ser med samlna ogon pa
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proble111et S01l1 111an gjorde for 25 ar sedan. Det ar motbjudande att saga till
lnanniskorna, att de skall fa sin bostadsnod botad om de satter in n1er' pengar
pa banken. Jag nanIner bara detta for att visa hur svart probleu1et ar.

Det har kOll1111it fram lnanga andra uppslag, t. ex. att staten skulle prelniera
sparande, 111en staten l11aste ju ta av skattebetalarnas pengar for att kunna
lau1na prelnier at den1 som sparar. Det ar nagonting som inte heller kan drivas
hur langt som heIst. Jag har oeksa forsakt finna rilnliga utvagar att prelniera
sparandet lnen har ieke lyekats - darlned inte sagt att det inte finns sadana
utvagar. '/

Jag stannar da vid att saga, att det hara finns en enda saker grund aU
bygga pa om Ulan viII oka sparandet, namligen att uppratthalla penningvardet.
f\ll erfarenhet visar att ett stabilt penningvarde ar grunden for sparandet. AI'
11lanniskorna sakra pa att pengarna skall behalla sitt varde, sa sparar de, n1en
Oln de vantar att pengarna skall forlora sitt varde,slutar de att spara. Darfor
ar det viktigt att vi gor allt vi kan - lat vara att vi inte helt kan komnla over
ens Oln. metoderna - for att ordna det sa att vi ieke far en fortsatt penning
vardeforsaulring.

Professor' Erik Lundberg: Det ar, trots herr ordforandens forsok att
provocera n1ig, lned stor tvekan jag tar till orda. De tidigare diskussionsdel
tagarna har nanlligen redan pa ett utlnarkt satt herort alla de punkter jag an..
tecknat. Det verkar som Oln endast val skolade nationalekonolller har upptratt
har i dag, oeh jag kan endast understryka deras synpunkter oeh kanske farsoka
stalla dessa i ett nagot annat perspektiv.

Jag skall borj a med vad statsradet Sk?1d sade nu sist om det enskilda spa
randets beroende av rantan respektive p'enningvardet. Jag haIler Ined honom.
on1 att de ekOn0111er, som har forsokt finna nagot enkelt och klart samband
n1ellan enskilda inkomsttagares sparande Qeh rantan, inte har kOlnnlit till nagra
sakra resultat. Bedrovligt nog har man \emellertid inte heller kunnat pavisa
nagot salnhand mellan det personliga sparandet oeh penningvardet. Manniskor
ar sa irrationella oeh sa konservativa i sina sparvanor, att de fortsatter att
spara aven nar rantan ar negativ, under ar med fortgaende penningvarde
forsan1ring. De, som har sparat exen1pelvis far att skapa skydd for efterlevande,
har funnit att deras sparande pa grund av penningvardeforsamringen inte
rackt till oeh har darfor mast fylIa ut sparandet ytterligare. Prohlemet ligger
n1er pa det etiska planet; salnhallet far inte bedraga spararna. AlIa ar ense onl
att det med hansyn till sparandet ar ett givet mal for den ekonomiska politiken
att stabilisera penningvardet, oeh detta aven om sparandets storlek inte pa
verkas.

Nar man talar om sparande i en debatt sadan SOln deuna, tror jag man an
vander ordet i en vidare mening an just hara enskilt personligt sparande.
Man talar om att folk sparar pa utgifter, ett i och for sig egendon1ligt uttryek.
Sasom direktor Albin Johansson framholl, 111edfor en Ined en rantehojnil1g
fralllkallad penningknapphet att bade enskilda faretagare oeh inkomsttagare
s·oker skara ned sina utgifter generellt, oeh darfor verkar en atstraInnil1g av
kreditInarknaden genom rantehojning brolnsande pa utgifterna och befordrar
sparandet, fattat i denna allmanna betydelse.

En rantehojning ter sig, som statsradet Skald sager, garna S0111 ett blint ver
kande Inedel sett fran synpunkten av statslnakternas eentrala planering, e£tersom
lnan i hog grad overl£~tel' ~rt raden av enskildn foretsgare oeh inkolnsttagare
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att sjalva disponera on1 sina resurser efter det forandrade laget. Man decentrali
serar j u besluten rorande nedskarning av utgifter och anpassning till det nya
laget. Genoln investeringsavgifter oeh an nler genom direkta regleringar av
olika slag blir det Iner av centralt dirigerad kontroll over investeringarnas
storlek och inriktning. Blindheten ar relativ: den enskilde kan tycka att de
centrala Inyndigheterna iir blinda, nar de genom investeringsavgift eller bygg
nadsreglering hindrar investeringar, som skulle verka beframjande for produk
tiviteten, l11edan man pa centralt statligt hall anser att det yore att handla
blint, onl man i hogre grad overUit avgorandet om investeringsutgifterna at
enskilda, som ar okunniga betraffande fundamentala samhallsekonomiska sanl
manhang.

Bade statsradet Skold och bankdirektor Wallenberg har framhallit, att den
restriktiva politiken kom litet sent, men det har den ju alltid gjort. Det tar tid
il1nan lnan kan upptacka forandringar i liiget, Inen att bromsen nu slas till iiI'
gliidjande, och vi har knappast varit bortskamda med det tidigare under
efterkrigstiden, nar det uppstatt inflationspafrestningar. Alla onskar natur
ligtvis tidigare och darmed mindre ryekiga ingrepp - onl bromsarna slas till
i god tid, behover man inte ingripa sa haftigt.

Jag skulle nagot vilja belysa skillnaden mellan en investeringsavgift oeh en
rantehojning. Statsradet Skold har franlhallit, att de tva medlen har funda
mentala likheter. AndamiHet l1led bada ar att bringa ned efterfrageexpansio
nen oeh darigenom astadkolnma en allman konjunkturdampning. Savitt jag
forstar ar bada slagen ,av ekonomisk politik forenade nled risker oeh svarig
heter. En misskott politik byggd pa investeringsavgifter kan pa sanUlla satt
som en rantehojning verka allmant pris- oeh kostnadsstegrande pa Hingre sikt.
Det finns risk for att investeringsavgiften inte far en direkt bromsande effekt,
kanske bland annat av det skal som bankdirektor Wallenberg nalnnde, nam
ligen att marknadens likviditet vid bibehallen lagrantepolitik lamnar gott
utrymme for utgifter av andra slag an de investeringar oeh utgifter for bilar,
som eventuellt halls tillbaka. DarigenOnl kan en investeringsavgift bli bestaende
langre tid an man fran borjan raknat med oeh da komma att raknas in i fore
tagens kostnadskalkyler. I sj alva verket ar situationen inte sa olik den vi hade
da borttagandet av den allmanna omsattningsskatten diskuterades (hosten
1946). Omsattningsskatten skulle verka efterfragebromsande och darmed pris
sankande, om den astadkom att efterfragan pa konsulntionsvaror holls tillbaka,
sa att spanningen i ekonomin minskade, vinsterna blev lagre oeh en allman
konjunkturdampning foljde. Skatten ansags emellertid i tongivande kretsar
verka pris- oeh lonestegrande fran kostnadssidan. Detta var det ekonomiska
Inotivet for att omsattningsskatten avskaffades under det mest inflatoriska ske
det av efterkrigskonjunkturen vid arsskiftet 1946/47. Jag ar fullt pa det klara
med att en inv.esteringsskatt inte utan vidare kan betraktas pa samma satt 
den verkar ju mera langsiktigt kostnadsuppdrivande pa konsumtionsvaror 
men lyckas man inte driva ned utgiftsexpansionen sa att investeringsavgiften
Inaste bibehallas over flera ar, intrader ett allmant kostnadshoj ande element,
vilket kan bli besvarande inte minst med hansyn till den internationella kon-
kurrensen. .

Detsamma kan visserligen till en del sagas om en rantehojning. Men jag
viII understryka att en rantehoj ning, vid sidan av de fortj anster, som direktor
Johansson talade om, ocksa verkar som en diskonteringsfaktor for framtida
inkolnster. Hojs rantan fran 3 till 4 proeent, sjunker vardet pa kapitalforemiU
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med Hing livsHingd TIled bortat 25 procent. En investeringsavgift hal'. en kost
nadshojande effekt pa vissa typer av investeringsutgifter lnen verkar inte som
en diskonteringsfaktor. Jag ar pa det klara med att en investeringsavgift aven
kan fa en sadan effekt pa kapitalvarden, nalnligen nar den val hunnit paverka
vinsterna via efterfragan, men jag tala1' hal' on1 rantans och investeringsavgif
tens direkta effekter.

Hartill kan jag lagga vad direktor Albin Johansson sade Oln lagerinves
teringanla. Aven Oln man inte kan saga, att lagre'n in'om den svenska ekonOlnin
just nu ar for stora, finns det alltid en tendens till lagerokning, nar en infla
torisk utveckling befaras. Ett av de mest fraintradande dragen i konjunktur
bilden for 1954-1955 ar att lagerkonjunkturen pa manga QIr1raden vant fran
en avveckling mot en uppbyggnad. Detta ar exelnpel pa att en rantehojning
med tillhorande kreditatstramning maste fa en mer generellt verkande ut
giftsbromsande effekt an den foreslagna investeringsavgiften. Sedan ar vi val
ense om att det uppstar komplikationer betraffande bostadsbyggandet vid en
kreditatstramning med rantehojning, om nu detta omrade skall undantas, Inen
det ar ju anda till slut finanstekniska probleln, 80m med god vilja kan 10sas.

Jag skulle pa denna punkt vilja stalla nagra fragor. Jag vet att finansminis
tern ledigt klarar av fragande nationalekonomer genom att saga, att det inte
ar nagon tentamen. Mina fragor ar emellertid sa naiva, att det uppenbarligen
inte kan vara fraga om tentamensfragor fran nagon professor. Jag skulle vilja
fraga, varfor just en investeringsavgift pa 12 procent anses lagom. Motsva
rande fraga kan naturligtvis stallas betriiffande en rantehojl1ing -- men da kan
lattare ett blygsamt trevande svar accepteras. I nationalbudgeten sags ingen
ting om hur stor nedhromsning av inyesteringarna man syftar till att astad
komma med investeringsavgiften. Nationalbudgeten skall ju i alIa fall ge oss
upplysning om hur statsmakterna skulle vilja se utgifterna disponerade under
det komlnande aret. Hal' gors ju ett ",Uvarligt ingrepp i det goda syftet att
skara ned investeringsutgifterna inom det· privata naringslivet, men hur Hingt
de bor skaras ned framgar inte av framlagda planer. Nilgon upplysning om hur
kraftig effekt finansministern syftar till, borde vi fa.

Om nu investeringsavgiften skulle visa sig verka for drastiskt, kan man da
avskaffa den redan efter ett par manader? Trakigt nog harman knappast
rnojlighet att snabbt observera vad som handel'. Men antag att det anda ar
mojligt. Kan man i motsatt fall hoja investeringsavgiften till 20 procent for
att den skall fa avsedd effekt? Om konjunkturinstitutet eller nagot annat organ
skall inhamta uppgifter om foretagarnas planerade investeril1gar - eventuellt
via Industriforbundet, sasom brukar ske - ar det risk for att de som skall
svara pa fragorna tanker pa vad finansministern kommer att tycka, da han
Iiiser intervjusvaren. Det blir latt en spekulation i finansministerns reaktion
pa svaren, och det uppstar en besvarlig psykologisk vaxelverkan. Jag tror inte
mycket pa den typ av enkater, som hal' direkt ekonomiskt-politiskt syfte.
Jag befarar darfor att man inte kommer att ,anse sig ha nag,ra sakra belagg
for den faktiska utvecklingenforran vid nasta arsskifte, da man i national
budgeten anda tvingas gissa, hur stora investeringsutgifterna har varit.

Nu kan det sagas, att det ar samma sak med penningpolitiken: det ar inte
heller mojligt att saga, om en viss ranteatstramning ar lagom store Jag har
emellertid forestallt mig att ingrepp i stil med investeringsavgiften ar en form
av mera ambitios ekonomisk politik, nagonting som borde inpassas i en plan
sAdan som nationalbudgeten for hur man vill disponera de produktiva resur..
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sern:a, hI. a~ j'ust datfor att investetingsavgifteri iIile garna kah -tas 'bort"'eller
forandras over ko'rtare perioder an ett :Ar. ',En ,rantehojning inedfor eh allmiiIi
~tst~a:mning av utgifterna, utan att man tar noga stallning till hur, utgiftsminsk
~ing~n forde~ar .sig pa olika omr~den. P,enniI!gpolitik~~'kan snabbt kastt;l~ om
oeh modereras i, den ~an konjlin~ture~l, forandras. <En: ranteh~jnjng deeent~ali~

serar, reaktionerna i vasentligt h~g!e .grad an en, byggnads:reglering oeh, aveil
an. ett ingripande av typen, investeringsavgift., ,'. "

"Av disk~ssionerna mellan naring~liv~ts ,~~pres~pta~ter - om j.ag illr'. a·n.
vanda den :~litna kliehen ~ och st~t~~a~t~r~as" f<5.r,etrad~re framgar, 'att, l1U~n
har olika uppfat~l!i'pgarom ver~riingar.na av de medel, sOIJl· m.an anvand~r. for
att nA de uppstal~4~'~alen... L~t ~ig' .ge nagra aJl~a;nIl:a synpunkter pit v~let

av medel for den ek6norriiska' politiken. Fin~nsmi:nistern'tYeker. b~,st om budget.~

politiska medel, <?ch4et ar 4ogst. naturligt. Jag tror. vilken finansminister 80m

heIst. skulle tyck~ _hast b,m. ~tt _.al}v~nd(1 medel, .SOln .han sj alv beharsk~~ .o~h
har kontroll over~. ;SahkdiJ;ektoi~ Wallenberg. hyste farhagor for att investering~:~

avgiften inte S~lIn~. verka 'tillraekligt' broms~n~e, 'eftersom likvidi~eten skiIlle
bl~ for hog, ()~ rantan 1ast~s. pa', eli r.elatiYt lag niv·a. ,Del. problemet kan maf:l
klara t. ex,. genom' att.. go~" ·OI!l.·.. operationen rned 4-proeentslanet da. oeh, dc1,.
Vi far e'n, ~gendomligt .ftl~ger~n~~ kapit.al~arkn~d, om det bIir en v~na ..a.tt .d~

SOln har pengar over inte viII plaeera. clem -annat an i dessa lan, 80m .vanta~

komma sp<?radiskt. Man kan pa sa satt halla penningmarknaden atstramad,
aven om likviditeten under perioder mellan "4-procentslanen" ar hog, dar..
igenom atf ,penningpl~ee~arl~a.och bankerna vantar pa de viilkolnna Hinen: och
inte vill binda sig for alldta plaeeringar. ' .

Jag .tr~r emelle~tiq, att: finaIl;Srninistern. snart kommer .att,ater £i~na: andra
nch. for _~t~ten:, bi~lig~re, medel .atl. astadkomma en atstranlningseffekt.·,For nagra
ar sedan .:a~sags det onodigt att hoj a den langa rantan:· varfo! il)t~ hAlla den
konstant lag och i stalIet sanka den korta rantan ? Det skull~,hli .hilligare for
staten. Eller ~nan" ~an hoja den asyftade Hkvi~itetskvoteQ ·:Ior. affar.sbankern,tJ
oeh pa sa satt halla den. onskade stramheten trots; stigan-de. likviditet. Jag. kan
finna manga trakiga vagar att klara bankdirektor Wallen.bergs ,svari.ghe~er.

Jag ar· 'oro'ad, Oln det later som om jag' rekommenderardessa metoder~ SAdana
ingripanden leder enligtmin nlening' till att statsniakterna tar pa sig' alit sto-rre
uppgifter inom den ekonomiska politiken 'nled hjalp av medel, som ar svara
att lnanovrera. Man skulle darmed drivas' allt langre in i en svaroverskiidlig
regleringsapparat, som forutsatter en overtro 'pa den ee'ntrala 'maktutovningeIis
mojligheter oeh en' 'undertropA ett deeentralieerat systems funktionsduglighet..
. Till slut vill jag' 'oeksa 8'aga nagra ord om olikheterna i nialsattning.. Vi 'kan

naturligtvis ha olika uppfattningar om 'vad SOITI 'ar -mest 'onskvart soni resultal
av penning~ oeh fin·an·spolitiken. Jag forestaller 'mig att det '£oreligger .en v~~
sentlig skillnad mellan bankdirektor Wallenbergs och statsradet Skolds ·upp;.
fattningar betraffande den relativa vikten av att tillfredsstalla offeritliga 'res~

pektive 'privata behov for konsumtion och 'investering, :vilka 'senare till storsta
delen harror ur 'importens oth industriens 'ocb- handelns prestationer. Eli viktl-g
orsak 'till skiljaktiga: varder'ingar av petlnjng~: oeh 'finanspolitike~ herot', 'pa
olika'.uppfattningar om'maleil (>,ch dar maste del ctlltid-hli en politisk avvagning
onl·:vad.. som skall ha prioritet. Till belysning av detta' fundamentala problem
viiI-jag sluta ·mitt ·anforande .med· ',att saga, att jag tror' att den'·relativa 'Tarde~
ringen av bostader oeh bilar kommer att kastas om pa 1960-talet. Jag'kart'tanka
Inig' 'att 'en :progressiv: och, socialt medveten :finansminister: .del' med· :veinod



22 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRXDE DEN 3 FEBRUARY 1955

kommer att tala om kon av bilbehovande manniskor, som bor fa hjiilp i form
av subventioner genom att det Higgs skatt pa folk som har for stora bostader.

Amanuensen, fila kand. Kurt Martin Savosnick: Efter de stora furstarn~

hrukade .forr i tiden narren komma dansande, oeh efter de stora kommer nn
~~ av foreningens yngsta· medlermnar oeh. begar hovsamt ordet.. .:.

Det mest forvanande i denna debatt kring statsbudgeten ar att aUa deltagarna
npptrader som om vi levde i en sluten ekonomi. Vad vi diskuterar ar ett resurs'
P!oblem· pa kort sikt, oeh alIa tyeks vara overens om att det problelll vi har
ftamfor oss i varj e fall inte ir nagon tendens hos det svenska naringslivet att
expandera for snabbt pa liingre sikt. Om vi TIU har mojlighet att oka vara re
surser pa kort sikt genom atl lana i utlandet, kan jag inte forsta annat an
~tt vi bor hegagna den mojligheten.
, Om vi i likhet med engelsmannen hojde var rallta Ined nagon eller nagra
procent, skulle vi kanske na samma effekt som finansministern astadkommer
genom atl dundra pa med investeringsavgifter. Kan nagon proeents hogre
ranta locka hit utlandskt kapital, klarar vi resursproblemet ett ar framat oeh
kanske aven pa Hingre sikt. Det ligger ingenting omoraliskt i att Hina pengar
i' utlandet. Varken finansministern eller bankdirektor Wallenberg tror val att
det svenska naringslivet har samre expansionsmojligheter pa langre sikt an
naringslivet i andra delar av varlden. Vi trOT nog alIa aU det al' lonande att
investera just i svenskt naringsliv - annars borde vi sj alva investera t. e~. i
Sydafrika i stallet for. hemma, - oeh da bor vi ocksa kunna locka utHinningar
att gora del. Kan vi uppratthalla vart penningvarde genom att locka hit kapi
tal med nagon proeents hogre ranta, sa ~'Varfor inte gora det?

Vad jag nu sagt inom ramen for de tte minuter som ordforanden givit lnig
ar, givetvis naivt ocb. framkastat i hastigt mod, och jag kommer sannolikt· att
angra det i morgon. Jag skjuter emellert~d framfor mig som en skold mot Skold
professor Lundberg, som for ungefar 25'·timmar sedan sade i en krets av yngre
ekonomer, att det ar var uppgift att stalla "naiva oeh opraktiska forslag ·som
ar politiskt omojliga". Det foregaende ar etf sadant forslag. .

Bankdirektor Jacob Wallenberg: Med anledning av den siste talarens
anmarkning vill jag saga, att jag medvetet underlat att dra in utlandet i hilden,
men det ar sjalvklart att vi kanske kan fortare bygga upp var produktions..
apparat med utlandska Hin om det behovs - vi byggde pa det sattet upp vart
jarnvagsnat under 1800-talet.

Jag kunde inte riktigt folj a med nar professor Lundberg skildrade den
komplicerade konstruktion med vilken han ville astadkolnma en atstramning,
men, jag fick en kansla av att hans system med dA och da aterkommande
4-procentiga Ian ar forenlig med· den atstramning jag onskar. Det ·ar en 'pen
ningatstramning, aven om han vill camouflera det darigenom att pengarna
dA och da far ligga, oeh vanta pa nasta 4-proeentsIAn. .

Jag· skulle emellertid vilja ha narmare forklarat, hur professor Lundberg
.tankt sig atl Ined bibehallen lag ranta och formodligen med kassareservsbe..
stammelser halla marknaden stram, men det kanske jag kan fa hora vid nagot
.annat tillfalle. Jag forstar iute hur man pa det sattet skall kunna minska mark·
nadens likviditet, oeh 'det ar det enda satt pa vilket kassareservsbestamnielserna
speIar nagon rolL Minskas likviditeten~ stiger rantan, savida· det inte: info.rs
tvlmgsranta.

.Statsradet Skold. .sad,e att min presentationav sakHiget kanske .inte var riktig~
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men jag fick bara pa en punkt veta, vari skildringen var felaktig; 'namligeil
betraffande statens Ian ur bankernas kassareserver. Jag sade att dessa lan' okar
hankernas inlaningoch allmanhetens likviditet, och jag haUer 'fortfarande, 'pa
att: denna 'framstallning ar riktig. Man behover bara se pa ,statistiken over
bank.ernas inlaning for att fa bekraftelse pa att det forhaller sig sa.

Sedan sade statsradet Skold - jag vet inte om jag fattade honom ratt 
att staten har bundit sig for att betala 4 procents ranta sa lange lanet loper,
och del. var el1ligt herr Skold ett bevis for att man accepterat 4 procents ranm.
Ja, staten har bundit sig for att betala4 procent pa, det lanet, men vad tj anade
det till, nar nlarknadsrantan skall vara 3,70? I sa fall hade man 'kunnat lana
till 3,75 procent. Jag kan inte forsta vari listen bestar.

Finansministern ville gora gaUande att marknadsrantan gatt tillbaka till
3,70, oeh man far ett intryck av att riksbanken darvid skulle vara helt neutral.
Riksbanken kan emellertid' fixera den ranta banken vill ha genom att reglera
marknadens likviditet. Nu har rantan blivit 3,70 pa grund av den likviditet
riksbanken har ordnat. Riksbanken ar inte sa oskyldig 80m statsradet Skold
har vill gora gallande.

Jag ar fullt medveten' om att man kan ta fel, oeh jag kritiserar inte att
staten satt igang stora investeringar, men vad jag vill kritisera ar att rib
banken inte stramade at marknaden. Jag har den tron, att sparandet skulle
ha blivit storre om sa skett. Det ar en invecklad fraga, pa' vilket satt penning
politiken paverkar sparandet, men jag berorde den i mitt forra anforande och
skall inte upprepa vad jag dar sade.

Till slut vill jag saga att jag betraffande byggnadslanen inte rekommen
derade att man skulle oka kontantinsatsen utan att man skulle oka amorte
ringarna - jag trOT det' ar lattare att ga den vagen.

Direktor Albin Johansson: Jag onskar inte framkalla nagon arbetsloshet
med hj alp av rantepolitiken, liksom val inte heller statsradet Skold onskar
framkalla atbetsloshet med hjalp av investeringsavgiften. Jag beklagar om jag
inte gjorde det klart att en rantehojning inte aIls behover leda till arbets
loshet, som finanslllinistern sade. Vore jag finansminister, skulle jag inte an
vanda rantepolitiken pa ett sadant satt.

Statsradet Per Edvin Skold: Till direktor Albin Johansson vilI jag ,saga:
Inte jag heller. , .
. Jag vin sedan rikta ett par ord till amanuens Savosnick. Visst kan vi lana
pengar i utlandet, men det ar inte pengarna utan arbetskraften som ar flask
halsen hOB 088. Nar vi utnyttj at alla vara resurser i det avseendet iir det inte
sa Hitt att lana arbetskraft i utlandet.

Den fraga om rantenivan sombankdirektor Wallenberg drog ,upp kan ~a~

egentligen inte diskutera, ty man maste ha storre ockulta kunskaper·; f~r atl
avgora, om man nar ett allnat resultat med 4 procents ranta an ril,ed 3,75
procents. Jag hade emellertid ett levande intryek av, att utslappandet av 4-pro
centslanet Iedde till att folk skrapade samman allt de kunde, komma over, fOf
atl placera i detta Ian. Jag tror darfor att 4-procentslAnet millskade bankern~s

likviditet'mer an ett 3,75-procentslan skulle ha 'gjort, men jag bara tror det.
Jag ar overtygad om att bankdirektor Wallenberg ocksA maste erkanna, att
han hara "mojligen kan tro motsatsen.
, Professor Lundberg gjorde har gallande, att investeringsavgiften innebar
ett centralt'avgorande som inte lamnar den enskilde nagon vahnojIighet, medan
var och en skulle tvingas ta stallning till verkan av en rantehojning. Nat jag



:24 NATIONALEKO~OMISKA.FOIU~NINGENS SAMMANTRADE DEN 3 FEBRUARI 1955

,~edlln. lys~l1~~e .till .bankd:irektQf W.allenbergs skildring av eentralbankens.. oer
.hq'~d~:L¢~kt :9ver .kapitaIl11arknaden '-. den kunde ju astadkomma:.. v.ilkeu·:at
~straml.1.jIlg ~ ~om heIst - tankte jag att man val maste medge,atf aven.. rante
p·oIitike~tJ~~stams·eentralt. Ar det inte i staIlet tvartom,. sonl jag': sade .i. mitt
inledningsanforande? Investeringsavgiften -:- sam maste vara· kortvarig... om
de~..skall ha.. nagon verkan - staller den enskilde foretagaren .dnfor valet
~ellaIl:::~tt betala skatten eUer att vanta .med..investeringen. till nasta ar,. men
)lUf skall.en :foretagare kunna konlma .ifran att betala den hogre ..:rantan.pa
$.~na: driftskrei{iter? Man maste val arida medge att en rantehojning.slar bliri-

.,pare. peh .. begrans~rmojIigheterna for den enskilde.
Om investeringsavgiften misskots,. blir den naturligtvis prisfordyrande,. men

~det Jigger: i. sakens· natu:r att den. maste vara kortvarig. Herrarna. resonerar
~O:rIl0men rantehojning. daremot. ar nagonting evigt bestaende..

Lat oss folja tankegangen !Riksbanken ger ut ett Hin till 4 proeent...Det har
Ine4f.ora en diskontohojning, sa attden nya rantenivan kan etableras. ·Om
·..~et~ppstarytterligare pafrestningar, tvingas manhoja rantan .iinnu ett. steg
over den nivan. "
... Rantan ar. en 'diskonteringsfaktor, oeh en hogre ranta sanker kapitalvardena,
,sades det vidare. Ja, den sanker tillfalligt va-rdena pa obligationer oeh kanske
p~f aktier, men om ranteHige.t andrar sig nedat igen, forsvinner den effekteri.
pet ~r forst ~~denhogre rantan blir bestaende pa Iangre. sikt. somen ,sadan
;verkan ·astad~o~Il}~s, .. professor Lundberg. ' '.
.... Jag 'kommer sa till de naiva fragorna. Varfor sattes investeringsavgiften" till
,ju~~ 12 proc:ent,undrar professor.Lllndherg. Det ar inte nagon vetenskaplig
undersokning .s~m har le~t t.ill den si£i~an. Nar en investeringsavgift forsta
gangen infordes hade vi ett intimt samrad aven med. ledare for affarsbanker
oeh disk~terade fragan med demo Vi. for~ok~e kanna oss for, oeh avgiften sattes
'till ,12.procent. pa' grund av en FingersPltzgefiihl. Man kan stalla samma fraga
betraffande en .rantehojning: varfor skall rantan hojas med just en halv eller
'en proeent? ·pet far ocksa avgoras med en Fingerspitzgefiihl. Det finns ingen
mojligh¢.·t atf rakna sig fram till det exakt riktiga vardet.

Den andra naiva fragan gallde huruvida investeringsavgiften kan andras.
Om den meningen ar riktig 80m tyeks v~ra foretriidd' bland nationalekono
miska· 'professorer, att' man' kart atstrama' oeh latta rantlln frari ma~·ad .. till
manad, ja fran vecka till veeka, da kan lIlan naturligtvis oeksaa.ndra~:-investe

'-r'ings·avgiften. Men som professor' Lundberg sager ar det .inte mQjIigt iltf p.it
·koit· sikt vinna klarhet i verkan avo 'e'n rantest~gring 80m ar avsedd ,att vara en
.kostnadsfaktor. Det behovs litet langre tid i hada fallen, och darfor ar det ratt
meningslost att fraga, om det gar att vidta nagraandringar efter tva manader
'eller .efter- sex manacler. Man hinnet aldrig' fa' tillrackligt tydliga utslag for att
:~d'en': fragan skall bli aktuell. ' ,:. ..:' .'

NO' tror jag slutligen att 'bankdirektor Wallenberg inte behover: vara' s'A
"bekymrad 'over de forslag som 'professor Lundberg stiillde, ty amanuen.s Sa
:vosniek gav losningen p'a fragan: for': 26 timmar sedan sade ju' prqfessor
Lundberg att man 'bor, stalla naiva fotslag som at politiskt omojIiga alt
genomfora. ..' . '

Ordforanden: Till sist viII jag an en gang framfora forenirigeris
tack till'finansministern samtidigt som vi. tackar' alIa dem som d~1..

,.~~git.<i\~~~~~ten,



NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 21 april 1955

Ordforande: Professor I n g v a r S v e n nil son

Ordforanden: Det ar nu ungefar ett halvar sedan jag vande mig
till generaldirektor Johansson for att be honom halla detta foredrag,
oeh jag framholl da, hur stort intresse det skulle ha att fa litet klarare
overblick over utveeklingstendenserna pa detta omrade. Generaldirek
tor Johansson svarade vanligt ja. Han kunde naturligtvis inte da for
utse, vilka dramatiska handelser som skulle intraffa denna vecka. Nar
det senaste beslutet om rantehojning fattades, gallde val hans forsta
tanke bostadsbyggandet, men hans andra tanke, formodar jag, gallde
Nationalekonomiska foreningen. Jag forstar att hans uppgift inte ar
latt i denna nya situation, men med desto storre spanning lyssnar vi
till vad han har att saga.

Generaldirektor If J ohallssoll inledde aftonens diskussion over

Bostadshyggandet

Herr ordforande, mina darner oeh herrar! Jag kommer har att
huvudsakligen folja den upplaggning av fragorna om bostadsbyggan
det som ordforanden rekommenderade nar vi forst talade om saken,
men det ar givet att den senaste veekans handelser maste pa olika satt
modifiera bilden.

Ser vi pa kurvan for bostadsbyggandet efter kriget, finner vi bilden
av en vagdal mellan'tva vagkammar. Under vart oeh elt av de forsta
efterkrigsaren 1946 oeh 1947 var bostadsproduktionen omkring 58.000
lagenheter. Denna niva hade natts efter en kontinuerlig oeh kraftig
stegring fran ett bottenlage med omkring 17.000 lagenheter ar 1941,
som intradde pa grund av bostadsbyggandets sammanbrott under de
forsta krigsaren, den haftigaste krisen i det moderna stadsbyggandets
historia har i landet.

Fran ar 1948 pressades bostadsbyggandet tillbaka oeh nadde efter
krigstidens bottenlage ar 1951, da knappt 40.000 lagenheter stalldes
fardiga. Darefter har det skett en ny uppgang, Deh ar 1954 naddes
siffran 58.000 lagenheter, alltsa lika mycket som 1946 oeh 1947. I ar
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bor nagot over 60.000 lagenheter kunna bli fardiga, om den nu pa
gaende produktionen fullfoljs under i stort sett samma villkor som
1954 oeh igangsattningen inte stoppas under de narmaste manaderna.

Totalt har en halv miljon eller nagot fler nya lagenheter produeerats
efter kriget, oeh man kan rakna med att inte langt ifran en fjardedel
av befolkningen har i landet bor i lagenheter som byggts efter kriget.

Det kan ha ett visst intresse att jamfora efterkrigsproduktionen av
bostader har i landet med produktionen under tidigare skeden och med
utvecklingen i andra lander med nagorlunda likartad social oeh ekono
misk struktnr.

Det har sarskilt under de senare arens diskussion da oeh da sagts,
att bostadsbyggandet har visat en svag utveekling, oeh detta har man
velat tillskriva det forhallandet, att bostadsbyggandet i sarskilt hog
grad har varit foremal for offentliga regleringar bade i form av
fysiska kontroller oeh i form av atgarder med syfte att reglera finan
sieringen. Det kan inte bestridas att bostadsbyggandet i hog grad har
varit foremal - eller om man sa viII offer - for offentliga kontroller,
men detta hindrar inte att pastaendet#'om bostadsbyggandets svaga
utveckling knappast ar hallbart. Om vi jamfor med produktionen i
stort oeh tar hansyn till att hostadshyggandet i sin egenskap av sarskilt
utpraglad kapitalvaruindustri ar fofemaJ for kraftiga vaxlingar, vilket
gor att jamforelser maste ske med iakttagande av den sjalvklara regeln,
att man maste jamfora konjunkturellt likartade ar, oeh vidare mater
produktionen inte bara i antalet l~genheter utan oeksa tar hansyn till
forandringar i utrymme oeh utrustning sa langt det ar statistiskt moj
ligt, finner vi att produktionen de senaste aren legat ungefar tre
ganger sa hogt som under senare delen av 1920-talet - vilket ju var
en hogkonjunkturperiod for bostadsbyggandet liksom for industrien
- och dubhelt sa hogt som under mitten av 1930-talet.

Dessa stegringstal stammer ganska val med siffrorna for
utvecklingen av hela den industriella produktionen under motsvarande
jamforelseperioder. Satillvida kan man alltsa ieke saga, att bostads
byggandet pa langre sikt har uppvisat en svag utveckling.

Jamfor vi med utvecklingen i andra lander, maste vi sjalvfallet
forst och framst ta hansyn till krigsforstorelsen oeh krigets efterverk
ningar, som ju i hog grad haft olika intensitet i olika lander. Att
produktionen - raknad i forhallande till folkmangden - har i landet
har varit den hogsta i Europa for hela efterkrigstiden ar ju ingenting
att hovera sig over, eftersom vi under de forsta efterkrigsaren 1946 och
1947 kunde halla en hog produktion, ostord av sadana ekonomiska
forveeklingar som kriget hade skapat i andra lander, men nar man
kommer pa nagra ars avstand fran krigets slut kan det vara litet storre
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mening med jamforelser. Det ar ju ett faktum att produktionen i
Vasteuropa reorganiserades snabbt efter det andra varldskriget, och
redan mot slutet av 1940-talet hade den gatt starkt framat pa de fIesta
hall, dock med eftersliipning i Vasttyskland.

Det ar naturIigtvis en i manga hanseenden bristfallig metod att satta
produktionen i relation till folkmangden och sedan jamfora detta tal
for oIika lander, eftersom bostadsbehovets och bostadsefterfragans
utveckling bestams av sa manga andra faktorer an befolkningens stor
lek och tillvaxt - exempelvis urbaniseringstakten. Om man anda gor
en sadan jamforelse, vilken ar battre an nagon annan som kan goras
pa enkla grunder, finner man att bostadsproduktionen under aren
1948-1953 - alltsa den vagdal jag inledningsvis namnde - i
Sverige och Norge var omkring 40 lagenheter per 1.000 invanare,
i Finland oeh Danmark ungefar 30 lagenheter per 1.000 invanare,
i den nordligare delen av den vasteuropeislca kontinent.en inklusive
Schvleiz och England 25 lagenheter och i Latineuropa, har represen
terat av Italien oeh Frankrike, omkring 5 lagenheter per 1.000
invanare.

Det foreligger alltsa stora olikheter, oen pa satt som jag har inte
skall ga narmare in pa aterspeglar de till stor del olikheter i den
forda ekononliska politiken, illte bara den specifika bostadspolitil(en
utan aven den ekonomiska politiken i allmanhet.

En sarskilt pafallande iakttagelse vid jamforelser mellan bostads
produktiollens omfattning i olika lander ar den framtradande plats 80m

de skandinaviska landerna intar. Annu mer slaende blir detta om
man undersoker hur bostadsbestandet pa senare ar har ()leats i for
hallande till bostadsbestandet under senare delen av 1930-talet. En
sadan jamforelse ger vid handen att just de skandinaviska landerna
uppvisar en langt starkare tillvaxt av bostadsbestandet an Vasteuropa
i alimanhet. Jag tror det finns anledning att satta detta i samband
lued det forhaJlandet, att de skandinaviska landerna ar sent urbanjse
rade men att stadsnaringarna och darmed aven stadsbyggandet har
utvecklats mycket snabbt under de senare artiondena.

Undersoker vi sedan vilken andel av de totala investeringarna sonl
bostadsproduktionen utgor, blir biiden en annan an den jag har visat
betraffande bostadsproduktionens utveckling jamford med industri..
produktionens. Investeringsandelen har namligen sjunkit kraftigt
under efterkrigstiden. Den valkanda tablan over bruttoinvesteringarnas
fordelning pa olika investeringsomraden som aterkommer i konjunk
turinstitutets rapporter oeh nationalbudgetpublikationerna visar huru
som bostadsbyggandets andel i hela investeringsvolymen har sjunkit
fran omkring 30 procent under 1938 ocll 1939 samt 1946 ner till
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mellan 20 och 21 procent, vilken siffra galler sedan 1951. Efter 1950
har bostadspostens andel i bruttoinvesteringarna icke overstigit 21
procent. Det forhaller sig ju sa att investeringskvoten inom det svenska
folkhushallet har okat starkt, fran nagot mer an 24 procent under aren
narmast fore kriget till nara 31 procent under de senaste aren, en
okning med mer an en fjardedel, men bostadsbyggandet - inklusive
reparationer och underhall - har icke okat sin andel av brutto
nationalprodukten, utan denna andel har snarare sjunkit nagot.

l\1:an skulle alltsa sammanfattningsvis kunna saga att bostadspl"oduk
tionen har utvecklats i takt med den allmanna industriproduktionen
men icke i takt med investeringarna.

I de siffror som redovisas av konjunkturinstitutet ingal" reparationer
och underhall. Om vi raknar bort dessa poster, finner vi att den rena
nyproduktionens andel av den totala investeringsvolymen hal" i landet
for narvarande utgor omkring 15 procent.

Denna siffra aI', sasom framgar av vad jag hal' sagt, vasentligt lagre
an under al"en narmast fore kriget och.narmast efter kriget, och den
kanske forefaller forbluffande lag, i~te minst med tanke pa den
stora roll sasom konjunkturdrivande faktor som brukat tilldelas bo
stadsbyggandet. Nar investeringarnas och sarskilt de offentliga arbete
nas betydelse for konjunkturutvecklingen diskuterades pa 1930-talet~

kom ofta bostadsbyggandet att frq,mhavas mycket kraftigt, och om jag
inte missminner mig hal" profess9l" Ostlind i sin avhandling kraftigt
understrukit bostadsbyggandets roll i dessa hanseenden for det skede
av utvecklingen som avhandlingen beror. Mot bakgrund av den siffra
jag nyss namnde - 15 procent - ter sig onekligen sadant tal en
aning overdrivet. Bostadsbyggandets betydelse ur konjunktursynpunkt
hal" ofta framhavts, om inte siffel"massigt preeiserat, sa dock i ordalag
som antydel" en langt storre betydelse an dessa 15 procent anger.
Detta hal" kanske sin forklaring dal"i, att bostadsbyggandet i ovanligt
hog grad kan paverkas av forandringar pa kreditmarknaden. Det rea
gerar myeket starkt pa forandringar i den Ianga rantan - vilket ar
sjalvklart pa grund av produktens stora varaktighet - oeh vidare
ar det i hog grad lattiIIgangligt for ekonomiskt-politiska ingripanden,'
som vi ju har erfarenhet av sarskilt fran krigs- oeh efterkrigstiden..

I dagens av inflationshot praglade lage kan det vara vart att se
efter, hur bostadsbyggandet har forhallit sig under de inflationsvagor
som gatt fram over den svenska ekonomien under krigs- och efterkrigs
tiden - prisstegringen under forsta halften av kriget, 1940-1942,
den forsta efterkrigsinflationen 1946-1948 oeh den s. k. engangs
eller om man sa viII Koreainflationen 1950-1952.

Om man granskar bostadsbyggandets stallning under dessa skeden
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av utveeklingen, ar det utan vidare klart, att 111an inte rimligtvis kan
tillmata bostadsbyggandet nagon mera aktiv roll under de perioder
da prisstegringarna varit storst, d. v. s. 1940-1942 oeh framfor
alIt 195O-1952~ Vid det forra tillfallet befann sig bostadsbyggandet
i den haftigaste kris som forekommit i modern tid, oeh vid det senare
tillfallet lag bostadsbyggandet nedpressat till efterkrigstidens
bottenniva.

Mera tveksam staller sig saken om man undersoker perioden 1946
1948, den forsta efterkrigsinflationens tid. Man kan dar peka pa att
bostadsproduktionen var hog bade 1946 oeh 1947. Granskar man
l1armare bostadsproduktionens utveekling under de aren finner man
emellertid foljande, vilket val nagot redueerar det intryek man i
forsta taget far da man ser produktionens arssiffror.

Den hoga siffran for antalet fardigstallda lagenheter under ar 1947
innehaller ett stort antal egna hem pa landsbygden, oeh undersoker
man sammansattningen av den arsproduktionen finner man, att det
icke forekom nagon stegring av den sa att saga stadsmassiga bostads
produktionen - den giek tvartom tillbaka - oeh inte heller av det
med statliga Ian finansierade bostadsbyggandet, som oeksa giek till
baka eller i varje fall inte stege Det val" en utlosning av ett under
krigsaren uppdamt behov av egnahem for olika grupper av befolk
ningen oeh finansierades, enligt undersokningar som gjordes vid den
tidpunkten, huvudsakligen med medel som under krigsaren hade upp
samlats for sadant andamal.

For det stadsmassiga bostadsbyggandet och det bostadsbyggande som
finansierades med hjalp av statliga Ian borjade en tillbakagang, som
sedan i hog grad aeeentuerades mot slutet av 1947 och under de
foljande aren. Kulmen naddes under forsta halvaret 1946, da pris
nivan annu val" fallande och da nagra inflationstendenser icke hade
borjat visa sig. Det val" forst under senare delen av 1946 som infla
tionstendenserna marktes, och da var den bostadsprodllktion jag talar
om fallande.

Nu menar jag inte att olika sorters bostadsproduktion, indelade
efter sattet for finansiering o. s. v., hal" olika verkan pa konjunktur
laget. Jag viII med detta bara framhalla, att kraftiga tendenser till
en tillbakagang i bostadsbyggandet visade sig redan vid en tid da
inflationskonjunkturen annu inte hade satt in pa ett nlarkbart satt.

Vad den senaste tiden betraffar kan arssiffrorna over bostadspro
dllktionen ge intryck av att det ocksa da har intratt en kraftig okning.
Emellertid ar dessa arssiffror - ehuru i oeh for sig riktiga - i· visst
hanseende nagot vilseledande vid en bedomning av inflationsfragan.
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Studerar man bostadsproduktionens utveekling under 1954 oeh raknar
fram den nu ratt val bedombara utveeklingen under 1955, finiIer man
att uppladdningen for den storre bostadsproduktion som hal" mognat
fram under 1954 oeh fortsatter att mogna fram under 1955 skedde
redan ar 1953 oeh darefter hal" okningen icke varit markerad. Vi hade
en okning av bostadsproduktionen fran 1953 till 1954, matt efter
avarbetad kostnad, men den val" inte sarskilt stor, snarast mindre an
betraffande annan investering, oeh det blir nagon minskning av inves
teringarna inom bostadsbyggandet fran 1954 till 1955. Det ar ju
under det senaste aret oeh framfor alIt under det senaste halvaret som
inflationsryktena har surrat. De hal" gjort sig horda vid en tidpunkt,
da investeringarna i bostadsproduktionen varit nagot fallande eller
i varje fall ieke stigit.

Man far av detta knappast nagot intryek av att bostadsbyggandet
under oeh efter kriget hal" fungerat som en aktiv pafosare pa infla
tionsutveeklingen; man far snarare bilden av en part som far dra
sig undan i ett horn nar det blir trangt pa golvet vid inflationsbalen.
Vid varje tillfalle da inflationstryeket hardnat hal" bostadsbyggandet
drivits tillbaka. Det ar val sadana -omstandigheter - vid sidan av
de socialpolitiska skalen - som gjort att det i nastan alIa lander
som hal" en stmktur jamforlig me4 vart lands hal" ansetts nodvandigt
att genom offentliga atgarder sorja for en med hansyn till samhalls
utvecklingen rimlig volym av bostadsbyggande.

Det finns ett annat drag i de senaste arens utveekling av bostads
byggandet som forefaller mig vart att sarskilt framhavas. OITI Ulan
jamfor bostadsproduktionens tillvaxt under den senaste stegringsperio
den fran 1951 till 1954/55 med okningen av arbetarstyrkan illom
nyproduktionen av bostader sasom den redovisas vid arbetsmark
nadsstyrelsens arliga inventering av byggnadsarbetarkaren pa olika
sysselsattningsfalt, far man fram siffror som tyder pa att prodllktions
stegringen varit flera ganger storre an den ratt blygsamma okningen
av arbetarstyrkan. Jag viII genast ha sagt att statistiska jamfarelser av
denna art ar mycket vanskliga. Redovisningen av antalet byggnads
arbetare som sysselsatts inom olika grenar av byggnadsverksamheten
anses allmant vara skaligen otillforlitlig. Matten pa bostadsproduk
tionens omfattning ar i oeh for sig langt mera sakra, men daremot a1'
det inte sa klart, hur forandringarna i produktionsvolymen fran ar till
ar eller fran manad till manad skall matas. Det ar inte sakert att siff·
rorna for antalet fardigstallda lagenheter gel" ett korrekt uttryek for
denna lltveekling. Det finns manga knutar .oeh pueklar i byggnads
produktionen, oeh det kan bern pa en slump om ell sadan knut kom
mer pa ena eller andra sidan om ett arsskifte. Jag hal" sakt utjanlna
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varlatlonerna och rakna med glidande medeltal, men hur man an
raknar blir slutsatsen att produktionsstegringen har varit langt star
kare an okningen av antalet arbetare.

Har har uppenbarligen skett en kraftig mekanisering av arbetet, och
prod.uktionen per arbetare eller arbetstimme ar inte oansenligt hogre
an for nagra ar sedan. Det har skett atskilligt och haIler pa att ske
atskilligt pa detta omrade. Var och en som haft tillfalle att se
byggnadsplatser har i landet for nagra ar sedan och nu vet att de har
skiftat utseende. Ar 1949 fanns det t. ex. inga betongstationer pa de
svenska byggnadsplatserna, men vid slutet av 1954 fanns det 270.
Vid slutet av 1949 hade vi ett 20-tal tornsvangkranar i landet;
vid slutet av 1954 hade vi 210. En del av dessa har finansierats ur
den maskinlanefond som har funnits under de senaste aren och ur
vilken Ian har utgatt for anskaffning av dyrare byggnadsmaskiner och
transportanordningar. Jag tror man vagar pasta att mekaniserings
processen under de senaste aren innebar ett storre framsteg i detta
hanseende an som tagits under nagon tidigare period. Man kan annu
inte avlasa nagon verkan i kostnadshanseende, men en ny produktions
teknik har ju under den forsta tiden liven negativa verkningar lika
val som positiva innan arbetsledare och arbetare lart sig tillampa tek
niken. Kostnadseffekten pa litet langre sikt ar nu svar att bedoma,
mell daremot kan man redan nu med stor bestamdhet pasta, att den
arbetsbesparande effekten ar langtifran obetydlig. Detta ar en sak
man bor halla i minnet nar man diskuterar hur langt de s. k. reala
resurserna for bostadsbyggandet kommer att racka i framtiden.

Smahusproduktionen tar i ansprak en oproportionerligt stor del av
den byggnadsarbetskraft som ar sysselsatt i bostadsbyggandet, satillvi
da som arbetskraftsatgangen per lagenhet ar mycket storre for smahus
an for flerfamiljshus. Eftersom det ur manga synpunkter ar hogeligen
onskvart att smahusproduktionen kan oka men det ocksa ar nodvandigt
att bostadsbyggandet inte suger at sig arbetskraft pa sadant satt att
det skapas olagenheter for andra produktionsomraden, framstar det
som sarskilt angelaget att sIDahusproduktionen kan mekaniseras i
hogre grad an som hittills skett. .Atskilligt har kommit fram pa se
nare ar, nlen det befinner sig till storsta delell pa experimentplanet.
Jag har nog det intrycket, att organisatoriska fragor snarare an bygg
nadstekniska ar avgorande pa detta omrade.

Storre delen av de bostader som byggts under krigs- och efterkrigs
aren har kommit till med hja1p avstatliga Ian och i viss utstrackning
subventioner. Subventionerna infordes 1942, emedan man syftade till
att mojliggora utbud av nya lagenheter till en hyra som inte vasent
ligt oversteg den som tidigare gaJlt for likvardiga lagenheter. Man



32 :NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 21 APRIL 1955

ville forhindra att hyrorna for likvardiga lagenheter splittrades upp pa
skilda nivaer, och det var inte mojligt att forverkliga detta hyrespoli
tiska mal utan en viss suhventionering.

Jag vill i detta sammanhang kraftigt understryka att de subventio
ner s'om forekom under 1940-talet var forhallandevis mycket sma. De
tackte endast en obetydlig del av byggnadskostnaderna och spelade i
motsvarande man endast en begransad roll for hyressattningen, aven
om de var agnade att forhindra en viss splittring som annars skulle
ha uppkommit. De ter sig som sma framfor alIt om man jamfor med
de subventioner som under 1940-talet - frams! naturligtvis dess se
nare del - forekom i nastan alIa likartade lander; jag tanker pa de
ovriga nordiska landern~, Vasttyskland, Holland och England. Sub
ventionerna i Sverige var endast en brakdel av clem som forekom i
dessa andra lander.

Den huvudsakliga fastighetsekonomiska effekten av vad staten un
der 1940-talet gjorde for att finansiera nya bostader astadkoms inte
genom subventionerna utan genom hogbelaningen, genom de ran
tabla tertiarlanen, forbundna med ~n viss kontroll over kostnaderna.
Det var detta forbilligande av finansieringen utan direkta suhventioner
-' jag raknar har icke med det risktagande for staten som de rantabla
lanen innebar - som astadkom den storsta effekten pa hyresbild
ningen i de med statliga Ian uppforda husen, oeh icke de egentliga
subventionerna. .

Att denna effekt kunde hli sa stark som den blev berodde natur
ligtvis pa att det finansieringssystem for bostadsbyggandet som var
allmant under forkrigstiden var mycket dyrt. Som ett exempel - inte
typiskt, utan extremt - viII jag bara anfora det faktum, att man i
Stockholm under aren narmast efter kriget kunde bygga bostader utan
ett ores subvention men med kontrollerade hyror, sonl trots 40-60
procents byggnadskostnadsstegring i vissa fall var lagre och i genom
snitt icke hogre an medelhyrorna for hus som byggdes har i Stock
holm aren 1938 oeh 1939. Aven om detta ar ett extremt fall, ger det
ett matt pa effekten av den omlaggning i finansieringen av bostads
byggandet som skedde under kriget.

De subventioner som infordes under kriget hade bragts ned till inte
langt over nollstrecket aren narmast efter kriget. Sedan satte den
forsta efterkrigsinflationen in 1946-1948 och drev upp dem nagot,
men annu i slutet av 1940-talet och under 1950-talets forsta ar hade
de en skaligen blygsam omfattning.

Den nya haftiga inflation. som foljde i Koreakrigets spar andrade
radikalt detta lage. Man stod da. pa nytt infor samma val som aren
1940, 1941 och .1942, att antingen lata hela hyresnivan stiga kraftigt
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eller lata hyresnivan splittras eller subventiollera den fordyrade ny
produktionen. Den kommitte som behandlade dessa fragor diskuterade
utforligt de olika alternativen oeh diskuterade ocksa en teknisk moj
lighet till losning av problemet, namligen en sorts utjamningsforfa
rande med en viss begransad generell hyreshojning, som skulle kunna
ge medel for ett nedhallande av hyrorna i nybyggda hus, ett forfarande
som ocksa hal" diskuterats pa manga andra haIl i varlden men sallan
lett till praktiska resultat.

Denna kommitte framlade ett forslag, som i sina vasentliga delar
foljdes av statsmakterna. Det kan sagas innebara tillfalliga subven
tioner, som fran borjan stalldes under avveekling, men som gay en
tidsfrist for en rationalisering av bostadsbyggandet. Det maste alltid
ta tid att anpassa produktionen till vasentligt andrade kostnadsfor
hallanden och en ny produktionsteknik.

Detta program, som forst genomfordes i provisoriska former under
senare delen av 1951 och som sedermera fick en mer fixerad form
vid 1953 aI'S riksdag, har under de senaste aren foljts tamligen till
punkt och pricka. Avsikten val" att man skulle eliminera verkan av den
stegring avo kapitalkostnaderna som den haftiga oeh myeket plotsligt
insattande byggnadskostnadsstegringen under Koreainflationen skulle
ha medfort, om ingenting gjorts i syfte att hindra den. Avsikten val"
daremot icke att hindra den hojning av fastigheternas driftskostnader,
som oeksa blev ofrankornlig, att sla igenom. En sadan hojning hal"
ocksa skett till 100 procent i de nybyggda husen oeh till betydligt
mindre an 100 procent i tidigal"e byggda hus.

Avsikten val" vidare att man skulle soka stabilisera hyrorna pa denna
till foljd av driftskostnadsstegringen hojda niva genom att reducera
subventionerna i takt med byggnadskostnadernas minskning till foljd
av rationalisering och eventuellt prisfall.

Det ar omojligt att i detalj ange, hur dessa faktorer under de se
naste arens utveckling faktiskt hal" balanserat mot varandra. Man kan
emellertid konstatera som ett faktum, att hyressattningen i nya hus,
byggda under de tre senaste aren, harhallits pa en helt konstant niva.
En hojning skedde 1951 och 1952, men sedan hal" nivan stabiliserats,
och anda hal" den tillaggssubvention som infordes pa grund av Korea
inflationen reducerats till halften av vad den val" i utgangslaget. Vi
har alltsa aven dar ett exempel pa hurusom en tillfallig subventions
atgard kan mojliggora en smidigare overgang och forhindra en chock
artad forskjutning, vilken kanske sl<:ulle ge till resultat en bestaende
prisniva, hogre an den som svarar till kostnadslaget i fortsattningen.

Redan 1941 infordes i forening med de statliga tertiarlanen en
rantegaranti, d. v. s. en garanti for rantan pa underliggande krediter.
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Jag skall inte har teckna bakgrunden till denna atgard utan noja mig
med att konstatera, att garantien under 1940-talet icke i nagon namn
yard grad hade karaktaren av egentlig subvention och praktiskt taget
inte kostade nagonting. Pa grund av den ranteglidning 80m agde rum
i borjan av 1950-talet fick rantegarantin subventionskaraktar. Subven
tionerna blev da ett betydande inslag i bostadsbyggandets finansie
ring och har sa forblivit. Till och med forra veckan var den utgaende
subventioneringen av nyproduktionen till ungefar halften rantesub
vention och halften kapitalsubvention i form av tillaggslan. Tillsam
mans svarar de for ungefar 15 procent av den ekonomiska hyran,
d. v. s. hyran halls genom dessa subventionsatgarder nere i en niva
som ar 85 procent av den som skulle ha gaIlt om ingen subvention
forekommit men forutsattningarna i ovrigt varit lika. Som jamforelse
viII jag namna att i England den statliga och kommunala subventionen
beraknas subventionera den utgaende hyran med ungefar 50 procent
av den ekonomiska hyran, och i Holland beraknas subventionerna ha
lika stark effekt. Detta ger vid handen att subventionsgraden har i
landet trots alIt fortfarande framstar s6m lag vid internationell jam
forelse.

Den senaste veckans handelser hal" forandrat forutsattningarna i
manga hanseenden. En rantestegring till 4th procent - den rante
satsen far val antas bli normerande for primarlanerantan vid inteck
ningskredit - maste naturligtvis paverka hyreskalkylen. Skulle
rantehojningen med 1 procent sla igenom i hyrorna, skulle grund
hyran oka med ungefar 10 procent vid nu i ovrigt radande forhal
landen.

Det har diskuterats och dis-kuteras val fortfarande, om en sadan
hojning skall tillatas sla igenom. Jag kan inte har framfora nagon
bestamd mening, eftersom saken ar sa ny och inte ens det nodvandiga
kalkylarbetet medhunnits pa de dagar som gatt sedan rantestegringen
offentliggjordes, sa jag skall har bara anlagga nagra mera principiellt
betonade synpunkter pa fragan.

Man kan enligt min mening inte motivera en subvention med att
den skall eliminera verkan av en rantestegring pa samma satt som
man kan motivera en subvention med att den skall kompensera en
byggnadskostnadsstegring. Pa langre sikt maste namligen en rantefor
andring sla igenom i hyrorna for alIa fastigheter, gamla, halvgamla
och nya, under det att en okning av byggnadskostnaderna inte paverkar
kostnaderna for tidigare byggda hus men ar definitiv for de hus som
byggs till de hogre kostnaderna. Det finns anledning att inta princi
piellt olika hallning till dessa tva slag av hyrespaverkande forand
ringar i kostnadselementen.
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Att det icke desto mindre kan diskuteras, huruvida denna rantesteg
ring bor motas med en viss subvention, beror pa andra omstandigheter,
framst att det ju inte aIls ar sakert att det forhojda rantelaget blir
bestaende. Vad som har skett ar att man sa att saga har accepterat
den rorliga rantan mell inte den hoga rantan. Det kan handa att rante
nivan efter nagon tid, kortare eller langre, gar ned igen. Om
hyrorna omedelbart anpassas till det hogre rantelage som nu har upp
statt, kanske man sager att hyrorna i ett sadant fall skulle kunna·
sjunka igen. Det ar emellertid lattare sagt an gjort. Hyresbildningens
historia ger inte sarskilt manga exempel pa en generellt genomford
hyressankning.

Jag menar att det kan finnas skal att tills vidare vanta och see Kan
det rantelage som nu 11ar uppkommit betraktas som ett bestaende struk
turellt inslag i den fortsatta ekonomiska utvecklingen, eller ar hoj
ningen tillfallig? Att betrakta den hogre rantan pa det forra sattet
yore val anda ganska djarvt. Nar rantelaget nu under mer an 20 ar
legat vid 3-31h procent kan vi inte garna vara sakra pa att rantan
varaktigt skailligga vid 41h procent i fortsattningen.

Det finns ett annat skal att avvakta, vilket hanfor sig till forhallandet
Inellan hyresnivaerna for olika aldersgrupper av hus. Vi har otvivel
aktigt fatt nagon splittring i hyresnivan darigenom att hyrorna i hus
som byggts ullder de senaste aren ligger nagot hogre an i hus av jam
forlig beskaffenhet som byggts fore kriget eller under 1940-talet.
Man har tidigare forsokt undvika en sadan splittring, och jag under
stryker att den ar forhallandevis obetydlig. Den ar inte att jamfora
med den som forekommer i andra lander t. ex. Danmark, dar hyrorna
i hus som byggts de senaste aren ligger 100 procent over hyrorna i
likvardiga hus som byggts fore kriget eller under de forsta
efterkrigsaren.

Denna splittring beror otvivelaktigt till ratt betydande del pa att
driftskostnadshojningen i enlighet med gallande berakningsprinciper
har fatt sla igenom helt i de nybyggda hllsen men daremot icke i tidi
gare byggda hus. Det har som bekant varit en permanent dispyt om
hur reparationskostnaderna skall bedomas, om en hyra skall fast
stallas sa att den ger utrymme for behovliga reparationer eller om
hyran skall faststallas forst sedan det' kan statistiskt visas att repara
tioner har gjorts. Det ar en ganska trakig hardknut som forr eller
senare maste losas, eftersom det nuvarande tillstandet knappast kan
besta nagon langre tid.

Under sadalla for~allanden forefaller mig foljande synpllnkter gan
ska rimliga - de utgor dock inget forslag. Det kan val anses sjalv
klart och allmant accepterat att det ar ofrankomligt med en hyres-
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stegring i forkrigshusen, motsvarande rantestegringell och beraknad
sa att hansyn tas till i vilken utstrackning lanen ar bundna. Om
rantestegringen daremot tills vidare icke far sla igenom i de nya
husen - jag tanker sarskilt pa dem som fardigstallts 1952 och dar
efter - sa kommer det att skapas en battre balans mellan hyrorna i
nya och aldre hus. Om rantan i fortsattningen skulle falla, betyder det
att hyrorna i de nya husen satts onodigt hogt, men det kommer att bli
ratt besvarligt att fa dem sankta. Om hyrorna i de gamla husen justeras
uppat till foljd av rantestegringen och rantan sedermera gar tillbaka,
uppkommer sa att saga automatiskt det utrymme for okade reparatio
ner som behovs men nu icke finns. Det behover alltsa inte rada nagra
betankligheter med hansyn till paritetsforhallandena pa hyresmark
naden mot ett sadant forfaringssatt, utan detta innebar tvartom en
fordel.

Tekniskt sett skyddar de nu gallande forfattningsbestammelserna
hyrorna i hus med statslan fran verkan' av rantestegringar upp till 4
procent, men det ar ju en enkel sak att andra den garantigrans som nu
galler for dessa hus eller en grupp av dem, sa att effekten blir storre.

Men som sagt kan jag inte hal' a·nge nagra bestamda asikter, och
framfor alIt kan jag inte aIls komma med nagra forslag i fragan nu.

I dagens lage ar sakerligen tillgangen pa kredit det viktigaste pro
blemet for dem som harden praktiska plagan att bygga hus. Det galler
svarigheten att fa underliggande krediter, svarigheten att avlyfta kre
ditiv och darmed ocksa indirekt svarigheten att fa nya kreditiv.
Hur den bebadade skarpningen av kreditrestriktionerna kommer att
verka i dessa hanseenden ar ocksa vanskligt att nu bedoma. Verkan
kan bli positiv fran mina synpunkter, om namligen rantan for inteck
ningslan blir densamma som motsvarande allmanna rantelaget. De
forsok som gjorts att halla rantan nere under den niva som galler pa
ovriga omraden har, savitt jag hal" kunnat bedoma, i negativ riktning
paverkat mojligheterna att fa krediter. Det kan val ocksa handa att
forvantningarna angaende den fortsatta ranteutvecklingen paverkas
av vad som nu hal' hant pa ett sadant satt, att detta kan fa aven positiY
verkan.

A andra sidan finns det ocksa risk for en skarpning av den nuva
rande situationen, och en sadan skarpning kan medfora ett verkligt
allvarligt krisartat tillstand for bostadsbyggandet, framfor alIt nu pa
varen och pa sommaren, da den produktion som planerats for detta
ar till stor del skall sattas i gang - enligt arbetsmarknadsmyndig-
heternas onskan skall detta koncentreras till sommaren. '

Om man rekommenderar atgarder att tillgripas for den hfindelse en
sadan skarpning intrader, innebar detta inte pa llagot satt ett neglige-
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rande' av inflationsriskerna. En avlyftning av byggnadskreditiv be
tyder ju inte i oeh for sig att man spader pa nagon i11flation; det avser
ju finansieringen av investeringar 80m redan ar gjorda. Det ar de in
vesteringar som inte ar gjorda som hal" betydelse i detta sammanhang
- vad de byggen betraffar som redan ar i gang kan man inte rimligen
gora nagonting annat an bygga husen fardiga.

Igangsattningen av byggnadsforetag ar emellertid underkastad en
dubhel kontroll. Vi hal" en fysisk kontI'olI, oeh att infora ytterligare
en finansiell kontroll forefaller vara tamligen meningslost. Jag skall
iute hal" ga in pa diskussionen pa detta omrade. Jag viII bara hanvisa
till att bankinspektor Wulff for nagra ar sedan utredde den teknik som
bar foljas om man viII avskarma bostadsbygga11det inte bara hyres
massigt utan aven likviditetsmassigt. Det forslaget kan val inte utan
vidare tillampas i sin da givna form, eftersom kassareservsbestam
me,lserna oell kreditregleringen over huvud taget pa senare ar hal"
kommit att utformas pa annat satt an som ifragasattes for nagra ar
sedan, men man kan val under alIa omstandigheter overvaga nagon
liknande ordning.

Jag skulle till sist vilja berora det som ordforanden ansag vara
huvudsaken i detta sammanhang, namligen den fortsatta bostadspro
duktionen, i forsta hand med avseende pa lagenhetsfordelningen.

Man kan havda att bostadsproduktionen under senare a1" hal" pa ett
med tanke pa langtidsperspektivet olyekligt satt kort fast i en ensidig
tva rum oeh kok-standard. Jag kan inte hal" ga in pa orsakerna till att
en lagenhet om tva rum oeh kok -iek:e kan anses vara en fullvardig
familjelagenhet. Det hal" gjorts noggranna funktionsstudier av dessa
fragor pa 'senare aI', oeh de motiverar i hog grad detta harda omdome.
Jag kan inte heller narmare ange hurusom det bostadsvarde en trerums
lagenhet hal" utover en tvarumslagenhet ar manga ganger storre an
merkostnaden for en trerumslagenhet.

En fraga sadan som denna kan ieke bedomas endast utifran dagens
situation. Jag begriper mycket val att det ar foga opportunt att just
under denna veel~a pa hela decenniet pla.dera for att det skall byggas
fler trerumslagenheter pa bekostnad av tvarumslagenheterna, men jag
tillater mig bortse fran tidpunkten oeh se fragan pa langre sikt.

Den allmanna levnadsstandarden hal" i landet stiger kraftigt. Det ar
ingen nyhet; det hal" den gjort i 80-90 ar, oeh det finns ingen anled
ning att rakna med att den inte skall fortsatta att stiga. Reallonen
for industriarbetarna - den storsta lontagargruppen - ligger nll
praktiskt taget precis 50 proeent over 1945 ars niva oeh alltsa aven
over 1939 ars niva, eftersom reallonen 1939 val'" ungefar densamn1a
som 1945. Rimligtvis bor realinkomsten 15 ar harefter ligga ytterli-
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gare 50 procent hogre - naturligtvis med reservation for en katastro
fal utveckling. Om en industriarbetare hal' i landet nu har geriomsnitt
ligt 10.000 kronor att forfoga over, kommer han rimligtvis om 15 ar
att ha minst 15.000 kronor, raknat i dagens penningvarde, alltsa en
inkomst som vi nu betraktar sasom medelklassmassig. Det ar val lika
ledes rimligt att rakna med att denna utveckling kommer att medfora
vaxande ansprak pa bostader bade utrustnings- och utrymmesmassigt.

Vi har gjort nagra kalkyler bara for att illustrera problemstall
ningen. De viII absolut inte galla for att vara nagra spadomar utan ar
bara rakneexempel, som det brukar heta i konjunkturinstitutets rap
porter. Lat oss anta att om 15 ar - fjardedelen av livstiden hos ett
hus som byggts i ar - familjer om tva personer till 25 procent viII bo
i lagenheter om minst tre rum ocll kok, falniljer med tre personer till
·30 procent och familjer med fyra eller fler personer till 100
procent viII bo i lagenheter om minst tre rum och kok. Om vi tar han
syn till det nettotillskott av hushall som framstar sasom sannolikt,
finner vi att ungefar halften av lagenhetsproduktionen bor avse lagen
heter om tre rum och kok eller storre. 'Under efterkrigstiden har den
siffran varit ungefar 40 procent. .~

Redan vid detta ytterst modesta alltagande - mark att dessa an
sprak skulle gora sig gallande vid; en tidpunkt da den allmanna lev
nadsstandarden yore 50 procent hogre an den ntlvarande - skulle
produktionen i storre utstrackning behova riktas in pa lagenheter on1
minst tre rum oeh kok.

Jag skall ta ett annat exempel. Familjer med tva personer antas till
25 procent vilja bo i tre rum och kok - samma antagande som j

forra exemplet - och familjer med tre eller fler personer - alltsa i
stort sett familjer med barn - antas till 100 procent krava tre rum
och kok. Nettotillskottet av lagenheter under de narmaste 15 aren
skulle enligt detta rakneexempel, som inte ar helt orealistiskt, till
94 procent behova omfatta lagenheter om minst tre rum och kok.

Med dessa rakneexempel avser jag ingenting annat an att visa pa en
tltveckling vilken kan betraktas sasom hogeligen sannolik under fornt
sattning att vi far ha fred och att inga katastrofer intraffar. De pekar
tydligt mot att den nuvarande lagenhetsfordelningen i nyprodllktionen
ar otillfredsstallande oeh att det ar onskvart med en nyinriktning.

Men sedan kommer jag till de opportuna synpunkterna: hur skall
det ga till? Den produktion som nu pagar racker endast till for en
tanlligen langsam avveekling av bostadsbristen - en avveckling hal'
dock konlmit i gang pa senare are Pa senare ar har ocksa igangsatts en
ratt betydande oeh atminstone hittills lovande fornyelse av de gamla
innerstadsomradena i staderna. Bilismen spranger ju staderna, och
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aven affarslivets krav gor en fornyelse hogeligen onskvard. En icke
obetydlig del av den bostadsproduktion som nu pagar ar forlagd till
innerstadsomraden och hal" alltsa karaktaren av vad som med ett
mojligen icke fullt adekvat ord brukar kallas sanering. Denna sane
ringsproduktion innebar med nodvandighet en viss rivning av det
aldre husbestandet. Den fornyelseproduktion som nu pagar lamnar vis
serligen ett ratt stort netto, men avgangen genom rivning ar dock sa
hog som 30 procent av nytillskottet pa samma tomter. Redan detta.
kraver en viss okning av produktionen for att inte den nu frambrytande
saneringen skall leda till en okning av bostadsbristen. Bostadsstyrel
sen hal" ellvetet havdat att en produktion av 65.000 lagenheter behovs
for att minimionskemalen skall tillgodoses. Aven den nuvarande pro
duktionen ar alltsa i underkant, men en hojning upp till denna niva
skulle inte betyda mer an en okning med omkring 6 procent.

En overgang fran produktion av tvarumslagenheter till produktion
av trerumslagenheter kostar naturligtvis en del, men mindre an saker
ligen de fIesta icke byggnadssakkunniga forestaller sig. Marginalkost
naden vid okning av lagenhetsytan fran 55-56 m2

, som ar det vanliga
mattet pa tvarumslagenheter, upp till 70 eller nagot mer, som ar den
vanliga storleken hos trerumslagenheter, ar ganska lag. Dessutom gar
det mycket val att bygga en ratt hygglig trerummare pa mindre yta
an 70 m2

, och kostnadsokningen kan darfor bli skaligen begransad.
Jag hal" gjort en del kalkyler, men jag skall hal" bara ta fram ett

exempel. I nuvarande lage omfattar produktionen av flerfamiljshus
till ungefar 25 procent lagenheter mindre an tva rum och kok, 45 pro
cent tva rum och kok, 25 procent tre rum och kok samt 5 procent fyra
rum och kok eller mer. Antag att vi overgar till foljande fordelning:
15 procent mindre an tva rum och kok - det behovs ju en del kokvra
lagenheter for ungkarlar, pensionarer o. s. v. - 10 procent tva rum
och kok, 70 procent tre rum och kok och 5 procent fyra rum och kok
eller mer. Okningen av byggnadskostnaderna for denna nyproduktion
skulle bli endast mellan 8 och 9 procent, och detta galler dock en
nyinriktning av produktionen som skulle vara vasentlig med hansyn till
bostadsbestandets framtida struktur.

Om bada dessa onskemal som jag har hal" angivit skulle tillmotes
gas, alltsa en okning som motsvarar avgangen for en vaxande sane
ringsproduktion och en inriktning av produktionen mot trerumslagen
heter som normal familjebostad ll skulle det inte foranleda storre total
kostnadsokning an omkring 15 procent, motsvarande nagot mer an 2
procent av hela investeringssumman i landet.

Varifran skulle dessa pengar tas? Jag raknar med tva alternative
Lat nlig forst ta det obehagliga alternativet. Antag att bostadsbyggan-
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dets andel av hela investeringsvolymen okas till samma niva so.m g~i1lde

1949, vilket bara betyder ett atertagande av en tredjedel av den rela
tiva forlust som skett sedan 1946. Redan detta ger de 15 procenten,
inom en oforandrad total investeringsvolym.

Raknar jag med det behagligare alternativet att investeringstillvax
ten i fortsattningen blir densamma som hittills under efterkrigstiden,
d.v. s. 5-6 procent per ar, och att bostadsbyggandet bibehaller sin
nuvarande procentuella andel av investeringarna, vilket sasom jag
framhallit skulle innebara en stark nedpressning i forhallande till vad
som gallt tidigare, skulle vi na dessa 15 procent pa ett par-tre are

Vad betraffar de beromda reala resurserna - vilkas huvudsakliga
uppgift i svensk ekonomi ar att motivera att det inte gar att bygga
mer bostader - visar erfarenheten fran de senare aren den utveckling
av forhallandet mellan resulterande produktion och anvand arbetskraft
som jag angivit, och det finns ingen rimlig anledning att tro att den
utvecklingen skulle stoppa upp. Det finns darfor heller ingen rimlig
anledning att betvivla att den utveckling jag har har skisserat i mycket
allmanna drag ocksa skall kunna forverkligas.

Ordforanden: Jag ber att fa tacka generaldirektor J ohanSSOll for
detta intressanta foredrag, i vilket han latit oss se problemen i olika
perspektiv.

Jag var litet orolig den £orsta halvtimmen, da han bara gay per
spektiv bakat i tiden. Jag tankte: "Nu ar Alf Johansson pa defensiven".
Men det var bara en extra halvtimme han gay oss, och de tva foljande
halvtimmarna har han agnat at dagens och framtidens problem.

Jag var ocksa oroad under den andra halvtimmen, da jag tyckte att
han fastnat i "inflationsbalen". Att rantan ar 4112 procent innebar ju
att man diskonterar framtiden hart oeh anlagger ett kortare perspektiv.
Det ar kanske oundvikligt att det blir sa i dessa dagar. Men det ar
trakigt om alIa i sin stravan att halla balans helt glommer, at vilket
hall de ar pa vag. Jag ar dar£or glad over att generaldirektor Johans
son under den sista halvtimmen oeksa gay oss nagra perspektiv pa
framtiden.

Harefter yttrade:

Arkitekt Sven Wallander: Jag skulle bara vilja belysa nagra saker som kan
vara av intresse i detta sammanhang.

Hur dagens problem pa bostadsbyggandets omrade skall losas beror val till
viss grad pa vilken uppfattning man har om den del av den svenska industrien
som har med skapandet av hem att gora. Jag tycker for min del, att skapandet
av henl inte kan hanforas till samma klass av indu8tri 80m tillverkningen av
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hilar, kHider och maskiner. Jag anser bostadsbyggandet vara sa mycket vik
tigare, att det ar riktigt att man nu, som ju sker i aHa Hinder, gor vissa upp
offringar for att stimulera bostadsbyggandet i olika former.

Sedan kan man ha olika asikter om hur denna viktiga industri skall hallas
i gang. Om rantan hojes och marknaden suges ren pa kapital, kommer vi inte
att kunna bygga sardeles mycket i fortsattningell. l\1an nlaste darfor forutsatta
att nagonting kommer att goras fran deras sida som makten har for att halla
det hela gaende. I nuvarande Hige med dels hoga rantekostnader oeh dels
absolut brist pa pengar hos aHa utlanande organ lar inte nagra nya byggen
kunna sattas i gang. Men jag forutsatter som sagt att dessa problem kan
losas, och sa kommer val oeksa att ske. Stridens vagor kommer att ga hoga
om vad som bor goras, men det ar enligt min asikt av mindre intresse hur.
fragan loses, bara vi kan fortsatta det vardefulla arbetevi agnat oss at i manga
ar i syfte att skaffa nya oeh battre bostader at folk.

Jag tycker det ar trosterikt att hora, att bostadsbyggandet bara utgor mellan
15 oeh 20 procent av de totala investeringarna. Jag trodde det var myeket
mer oeh hade inte tankt mig att det kun.de vara sa litet. Nar jag hor den
uppgiften, kan jag inte undga att fraga mig var resten av investeringarna
sker. Bostadsbyggandets laga andel av investeringarnas mangd ger mig
oeksa en forhoppning om att det verkligen skall ga att skydda bostads
byggandet i nagon man, sa att de ekonomiska slagen inte traffar just den gre
nen av landets investeringsverksamhet for hart.

Jag har den forestallningen, att anvandningen av det sa alskade rantevapnet
forr i tiden traffade bostadsbyggandet som ett klubbslag. Rantevapnet gj orde
god konjunkturpolitisk effekt, darfor att byggnadsindustriens produktionsap
parat stoppades och slogs sonder vid de hardare kriserna. Efter krisen 1889
-1891, da Inteekningsbanken foddes - det kan vara intressant att tala Oln

detta just nar Inteckningsbanken haIler pa att avlida - kom inte byggnads
produktionsapparaten i gang forran efter tio ar. Dessutom hade rantehoj ningen
effekt bakat i produktionsledet, naInligen pa sa satt att de industrier som till
verkade material till byggnadsindustrien oeksa stannade, oeh den konjunktur
politiska verkan blev stor nog. Jag har for mig att rantevapnet numera, Oln

man skarmar av bostadsbyggandet, inte langre ar den effektiva metod det en
gang varit.

Om man nu vill skydda bostadsbyggandet oeh anda tillgriper en rantehoj
ning, kanske man darfor inte nar den onskade konjunkturpolitiska effekten.
Det ar emellertid en sak som jag inte kanner mig kapabel att helt bedoma.
Jag vill i stallet ge mig in pa ett omrade som jag faktiskt begriper.

Det finns val inget industriellt omrade dar det under senare ar har ratio
naliserats sa hart som inom bostadsbyggandet. Det later kanske underligt, men
effekten har faktiskt varit myeket store Jag tanker inte sa mycket pa den tek
niska rationaliseringen 80m pa den statliga langivningen i forening med den
sa forkattrade byggnadsregleringen. Medan byggnadsarbetarna har i landet fore
kriget brukade ga arbetslosa pa vintern, byggs det numera aret runt. Vi har
genom att tvinga fram sysselsattning aret runt for arbetarna kunnat pa samma
arbetarmangd oka produktionen vasentligt. Jag har vid foredrag i Kopenhamn
oeh dB. jag tagit emot danska delegationer har talat om hur man far bostads
byggandet att paga aret runt. I Danmark borde man ha Hittare att astadkomma
det an vad vi har, som uppe i Lulea bygger aret om, ibland i 30 graders kyla.
"Det gar inte att astadkomma hos, oss", sager n1un i DanInark. Nej, tacka for
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det nar man inte tvingar byggandet att paga aret runt! Jag kanner inte till
nagon annan rationaliseringsatgard som varit lika effektiv, utom' mojligen
lakarnas rationalisering av sjukhusarbetet. Sjukhusen skulle aldrig ha rackt till,
om lakarna inte kort hem patienterna till hemmen sa tidigt som man gj ort.
Dessa bada rationaliseringar har skett i all stillhet utan att folk tankt sa
mycket pa det.

Vi har onekligen oeksa rationaliserat ganska mycket pa det tekniska omradet
inom byggandet, men myeket ar annu bara gjort halvvags. Man har experi
menterat oeh kommit till vissa preliminara resultat, oeh jag vet att det kommer
att framtrada en god effekt inom rimlig tid.

Det finns saledes annu ett satt att na Alf Johanssons mal, att produktionen
skall kunna inriktas pa trerumslagenheter, namligen om man kan bygga en
trerumslagenhet till samma kostnad som en tvarumslagenhet nu drar - jag
bortser da fran rantestegringar och sadana saker. Vi tror oss ha gjort det
atminstone i ett fall - experimentet ar fardigt om ett par ar - oeh andra
haller pa med liknande experiment parallellt eller skall snart borj a med demo
Det ar inte sa svart som vi kanske forestaller oss.

Man far dock inte ga fram som man gj ort i de s. k. politiska husen, som
var sa fortraffliga under valstriden i hostas. Det talades om att man hade
gjort stora rationaliseringar, men nar vi inom HSB granskade resultaten mera
noggrant, som vi alltid gor med sadana saker, blev vi inte imponerade. Som
exempel kan jag namna nagra radhus i en stad, vilka skulle vara sa billiga.
I narheten lag nagra hus som var gjorda'~pa det vanliga sattet, oeh dar fanns
kiillare, garage och panncentral. De an"dra husen, som lag bredvid, saknade
kallare, bilen fiek sta i ett garage som ny-rdes ut, oeh varmepannan, som ocksa
fanns i en central for sig, forrantades med sarskilda varmeavgifter. Om de dar
avgifterna lades till hyreskostnaden blev denna inte sa lag oeh inte stort billigare
an i de traditionellt byggda husen i grannskapet. Sadant trolleri med omflytt
ning av utgiftsposterna kan ju vern som heIst gora.

Jag kan ta ett annat exempel fran en annan stad - det fanns ju hus med
olika politisk farg, somliga hogerbetonade oeh andra vansterbetonade, men de
iir alIa tekniskt analyserbara. I denna stad hade man gjort ett valbyggt och
formodligen billigt hus, men rakenskaperna var faktiskt icke skilda fran kost
naderna for foretagarens ovriga byggnadsverksamhet. Man talade saledes om
kostnader 80m man i realiteten inte kande till.

Jag tycker att pressen i samband med byggandet oeh propagerandet for
8adana politiska hus litet val okritiskt behandlar de tekniskt-ekonomiska pro
blemen, oeh vi tekniker vagar inte yttra oss i valtider, ty om man sticker
fram nasan i de vindarna, kan det ga ilia. Vi vantar darfor tills vi vid
lugnare tidpunkt for oss sj alva kan avsloj a hur det ligger till.

Men bortsett fran sadana overdrifter kan vi forvanta, att det skall ga att
bygga sa pass mycket billigare, att den dar tanken pa trerumslagenheter for
samma hyra 80m en tvarumslagenhet inte ar sa orealistisk.

Nar man kommer i narmare beroring med bostadsbristen, som jag har
anledning att gora, blir man litet forvanad. Den har inte langre samma karaktar
80m forr i varlden. Siffrorna om de valdiga bostadskoerna far tas med en
nypa salt. Bostadskoerna innehaller namligen olika kategorier av bostads
sokande, och det finns val egentligen ingen 80m ar heIt utan bostad och inte
ogonblickligen raddas fran den situationen. Det finns enlellertid sadana som
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bor oUigligt ur deras egen synpunkt, t. ex. gifta som bor kvar i sina foraldra
hem o. s. v. Jag kan anfora nagra siffror, som ar ratt belysande.

For ett av de kommunala bolag som HSB skoter gallde det att skaffa hyres
gaster. For 61 lagenheter om ett rum oeh kokskap behovde vi kalla 210 av dem
som stod i bostadskon, for att teekna 45 lagenheter pa ett rum oeh kokvra
behovde vi kalla 97 manniskor, for att teekna 19 lagenheter om ett rum oeh
kok maste vi kalla 59, for att teekna 355 lagenheter pa tva rum oeh kok kallades
662, for 224 lagenheter om tre rum oeh kok 416 oeh for 63 lagenheter onl
fyra rum oeh kok behovde vi kalla 153 personer. Genomsnittligt behovde vi
kalla. tva personer for varje Higenhet. Anda gallde det vanliga hyreslagenheter
utan insats. Dessa siffror tyder inte pa att bostadsbristen ar alltfor trangande
i manga av fallen.

I bostadskoerna star saledes olika kategorier av bostadssokande, oeh det
forefaller mig som om manga av dem latt kan faHa bort. Det ar en sak vilken
vi som bygger hus bor observera. Nar det blir ett litet overskott sa att folk
far mojlighet att valja, kan dessa valdiga bostadskoer upplosas snabbare an
man i dagens situation forestaller sig.

Det·kan val komma fram olika asikter om hur problemen kring bostadsfragan
skall losas, men det framstar som sj alvklart att de maste losas oeh att vi
maste skaffa battre bostader at svenska folket, inte bara battre utrustade 
pa det omradet har vi kommit ganska langt - utan framfor allt storre. Det ar
fel att det i dag byggs sa Inanga sma lagenheter. IIusen skall ju sta i 70 ar,
oeh om det ar ont om pengar i ar far det val bli battre ett annat ar. 70 ar ar j u
en ganska lang tid.

Kansliehef Oscar Ostman: Herr ordforande! Nar man horde generaldirektor
Johanssons inledningsanforande fiek man ett intryek av att det rader alldeles
utomordentligt gynnsamma forhallanden l'1ar i landet. Vi bygger myeket lner
per invanare an det gors i nagot annat land, och vi bygger lner an vi gj orde i
slutet av 1920-talet och borjan av 1930-talet. Nu forhaller det sig emellertid sa
egendomligt, att vi byggde 58.000 lagenheter i fj 01, att vi under det forsta efter
krigsaret byggde 58.000 lagenheter oeh att vi under det sista forkrigsaret
byggde 58.000 lagenheter. Med statistik kan man visa myeket, bara man
valjer ratt are

I alIa fall vill jag saga att felet med var bostadspolitik inte ar att vi bygger
for litet, aven om hyresregleringen har f(jraniett en eftersattning av det yttre
undethiHlet av vara aldre hus, sa att en del av det gamla bostadsbestandet for
svunnit i snabbare takt an det eljest skulle ha behovt gora. Man erinrar sig
rakneexemplet fran realskoIan: om ett kar kan fyllas av ett ror pa 47 minuter
oeh tommas av ett annat ror pa 1 timme 20 minuter, hur lang tid tar det da
att fylla karet om bade tillflodet oeh avloppet ar oppet? Det tar naturligtvis
langre tid an om avflodet hej das. Inom bostadspolitiken har luan dock inte
hej dat avflodet under den tid som gatt.

Jag maste fraga mig, vad sonl enligt generaldirektor Johansson egentligen
bor vara syftet med bostadsbyggandet. For min egen ringa del trodde jag
rnalet var ett avskaffande av bostadsbristen, nlen bara tva ganger i inlednings
anforandet nalnnde herr Johansson ordet bostadsbrist. Pa den punkten kan vi
dock sia fast en sak: bostadspolitiken har ieke lyekats,' efterS0111 bostadsbristen
ieke har avskaffats.
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Vi fick inte hora nagra siffror 0111 bostadsbristen, men enligt bastadsstyrel- .
sens uppgifter fran hosten 1953 - jag har inte sett nagon senare siatistik 
fanns det 100.000 verkligt bostadslosa har i landet; det gallde alltsa inte
bostadslosa av den typ som jag formodar att herr Wallander syftar pa, sadana
som vill flytta fran en lagenhet till en annan och darfor kanske inte tar den
lagenhet sam erbjuds demo Jag tror inte bostadsbristen kan losas med den
nuvarande politiken, oavsett om vi bygger 58.000 eller 65.000 liigenheter, oav
sett OIn vi bygger tvarumnlare eller trerummare. Vi maste soka na balans aven
pa detta omrade.

Naturligtvis ar det angelaget att vi fflr till stand en sa stor bostadsproduktion
som mojligt, oeh jag tror vi bor ga den vag SOITI arkitekt Wallander rekom
menderade, namligen via en sankning av produktionskostnaderna, sa att vi
for samma "reala resurser" som forut kan fa ett storre antal bostader oeh
battre bostader. Enligt min mening bor vi i forsta hand syfta till att fa ett
storre antal bostader.

Hur skall vi da astadkomnla en sankning av kostnaderna? Naturligtvis genom
rationalisering. Det ar angelaget att statsmakterna soker driva pa denna
rationalisering.

Herr Johansson talade om att det Himnas subventioner, men han namnde inte
hur stora dessa subventioner are For budgetaret 1955/56 beraknas de gene
rella subventionerna - saledes de ieke behovsprovade - uppga till 370 mil
j oner kronor. Det betyder eirka 12 pro<f~nt av den direkta inkomstskatt till
staten som fysiska personer betalar oeh innebar alltsa en vasentlig del av vad
vi betalar pa vara skattsedlar.

Min tro ar att dessa subventioner i; vasentlig utstraekning har hindrat en
rationalisering och ett forbilligande av bostadsbyggandet, oeh jag ar ieke
overtygad om att de har kommit hyresgasterna till godo. Jag tror att de i stor
utstrackning har stannat hos produeehterna; de kan ha stannat hos bygg
mastarna, de kan ha stannat hos leverantorerna oeh de kan ha stannat hos
byggnadsarbetarna. Jag skulle ur det levande livet kunna hamta manga exelnpel
pa att sa ar fallet.

Nu avveeklas subventionerna i, som jag tyeker, alltfor langsaID takt. Tva
kronor av det senaste provisoriska tillaggslanet har tagits bort, nlen hela det
ortsdifferentierade tillaggslanet - som egentligen tillkom for att olikheterna
i hyressattningen mellan olika orter skulle besta - finns kvar. Rantesubven
tionen ar hogre an den var pa 1940-talet; den gar anda ned till 3 procent,
medan den under 1940-talet atminstone delvis inte giek Hingre ned an till
31j2 procent.

Kan det verkligen vara rimligt att pa detta satt i vidgad omfattning ta
skattebetalarnas pengar i ansprak for att lata oss betala varandras hyror?
Resultatet maste ju bli att vi betalar en del av var hyra till hyresvarden oeh
en del darav pa var egen skattsedel, medan en tredje del betalas av andra
manniskor pa deras skattsedlar - detta kan val inte vara rimligt.

Vi maste oeksa allvarligt ta itu med hyresregleringen. I £lera lander har
hyresregleril1gen sueeessivt avveeklats, men har i landet har det inte varit
mojligt. I riksdagen har forslag vaekts om att hyresregleringen skulle avveek
las t. ex~ for kommunagda hus, men det har inte varit mojIigt. Det har vackts
forslag om att hyresregleringen skulle avvecklas for sadana landsbygdsom
raden som ingar i en del till arealen stora stader. Vad tj anar det till att Hita
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hyresregleringen galla pa bergstopparna i Kiruna stad? Vad tj anar det till att
ha kvar hyresregleringen for egnahem? Men - som sagt - det har inte varit
mojIigt att fa bort demo

Anda har vi ett eXPTnnel pa vad slopandet av en hyresreglering kan betyda.
Ar 1924 slopades d8i~ ~~.; _0Sreglering som da hade gallt har i landet. Vid en
bostadsrakning som foretogs 1932 eHer 1933 under ledning av nuvarande
generaldirektoren for forsakringsinspektionen konstaterade man att hyressteg
ringen, om hansyn togs till de standardforbattringar som forekommit, inte
kunde beraknas ha utgjort mer an 6 procent fran 1924 till 1930, och man var
anda inte overtygad om att man tagit hansyn till all standardforbattring.
Fran 1930 till 1932 sj onk sedan hyresnivan med 2 procent. Det finns saledes~

herr Johansson, exempel pa en generell minskning av hyrorna.
Jag tror det ar farligt om man nu, utan att ha natt det primara malet att

fa bort bostadsbristen, borj ar tala om att bygga storre bostiider. Herr Johansson
sade att det inte bara var en hogeligen onskvard utan ocksa en hogeligen
sannolik utveckling. Skulle vi da inte, herr Johansson, kunna fa hora litet om
den sannolika utvecklingel1 av bostadsbristen? Nar tror herr Johansson numera
att bostadsbristen kan avvecklas? Kan det tankas ske inom det narmaste
deeel1niet eHer Hit mig saga fore 1975? Jag hemstaller att herr Johansson tar
upp den fragan till diskussion har i kviill, ty detta iir savitt jag {orstar det
eentrala problemet i varj e diskussion om bostadspolitiken.

Generaldirektor Alf Johansson: Jag viII ta upp till granskning ett par
punkter i den siste arade talarens inlagg oeh jag vill borja med vad han sade
om 1932 ars bostadsrakning - som i sjiilva verket inte skedde ar 1932 utan
ar 1933 oeh som i sjalva verket inte leddes av generaldirektor Sterner utan
av byrachefen Nystrom. Jag antar att det inte kan vara fraga om nagon
annan bostadsrakning, eftersom detta ar den enda bostadsrakning som forekom
under forra delen av 1930-talet.

Herr Ostman uppgav att vid denna bostadsrakning konstaterades att det
hade under den tid, som gatt sedan hyresregleringen avskaffades - vilket
var ar 1923 oeh inte 1924, men det spelar ju inte heller nagon storre roll
i detta sammanhang - oeh med hansyn tagen till den standardokning, som
under denna tid forekommit, skett en okning av hyrorna med 6 procent. Det
kan i oeh for sig vara riktigt. Men vad herr Ostman icke talade om var, att
under tiden fran hyresregleringens avskaffande ar 1923 oeh fram till forra
delen av 1930-talet befann sig den allmanna pris- och kostnadsnivan i starkt
fallande. Det var fraga om en period av sekular prissankning efter forsta
varldskriget, oeh denna fallande tendens aecentuerades som bekant under borjan
av 1930-talet i samhand med den deflationistiskt praglade depressionen. Varje
uppgift om hyresutvecklingen eller andra prisforandringar under denna tid ar
fullkomligt meningslos, om man inte staller den i relation till den allmanna
prisutveeklingen. Jag tar ur minnet £01j ande siffror.

Vid tidpunkten for hyresregleringens avskaffande ar 1923 stod allmanna
levnadskostnadsindex pa 172 - bassiffran 100 grundade sig pa forhallandena
fore forsta varldskriget, ar 1913. Hiindelsevis - oeh det var en ganska odes
diger hiindelse - stod hyresindex ar 1923 i precis samma lage,. alItsa pa 172.
Det ledde till den vidskepliga forestallningen, att detta statistiska samman
traffande representerade nagot slags marknadsjiimvikt. Fran ar 1923 och franl
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till de forsta aren pa 1930-talet sj onk allmanna levnadskostnadsindex, nar det
var som Higst, till 153 enheter, medan hyresindex steg till mellan 200.och 210.
I forhallande till den allmanna prisnivan, matt lTIed allmanna levnadskostnads
index, okade alltsa hyrofna mycket kraftigt, med omkring 35 procent - det
galler, val att marka, hy-rorna for tidigare uppforda lagenheter - pa grund
av den da radande knappheten pa bostader.

Detta leder mig in pEl en annan fraga som den siste arade talaren hernrde,
namligen forhallandet Inellan bostadspolitiska atgarder av det ena eller andra
slaget, framfor alIt suhventioner, och kostnadsutvecklingen. Det ar ett myeket
ofta forekommande tal - som alltid framfores fullkomligt obestyrkt, till en
borj an som ett formodande, som sa hux flux forvandlas till ett bestamt pasta
ende - att nar det allmanna genom Ian oeh till aventyrs aven genom subventio
ner paverkar bostadsbyggandets finansieringsvillkor oeh fastighetsekonomien,
kommer det att betyda stegrade kostnader. Jag skulle vilja be herr Ostman
oeh alIa andra, som intresserar sig for denna fraga, att se efter hur det verk
ligen forhaller sig under olika perioder av den svenska utvecklingen oeh aven
gora en jamforelse med utveeklingen i andra Hinder, dar graden av offentliga
ingripanden pit detta omrade varit olika. Den saken finns ratt utforligt redo
visad i 1951 ars bostadsutrednings betankande. Dar pavisas bI. a. foljande.

Under den senaste krigs- oeh efterkrigstiden, da de offentliga atgarderna for
bostadsforsorjningen har i landet varit oj iimforligt myeket mer omfattande
an under nagon annan period, har byggnadskostnadsindex stigit i ungefar
samma takt som allmanna levnadskostnads-index - det ligger nu endast nagra
fa enheter over levnadskostnadsindex. Som en j amforelse viII jag erinra om
hur det var pa 1920-talet, alltsa efter det forsta varldskriget. Det hade under
krigets slutskede visat sig nodvandigt ~tt vidta en del offentliga atgarder for
bostadsforsorjningen oeh dessa bibeholls under de forsta efterkrigsaren men av
vecklades darefter snabbt. Byggnadskostnaderna steg da utomordentligt kraftigt
i forhaIlande till levnadskostnaderna. Jag har inte siffrorna i huvudet, men
utvecklingen darvidlag var i varje fall en helt annan an den som skett under
den senaste efterkrigstiden. Denna jamforelse ger siHunda en bild av ett for
hallande mellan kostnadsutveeklingen oeh de bostadspolitiska atgarderna som
ar den rakt motsatta mot vad herr Ostman ville gora ga1lande. Samma hild
ger ocks'a en jamforelse av utvecklingen i andra lander. Herr Ostman talar
om saker som han inte kanner till och gor direkt felaktiga pastaenden.

Jag vill emellertid inte ha sagt att den omstiindigheten, att hyggnadskost
nadsutvecklingen i forhallande till utvecklingen av allmanna levnadskostnads
index varit en helt annan oeh haft en ur byggnadskostnadernas synpunkt
mycket gynnsammare karaktar under den senaste efterkrigsperioden jamfort
med den tidigare, kan forklaras pa ett enkelt satt, ty det finns mycket som man
maste ta hansyn till, sasom vaxlande forutsattningar aven pa andra omraden
an dem som omfattas av indexserien. Men det pa basis av omedelbar erfarenhet
narmast givna svaret pa en fraga av det slag herr OstITIan framstallde ar
precis det motsatta mot det herr Ostman sjalv kom med.

Herr Ostman hade en hel del att saga darom, att jag inte har i kviiII mera
ingaende tagit upp fragan om bostadsbristen. Jag talade om bostadsbristen i
tva timmar forra veekan och eftersom amnet i kvall gallde nagot annat, tyekte
jag att jag kunde fa halla mig till detta andra. Jag tanker inte heller nu ga
narmare in pa fragan om bostadsbristen.
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Att bostadsbristen har bestatt under hela efterkrigstiden och annu bestar,
trots att bostadsproduktionen under denna period varit storre an under nagon
tidigare period av jamforlig langd och storre an bostadsproduktionen under
samma tid i nagot annat europeiskt land, raknat i forhallande till folkmangden,
maste val i all rimlighets namn foranleda fragan: "Vad ar det som har hant
pa stadsbyggandets omrade?" J0, det ar den mest expansiva stadsutveckling
som vi nagonsin haft i detta land. Om man over huvud taget inte viII ta hansyn
till de forskjutningar i den ekonomiska bebyggelsemassiga och demografiska
strukturen, som skett och som ar tamligen enastaende i vart lands utveckling,
ar det sjalvklart att man inte kan fa ett vettigt svar pa de fragor man staller.
Det skulle vara en mycket vidlyftig sak att har redovisa alIa de forskjutningar,
som salunda haft betydelse for bostadsproduktionen. Jag vill bara erinra om
det faktum, att stadernas befolkning under efterkrigstiden vaxt med bortat
25 procent, och att vi vidare under denna tid haft en immigration, som om
fattar ett par hundra tusen i utlandet fodda Inanniskor och som har inneburit
ett nettotiIIskott till vat- befolkning pa 130.000 under 1940-talet. Aven under
1950-talets forsta ar har det forekommit ett nettotillskott genom immigration
men under de senaste aren har detta forsvunnit. Atskilliga andra lander i
Vasteuropa har daremot under denna period haft utvandringsoverskott. Vidare
har vi i vart land haft en urbaniseringstakt, en forskjutning fran landshygds
naringar till stadsnaringar som varit langt starkare an tidigare. Om jag inte
missminner mig, raknade var ordforande har i kvall for tio ar sedan med
en och en halv procents minskning for jordbrukets del sasom ett rimligt
antagande, men sasom alIa vet har efterkrigstidens forskjutningar i detta han
seende varit av en helt annan storlek.

Alla dessa forandringar maste sj alvklart redovisas i detta sammanhang,
om man skall kunna ge en begriplig bild av vad som skett. Men den som
inte bryr sig om att stalla fragan pa ett vettigt satt kan som sagt inte fa ett
vettigt svar.

Vad betraffar omfattningen av bostadsbristen viII jag hanvisa till vad arki
tekten Wallander har sagt. Det ar alldeles riktigt vad herr Ostman erinrade
om, namligen att enligt den redovisning for bostadskon, som skedde for ett
par ar sedan, skulle det finnas 100.000 bostadssokande utan egen lagenhet. Men
de bostadssokande, som ar upptagna under rubriken "Sokande utan egen
lagenhet" bestar ingalunda av nodstallda personer som irrar omkring utan
tak over huvudet. De utgores till en tredjedel av ungkarlar och jamstallda som
vill skaffa sig en liten lagenhet. Till en annan tredjedel bestar de av unga
111anniskor som viII gifta sig. Det viII val de fIesta unga manniskor gora, men
sadana som forhallandena nu ar anmiiler l11an sig ofta i synnerligen god tid
till bostadsformedlingen. Endast en tredjedel av bostadssokande utan egen
lagenhet bestar av gifta med eller utan barn eller icke gifta personer med harn.

Erfarenheterna fran de rensningar av bostadsformedlingarnas listor som fore
tagits ger emellertid vid handen att det sker ett mycket stort hortfall av bo
stadssokande. I de fIesta fall har det visat sig att 25-30 procent av den
registrerade efterfragan inte ar aktuell, eftersom vederborande sj alva klarat
saken pa annat satta

Om man salunda plockar fram vad som ar karnan i bostadsbristen, alltsa
familjer som saknar egen lagenhet, finner man att de uppgar till omkring
20.000. Det ar ju illa nog. Jag vill ingalunda reducera betydelsen ur sociala



48 NATIONALEKONO:vnSKA FORENINGENS SAMMANTRXDE DEN 21 APRIL 1955

eller andra synpunkter av detta forhallande, men man maste val dock ta
hansyn till proportionerna. Den omstandigheten att 20.000 familjer saknar
egen 12igenhet innebar - om man sammanstaller detta med andra faktorer
som jag inte har kan ga in pa - att 96 it 97 procent av familjerna i de svenska
stadssamhallena har egen bostad. Ar 1935 gjordes en undersokning i Stockholm
- som dock sakerligen far bedomas sasom inom vissa marginaler osaker 
vilken gay vid handen att 87 procent av familjerna hade egen lagenhet. Det
var alltsa 13 procent, som vid denna tidpunkt saknade egen bostad i Stock
holm, mot 3 it 4 procent i nuvarande lage for stadsbygden som helhet.

Denna jamforelse ar emellertid sa till vida icke riktig som procenten for
Stockholms del nu ar hogre an de 3 it 4 procent som galler for stadsbestandet
i dess helhet. Att jag anda namner dessa siffror beror pa att Stockholm ar
den enda stad, for vilken vi har uppgifter om hushallskvoten under 1930
talet. Det finns inte nagot statistiskt material, som i ovrigt utan vidlyftigt arbete
medger berakning av en sadan kyoto En hushaIIskvot karakteriserar pa ett
mycket mer realistiskt satt den verkliga situationen betraffande bostadsfor
sorjningen ar osorterade bostadsformedlingsuppgifter. Allting pekar mot att
for narvarande den faktiska forsorjningsgraden for familjerna nar det galler
hostader ar hogre an den var under 1930-talet, mojligen hortsett fran de sista
aren fore kriget da arhetslosheten forsvunnit och inkomsterna hade en gynn
sam utveckling under den da radande hogkQnjunkturen.

For andra grupper an gifta: ankor, anklingar, franskilda och ogifta ar for
sorjningsgraden i fraga om bostader nn ocksa hogre an pa 30-talet, aven
hogre an under hogkonjunkturaren fore kriget. Den faktiska forsorjningsgraden
i fraga om bostader ar alltsa, beraknar efter antalet lagenheter, for alIa civil
standsgrupper battre nu an under 1930-ialet, medtages utrymme och utrustlling
ar forsorjningsgraden mycket hogre. Att det anda finns en marknadsmassig
brist, sammanhanger naturligtvis Ined att produktionen varit otillracklig. Trots
att produktionen har varit mycket stor, har den interackt till for att tillgodose
den okade efterfragan som uppkommit genom den enorma expansionen av vara
stadssamhallen.

Vad betraffar fragan, nar bostadsbristen kan vara avvecklad, sa svarar jag
helt enkelt icke pa den. Att saga nagonting darom maste med nodvandighet
bli ett resonemang fran vissa hypotetiska forutsattningar, vilka kan bedomas
som mer eller mindre rimliga men som naturligtvis kan komma att vasentligt
rubbas av den fortsatta utvecklingen. Jag vet av vidlyftig erfarenhet att ett
hypotetiskt resonemang kommer, aven om det ar forsett med alIa tankbara
reservationer, automatiskt att missbrukas till 100, ja, till 110 procent.

Herr Ostman talade i borj an av sitt anforande om att med stastistik kan man
bevisa vad som heIst. Det beror alldeles pa hur man anvander statistiken.
Anvander man den pa ett felaktigt satt, bevisar man emellertid ingenting annat
an for dumbommar. Jag har har anfort vissa berakningar for utvecklingen
av bostadsproiluktionen i jamforelse med industriproduktionen, och jag har
darvid tagit konj unkturmassigt j amforliga perioder och kunnat konstatera, att
trenden for bostadsproduktionen ar praktiskt taget densamma som trenden
for industriproduktionen. Att jamfora bara aren 1939, 1946 och 1954, da
det av en tillfallighet var praktiskt taget samma storlek pa den arliga bostads
produktionen, ar totalt meningslost. Ar 1939 utgor en topp langt utover trend-
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kurvan, oeh likadant ar det Ined ar 1946. Ar 1954 ligger daremot nastan precis
pa trendkurvan.

Arkitekt Sven Wallander;: Bostadsbristen ar givetvis akilleshalen i den
nuvarande situationen, men det har ju fatt bostadsbrist oeksa forr i varlden,
aven om det later pa folk som om detta aldrig skulle ha varit faIlet, nar de
talar om den gamla goda tiden. Det radde nog aven da bostadsbrist under
langa perioder; skillnaden ar bara att den inte kom till uttryek pa samma
satt som den gor nu for tiden. Forr hade inte folk mojlighet att betaia sa
lTIyeket for en bostad, nlan kunde inte bara stalla sig i ko oeh vanta pa att fa
en bostad, utan man var fattig oeh fiek forsoka ordna bostadsfragan bast man
kunde. Pa det sattet tryektes bostadsbristen under jorden. Men a andra sidan
fanns det perioder, da det var myeket god tillgang pa bostader. Det ar nam
ligen inte sa latt att anpassa produktionen av en sa tung vara som bostader
precis efter vaxlingarna i efterfragan, i synnerhet inte i tider nar det sker sa
stora befolkningsomflyttningar som det nu har gj ort.

Jag tankte emellertid narmast saga nagra ord om ett annat pastaende, som
kommer igen till leda i den allmanna debatten oeh som jag inte begriper
logiken i. Man sager att om subventionerna toges bort, skulle rationaliseringen
ske i hastigare takt. Innan jag gar narmare in pa den saken, viII jag forut
skicka att jag sjalv onskar att subventionerna skall tas bort. Jag sager SOln
jag gjort IDanga ganger forr: "Matte vi bli av med den tvakrona, som ar
kvar, sa att vi slipper hora tj atas om den!" En annan sak ar att den kanske
inte bor tas bort pa en gang, utan litet undan for undan, sa att det inte blir
for harda ryck.

Pastaendet att rationaliseringstakten skulle oka, om subventionerI:la togs
bort, ar emellertid med forlov sagt myeket osakkunnigt, for att anvanda ett
milt ord. Vilka ar det som bygger vara hus? J0, det ar till nastan hundra
procent de fria foretagarna. Deallmannyttiga foretagen svarar visserligen for
75 procent av bostadsproduktionen, men myeket fa av dem bygger i egen
regi, utan de bestaller i stor utstraekning sina hus hos de privata byggmas
tarna. Det ar alltsa byggmastarna som har anledning oeh ansvaret for att
forsoka rationalisera husbyggandet, ty den som kan Iamna det billigaste an
budet far entreprenaden. Men vad har detta med subventionerna att gora?
Det ar ju agaren av huset och hyresgasterna som far tillgodogora sig subven
tionerna oeh byggmastarna hor aldrig ens talas om dem. Det ar alltsa full·
komligt ologiskt att gora det pastaendet, att det finns ett sammanhang mellan
subventioner och rationaliseringar.

Man far hogre hyror om man tar bort subventionerna, heter det fran andra
hall. Men den tvakrona, som redan tagits bort, har ju kunnat inarbetas i kal
kylerna utan att det blivit nagra hyresstegringar. Rationaliseringstakten har
namligen aidrig vant sa god som nu oeh den kan bli annu battre i fortsatt-
.ningen. Det ar en arlig stravan hos alla att forsoka bygga sa billigt sonl
lTIojligt. Men man kan nog ibland tyeka att det ar underligt att folk ligger
i sa hart for att rationalisera husbyggandet, da de darigenom foriorar sa
Inycket pengar, som man Hitt gor pa sadana saker - det ar namligen dyrt att
bega misstag i husbyggeri darfor att aIlting sker i sa stor skala. Fragan
om subventionerna skall overhuvudtaget inte sammankopplas med fragan om
hur man skall kunna paskynda rationaliseringsarbetet och de tekniska
framstegen.
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Pa en punkt ar herr Ostman oeh jag ense. Jag har aldrig forstatt, varfor
hyresregleringslagen skall galla for kommunala hus eller for kooperoativa hus.
Det bara trasslar till saken. Kommunerna kontrollerar ju hyressattningen i sina
egna fastigheter, oeh vad de kooperativa husen betraffar finner jag det verk
ligen konstigt, att folk som ager sina Uigenheter inte utan vidare kan fa hoj a
sin egen hyra darfor att de t. ex. vill skaffa sig vissa bekvamligheter. Jag
tycker att det skulle kunna ske en andring av lagen pa den punkten.

Av utgaende subventioner ar den som kallas rantegaranti av en annan art
an den som berorts tidigare oeh den kan inte borttagas utan vidare, ty de
fastigheter, som just i ar skall plaeera sina bottenlan, far dem da lasta for t. ex.
tio ar framat pa ett sadant satt, att det blir ratt hoga hyror i dessa fastigheter
om inte rantegarantien finns. Denna bor saledes finnas kvar, men de subven
tioner, som kom till for att mildra verkningarna av en tillfallig uppgang av
kostnaderna, kan i dag gott forsvinna.

Kanslichef Oscar ostman: Herr ordforande! Det var ganska egendomligt
att arkitekt Wallander anda var ense med mig pa en punkt, med tanke pa alIa
de ologiska oeh orimliga pastaenden som jag enligt hans mening skulle ha
kommit med.

Jag har nog i aHa fall inte blivit riktigt overtygad av de invandningar som
har anforts av herrar Wallander oeh Alf Johansson. Jag finner det ganska
sj alvklart att det gamla ordspraket "noden ar uppfinningarnas moder" giBler
aven i ett samhalle, som i vasentlig utstrackning ar statsdirigerat. Om en
foretagare tvingas - av omstandigheter:p.a eller av statsmakterna eller av vad
som heIst - att produeera en sak billig:are, om han saledes inte far den ersatt
ning som det ar bekvamt oeh bra for honom att fa, da maste han naturligtvis
i forsta hand se till att han rationali~rar framstallningen, i den man sa ar
mojligt, oeh alltsa minskar sina kostnader.

Nu sager arkitekt Wallander, att bost~dsbyggandeti stor utstraekning utfores
pa entreprenad oeh att entreprenorerna inte blir delaktiga av subventionerna~

varfor dessa inte har nagon betydelse ttr rationaliseringssynpunkt. Men lat oss
tanka litet oeksa pa alIa dessa entreprenader pa lopande rakning sam forekom
mit under de senaste axen! I dessa fall har ju entreprenorerna presenterat
kostnaderna precis sadana som de blivit, oeh ju hogre kostnaderna har varit,
desto storre fortj anst har entreprenoren haft pa arbetet. Jag kan inte tro att
entreprenorerna under sadana forhallanden har nagon anledning att forsoka
pressa ned kostnaderna. Overhuvudtaget torde det vara sa, att om priset pa
en vara faststalles, ieke med hansyn till vad konkurrensen kraver, utan med
hansyn till kostnadernas storlek, sa finns det ieke nagon som heIst garanti for
att denna vara produeeras till Higsta mojIiga kostnad. Jag skulle viIj a saga att
det ieke ens ar troligt att sa sker.

Det ar ju inte till nagon gladje for oss har i kvall att generaldirektor Alf
Johansson i forra veekan talade i tva timmar om bostadsbristen. Jag maste
trots alIt vidhalla, att det ar egendomligt att generaldirektor Johansson i den
framstallning, han har givit oss, faste sa litet avseende vid bostadsbristen. Han
resonerade nu som sa, att bara en tredjedel av de verkligt bostadslosa var
familjeforsorjare eHer personer som hade barn 0- jag tyeker att aven det ar
forfiirligt myeket - oeh vidare fanns det en del unga manniskor, som giek oeh
vantade pa att kunna gifta sig, nlen det hade det alltid fnnnits, oeh det var
inte sa farligt att de inte hade nagon egen bostad.
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Man maste val anda ta litet allvarligare pa dessa saker aven har infor oss
80m kommer med "vettlosa" fragor. Jag ar saker pa att generaldirektor Johans
son i grund och botten bedomer problemet allvarligt, men med den ljusbla
optimism, som savitt jag forstar alltid har kannetecknat honom, vill han garna
bortse fran de aUra 8vartaste sidorna och bara tanka pa, att dessa manniskor
far vara tacksamma for att de i framtiden kommer att fa en storre bostad an
de nu kan fa.

Jag skall slutligen lata generaldirektor Johansson indirekt fa ratt i ett av
seende genom att till 110 procent - det ar ju forresten den nuvarande uttag
ningsprocenten - "missbruka" den omstandigheten att han har inte gjorde
nagot uttalande betraffande bostadsbristens framtida avveckling. Jag farstar
val att han inte ville gora detta, men jag skall roa mig med att erinra om nagra
fa av de uttalanden han tidigare kommit med nar det galler tidpunkten for
bostadsbristens avveckling.

I Kooperatoren for ar 1944 sager generaldirektor Johansson: "Det foljer
harav att man inte kan rakna med att bostadsbristen skall kunna avvecklas och
ett helt normalt lage pa bostadsmarknaden astadkommas inom det forsta aret
efter kriget." Det visade sig vara ovanligt sante Ar 1945 har generaidirektor
Johansson, enligt en artikel i Svenska Stadsforbundets tidskrift, foIj ande upp
fattning: "Det sager sig sj alvt, att denna brist inte kan avvecklas pa en dag
och inte heller pa ett ar." Ar 1946 sager generaldirektor Johansson: "Om tre
till fern ar kan man vanta att den nuvarande bristen pa bostader ar tackt."
Ar 1947 har han folj ande standpunkt: "Det forefaller troligt, att en lattnad
i bostadsbristlaget successivt, om an langsamt, kommer att nas."

Jag skall inte fortsatta med citaten; jag skall inte till mer an 110 procent
missbruka de uttalanden generaldirektor Johansson gj ort i denna fraga. Men
jag vill sla fast en sak: Pa dem, som vill planhushalla i ett samhalle, maste
man forst och fralnSt stalla det kravet att de kan gora riktiga prognoser. Nar
prognoserna inte ar sakrare an vi i detta fall sett exempel pa, da har vi svart
att tro att man har nagra forutsattningar att uppfylla de loften som man i
dagens lage ger.

Generaldirektor Alf Johansson: Jag skulle helt kort och fridsamt vilja saga
nagra ord om den myt, som nu varit gangse i atskilliga ar och som herr
Ostman har forde pa tal. Berattandet av denna myt brukar just inledas med
en serie citat ur olika artiklar fran aren 1944·46, mojligen ocksa ar 1947, som
tycks ge uttryck for en underlig syn pa fragan om bostadsbristens avveckling.
I den forsta av de artiklar, som herr Ostman citerade, hette det ju att bostads
bristen inte skulle kunna avvecklas pa en dag, vilket skulle kunna foranleda den
inteUigente lasaren att tro, att forfattarens mening var att bostadsbristen kunde
avvecklas pa tva dagar. Vidare anfordes en del uttalanden som skulle ge
exempel pa en glidning i uppfattningen hos forfattaren; det blir alIt svarare
att klara upp bostadsbristen oeh tidpunkten for avvecklingen skjutes allt
langre frame

Jag tvivlar inte ett ogonbliek pa att herr Ostman liksom alIa andra mytens
aterberattare inom pressen oeh annorstades - jag sag senast i gar myten
aterges i en av de storsta huvudstadstidningarna - befinner sig i god tro. Men
daremot vill jag pasta att det ursprungligen ar fraga om en ren forfalskning~

och jag vill har erinra om nagra omstandigheter, soni. det kan vara vart att
halla recla pa, nar man vill bedoma mytens mytiska kvalitet och annu mer degs
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sanningshalt. Uttalandet om att bostadsbristen inte kan avvecklas pa ett ar eller
en dag harstammar fran den senare krigstiden - det brukar vanligeIi vara en
artikel i en festskrift till Gustav MoIlers 60-arsdag ar 1944, som citeras, och
i vilken sags att bostadsbristens avveckling ar en engangsaffar, som bor kunna
klaras av tamligen snabbt, dock icke pa ett are Hari ligger en yarning mot den
under de senaste krigsaren vanliga, ytliga och farliga uppfattningen, att bara
kriget tog slut skulle allting som med ett trollslag normaliseras. Uttrycket "en
gangsaffar", som i och for sig inte sager nagot om langden av den tid som
behovs, ar stallt i motsats till det byggnadsbehov, som svarar till den i fortsatt
ningen lopande hushallstillvaxten. Avsikten var, saSom framgar av samman
hanget, att saga att dessa fragor maste ses ur ett langre perspektiv an arets, ur
decenniets eller generationens. Detta far dock inte tolkas pa det sattet, att for
fattaren ville pasta att det skulle ta ett decennium eller en generation att avveckla
bostadsbristen, ty enligt de kalkyler, som uppgjordes med ledning av da fore
liggande material, bedomdes det som sannolikt att en sadan avveckling skulle
kunna ske pa tamligen kort tid, under ett visst konjunkturantagande pa tre
till fern ar. Men det ar ren forfalskning att aberopa vissa vandningar i dessa
artiklar, dar det talas om att avvecklingen inte skulle ga pa en dag eller ett ar,
sasom uttryck for en blaogd tro att den skulle kunna ske pa tva dagar eller
tva are

Sedan ar det en annan sak att bedomningen av den tid, som sannolikt skulle
kravas for avvecklingen av bostadsbristen, inte aIls slog in. Herr Ostman
antydde nagot om att det skulle vara fraga om vissa brister i min uppfostran
som prognostiker. Detta ar rent nonsense De bedomningar av forutsattningarna
for bostadsbristens avveckling, som gj ordes vid krigets slut utgj orde som alla
bedomningar av denna art helt enkelt en' statistisk kalkyl, som raknar fram hur
en viss utveckling kan komma att forlopa inom ramen for vissa tydligt redo
visade forutsattningar. En sadan s. k. Rrognos ar ingenting annat an just en
sadan statistisk kalkyl och den ar inte orlktig i annan man an att det skett rena
raknefel. Den kan over huvud taget aldrig bedomas som oriktig eller riktig
annat an fran sina egna angivna forutsattningar. Om den som tar del av en
sadan prognos inbillar sig att det ar fraga om nagon sorts spadom, faller
ansvaret for denna forvillelse helt och hallet pa vederborande sj alv och inte pa
den som gj ort kalkylen.

Anledningen till att kalkylen och den kommande utvecklingen stamde ilIa
ar densamma som gjort att alIa befolkningsframskrivningar och darpa grun
dade bedomningar av utvecklingen efter kriget stamt ilIa. AlIa bedomningar,
son1 tedde sig rimliga pa basis av da kanda fakta, har avsevart passerats av den
utveckling som kommit till stand. Efterkrigstiden, i synnerhet det forsta skedet
darav, medforde en sadan revolutionerande forvandling av forutsattningarna
for de svenska samhallenas utveckling, att det inte fanns nagon mojlighet att ar
1943-44 rakna med sadana forutsattningar. AlIa s. k. prognoser, som da gjordes
ar darfor felaktiga i den oriktiga anvandningen av detta ord att de byggde pa
forutsattningar som icke realiserades. Det gj ordes sadana berakningar t. ex.
betraffande arbetsmarknaden - var ordforande i kvall hade ratt mycket med
den saken att skaffa - och betraffande jordbruket. En stor del av landets mest
kvalificerade statistiker och vetenskapsman var for ovrigt mer eller mindre
insyltade i arbeten av detta slag, men alla prognoser visade sig felaktiga i
meningen att den kommande utvecklingen skapade vasentligt andrade forut
sattningar. Den prognos, som gj ordes av hostadssociala utredningen ar salunda
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inte mera felaktig an de sonl gj ordes for hedomningen av arhetsmarknadens
oeh jordbrukets utveekling o. s. v. Det ar bara den skillnaden att i dessa andra
sammanhang har inte det dagspolitiska spelet gj ort det opportunt att skapa
nagon myt.

Men trots att den faktiska utvecklingen pa bostadsomradet salunda kommit
att bryta sig helt andra faror an tidigare, vilket absolut icke kunde forutses,
har dock de s. k. prognoserna icke varit helt vardelosa. Den allmanna slutsatsen
av dessa kalkyler, namligen att det under lang tid behoves en hog produktion
for att klara bostadsproblemet, ar i och for sig av betydelse.

Darnled kommer jag till nasta sida av saken: varfor talar inte herr Ostman
Oin att den bostadsproduktion, som har skett fram till denna dag, har med unge
far 100.000 lagenheter understigit den som rekommenderades pa basis av en he
hovsprognos som i och for sig var mycket for lag, bI. a. darfor att nlan inte
kunde rakna med den immigration som kom till stand? Men naturligtvis hade
det gjorts reservationer for immigration. Redan ar 1937, nar jag holl pa med
liknande berakningar, gjordes det reservationer for en framtida stark inlmigra
tion, men nagon sadan blev j u inte aktuell forran efter kriget - da blev den
det i hogsta grad. Var£or talar inte herr Ostman om att alla dessa prognoser ar
£orsedda med reservationer, hI. a. for immigration?

Det ar salunda flera sidor av saken sonl herr Ostn1an underlater att herora.
I-Ierr Ostman talar ieke om att den bostadsproduktion, som var en forutsattning
for omdomet att bostadsbristen skulle kunna avvecklas pa tre till fern ar, icke
har kommit till stand. Herr Ostman underlater vidare att namna, att vi haft en
nettoimmigration pa over 100.000 personer och att det i prognoserna gjorts
reservationer for en sildan eventualitet. Detta endast som exempel. Herr Ostman
gar inte heller in pa det forhilllandet, att aldern for aktenskaps ingaende har
sjunkit nlycket kraftigt, dodligheten sjunkit med minskad hushallsupplosning
80m foljd, o. s. v. Det ar klart att dessa forskjutningar tackes av de reserva
tioner som gj orts. Redan dari att man gor reservationer ligger val ocksa att
det inte ar fraga om nagra spadolnskonster.

Ul~dforanden: Jag; her att fa tacka delTI 80111 delta~jt J d.ebatten och
framfor alIt kvallens foredrar.:shallare.



NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 5 maj 1955

Ordforande: Professor I n g v a r S v e n nil son

Ordforanden: Pa foreningens vagnar bel" jag att fa halsa stortings
man Trygve Bratteli hjartligt valkommen. Vi ar mycket angelagna
om att folja med vad som hander pa andra sidan Kolen och har lange
onskat fa en redogorelse for aktuella norska fragor. Det glader oss
darfor mycket att vi genom ambassador Schives hjalp lyckats for
varva stortingsman Bratteli som foredragshallare i kvall.

I Norge har man svara ekonomiska problem att losa, utan tvivel
betydligt svarare an dem som moter har i landet. For oss, som ibland
ar litet upprorda over vart ekonomiska lage, kan det nog vara nyttigt
att fa del av erfarenheterna fran ett land, dar problemen ar annu
svarare att losa.

Stortingsman Trygve Bratteli inledde aftonens diskussion over

Aktuella problem i norsk ekonomi
I likhet med de andre nordiske lalld har Norge ~konomisk skiftet

karakter i l~pet av dette arhundre. Industrialiseringen er det domi
nerende trekk i den utvikling som hal" funnet sted.

Denne utviklingen har foregatt i forholdsvis markerte rykk, avbrutt
av perioder med stagnasjon og endog med tilbakegang.

De sterkeste vekstperiodene er tiden fra unionsoppl9Ssningen til dell
f~rste verdenskrigen, arene 192~30, 1934--39, og tiden etter den
andre verdenskrigen. Den aller sterkeste veksten har det vrert fra
1946, srerlig nar en ser produksjons~kingen i forhold til antall per
soner i arbeidsdyktig alder.

Utviklingen siden 1946 hadde sitt grunnlag i den tilstand landet
var i da krigen sluttet. Krigs~deleggelsene hadde vrert betydelige,
srerlig nar en regner handelsflaten og hvalflaten med. Men ogsa om
produksjonsutstyret ikke var direkte ~delagt, sa var det meget sterkt
nedslitt. Produksjonen, forbruket, eksporten og importen la nede pa
et lavmal i 1945.
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For vurderingen av de alminnelige utviklingstendenser og de aktu
elle problemer kan det likevel pa mange omrader vrere mere illustre
rende a s~ke sammenlignende holdepunkter i forholdene f~r den
siste krigen.

Karakterendringen av norsk nreringsliv kan da avleses bl. a. av
yrkesbefolkningens fordeling pa nreringer. Siden langt ned i det for
rige arhundre hal' det vrert en absolutt nedgang i antall sysselsatte i
jordbruket. Fra 1930 til 1950 gikk antall sysselsatte i jordbruk og
skogbruk ned fra 34,8 til 24,2 pst. av yrkesbefolkningen, og har i
de siste arene gatt ytterligere ned. Disse nreringer sysselsetter i dag
80-90.000 frerre enn f~r krigen, mens yrkesbefolkningen samtidigt
hal' ~kt med nrermere 200.000.

Samtidig ~kte fra 1930 til 1950 sysselsettingen i industri og hand
verk fra 25,3 til 35,3 pst. Sysselsettingen har ogsa ~kt sterkt i forret
ningsvirksomhet, samferdsel og immateriell virksomhet, mens autall
sysselsatte i husarbeid (hembitrade) er ~meget sterkt reclusert.

Jeg skal ikke ga nrermere i detaljer om :denne utvikling, hvis hoved
trekk i Vaf tid er kjent fra aIle land so:n\' gjennomgar en sterk ~kono

misk vekst. Jeg har bare villet feste ,pppmerksomheten ved at Norge
i raskt tempo deltar i denne utviklingen.

Vi sto for ti ar siden overfor de~ oppgavell a bygge 0PP det som
var ~delagt og a ta igjen det som var fors~mt pa det ~konomiske og
sosiale omrade i krigsarene.

~

Det hIe tatt sikte pa foruten a sette hele var egen arbeidsdyktige
befolkning i virksomhet, a ~ke landets investeringsevne gjennom be
tydelige importoverskudd. Grunnlaget for finansieringen av slike im
portoverskudd val' de ikke ubetydelige valutareserver som var oppar
heidet av skipsfrakter og forsikringssummer for skip i krigsarene.
Dessuten tok en sikte pa a s~ke opptatt Ian i utlandet. I stedet for
dette siste kom Norge som de fleste vest-europeiske land til i en rekke
ar a finansiere importoverskuddene i stor utstrekning med den valuta
vi hIe tildelt gjenom Marshall-hjelpen.

I de f~rste arene etter krigen hIe det private forbruket begrenset
ved omfattende rasjoneringsordninger, som f~rst etter hvert hIe av
viklet.

Pa denne lnaten hIe grllnnlaget lagt for et meget h~yt investerings
niva. Bruttoinvesteringene har i aIle ar etter krigen vrert over 30 pst.
av hrutto nasjonalproduktet.

Av grunner jeg skal komme nrermere inn pa senere, ble det lagt
srerlig vekt pa a bygge ut valutatjenende og valutasparende virksom
het. Hvalfangstflaten ble hurtig gjenreist. Det er foretatt en hetydelig
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utbygging av handelsflaten. Og det er foretatt en omfattende industri
reising for samme formal.

For de ni ar 1946-54 er brutto investeringene beregnet til 56,2
milliarder kroner, og netto investeringene til 28,3 milliarder kroner.
Disse er finansiert med 2,8 lnilliarder kroner - svarende til 10 70
av netto investeringene - i st~tte fra utlandet; 4,1 milliarder kro
ner ved bruk av valutabeholdninger og opptak av utenlandske Ian;
8,8 milliarder kroner ved offentlig sparing; og 12,5 milliarder kro
ner ved privat sparing. En vesentlig del av den private sparing er
bedriftssparing.

Den vesentlige del av investeringene er saledes finansiert ved den
private og offentlige sparing i Norge. Landets netto gjeld til utlandet
er liten sammenliknet med tidligere tider. Ved forrige arsskifte svarte
den til ca. 17 prosent av verdien av den samlede eksport i 1954.

Den uthygging som hal' funnet sted gil' seg uttrykk i produksjonen.
Landets produksjonsutstyr er na mye bedre og produksjonen mye

st¢rre enn noen gang f$1r i Val' historie.
Den totale produksjonsmengde i 1954 val" ca. 56 pst. st~rre og

industriproduksjonen ca. 80 pst. st~rre enn i 1938.
Eksportmengden av vareI' var 30 pst. st~rre enn i 1938.
Handelsflaten som da vi hIe trukket TIled i krigen var pa ca. 4,9

mill. brutto tonn og ved krigens slutt var redusert til 2,8 mill. brutto
tonn, har na passert 7 11lill. og er raskt under utbygging til 8 mill.
brutto tonne

Vannkraftverkenes maskinkapasitet er praktisk talt fordablet siden
1938, og ¢kingen i utbygget maskinkapasitet viI i ar ble st¢rre enn i
noe tidligere ar. Produsert elektrisk kraft er mere enn fordablet
siden 1938.

Samtidig hal' vi siden krigen bygget over 200.000 leiliglleter. Det
private forbruket regnet i gjennomsnitt pl". innbygger var i fjor ca.
30 pst. h$1yere enn i 1938.

Jeg ~nsker ikke med det jeg her har sagt a gi dere et inntrykk av
at de siste ti ar hal" veert en glad og sorglsz>s vekstperiode i Norge.
Det hal' det ikke veert.

Det har - slik som livet som regel m9iter oss - veert en tid bade
med gleder og med store bekymringer. Det hal' veert en tid med for
midable og inspirerende oppgaver, med mange hyggelige resultater,
men aldri heller uten stadig nye forutsette og uforutsette vanskelig.·
heter og skuffelser.

Vi hal" hatt dem og vi star delvis midt oppe i clem. Hva jeg ~nsker

a holde fast ved el" at vi ved en samlet vurdering kan se en sund og:
sterk ~konomisk vekst i disse ti are Og med sikte pa tiden franl0ver
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at Norge i dag hal' et sterkere real~konomisk grunnlag enn noen gang
f~r.

Nar vi na skal se pa noen av dagens og morgendagens problemer,
viI jeg gjel'ne peke pa noen spesielle tl'ekk ved landet vart.

For det f~rste dette at Norge geografisk og klimatisk n~dvendigvis

rna vrere et l'elativt kostbart land a bygge ut slik at det gir grunnlaget
for en h~y levestandard. I vart langstrakte land er folkemengden i
gjennomsnitt ikke mere enn 10 pre kv.km.

Selv om det heldigvis ikk~e er spredt 10 mennesker pa hver kv.km.,
sa er det med var tids krav til kommunikasjoner en enorm oppgave
a knytte kontakt mellom de spredte bosteder fra Lindesnes i syd til
Pasvikdalen i nord~st. Kvalitetskravene til boliger, bygninger og an
legg rna bli store i vart ofte vrerhal'de klima. Det samme gjeldel'
kravene til klrer og annet utstyl' i dagliglivet, srel'lig i vinterhalvaret.
Det er ogsa kostbart a bygge ut grunnlaget for en tilfredsstillende
kulturell, sosial og administrativ standard i en sa spredt befolkning.

Det andre jeg viI peke pa el' det norske jordbruket. Som jeg f~r

hal' nevnt er ca. 24 pst. av yrkesbefolkningen knyttet til jordbruk
og skogbruk, og disse nreringel' bidl'al' med ca. 10 pst. av nasjonal
produktet. Det skyldes ikke mangel pa arbeidsomhet og dyktighet
has de norske jordbrukere. Produksjonen pl'. dekar ligger hszSyt i
Norge. Vi 11ar bare for fa dekal' a pl'odusel'e pa. Av 213.000 gards
bruk er 150.000 under 50 da. og bare 20.800 over 100 da. Selv om
disse tall for bruksst¢rrelsene ikke gil' noe helt bilde av vilkarene for
et jordbruk hvis produksjon spenner fra korndl'ift til rene hagebruk,
sa er det likevel uten videre klart at disse geografisk og historisk
betingede bruk:sst¢rrelser ikke ligger vel til rette for bruken av Val'
tids tekniske hjelpemidlel'. F¢lgen er at produksjonen i jordbruket
totalt sett blir relativt begrenset i forhold til dets andel av yrkes
befolkningen.

leg viI dernest peke pa et par veIkjente trekk ved Norges utenriks
¢konomi. Vi hal' en meget stor lltenrikshandel. Malt i l~pende priseI'
utgjol'de importen i forhoId til brutto nasjonalproduktet ca. 40 pst.
i 1954. Med Norges naturgrunnlag og begrensede indre marked rna
vi antakelig regne med at en videre ¢kning av produksjonen og Ieve
standarden, helleI' viI szSke enn minske Val' avhengighet av en omfat
tende utenrikshandel.

Denne utenrikshandel viser et annet interessant trekk. Det vesent
lige av vare eksportinntekter kommer fra noen fa omrader av varer og
tjenester. De viktigste er fraktinntektene, treforedlingsproduktel',
maImer og metaller, fisk og fiskeprodukter, og kjemikalier og gj~d.

ninger. Pa den andre siden viser importen et meget stort register
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av aIle de yarer som ingar i produksjon og forbruk under moderne
forhold.

En sa omfattende utenrikshandel basert pa de her nevnte trekk
viI selvsagt vrere en stadig tilstedevrerende usikkerhetsfaktor i norsk
~konomi. D.en er svrert f~lsom overfor konjunktursvingIlinger som
virker gjennom utenrikshandelen. Og den er ikke bare f~lsom overfor
generelle konjunkturtendenser. Den er like f~lsom overfor partielle
konjunkturtendenser, spesielt hvis disse gj~r seg gjeIdende i et elIer
flere av de fa onirader SOln skaffer oss hovedtyngden av yare eksport
inntekter, f. eks. skipsfarten eIler treforedIingsproduktene.

Vi kan imidIertid neppe fri oss fra denne usikkerhet ved i noen
st~rre utstrekning a gj~re norsk ~konomi mindre avhengig av en
stor utenrikshandeI. Usikkerheten er en pris vi rna ta med pa veien nar
vi skal fremme en utvikling med ~kende produksjon og Ievestandard.

A skaffe eksportinntekter til a petale for n~dvendig import er der
for en sentral oppgave i norsk ~konomisk poIitikk. En annen side av
samme sak er det a utbygge norsk produksjon til erstatniIlg for im
port, del' dette er muIig pa konkurransedyktig basis.

Nar vi skal bygge ut nye produksjonsmuIigheter star vi overfor
det forhoId at videre ekspansjonsmuligheter er hegrenset pa omrader
som na spiller en stor rolle i norsk ~konomi.

Det er sikkert en del ekspansjonsmuIigheter for norsk jordbruk,
srerlig for enkeIte produkter. Men under den sterke ~konomiske vekst
perioden etter krigen, har stillingen for jordbruket vesentlig vrert
den at totalproduksjonen er holdt oppe med et vesentlig synkende
sysselsettingstall. Dette innebrerer en betydelig rasjonalisering. Det
er na under gjennomf~ring et betydelig program for oppdyrking av
udyrket jord, som vi enna hal' store vidder aVe Dette nydyrkingspro
grammet tar imidlertid ikke sikte pa a ~ke det totale antaIlet gards
bruk, men f~rst og fremst pa a ~ke st~rrelsen av eksisterende bruk.
Vi rna nok som i mange andre land regne med en fortsatt reduksjon
i antall sysselsatte i jordbruket, i f~rste rekke ved at for sma garder
faller hort som selvstendige bruk ved generasjonsskifte. En slik uta
vikling skaper sosiale problemer i overgangstiden. Men ingen kan
tvinge unge mennesker til asIa seg til pa garder som er for sma og
tungt drevne til a gi en tiIfredsstiIIende produksjon og arsinntekt.
Og sett i ell st~rre sammenheng er denne forskyvning i fordeIingen av
yrkesbefolkningen ledd i en utvikling som ~ker den totale produk
sjon og levestandard. Selv om det ved nydyrking, hensiktsmessige
brukss~rrelser og forbedret utstyr og drift fortsatt er unyttede mulig
heter for jordbruksproduksjonen, kan vi likevel ikke regne dette som
det store ekspansjonsolnrade i norsk 9Skonomi.
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Pa andre omrader ligger begrensingen i rastoffgrunnlaget. Det gjel
der hvalfangsten, som er begrenset for ikke a beskatte hvalbestanden
sterkere enn det alt sjer. De norske skogene kan pa kort sikt ikke gi
mere rastoff til industrien arlig enn det har vrert tatt ut de siste arene.
Treforedlingsindustrien har en kapasitet som er st~rre enn hjem
landets tilgang av rastoff. Visse ekspansjonsmuligheter ligger nok
i fremstillingen av nye produkter med trevirke som primrert rastoff.
Men selve rastoffgrunnlaget er begrenset ihvertfall pa kort sikt.

Ogsa i fiskeriene er rastoffgrunnlaget begrenset, selv om det kan
variere fra ar til annet, og srerlig over lengre perioder kan vise meget
store variasjoner.

Heller ikl(e i malmbrytningen kan vi s~ke de store ekspansjons
muligheter. Srerlig for svovelkis hal' det vrert betydelige uttak av de
kjente forekomster.

i\.V naturlige ressurser har vi saledes en som star i en srerstilling.
Det er den ikke utbygde vannkraften. Produksjonen av elektrisk kraft
er na over 20 mill. kwl. i arel. Beregningsmessig kan det foretas ut
bygninger til det seksdobbelte av denne produksjonen.

Utbyggingen av elektrisk kraft og av bedrifter for produksjon som
er betinget av relativt billig elektrisk kraft, er derfor kanskje det vik
tigste omrade for utviklingen av Norges produksjonsmuligheter. For
den f$?>lgende betraktning nevner jeg i denne sammenhengen at Norge
til enhver tid viI nytte de muligheter skipsfarten kan gi.

Dette f$?>rer oss fram til et av de sentrale ~konomiske problemer i
den videre utbygging av norsk nreringsliv. Pa flere av de omrader
hvor st$?>rre ekspansjon synes a ligge vel til rette, er utbyggingen over
ordentlig kapitalkrevende. Dette gjelder allerede for utbyggingen av
vannkraftverkene med overf$?>rings- og fordelingsnett. Det samme gjel
der for elektrokjemiske og elektrometallurgiske bedrifter basert pa
e'lektrisk kraft. Det samme gjelder byggingen av moderne handels
skip.

Selv om forbrukets andel av de disponible ressurser i Norge er
lavere enn i de fleste vestlige land, er var egen evne til a finansiere
investeringer begrenset, srerlig sett i forhold til de usedvanlig kapital
krevende omrader hvor vi kanskje hal" de beste muligheter. Norge
har mye sf)(Jrre produktive investeringsmuligheter enn det har inve..
steringsevne. Landet har derfor rasjonelle muligheter for kapital
import.

Dette er ikke noe nytt problem og det er ikke Norges alene.
Gjennom hele dette arhundre har for Norge importoverskudd

veert det nornlale, balanse eller overskudd pa handelsbalansen hal'
vrert undtagelser for enkelte are Mange betydelige industrielle virk-
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somheter er satt i gang helt eller delvis med utenlandsk kapital. Det
gjelder ogsa store bedrifter som senere er overtatt av norske interes..
sere Nybygginger av handelsskip har normalt vrert finansiert i stor
utstrekning ved la11 ute. Problemet er saledes ikke nytt. Men med sikte
pa de k~omnlende ar er problemet ytterligere sterkt aksentuert pa gruntl
av de sterkt ~kende kapitalbehov ved utbyggingen av rasjonelle pro..
duksjonsenheter pa slike omrader som jeg f~r har nevnt.

Jeg sa at dette ikke kan sies a vrere et srerproblem for vart land.
Det er selvf~lgelig et av de sentrale problemer i verdens~konomien,

og ogsa innenfor det omrade som samarbeider innenfor OEEC, 
det viI si Vest..Europa og Nord..Amerika. Investeringsevne og inve..
steringsmuligheter er ikke bare ujevnt fordelt, men de to faktorer er
ogsa svrert ulikevektig til stede innenfor de enkelte nasjonale omrader.
En rasjonell utvikling av de produktive muligheter innenfor hele
omradet forutsetter derfor at investeringsevnen blir styrket i de om..
rader der rasjonelIe investeringsmuligheter er st~rre enn den nasjonale
investeringsevne.

Na, like lett som det er i prinsippet a oppfatte innholdet i dette
problemet, like vanskelig er det a I~se det pa det praktiske ~kono..
misk-politiske plan innenfor omradet.

Srerlig har en potensiell debitor begrensede muligheter for a pa..
virke tempoet i den praktiske 195sningen av problemet. For min del
overveier jeg det uten nasjonale anfektelser. Jeg ser ikke noe ydmyk
ende i det a erkjenne at Norges investeringsmuligheter i lange tider
viI vrere mye st~rre enn var egen investeringsevne. Denne erkjennel
sen f~reT oss hverken til tiggerstaven eller til gjeldsfengslet, men den
f~rer oss til a arbeide praktisk for a styrke var finansieringsevne
ved kapitaltilf~rsel utenfra, der slik kan oppnas til gjensidig fordel
aktige vilkar. Vi er overbeviste om at vi kan yte vart beste til utvik
lingen av OEEC-omradets ~konomi ved i rimelig utstrekning a fa
tiIf~rt kapital til produktive tiltak vi ellers viI matte vente med a
gjennomf~re.

Na kan vi i det enkelte ar ikke disponere ut fra var egen vurdering
av hvilken kapitalf~rsel som synes rasjonell, ~nskelig og forsvarlig;
men vi rna s~ke a innrette oss etter de importoverskudd det er prak..
tisk mulig a finansiere. Under aIle omstendigheter viI mulighetene
for kapitaltilf~rsler i det enkelte ar vrere begrenset. Vi ser overalt
at tradisjonelle former for kapitaloverf~ringer har stagnert og at
nye former bare n~lende og llfullkomment har kommet i gang. Blant
annet av denne grunn viI vi i Norge matte feste'stor oppmerksomhet
ogsa ved aIle muligheter som nlatte finnes for mindre kapitalintensiv
produksjon, nar denne ellers kan vrere rasjonell og konkurransedyktig.



64 NATIONALEKONO:\USKA FORENINGENS SAMMANTRXDE DEN 5 MAJ 1955

Jeg viI her feste oppmerksomheten ved den meget store ,skjevhet
i samhandelen mellom Sverige og Norge. Med Sverige har vi st¢rre
underskudd enn vel med noe annet land. Det er stort underskudd aIle
rede pa varebyttet, og det er meget start nar vi regner med de svenske
skipsleveringene til Norge. Den andre siden av saken er at Sverige
har st~rre overskudd pa Norge enn pa noe annet land.

Vart underskudd pa Sverige har steget meget sterkt i de senere are
Inklusive skipsleveringene var det ifjor nrermere 750 mill. norske
kroner, og nesten 250 mill. kroner storre enn i 1953.

Under disse forhold er det kIart at en i Norge ser med meget stor
skepsis pa aIle svenske ordninger og tiltak sam hegrenser vare mulig
heter for a tjene inn svenske kroner. De srerinteresser som matte
motivere slike ordninger og tiltak synes a fortone seg som mindre
betydningsfulle sett i forhold til den meget omfattende svenske eksport
av varer og skip til Norge. Dessuten er slike ordninger og tiltak egnet
til a styrke de kretser i Norge som har liten tro pa betydningen av et
lltvidet ~konomisk samarbeide i Norden. I

Dagens hovedproblem gjelder nettoPI; den utenriks~konomiske ba
lansen, og i samband med den omfanget og sammensetningen av
investeringene.

I de ni ar 1946-54 hadde vi. ~t importoverskudd pa tilsammen
ca 6,4 milliarder kroner. Disse underskudd hIe finansiert ved de
vaIutabeholdninger vi hadde da krigen sIuttet, ved tilskuddene av
Marshall-hjelpen og trekk pa Deb europeiske betalingsunionen, og
ved rederienes oppIaning pa skip.

Bortsett fra mulighetene for private Ian pa skip som bygges i uta
landet, foreligger ikke lenger de nevnte finansieringsmuIigheter for
fortsatte importoverskudd. Det er derfor n~dvendig a bringe import
overskuddet - som i 1954 val" ca. 1100 mill. kroner ned til en st¢r
relse som kan finansieres under de nye forhold.

For a forsta karakteren av de tilpassingsprohlemer Norge na star
oppe i er det n¢dvendig a nevne enkelte spesielle forhold. Unders~ker

vi forholdene i den siste menneskealder, viI vi finne at balansen til
utlandet i det enkelte ar er meget sterkt pavirket av skipsfarten, 
av handelsflatens fraktinntekter og skipsimporten. Vi har na en
periode med lave frakter og samtidig en usedvanlig stor skipsimport.

La meg sa nevne: Fra 1951 til 1954 gikk handelsflatens netto
valutainntekter ned med ca. 400 mill. kroner, til tross for at flaten
~kte med over 1 mill. brt. Samtidig ~kte skipsimporten med 400
mill. k~oner. Pa disse to poster hIe altsa balansen forverret med 800
mill. kroner. I 1951 fikk vi l\tlarshallhjelp med 28:0 mill. kroner,
i fjor fikk vi 60 mill. kr. av en restpost. I 1951 hIe de til det militrere
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forsvaret brukt 545 mill. kroner, og i fjor 1200 mill. kroner - eller
vel det dobbelte.

Jeg sier ikke at disse ting er hele forklaringen pa at Norge star
i en vanskelig utenriks~konomisk situasjon, men tallene forteller
tydelig nok om at norsk f1konomi na befinner seg i en vanskelig til·
passingsprosess.

For a minske presset pa utenriksfZikonomien er det nf1dvendig a
begrense investeringene. For a oppna dette blir det foretatt en til·"
stramning bade i finanspolitikken og i pengepolitikken.

Det statsbudsjettet sam na er under behandling i Stortinget og
som skal gjelde fra 1. juli, er for driftsbudsjettet gjort 0PP med et
overskudd pa 553 mill. kroner. Dette dekker utgiftene til statens
anlegg og avdragene pa statens Ian.

Som ledd i begrensningen av statens egen virksomhet, er det fun
net forsvarlig a foreta en viss reduksjon ogsa i utgiftene til det milia
trere forsvaret. I statsbudsjettet for terminen sam begynner 1. juli er
det f~rt opp 63 mill. kroner mindre enn i den IfZipellde termin. Nar
vi regner med ogsa de fellesfinansierte militrere byggearbeider under
Nato~programmet, er det tatt skritt til at det militrere forsvarets bruk
av yarer og tjenester i 1955 viI Iigge vel 100 mill. kroner Iavere enn
ifjor. Dette viI bli gjennomf~rt ved a dempe ned tempoet i de mili
trere bygge- og anleggsarbeider.

Under vanlige forhold betales det ikke toll pa maskiner som ikke
produseres i Norge. Denne ordningen er suspendert for a motvirke
den meget hfZiye maskinimporten.

Det er midlertidig satt i verk og under videre behandling i Star
tinget spesielle avgifter pa importerte biler og traktorer, pa bygge
og anleggsvirksomhet unntatt boligbygg og driftsbygninger i landbru
ket, og pa nye skipskontrakter.

Det viI bli foretatt endring i bedriftenes adgang til skattefri avset
ning av fonds. Slike avsetninger sk~l kunne foretas med inn~iI 20 pst.
av skattbar inntekt. De avsatte midler skal bandlegges i tre are Der
etter skal midlene frigis mot at 85 pst. av del frigitte bel~p avskrives
pa varige driftsmidler. .

Det viI i IfZipet av de par nrermeste ar bli foretatt en gjennomgri
pende behandling av spfZirsmalet om bedriftsbeskatningen. Dette aI'
beidet hal" blitt forsinket idet en venter pa betenkningen fra en spesiell
komite som arbeider med saken. Jeg skal ikke foregripe sakens be
handling, men nevne et par generelle synspunkter.

Det er apenbart behov for a finne fram til midler hvormed myn
dighetene kan pavirke bedriftenes disposisjoner, bl. a. deres anven-
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delse av disponible midler til henholdsvis realinvesteringer og finans
investeringer - pengesparing.

Na forekommer det meg srerdeles tvilsomt om det er sa enkelt at
lavere skatter uten videre er en impuls til ~kt pengesparing og mindre
realinvesteringer. Det er grunn til a overveie om ikke de fleste be
drifter i var tid viI foretrekke realinvesteringer frernfor finansinveste
ringer, og dette noksa upavirket av skattenes h¢yde.

Et avgj~rende motiv for bedrifter til pengesparing og finansiell
konsolidering, kunne vrere frykten for periodiske konjunkturfall av
en slik karakter og styrke at bedriftens finansielle stilling kunne
bestemme dens evne til a holde virksomheten gaende. Er en slik frykt
i dag motiverende for bedriftenes disposisjoner? Er det ikke heller
slik, at som l¢nnstakerne i stor utstrekning er lettet for frykten for
massearbeidsl¢shet - som aIle regjeringer forplikter seg til ahindre,
sa er bedriftene lettet for frykten for ?-lvorlige avsetningskriser?

Jeg tenker ikke her pa de tradisjonsbundne argumenter i skatte
debattene, hvor behovet for finansielll styrke til a motsta nedgangs
tider er lys levende fremdeles. Men er bedriftene innstillet pa fort
rinnsvis a disponere med sikte pa finansiell styrke mot nedgangstider,
altsa for pengesparing?

Er ikke bedriftene heller innstillet pa jevn og stadig ~konomisk

framgang, og f¢lgelig pa stadig a foreta realinvesteringer med sikte
pa produksjonen for et voksende marked? Og viI de ikke fortsette
disse realinvesteringer uansett hvor stor andel samfunnet lar dem
beholde av et finansielt overskudd?

Et annet motiv for pengesparing kunne vrere hvis var tids industri
elle ekspansjon foregikk ved hyppige nyetableringer av selskaper hvor
oppsparte midler lcunne finne l~nnsom anbringelse. Men den indu
strielle ekspansjon synes i stigende utstrekning a forega ved utvidelser
av eksisterende bedrifter og ved knoppskyting fra eksisterende bedrif
ter. Det synes derfor ogsa a vrere et svrert begrenset behov for penge
sparing i bedriftene med sikte pa investering i andeler i helt nye
bedrifter.

En annen side av saken er beskatningens virkning pa produksjonens
rasjonalisering. Der synes det lettere a se en sammenheng enn det
kanskje er mellom beskatningen og pengesparingen. Det er vel et
sp¢rsmal om inntektsbeskatningen i dens navrerende form gir impulser
til rasjonell produksjon. Men det henger sammen med beskatningens
form og beregningsgrunnlag mere enn med dens h¢yde, selv om ogsa
det siste har betydning under den eksisterende form. For en rasjonell
anvendelse av arbeidskraft, maskiner, energi og rastoffer, ville be-
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skatningen lettere stimulere rasjonaliseringen hvis visse utgiftsposter
og ikke inntekten val" beregningsgrunnlag for skatten.

Disse betraktninger star selvsagt for min personlige regning og jeg
vet ikke i hvilken utstrekning de viI komme inn i den forestaende
behandling av bedriftsbeskatningen i Norge. Under aIle omstendig
heter viser den navrerende situasjon klart behovet for midler til a
kunne gi bedriftene impulser til realinvesteringer eller finansinveste
ringer alternativt etter som konjunktursituasjonen tilsier det. I hvilken
grad skatter og avgifter kan utformes til hensiktsmessige midler for
dette, skal jeg ikke her pr~ve a gi noe endelig svar pa.

Det er ogsa foretatt en tilstramning i pengepolitikken, med sikte
pa a begrense den kredittfinansierte investering og import.

I de f~rste arene etter krigen ble det av flere grunner funnet n~d

vendig a bestemme omfanget og sammensetningen av investeringene
og importen ved direkte reguleringer. Disse reguleringer er etter
hvert i det vesentlige opphevet, og en er da henvist til a s~ke utvik
lingen regulert gjennom pengepolitikken.

I henhold til en tidligere vedtatt lover det f~rste skritt gjort til
binding av bankenes kassareserver i Norges Bank. Bindingen er for
tiden moderate

I samarbeid med bankene er det sendt ut strammere retningslinjer
for bankenes utlansvirksomhet.

Dislcontoen hIe satt opp med 1 pst. og rentenivaet er tilpasset dette.
Det er tatt opp et 4 pst. statslan pa 400 mill. kroner. Et premie
obligasjonslan pa 75 millioner fikk betydelig st~rre ettersp~rsel enn
det sonl kunne im~tekommes, og det ser ut til at denne laneformen
na ogsa skal kunne innarbeides i Norge.

Norges Bank regulerer ogsa tegningen av partialobligasjonslan.
Virkningene av de tiltak som er satt i verk viI f~rst kunne vise seg

i annet kvartal i ar og senere. Det er ikke mulig pa forhand a vite
noe sikkert om hvor langt de viI virke, eller om de tiltak som hittil
er truffet viI vrere tilstrekkelige til a fa importoverskuddet og investe
ringene ned pa et forsvarlig niva. Den norske regjeringen er under
aIle omstendigheter innstillet pa a gjennomf~re den tilpassing som
her er n~dvendig.

Et par spesielle prohlemer viI komme under grundlig behandling
kommende vinter. Begge blir na utredet av spesielle komiteer.

Beskatningen til staten av personer ligger i Norge med hovedvekten
pa avgifter og mindre pa den direkte skatt. Til avgiftene h~rer den
alminnelige omsetningsavgift pa 10 pst. Denne er i formen generell,
men er i virkeligheten gradert ved store subsidier, srerlig pa br~d og
melk. Med det som ogsa brukes til prisnedsettelse pa kunstgj~dsel og
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kraftfor, koster subsidiene i alt omtrent halvparten av det omsetnings
avgiften innbringer. Dette subsidiesystemet er administrativt meget
enkelt. Likevel hal" en funnet det riktig a ta opp til grundig over
veielse om det navrerende system med omsetningsavgift og subsidier
virker slik at det er riktig a opprettholde det pa lenger sikt.

Den andre komiteen skal i l~pet av sommeren utarbeide en betenk
ning om statsbankenes virksomhet.

Den mest omfattende virksomheten gjelder Kommunalbanken og
statens boligbanker. Statsbankene er i de senere ar tilf~rt midler fra
statskassen eller ved Ian tatt opp av finansdepartementet. I alt gar
deres utlan 0PP i 5-600 mill.. kroner i aret. Det a tilpasse stats
bankenes virksomhet til den foreliggende situasjon og a skaffe clem
midler pa en mate som ikke ~ker presset pa Val" ~konomi, er en av
de viktigste oppgaver i pengepolitikken.

Den norske stats Husbank rna sees som et ledd i den meget om
fattende boIigbygging som lla hal" funnet sted i en arrekke. Av flere
grunner val" det n~dvendig med et spesielt krafttak for a bedre bolig
forholdene. Krigs~deleggelsene av boliger, den sivile byggestopp
under krigen, sammen med tradisjonelle boIigvansker og en betydelig
folketilvekst gjorde et slikt krafttak n~dvendig. Fra 1946 til siste
arsskifte hIe det hygget 203.000 nye.; boliger, og omlag haIvparten av
dette i de siste tre ar.

Vi er derved i ferd med a overviJ1.ne den aklltte boligmallgelen, og
viI kunlle fortsette den videre boIigbyggingen i et mere ordinrert
tempo.

Ogsa av denne grllnn er tiden na inne til a overveie Husbankens
og de andre statsbankenes virksomhet i den kommende tid, og disse
sp~rsnlal viI bli avkIaret i l~pet av de kommende manedel".

Gjennom det arbeid som er gjort i de siste ti ar er det i aIle grupper
av det norske folk skapt en nleget sterk ekspansjonsinnstilling, og
landet forandrer seg fra ar til ar. .

Denne ekspansjonsinnstilling er i sitt vesen sund og nyttig i et
land som stadig hal" meget store ~konomiske utviklingsmuligheter.
I sine fundamenter er norsk ~konomi ogsa sund og sterk.

Men selvsagt hal" hvert ar sine problemer som skaper bekymringer
og ofte strid mellom grupper og partieI'. Det er problemer som rna
l~ses for at den videre vekst skal kunne skje pa trygg grllnn.

Jeg hal" her dr~ftet noen - men ikke aIle - av de problemer som
star i forgrunnen i dag og for den konlmende tid. Det viktigste av
dem er a legge grunnen for en slik balanse i Val" utenriks~konomi,

at importoverskuddet i det enkelte ar ikke blir st~rre enn det er finan
sieringsmuligheter for.
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Ordforanden: Vi bel" att fa taeka stortingsman Bratteli for detta
pa synpunkter oeh fakta rika foredrag.

Nar han talade, kom jag att tanka pa ett eitat fran Ibsen SOln an
vants av Keynes, ett eitat ur Vildanden, som under senaste tiden med
stor framgang har spelats pa var dramatiska teater. Det talar am
vildanden som dyker ned pa botten oeh biter sig fast. Man fiek linder
foredraget ett starkt intryek av den envisa vilja, med vilken norska
folket har bestamt sig for att nu genomfora en snabb utbyggnad av
sina resurser, aven om det skuIIe kosta myeket.

Vi ser med stor beundran pa alIa de anstrangningar sonl gores i
Norge att paskynda den ekonomiska utveeklingen, pa den sjalvdisei
plin som det norska folket maste visa for att kunna genomfora detta, .
oeh vi taekar stortingsman Bratteli for den bild harav, som han givit
oss i dag.

Om ingen har nagon fraga fardig, skulle jag forestiilla mig att
det yore av intresse att sam en parallell till Val' egen utveekling fa
hora nagot om hur man har lost arbetsmarknadsproblemen i Norge,
oeh hur lone- oeh konsumtionsutveeklingen tett sig under senaste tiden.

Harefter yttrade:

Stortingsman T. Bratteli: I princip ar prohlemen desamma i Norge och
Sverige nar det galler lonepolitik och loneutveckling. Likval har det ibland
varit en viss skillnad i utvecklingstakten. Den ~ktuella situationen foreter
hI. a. den skillnaden, att de omfattande revisioner av loneavtalen, som agde
rum i Norge 1954, kan sagas i det stora hela ha varit relativt moderata. Det
beraknas att lonehojningarna alIt i alIt blev cirka 4 procent. Pa den grundvalen
slots tvaariga avtal med indexregleringsbestamlnelser, som kunde ha blivit
aktuella den 15 mars och som aterigen kan bli det den 15 september, aven
om det knappast ar sannolikt att Dagon indexregllering kommer att ske i are
Dessa problem kommer att forst nasta ar pa allvar bli aktuella igen.

Riksdagsman J. Dickson: Jag har egentligen tva fragor. Den ena ar litet
mera perifer och ror valHingsten, som ju ar en ganska typisk norsk narings
gren och ett gott exempel pa norsk aktivitet - detta att forst ge sig upp till
Norra ishavet oeh, nar fangsten dar inte Hingre var sa givande, fortsatta
fangsten vid andra polen, i Sodra ishavet.

Stortingsman Bratteli snuddade vid dessa fragor. Det har varit litet oro
for att valbestandet i varldshaven over huvud taget skulle utrotas, men man
har tydligen observerat detta och lagt vissa restriktioner pa valfangsten, som
skulle medge att valbestandet kan hallas konstant eller mojligen till och med
nagot okas. Det yore mycket intressant att hora om hur man i Norge ser pa
den saken. Nagon utvidgning av detta naringsfang kan man tydligen inte
rakna med.

Min andra fraga ror planerna pa en gemensam nordisk marknad. I viss
man harvi ju en gemensam nordisk arbetsmarknad,. men i ovrigt har man
inte hunnit sa varst langt pa denna vag. Vi vet j u alla att det ar stridiga
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viIjor i Norge - det ar for ovrigt ganska typiskt aU en viss individualism
dar gor sig gallande och att lnan garna helt oeh hallet vill sta pa egna ben.
Men ar det anda inte pa lang sikt en linje ocksa for Norges vidkomnlande,
att man bor soka fa till stand ett gemensamt upptradande och storre mark
nader, i forsta hand kanske en gemensam nordisk marknad, Inen sedermera
ocksa en europeisk marknad, som skulle kunna medverka till en hojd levnads
standard i Vasteuropa over huvud taget? Vi har ju manga kontakter, inte
bara den for atminstone befolkningen i vissa delar av Sverige sa gynnsalnma
margarintrafiken, som i och for sig, tycker jag, ar en ganska riktig sak 
jag kan inte hjalpa det. Dar har man med konstlade medel damt upp efter
fragan, men d~ enskilda ll1anniskorna neutraliserar detta genom sin foretag
samhet - de reser over till Norge och koper det billigare margarinet dar.
Jag tycker att detta egentligen ar sunt, aven om lnin van statsministern
kanske i sin egenskap av statsminister inte alldeles gillar det utan mera ser
pa de skadliga verkningarna.

Men det skulle vara intressant att fa hora nagot ord om forhallandena mellan
Sverige och Norge pa den punkten. Det ar allmant bekant, att tankarna pa
en utvidgad nordisk nlarknad har stagnerat just pa grund av norsk tveksamhet.

Stortingslnan T. Bleatteli: Valfangsten har under flera ar varit begransad
till 15.000 blavalsenheter. Fran norsk sida gj ordes for ett ar sedan forsok att
nedbringa denna siffra ytterligare nagot. Jag, ar inte sakkunnig pa omradet,
men fran norsk sida bygger man pa den varderingen, att det skulle vara
andamalsenligt med en annu nagot mindre fangst an den som nu ager rum.

Sasongen har blivit mycket kort, och valfangsten ar dessvarre inte langre
en norsk naring - under den sasong, som avslutades i mars, fanns det flera
utlandska an norska expeditioner, oeh Jantalet utlandska expeditioner hade
sedan i fjol okats med inte mindre an tva. Den norska fangsten av olja av
bardval blev hela 45.000 ton mindre an, i fjol - resultatet kan naturligtvis
till en del bero pa otur i jakten efter val. Jag kan namna att ryssarna del
tagit med en expedition och att de i prineip har godtagit den nuvarande
begransningen till 15.000 blavalsenheter.

Det ar litet farligt att ge sig in pa den stora fragan om en nordisk marknad.
Av rent personliga skal har jag under de senaste tva manaderna inte haft
nagon kontakt med' de fortsatta overlaggningarna i fragan och kan darfor
inte lamna nagra upplysningar om demo I princip vill jag for nlin del saga
- och jag tror att det framgar oeksa av foredraget - att norsk ekononli
ar i hog grad integrerad med omvarldens och grannlandernas ekonomi, inte
minst den svenska. Men hur det just for ogonblieket ligger till med vad
man i mera avgransad mening kallar arbete for en nordisk marknad, det kan
jag for min del inte saga nagot om. I Norge ar som bekant uppfattningarna
i den fragan delade.

Riksdagsnlan J. Dickson: Far jag komplettera med en fraga som jag
glomde forut! Stortingsman Bratteli namnde vattenkraftproduktionen sasom
en av de storsta expansionsmojligheterna for Norges vidkommande. Det har
ju oeksa varit tal om export av vattenkraft, men meningarna har varit delade
och det har gj orts gallande, att Norge nog behover sin vattenkraft for egen
del. Darfor har det inte blivit just sa myeket av exportplanerna.

Finns det nagot att namna pa denna isolerade punkt om kraftforsorjningen
och exporten av vattenkraft?
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Stortingsman T. Bratteli: Det dagsaktuella sporsmalet darvidlag ar ju
utbyggnaden av Nea och samarbetet mellan Stockholm och Trondheim, som
har mott manga storre och mindre svarigheter. Jag skulle tro att det finns
grund for uppfattningen, att detta proj ekt till slut skall foras i hamn.

Nar det galler utbyggnaden av norsk vattenkraft sedd i sammanhang dels
med vart behov av kapitalimport, dels vart behov att exportera, skulle jag
formoda att utvecklingen i Norge vasentligen kommer att ske fran de utgangs
punkter jag namnt tidigare i kvall: for att kunna genomfora en rationell
utbyggnad av den norska vattenkraftens produktionsmojligheter blir vi tvungna
att i en eller annan form soka samarbete for att sakra kapitaltillforseln till
dessa enormt dyrbara utbyggnader. I vilken utstrackning det i sammanhanget
kan bli tal om direkt kraftexport ar det omojligt att pa forhand saga.

Ordforanden: Stortingsmannen namnde att Norge har ett stort importover
skott i forhallande till Sverige. Om jag forstod honom ratt, ansag han att det
var beklagligt stort, och menade att det delvis hade sin grund i svenska in1port
hinder. Jag skulle vilja fraga om han darvidlag tanker pa nagonting annat
i svensk ekonomisk politik an margarinrestriktionerna? Sverige har ju annars
tamligen hundraprocentigt liberaliserat sin import, och darfor borde det
inte foreligga nagra hinder for okad import fran Norge.

Jag skulle ocksa viIja fraga, om stortingsmannen anser det sarskilt betank
ligt att Norge har ett stort importoverskott just i forhallande till Sverige.
Norge ar ju medIem i europeiska betalningsunionen, dar man utjamnar over
skott och underskott i olika riktningar, och darfor kan val inte detta under
skott i och for sig betraktas som nagot betankligt. Vi far val betrakta det
som ett framsteg, att denna clearing mellan Europas lander har kunnat ordnas,
sa att man inte tvingas balansera handeln 111ellan alla lander parvis.

Stortingsman T. Bratteli: Jag tror att det ar ett missforstand, Oln man
har fatt den uppfattningen att jag allmant sett skulle betrakta denna brist
pa halans som i oeh for sig ett ont. Min grundsyn i det fallet ar - sasom
jag forsokt ge uttryek at - att ett importoverskott for ett land i Norges
situation i det hela taget ieke behover uppfattas sasom ett ont, yare sig i
allmanhet eller i forhallande till nagot enskilt land; det blir ett ont forst i
samma ogonblick som det inte motsvaras av tillraekligt stora investeringar
i Norge, som skapar faktiska finansiella mojligheter.

Men vad jag forsokte fa fram nar jag namnde detta speciella forhallande
nled den nlycket stora svenska exporten oeh darmed Sveriges overskott gent
emot Norge var, att man skall se detta som utgangslaget oeh forklaringen till
hur latt det skapar irritation i Norge, om man har i landet lagger hinder i
vagen for norrmannen att tjana svenska kronor pa omraden, som for norr
mannen ter sig sasom jamforelsevis sma. Jag viII inte saga att margarin
hal1deln ar ett gott exempel pa detta, men den ar pa satt och vis en illustra
tion av hur en liten sak kan skapa irritation.

Det ar val kant, att tanken pa gemensam marknad moter atskillig skepsis
i Norge. Om man i Sverige - jag brukar om-formen - skulle bygga upp
en produktion av kvave eller andra godning,samnen, som kraver speeiella
skyddsatgarder fran svensk sida, sa skulle det skapa svarigheter betraffande
en av de stora posterna i var export till Sverige. Vissa svarigheter har ju
forekommit hetraffande fiskexporten. Jag kan inte yttra mig om orsakerna,
men det ar ett faktum att exporten av fetsill, for att ta ett exelnpel, ar minimal
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i forhallande till vad den tidigare varit. Ocksa fettexporten till Sverige har
gatt ned mycket starkt. Over huvud taget maste man konstatera en faktisk
nedgang betraffande de storre posterna i var export till Sverige. Kviiveproduk
tionen ar ju aktuell, och man fragar sig om en okad efterfragan pa kvave
i Sverige kommer att uppvaga den nyproduktion av kvave som planeras i
Sverige, eller om den norska kvaveexporten kommer att paverkas ogynnsamt.

Jag onskar inte uttala mig bestamt om nagot sarskilt omrade, men jag viII
ha givit starkt uttryck at att det, nar balansforhallandet mellan Norge och
Sverige ar sadant SOln i dag, maste vacka skepsis for att icke saga ovilja i
Norge, om norska exportmojligheter till Sverige hammas genom speciella
atgarder fran svensk sida.

Ordforanden: Om det iute finns flera fragor att stalla, viII jag
annu en gang uttrycka foreningens stora tacksamhet till stortingsman
Bratteli for att han kommit hit och for det intressanta foredrag han
hltllit.



Med delta hii./le foljer bilaga.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 18 oktober 1955

Ordforande: Professor I n g v a r S v e n nil son

Forskningssekreteraren vid Konjunkturinstitutet,

fil. kand. Lennart Fastbom inledde aftonens diskussion over

Den allmanna pensionsforsikringen,
sparandet och den ekonomiska

utvecklingen

Mina .darner oeh herrar! Vad vi har i kvall skall diskutera ar 1

forsta hand de samhallsekonomiska aspekterna pa det forslag till all
man pensionsforsakring, som nyligen framlagts av den 1951 tillsatta
pensionsutredningen. Jag tror visserligen, att jag kan rakna med att
de fIesta har narvarande i huvudsak kanner till forslaget oeh dess
innebord. Det har ju pa sista tiden stotts oeh blotts en hel del i pres
sen, oeh det overensstammer for ovrigt i huvuddragen med det prineip
forslag, som tidigare framlades av 1947 ars pensionsutredning. Ieke
desto mindre tror jag, att det kan vara pa sin plats med en kortfattad
inledning om forslagets utformning, annars skulle den fortsatta fram
stallningen komma att hanga i luften.

Eftersom reglerna for forsakringen, sadana de utformats av utred
ningen, innehaJler en del mindre, av tekniska skal m. m. motiverade
speeialbestammelser, skulle beskrivningen bli komplieerad oeh lang
randig, am jag alltid forsokte uttryeka mig exakt. Jag kommer darfor
att bortse fran en del sadana smarre modifikationer oeh ta fasta pa
huvudlinjerna.

Forst oeh framst, den allmanna pensionsforsakringen ar som fram
gar av benamningen avsedd att vara allman, oeh den ar avsedd att
vara en forsakring. Den ar allman sa tillvida, att den foreslas bli
obligatorisk oeh omfatta alIa inkomsttagare. Den ar en forsakring i
den meningen, att individuella premier betalas oeh att pensionsfor
manerna for varje forsakringstagare star i viss relation till dessa
premier. Den skiljer sig salunda i prineip fran folkpensionen, dar
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ingen sadan relation foreligger mellan de individueIla bidragen och
formanerna.

Den alImanna forsakringens formaner utgores av alderspension,
invalidpension och familjepension. Alderspensionen ar den domine
rande med hansyn till storIeken av beIoppen. Jag kommer for enkel
hetens skull i fortsattningen av mitt anforande oftast att uttrycka mig,
som om det enbart yore fraga om en alderspensionering. Jag kommer
t. ex. att saga aldringar, nar jag borde saga aldringar, invalider och
efterlevande familjemedlemmar.

En av de viktigaste uppgifterna for 1947 ars utredning var att
skapa en pensionsforsakringsform, vars formaner icke lopte risken
att redueeras vid en eventuell penningvardeforsamring. Man lyckades
losa det problemet pa ett mycket elegant satt, och det senaste forslaget
ansluter sig i det avseendethelt till prineiputredningens ideer.

For varje inkomsttagare i aldern 17~4 ar skall erlaggas en
premie. Till den del premien hanfor sig ·tilIIoneinkomst skall halften
av beloppet betalas av arbetsgivaren och halften av Iontagaren. For
annan inkomst, foretagarinkomst, kapitalinkomst m. m., skall premien
betalas av den fors'akrade. Premien beraknas som en viss procentsats
av inkomsten upp till ett hogsta belopp om 30.000 kronor per are
Denna proeentsats (den s. k. uttagningskvoten) ar lika for alIa men
varierar fran ar till are For den erlagda premien tillgodoraknas fpr
sakringstagaren ett poangbelopp, sdm ar lika med forhallandet meIlan
vederborandes premiebelastade inkomst och den genomsnittlig'a in
komsten bland alIa ,premiebetalare det aret. Om exempelvis den ge
nomsnittliga inkomsten under aret bland de premiebetalningsskyldiga
skulle vara 10.000 kronor, far en person, som haft 15.000 kronor
i inkomst 1 1/2 poang, en person, som haft 20.000 kronor, far 2 poling
oeh en, som haft 30.000 eller mera, far 3 poang. Jag talar nu inte
om overgangsperioden; for den foreslar utredningen sarskilda regler.
Varje inkomsttagare samlar pa detta satt under sin aktiva tid ett
poangkapital, som sedan utgor utgangspunkten vid faststallandet av
storleken av hans pension. Det blir pa det sattet den genomsnittliga
livsinkomsten, som blir avgorande for pensionens storlek, oeh inte
slutinkomsten, som annars ar vanligt. For den, som varje ar haft en
inkomst lika .stor som den genomsnittliga i landet, blir den samlade
poa~gsumman 48. Premiebetalningstiden ar ju 48 ar. Den, som har
en total poangsumma pa 48 poang, skaII enligt utredningens forslag
fa en pension, som utgor ungefar 36 procent av genomsnittsinkomsten
i landet tva ar fore p~nsionens.utbetalande. Att man utgar fran genom
snittsinkomsten tva ar tidig~re och inte samma ar, beror endast pa att
man inte har nagon statistisk utgangspunkt for ber~kning av den se-
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nare. Den som har ett poiingbelopp, som ar storre eller mindre an
48, far en i motsvarande grad storre eller mindre pensionsforman.
En person, som hal" 60 poang exempelvis, far. en pension, som ar 25
procent hogre an den, som har 48 poang.

Pa detta satt kommer pensionerna att (med tva aI'S efterslapning)
folja utvecklingen av de aktivas inkomststandard. Om inkomststan.
darden i landet icke andrades, innebar dessa regIer, att val" oeh en
skulle fa en arlig pension av storleken 36 procent av sin genomsnitt
liga arliga livsinkomst utslagen over perioden 17--64 are Men vi
hal" all anledning att rakna med en pa lang sikt fortskridande stan
dardforbattring. En standardforbattring med en procent om aret skulle
innebara, att pensionsnivan det forsta aret 'pensionen betalas ut, dvs.
da forsakringstagaren ar 67' aI', skulle uppga iDte till 36 procent utan
46 procent av den genomsnittliga livsinkomsten~ Med 2 procents stan
dardforbattring per ar skulle pensionsprocenten bli 59; och med en
3·proceIitig framstegstakt skulle pensionen komma att uppga till 73
procent av den genomsnittliga livsinkomsten.

Forsakringen kan i och for sig arbeta helt utan fond. Nar den ar
i' full funktion, ,skulle uttagningskvoten, om man inte har nagon fond,
bestammas sa, att den totala premiesumman 'precis racker till att
betala pensionerna.

Problemet ar emellertid, hur overgangsperioden skall utfornlas.
Jag tanker hal" framfor alIt uppehallamig vid overgangstidens pro
blem. Det ar de, som ar intressantast ur samhiillsekononiisk synpunkt.
Dels darfor att overgangstiden ar den enda, som har nagon aktllalitet
- fullfllnktionsstadiet ligger ju 'sa langt bort i framtiden -, 'dels
darfor att overgangsperioden kan utformas pa sa manga olika satt
och rymmer sa manga moment, om vilka meningarna ar delade.

Teoretiskt kunde man naturligtvis tanka sig, att man satte systenlet
i full funktion omedelbart och borjade betala 'pensioner till alIa ald
ringal', invalidel', ankor etc., trots att de aldrig erlagt nagra premier.
Men det sku.lle givetvis stota pa en hel mangd svarigheter av olika
slag, vilket gor, att det val maste betraktas 80m ett rent tankeexperi
mente I forsta hand stoter det pa det rent praktiska hindret, att man
inte hal" nagon utgangspunkt for en poangberakning. Ett annat pro
blem, som praktiskt politiskt ter sig besvarligt, ar att de, som hal"
sina pensionsformaner ordnade, i sa fall skulle komma att sitta med
dubbel pension. Vidare kommer de samhallsekonomiska verkningarna.
Ett omedelbart igangsattande av forsakringen skulle innebara ett
plotsligt inforande av en transferering fran de aktiva till aldringanla
av ett bruttobelopp av storleksordningen drygt 2 miljarder kronor
p~r are Aven efter reduktion med hansyn till premiernas skattefrihet
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och beskattningen av pensionerna liksom med hansyn till den'inskrank
ning,. som kan vantas ske av an.~ra pensioneringsatgarder och andra
former av transfereringar till aldringarna, kommer det att rora sig
om ett niiljardbelopp. Att oforme4lat. fran ett ar till ett annat foretaga
en sadan atgard skulle i varje fall'i ett hogkonjunkturlage vara syn
llerligen' olampligt med hansyn till verkningarna pa den samhalls
~konomiska balansen. - D~ssuto~, man har ju velat skapa en forsak
ri~g oeh av den anledningen -sa langt mojligt halla pa .prineipen, att
var och en skall betala i forhallaride till den forman han far. 1\1en
haIler man strikt pa den prin'eipen, tar ·det mycket lang tid,
innan forsakringen kommer i full funktion, narmare bestamt. anda
tills den siste av dem, sam ar '~ldre an 17.ar, da forsakringen. satts
igang, ar dod, dvs. det ta~ nar~are 90 ar ~ed nuvarande dod
lighetsforhallanden. Det betyder' oeksa att en stor del 'av dem,
som ar aktiva, da forsakringen satts igang, men 'ar i 1at oss· saga
temtioarsaldern eller aldre, fa'r en ganska liten pension. Vt
redningen har ansett det ang~lag~t, attforsak.ringen· snabbare skall
komma upp i en sadan omfattrii~g~ att ~en g~r ett n~gorlunda effektivt
tillskott till alderdomsfor~.~rj~ingen. Den har darfor foreslagit en
forkortning av overgangsperioden' qch en Qverkompensation for den
forsta generation, som berors av ·f6rsakringen.

Utredningen foreslar salunda, att den, som ar 48 ar elle"r mera,
da forsakringen tr~der i kraft, .skaal tillgodoskrivas ett totalt poang
belopp, som ar tre, ganger sa ~~ort 'som det, vilket ha.n enligt forsak
ringens regler annars skulle var~' be:r;attigad till. Det hetyder, att den,
som ar 48 aI', da forsakringen trader i kraft, oeh salunda hal" till
falle att erlagga premier i' 16 ar, kommer upp i ett poangbelopp,
80m kan sagas motsvara en tid pa 3 X 16 = 48 ar, dvs. han far
full pension. Den fulla premielietalningstiden ar namligen 48 are
I sjalva verket far han sannolikt mer an han skulle ha fatt, om for
s~kringen varit i kraft under' hela hans livstid. Om man namligen
raknar med att hans genomsnittsinkomst under de sista 16 aren av
den aktiva tiden sannolikt ligger hogre i forhallande till genomsnitts
inkomsten i landet an den gjorde under de forsta 32 aren av hans
aktiva tid. Jag vet inte, om utredningen har tankt pa det. For den,
som ar yngre an 48 ar, dft forsakringen trader i kraft, ges en over
kompensation, 80m innebiir, att det faktiskt samlade poangbeloppet
multipliceras med kvoten mellan 48 oeh det antal .ar vederborande
fued hansyn till sin alder haft tillfalle att betala premier. Utredning
ens avsikt ar salunda, att alIa, som haft tillfalle att betala premier
i 16 ar eller mera, skall fa full pension.

Mell dartill kommer, att utredningens forslag rymmer aven en annan
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form av overkompensation under overgangsperioden. Uttagningskvo
ten hal" namligen foreslagits stiga successivt och forhallandevis lang
samt upp mot fullfunktionskvoten. Man tanker sig salunda, att mall
det forsta aret skall ha en uttagningskvot pa 2,5 procent och att deri
sedan skall stiga med endast ~;2 procent vartannat are Det betyder
exempelvis att en person, .som a1" 55 ar, da forsakringen startas, och
betalar premie i tio ar inte bara far en poangsumma, som ar" tre
ganger sa stor som den, som normalt' skulle motsvara den perioden
lInder livet, utan ocksa att han far det till ett pris, som inte ar mycket
hogre an en tredjedel av det pris, som han normalt skulle fa betala
under lika lang tid. For en sadall person ar overkompensationen l"ak
nat pa detta satt salunda 9-faldig.

Utredningens forslag kan aven pa den hal" punkten betraktas som
en kompromiss. Den princip, som redan den forsta perisionsutred
riingen anslot sig till och som den nuvarande utredningen inte hal'
ansett sigha anledning att franga, val" att forsakringen skulle utformas
enligt fordelningsprincipen och icke enligt premiereservprincipen. I
full funktion skulle det hela fungera bra. Man skulle kunna anpassa
avgifterna sa, att de precis motsvarade pensionsutbetalningarna, och
forsakringen skulle kunna arbela helt utan fond mojligtvis med un
dantag for en mindre utjamningsfond' hetingad av tekniska svarig
he~er att·uppna exakt overensstammelse mellan avgifter och pensions
utbetalningar. Det ar klart, att man som ett alternativ kunde tanka sig,
att man inte heller under overgangsperioden toge ut mer i pl"emie an
som motsvaras av de till en borjan ganska sma och langsamt stigande
pensionerna. Detta skulle emellertid ge upphov till en avsevart storre
overkompensation an den, som nu foreslagits.. BI. a. av den anled
ningen hal" utredningen frang!tt fordelningsprincipen under over
gangsperioden och foreslagit, att man da skall ta ut storre premier
an som motsvarar de samtidigt utgaende pensionerna. Darigenom
skapas inom forsakringen en fond. Utredningen anfor ytterligare tva
motiv for fonderingen. Genom fonden avser man att atminstone tempo
rart motverka den minskning av sparandet, som den allmanna pen
sionsforsakringen annars kan vantas medfora. Man hal" ocksa ett annat
skal. Genom utnyttjande av ranteavkastningen pa fonden kan man
till en del utjamna den okning av uttagningskvoten, som annars bliJ;
en foljd av den jamforelsevis kraftigare tillvaxten' av de aldre ars
klasserna, som med nuvarande befolkningssammansattning ar att vanta
inom det narmaste halvseklet.

Jag hal" uppehallit mig en hel del vid detaljerna i utredningens
forslag till utformning av overgangsperioden. Det ar darfor att de
al" av direkt intresse for bedomriing av forsakringens ekonomiska
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verkningar. Jag har ocksa gjort en del jamforelser med alldra tank
bara utformningar av forsakringen. Jag tror, att det ar det basta
sattet att ge en karakteristik av forslaget. Dess innebord framstar
klarast, om man ser det mot bakgrunden av alternativen, oeh jag tall
ker fortsatta med sadana jamforeiser, nar jag 11U gar over till att
mera direkt behandla de samhaiisekonomiska aspekterna.

Vad man viII uppna genom forsakringen ar givetvis en forbattring
av a~dringarnas standard. De skall tillforsakras en.storre andel av na
tionalprodukten. Denna utfastelse ar sakrad genom systemets regIer,
~om knyter -pensionerna till den aktiva generationens standard. Men
skall aldringarna fa. en storre andel av resurserna, maste den andel,
som anvands for andra andamal, bli. mindre. Realekonomiskt sett ar
det alltsa fraga om vern eller vad, som far maka at sig for att bereda
utrymme for aldringarnas okade konsumtion. Blir det de aktivas kon
sumtion, blir det den offentliga konsumtionen, blir det investering
arna eller blir det nagon kombination avdetta? Jag viII understryka,
att det ar fraga om dessa utgifters andel av de tot~la tillgangliga
resurserna. Om det exen1pelvis blir de aktivas konsumtion, SOlll
far maka at sig, sa behover det _inte, sarskilt med den langsamma
overgang som utredningen tankt ~:ig, bli fraga' om nagon absolut
sankning av de aktivas standard. Vid fortsatt normal standardokning
skulle det bli fraga endast om en viss uppbromsning av okningstakten
i de aktivas konsumtion. \

Vad ar det da, som blir avgorande for hur den realekonomiska
bordan av aJdringarnas standardforbattring kommer att falla? For~t

och framst finns det, synes det mig, vissa till pensionsforsakrings
iden knutna malsattningar rorande dess inverkan pa fordelningen
mellan konsumtion oeh investering. En pensionsforsakring kan ur
samhallsekonomisk synpunkt ses som ett instrument for en inkomst
omfordelning. Det ar dels fraga om en omfordelning i tiden for de
enskilda individerna fran den aktiva tiden till alderdomen, dels en
omfordelning fran de aktiva till pensionarerna. Den forsta typen av
omfordelning~ den i tiden, anknyter narmast till en forsakring grun
dad pa premiereservsystemet, medan den andra typen av omfordeI
ning, den fran de aktiva till aldringarna, har direkt anknytning till
fordelningsprincipen. Den naturliga realekonomiska motsvarigheten
till olnfordelningen i tiden och fonderingen i premiereservsystemet
skulle ligga i en okning av investeringarna, som sedan skulle utgora
underlaget for den senare foljande okningen av pensionarernas kon
sumtion precis pa det satt, som det ter sig for den enskilde indivi
den. Genom ett sparande i forsakringen bygger han upp en fond,
80m han med ranta kan forbruka pa sin &lderdom. lett premiereserv-
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system, dar ingen overkompensation lamnas, blir den period, under
vilken forsakringen kange ett tiIIskott till sparandet, ganska lang,
da det drojer, innan utbetalningama far nagon storre amfattning.
Men aven i ett sadant system upphor sparandet sa smaningom. Genom
overkompensationen forkortar man avsevart den tid, under vilken
forsakringen kan ge ett tiliskott till sparandet, och genom de extra
laga premiema i borjan minskar man ytterligare mojligheterna att
genom forsakringen fa till stand ett okat s-parande. Om man daremot
gick in for ett renodlat fordelningssystem och redan fran borjan ~e

talade full pension till alIa aldringar och hekostade delta med lika
stora avgifter, skulle forsakringen i smilet Ieda till en minskning av
sparandet. Den konsumtionsokning, som skulle hli fallet pa pensio
narssidan, kan namligen inte vantas komma att uppvagas av den kon
sumtionsinskrankning, som avgifterna skulle ge upphov till hos den
aktiva generationen. Pa pensionarssidan fick man rakna med att storre
delen av de helopp, som blev over, sedan skatten hetalats, skulle
komma att konsumeras. Pa avgi£tssidan fick man daremot rakna med
att en betydande del av avgifterna skulle komma att hekostas genom
inskrankning av annat sparande, speciellt sparande i forsakringsform.

Hur ter sig pu den av utredningen foresiagna kompromissen med
hanseende iill verkningarna pa sparandet?

Jag skall forst namna nagra data for helysning av fonderingens
storleksordning. Uttagningskvoten har for det forsta aret fixerats till
2,5 procent for att sedan som ,namnts oka med 1;2 procent vartannat
are Om forsakringen, vilket utredningen utgar fran i sina berakningar,
skulle starta 1958, skulle uttagningskvoten 1980 vara uppe i 8 pro
cent. Pensionerna stiger fran borjan ganska langsamt och fondavsatt
ningarna ror sig till en, borjan am 5 a 800 miljoner kronor
per ar (raknat med utgangspunkt fran .1953 ars medelinkomstniva).
Fran omkring 1970 borjar emellertid fondavsattningarna avtaga och
1980 har de krympt sa, att de inklusive rantan pa den uppsamlade
fonden ar nere i ett belopp pa 80 miljoner kronor. Men samtidigt
borjar pensionsutbetalningarna att stabilisera sig, aven om det annu
ar nagra decennier kvar till fullfunktionsstadiet. Utredningen tanker
sig, att fran 1980 skall fondavsattningarna upphora och fonden sta
biliseras pa den da uppnadda nivan. Rantan skall utnyttjas och ut
tagningskvoten bestammas, sa att det hela gar ihop. Detta innebar, att
uttagningskvoten aven efter 1980 kommer att oka successivt fastan
i langsammare takt. Utredningen hal' gjort tre alternativa berakningar:
en under forutsattning av oforandrad medelinkomst, en under fomt
sattning av en okning av medelinkomsten med 1 procent per ar och
en med en okning av tre procent per are Om medelinkomsten inte
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aIls skulle oka, skulle fonden, da den stabiliseras, uppga till 13,1
~iljarder kronor oeh 1990 svara for 13,8 procent av de utgaende
pensionerna. Med tillampande av samma system for fixering av ut
tagningskvoten skulle i fallet med en en-procentig arlig oIming av
inkomsten fonden fr" o. m. 1980 uppga till 14,5 miljarder, och i
alternativet med en tre-procentig oIming skulle den uppga till 17,7
miljarder. Vid en· stigande inkomstniva blir fonden givetvis absolut
sett storre an vid en oforandrad inkomstniva, men relativt sett slapar
den efter~ oeh i fallet med en en-procentig inkomstokning kommer
'rantan endast att svara for 10,6 procent av pensionerna 1990 oeh i
fallet med en tre-procentig inkomstokning elldast for 6,3 procent av
pensionerna. .

", ·1 'vilken utstrackning kan nu den foreslagna fondbildningen
'vantas leda till en okning av sparande och investering? For att
.,kunna bedoma detta maste man forst forsoka gora sig en forestallning
·om i vilken utstrackning den allmanna pensionsforsakringen kan kom
ima att utgora ett nettotillskott till pensioneringsatgarderna. Det finns
:all anledning att formoda, att flertalet nu. forekommande typer av av
giftsbetalningar etc. under den aktiva tiden for tryggandet av· forsorj-
:ningen under .alderdomen, vid inyaliditet och for efterlevande kom
mer att paverkas starkt av den allmanna pensionsforsakringen pa det
sattet, att de delvis kommer att ersattas av denna. Detta galler ocksa
·olika slag av direkta eller indirekta inkomstoverforingar fran aktiva
till aldringar, bl. a. socialvarden och anhorigas bidrag. Det ar na-
.turligtvis· mycket svalt att avgora, vilken kvantitativ roll detta kan
komma att spela. Utredningen hal" ju inte heller haft mojlighet att
narmare undersoka fragan om samordningen mellan nu existerande
pensionsformer och den allmanna forsakringen. Varje forutsagelse
forsvaras oeksa av svarighete~n~ att jamfora de formaner, den all
manna forsakringen gel", med dem, som andra pensionsforsakringar
ger. Man hal" att tanka pa sadana saker, som att den allmanna for
sakringen foljer med standardutvecklingen men a andra sidan illte
gel" rantegottgorelse i vanlig mening pa de uppsamlade premierna.
Jamforelsen kompliceras ytterligare genom den betydande overkom
pensationen, som ar storre for de aldre an for de yngre. Detta maste
bli en mycket besvarlig uppgift att utreda oeh enas om for arbets
marknadens parter. Gissningsvis skulle jag uppskatta den inskrank
ning av andra pensionsavgifter, avsattningar etc., som det hal" kan
bli fraga om, till mellan 20 och 40 procent av avgifterna till den
allmanna pensionsforsakringen.

Men det ar inte enbart sadant sparande, som direkt hal" karaktaren
av alderdomssparande eller i ovrigt ar dikterat av trygghetsmotivet,
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sonl kan vantas komma att reduceras genom den allmanna forsak
ringen. Aven till den del forsakringen kan vantas utgora ett netto
tillskott till pensioneringsaJgarderna, kan den delvis komma att be
talas ur sparandet. Det kan galla andra former av personligt sparan
de hos den aktiva generationen an det, som tar speciellt sikte pa alder
domsforsorjningen, det kan galla foretagssparandet, i den man av
gifterna belastar foretagen, och det kan galla det offentliga sparandet,
om inte stat och kommun kompenserarsig for det skattebortfall, som
forsakringen i varje fall till en borjan maste leda till genom att av
gifterna ar avdragsgilla .. Pensionerna beskattas "visserligen, med dels
drojer det ganska lange, innan de kommer upp i nagon mera hety
dande omfattning, dels hal" ju pensionarema en lagre marginalskatt.
Men da pensionerna borjar lopa, far man naturligtvis ocksa rakna
med att det blir mojligt att inskranka pa bl. a. de komnlunala utgif
terna for det inkomstprovade folkpensionstillagget, bostadsbidraget
etc. liksom aven andra sociala lltgifter.

Av direkt betydelse for avgifternas verkningar pa sparandet blir
.deras fordelning mellan anstallda och arbetsgivare. Ju mera som i
sista hand faller pa arbetsgivarna, desto ogynnsammare "far man for
utsatta "att effekten blir pa sparandet. Den ursprungliga fordelningen
innebar en halvering av lonepremierna mellan arbetsgivare och an
stallda. Men nar det galler att bedoma den slutgiltiga fordelningen,
ar denna siffra ingen anvandbar utgangspunkt. Forst oeh framst kan
fordelningen komma att rubbas genom direkta overenskommelser pa
arbetsmarknaden. Den andras oeksa genom att foretag oeh enskilda
hal" olika marginalskatt och olika lTIojligheter att bekosta avgifterna
till pensionsforsakringen genom inskrankning av andra pensionerings
atgarder. Den mojligheten ar storre for foretagen an for de enskilda.
Dartill kommer de forskjutningar i avgiftsbordan, som kan komma
att ske via loner och priser. B&da parter, bade arbetsgivare och an
stallda, kommer antagligen att {orsoka att kompensera sig i samband
med loneforhandlingarna for den avgiftsborda, som alagts clem. Vi
dare maste man ta hansyn till foretagens mojligheter att genom pris
hojningar overvaltra bordan pa konsumenterna. Bilden kompliceras
ytterligare av de forrnogenhetsforskjutningar, som dessa prisforand
ringar skulle medfora. l\1otstandskraften mot lonehojningskrav kan
vara olika i olika branscher liksom forutsattningen for en prisovervalt
ring av avgiftsbordal1. Forsakringen kan darfor pa det sattet ocksa
ge upphov till inkomstforskjutningar mellan olika delar av narings
livet. Jag skall hal" inte forsoka spa fiagOt om det slutliga resultatet
av dessa olika processer. Nagot entydigt resultat kan man knappast
komma till.
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Jag har i samband med utTedningen i alIa fall gjort ett forsok att
hilda mig nagon forestallning om storleksordningen av de effekter
pa sparandet, som det har kan bli fraga om, med utgangspunkt fran
nagorlunda realistiska "rakneexempel", dar jag laborerat med alter
nativa antaganden. Resultatet maste givetvis hli mycket osakert. Jag
har kommit till den slutsatsen att genom den fondering, som foreslas
av utredningen, bor det av forsakringen framkallade sparandebort
fallet -utanfor forsakringen komma att kompenseras inom forsakringen
under lat oss saga de forsta 10-15 aren av overgangsperioden. Det
forefaller till en borjan ocksa kunna bli fraga om ett visst sparande
tillskott genom fonderingen. Men till foljd av den med de stigande
pensionerna vaxande konsumtionen bland pensionarerna kommer spa
randetillskottet relativt snart att forbytas i ett sparandebortfall. Nu
viII jag understryka, att det over huvud taget inte foreligger nagon
absolut sakerhet for att fonderingen under den forsta tiden verkligen
kommer att leda till en sparande- och investeringsokning. Resultatet
kan harvidlag tankas bli olika i olika 'konjunkturlagen och det blir
hI. a. ocksa heroende av den ekonomiska politikens utformning och
dess samordning' m'ed och utnyttja~de av forsakringens. verkningar.
Jag raknar emellertid med att mal1.'·'genom den foreslagna fonderingen
skapar en forutsattning for en okning av investeringarna, men att
okningen sannolikt inte blir sarskilt betydande och att den inte blir
sa langvarig. Men jag har da jam10rt med ett fall, dar det inte sker
nagon utokning av pensioneringsatgarderna i samhallet. Det ar
dock knappast den relevanta jamforelsegrunden i detta samman
hang. Om inte den allmanpa pensionsforsakringen kommer till stand~

sa kan det formodas, att det i stallet kommer att ske en successiv
utbyggnad av de frivilliga pensioneringsatgarderna i samhallet, fastan
det da val blir i langsammare takt. Det kan ocksa formodas, att det
vid en sadan frivillig utbyggnad skulle komma att anvandas forsak
ringskonstruktioner med starkare sparmoment an det, som finns' i den
allmanna pensionsforsakringen. I sa fall kan det havdas, att den all
manna forsakringen inte endast till en del ersatter nu forekommande
forsakringsatgarder - och minskar sparmomentet i dessa - litan
ocksa i viss man hindral" den okning av forsakringssparandet som
annars sannolikt skulle ha kommit till stand. Sett ul" den synpunkten
kan det stalla sig tvivelaktigt om den foreslagna fonderingen aIls kan
sagas leda till nagon okning av sparandet mell val att den efter nagot
decennium eller sa leder till en minskning av detta.

Jag har har framfor alIt diskuterat effekterna pa det totala sparan
det. En synnerligen intrikat fraga i detta sammanhang ar givetvis
fonderingens inverkan pa sparandets fordelning. I det fallet galler
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det inte sa mycket den del av fonden sonl eventuellt lltgor ett nyspa-·
rande utan franlfor alIt den del sonl utgor en ersattning for eller en
overflyttning av ett sparande som annars skulle ha tagit en annan
form. Det ar bl. a. till stor del medel, som annars skulle hamnat
i forsakringsbolagens fonder och utlanats av dem. Det ar oeksa medel,
som skulle ha samlats i pensionsstiftelser inom foretagen oeh som
regel lanats tillbaka till £oretaget. Men oeksa darutover kan det vara
medel, som annars skulle ha sparats inom foretagen eller av enskilda
personer. Sett ur dessa synpunkter ter sig den foreslagna pensions
forsakringen som ett ganska betydande projekt. Om man enbart ser
till sparandet i pensionsforsakringar av olika slag oeh i pensions
stiftelser, ror det sig for narvarande om uppskattningsvis 1 miljard
kronor. Och lagger man till detta aven andra former av alderdoms
sparande, kommer man sakert upp i ett ratt myeket hogre belopp.
Nu komnler jll ingalunda alIt alderdomssparande att flyttas over i
dell allmanna forsakringen, men det ar inte orimligt att tanka sig,
att det kan bli fraga om mer an halften. Detta gallei· naturligtvis
pa litet langre sikt, genom den sueeessiva igangsattningen av for
sakringen kommer denna omflyttning att ske gradvis.

Det ar givet, att denna koncentration av dessa medel i forsakringens
fond gel" den fondforvaltande myndigheten ett vasentligt inflytande
pa kreditmarknaden, oeh det ar ocksa klart, att detta bI. a. kan kom
ma att resultera i en forandring av investeringarnas sanlmansattning
oeh exempelvis fa en inverkan pa fordelningen mellan statliga, kom
munala och enskilda investeringar och pa deras inriktning pa olika
objekt SaSOnl bostader, industribyggnader, maskiner, transportmedel
etc. Av betydelse ar oeksa, att fonderingen kan vantas leda till en viss
minskning av foretagens sjalvfinansieringsmojligheter. Bada dessa
fragor ar i hog grad politiska fragor, Oln inte annat sa darfor att
den samhallsekonomiska kunskapen ger sa liten hallpunkt for en
mera objektiv bedomning av inneborden, oeh jag skall darfor inte
ge mig in pa nagra ytterligare spekulationer pa den har punkten.
Fragan kanske kommer upp i den senare diskussionen.

Na, skall vi nu prompt strava efter att oka sparandets andel av
llationalprodukten eller ens att bibehalla den pa l1uvarande niva?
Ar det nagot sjalvklart oeh allmant aeeepterat? Att en aIming av
sparandet kommit att framsta sam nagot onskvart, sammanhanger
naturligtvis i hog grad med efterkrigstidens inflationsproblem, dar
en sparandeokning varit en vag till minskning av den samhallseko
nomiska spanningen oeh en lninskning av riskerna for en penning
vardeforsamring. Ett annat skal for en allmant positiv installning till
en okning av sparande oeh investering ar naturligtvis kapitalbild-



84 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 18 OKTOBER 1955

ningens betydelse for framatskridandet. Genom en okad kapitalbild-'
ning gynnar man en okad produktivitetsstegring. Man kan naturligtvis
fraga sig, hur efterstravansvard den okning av produktiviteten ar~

som det hal' kan bli fraga om. Man kan inta den standpunkten, att
det ar sa viktigt, att man uppnar en okning av aldringarnas standard
och att detta sker nagorlunda snabbt att man far finna sig i att
detta leder till en viss minskning av sparandet (eller rattare sparan
dets andel av natiol1alprodukten) med de konsekvenser det rna ha
pa utvecklingstakten. Man stalls hal' infor ett val, men for att kunna
valja maste man veta, vad man hal' att valja mellan. Den ena sidan
av saken ar nagorlunda klar, namligen inneborden av en standardfor
buttring for aldringarna. Daremot ar det mycket svart att bed6ma, vad
vi uppoffrar for att na det malet. Svarigheten ligger dels i att vi vet
sa litet om det kvantitativa sambandet mellan kapitalbildning och
produktivitetsstegring, dels i att vi inte vet, hur vi skall vardera de
framtida inkomsterna i forhallande till dagens inkomster. ViII luan
konkretisera problemet, kan man t. ex. saga, att utredningens forslag
till fondering uppskattningsvis kan ge upphov till en sparandeoknillg~

som sammanlagt for det forsta decenniet skulle motsvara 100 a 150
tusen bostadslagenheter, om det tItnyttjades enbart for bostadsbyg
gande. Men pa det enkla sattet ligger det ju inte till, utan man far
rakna ~ed att denna sparandeokning kommer att fordelas pa en
mangd olika investeringsobjekt, och da blir bedomningen av effekten
pa produktiviteten ett mycket besvarligt probleln. Jag hal' i samband
med utredningen gjort vissa forsok att atminstone illustrera arten och
i nagon man storleksordningen av de samband, det kan vara fraga
om. Jag har da fatt det intrycket, att den sparandeokning, som utred
ningens forslag kan tankas ge upphov till, under det forsta decenniet
kanske kan ge ett produktivitetstillskott pa nagon extra procent, raknat
over hela decenniet, men att det de tva foljande decenl1ierna blir
fraga om en produktivitetsforlust av kanske samman storleksordning.
Skulle man daremot sasom ett ytterlighetsalternativ lata premierna
fa fullfunktionsomfattning redan fran borjan men icke lamna nagon
som heIst overkompensation,. skulle man under det forsta decenniet
kanske kunna uppna ett par tre procents extra produktivitetstillskott.
Aven tInder andra och tredje decenniet skulle man fa ett viss tillskott,
fastan successivt sjunkande. Dessa siffror far naturligtvis inte ses an
nat an som en mycket grov uppskattning av storleksordningen. Aven om
effekterna pa utvecklingstal(ten enligt dessa bedomanden kan te sig
tamligen sma i jamforelse med den arliga standardstegring, som vi
normalt ar vana vid, sa kan det, om man gar in for ett premiereserv
system, rora sig om belopp, som i forhallande t.ill kostnaden for pen-
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sionen ar ganska betydande. Som ett visst uttryek for detta kan man
ju oeksa ta rantan pa de fonderade medlen.' .

Antag att vi pa de osakra grunder vi har till vart forfogande sager
oss att vi foredrar alderspensionen framfor en nagot snabbare allman
standardokning oeh att vi vad betraffar okningen av pensionsforma
nerna finner den av utredningen foreslagna takten lamplig. Det
innebar, att vi aeeepterar den foreslagna overkompensationen av
poangbeloppen. Men det finns, sa vitt jag forstar, ingen anledning att·,
for den skull aeceptera den andra delen av overkompensationen, den'
som ligger i den lagre premiesattningen under overgangsperioden.,
Man kan fraga sig, vad anledningen ar till denna extra generositet"
som utredningen visat mot den forsta generationen.

Ett annat alternativ till utformning av overgangsperioden, som ur'
vissa synpunkter skulle ha tett sig ganska naturligt, om man sa langt·
mojligt viII halla pa forsakringsprineipen, hade varit att inskranka
overkompensationen till den, som ligger i overkompensationen av
poangbeloppen, men lata aven den forsta generationen betala full
premie oeh uppsamla overskottsmedlen i en fond. Vad ar anledningen:
till at! utredningen ieke gatt den vagen? Forst oeh ·framst ar det klart,
att om man pa en gang inforde en obligatorisk avgift av den storlek,
det har skulle bli fraga om, skulle effekterna pa den samhallseko
nomiska balansen kunna bli besvarande, i varje fall i vissa lagen.·
Utredningen har understrukit, att den anser, att premierna inte bor:
stiga starkare an att de gott och val ryms inom den normala standard
stegringen. Det ar klart, att man ocksa far se en atgard av det har'
slaget tillsammans med andra onskemal om hur standardstegringen
bor utnyttjas och gora en avvagning exempelvis mot onskemalet om
en forkortning av arbetstiden. Men en okning av uttagningskvoten
med 1/2 procent vartannat ar ror sig med all sannolikhet inte om
mer an nagonting mellan 1/6 oeh 1/10 av den normala standardsteg
ringen. Nar man for nagra ar sedan forlangde den lagstadgade semes
tern fran tva till tre veekor, gjorde man det pa tva ar, vilket motsva
rade ungefar 1 procents standardstegring per ar under dessa tva ar.
Jag tror, att man utan nagra storre olagenheter for den samhallseko-·
nomiska balansen skulle kunna oka uttagningskvoten vasentligt snab
bare an utredningen foreslagit, aven om det kanske inte ar tillradligt
att ta steget till full premie pa ett are Men man kunde kanske tanka
sig att ta trappan upp till fullfunktionspremie pa leit oss saga ett de-:
cennium eller mojligen annukortare tid oeh pa sa' satt skapa en storre
fond och darigenom en forutsattning for okade investeringar. Jag,
forutsatter, att man i sa fall skulle samordna utformningen av den



86 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 18 OKTOBER 1955

ekonomiska politiken med denna malsattning, sa att okningen av
investeringarna forverkligades.

Vad som framfor alIt tett sig avskrackande for utredningen, synes
inte sa mycket ha varit den snabbare overgangen utan snarare den
okade fonderingen i och for sig. Jag kan forsta att i varje fall for
vissa intressegrupper maste en stark fondering i forsakringens regi
vara en betanklig sake Men det ar ju inte ett argument, som utred
ningen framIor. Utredningen menar, att om man gar in for en hogre
fondering, innebar det, att man overger fordelningsprincipen for na
got, som mera liknar premiereservprincipen. Fordelningsptincipen
hetraktas som grundvalen for en smidig anpassning av pensionen till
den aktiva befolkningens standard. Med en storre fond skulle denna
anpassning enligt utredningens uppfattning forsvaras. Man {orutsatter,
att rantorna pa fonden utnyttjas for att till en del finansiera de se
nare utgaende pensionerna. Tanken ar da, att ju storre fonden ar,
ju storre blir den andel av de utgaende pensionerna, som bekostas av
rantor. Om det da intraffar en kraftig penningvarde£orsamring och
fonden icke har en realvardebestaridig placering, kan det hli nod
vandigt att for att tacka de utfasta pensionerna foretaga en farhal
landevis kraftig hojning av uttagningskvoten. Man drar har en pa
rallell med den viilkanda svarigheten eller omojligheten att anpassa
de utgaende pensionerna i det frivilliga forsakringsvasendet vid for
ssmringar i penningvardet. Men den vasentliga olikheten i detta sam
manhang ar, att den alimanna forsakringen ar obligatorisk. Dar£ar
finns det i varje fall inget tekniskt hinder for en hojning av uttagnings
kvoten i erforderlig omfattning. Med utnyttjande av rantan pa £on
den blir uttagningskvoten trots hojningen i varje fall mindre an den
skulle ha varit, om fonderingen hade varit lagre. Olagenheten skulle
kunna tankas ligga i att okningen av uttagningskvoten skulle behova
goras mycket snabbt. Men det vis-ar sig, att om man exempelvis antar,
att halften av pensionerna skulle tackas med rantor pa fonden (enligt
utredningens forslag rar det sig bara om i runt tal 10 procent), sa
skulle en 20-procentig prisstegring inte behova medfora en hojning
av uttagningskvoten med mer an en procent av inkomsten, vilket
knappast forefaller behova bli sarskilt besvarande. For ovrigt skulle
man nog i varsta fall kunna genomfora hojningen i ctapper. Forsak
ringstagarna gor ju ingen forlust genom penningvardeforsamringen,
trots att fonden ar stor, och inte heller har samhiillet i dess heThet
lidit nagon forlust. Tvartom, om den storre fonderingen utgjort grun
den for en okning av investeringarna, bor samhallet vara i ett battre
lage an det skulle ha varit med den mindre fonderingen. .
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Ordforanden: A forellingens vagnar far jag tacka sekreterare Fast
born for detta Inycket klargorande inledningsanforande. Han har givit
en objektiv och klar overblick over detta svara och invecklade amne,
och den kon1n1er sakert att llnderlatta den foljande diskussionen.

Harefter yttrade:

Direktor S. Hyden: Pa ordforandens begaran skall jag ge en orientering:
om ett dialnetralt motsatt finansieringssystem, namligen det sonl en inom
Arbetsgivareforeningen tillsatt kommitte framlagt for pensionering av arbetare.

Malet for denna kOlllmitte, vars forslag jag forutsatter ar nagorlunda bekant
for de narvarande, har varit att astadkomma ett system som, utan att innebara
ett obligatoriulll, skulle omfatta det overvagande antalet arbetare. Vi har inom
Arbetsgivareforeningen varit tvungna att avvisa tanken pa ett obligatorium oeh
darmed oeksa pa ett fordelningssystem. Kvar blev da endast mojligheten att
anvanda ett fonderingssystem.. Det ar troligt att vi skulle ha kommit till det
anda, men vi hade inget val. Vi har da haft att valja mellan att infora ett
system av salllma typ sonl SPP eller att med bibehallande av finansierings
tanken hygga upp ett system av en helt ny typ i vad avser fondmedlens
placering. Vi utgiek fran att eventuella laghinder skulle kunna undanroj as om
vi kom fraln till ett system som accepterades nagorlunda allmant pa arhets
marknaden oeh ur allmanna synpunkter kunde betraktas som rationellt.

Vi har stravat efter att utarbeta en metod som pa en gang gor arbetsgi-·
varna intresserade av att ge pension oeh for arbetarna framstar sasom sakert
oeh attraktivt. Vi har som hekant forordat att premiereserven skall kvarsta
som en pensionsskuld i det pensionsgivande foretaget oeh att pensionerna
i viss ordning skall sakerstallas darigenom att det juridiska ansvaret for pen
sionerna skall avila ett slags forsakringsinrattning. I grund oeh botten ligger
bakom denna sakerhet en omsesidig gatanti i en speeiell form de pensions
givande foretagen emellan.

Enligt den uppbyggnad vi foreslagit skulle arhetsgivarna ensamma svara
for pensioneringskostnaderna. De motiv SOln vi hade for den losningen var
att investeringsprojekten inom naringslivet pa lang sikt har stor omfattning.
Vidare har vi ansett det onskvart att den okning av konsumtionen som ett
pensioneringssystem kan forutsattas Inedfora underHittas av en okning av
produktionskapaciteten. Vi ar pa det klara Ined att pensioneringen harigenom
inte blir billigare an enligt nagot annat system - pensioneringen kostar ju
alltid vad som utbetalas i pension - men den relativa bordan minskar om
produktionsapparaten ar storre oeh effektivare. Vi har utgatt fran att det bor
finnas mojlighet att ge fondmedlen en produktiv anvandning oeh att avkast-·
ningen av medlen vid investering i pensionsgivande foretag kOInmer till
battre anvandning an vid offentlig disposition. Det ar en subjektiv vardering,
men vi hygger den pa en viss erfarenhet.

Jag vill nu sarskilt understryka en speeiell tankegang i det forslag 80m
Arbetsgivareforeningens kommitte har framlagt~ Vi kommer savitt man kan
bedoma aldrig i ett jamviktslage. All erfarenhet tyder pa att en forman som
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en gang givits at anstallda inte kan minskas, utan snarare ar motsatsen fallet.
Sannolikt blir det sa aven med pensionerna. Om man tillampar den tanken
pa SAF-systemet, innebar det att det tvangsstyrda pensioneringssparandet
standigt vaxer. Det medfor fran foretagens synpunkt att pensioneringsskulden
kan betraktas saSom en langsiktig skuld och alltsa kan ges en langsiktig·
placering. Trots dess karaktar av skuld till utomstaende kan den anvandas pa
samma langsiktiga satt som det egna kapitalet, men man maste iaktta att dess
motsvarighet bland foretagets aktiva ger en avkastning som minst motsvarar
den ranta som forutsatts i SAF-systemet: 3~5 procent plus ett sakerhetstillagg
om 0,2 procent.

Inom SAF-kommitten har vi ansett att fonderingsmetoden har en fordd
framfor fordelningsmetoden, under forutsattning att n1.edlen investeras sa an
god avkastning erhalles. Fonderingsmetoden i kombination med nagorlunda
restriktiva overgangsbestammelser framtvingar ett sparande som - om alders
sammansattningen hos forsakringsklientelet ar nagorlunda konstant och
formanerna standigt stigande - innebar att detta sparande egentligen aldrig
upphor. Nu kan emellertid lagen uppkomma, da onskemalet om samhaIIs
ekonomisk balans kraver en sarskilt stor investering inom naringslivet, eller
omvant att en storre konsumtion ar onskvard. I SAF-systemet kan man latt
inbygga en ratt till intern avsattning hos foretagen for att mota framtida
premier, d. v. s. i systemets termer en okad fondering oeh okad skuldsattning,
d. v. s. i realiteten okad investering.

Vidare mojliggor systemet att man kollektivavtalsvagen later utrymmet for
en inkomststegring i vissa fall heIt gA till lonestegring oeh i andra fall till
pension och darmed okat sparande. Xven pa detta satt kan systemet anvandas
for tillgodoseende av samhallsekonoln~ska onskemal.

Pa uppmaning av ordforanden vill jag berora ytterligare en sak~ som
kanske ligger nagot vid sidan av vad vi har diskuterar. Det har sagts att
SAF-systemet inte ar ett alternativ i vanlig mening till det statliga forslaget~

eftersom det bara ar avsett for arbetare. Den invandningen har endast
begransat yarde. SAF-systemet avser i princip endast arbetare, och den kom
mitte som sysslade med detta sporsmal hade bara till uppgift att ange en
teknisk losning for arbetarpensionering, men systemet kan anvandas aven for
andra grupper. Forst och framst kan det anviindas for sadana andra arbets
tagare an arbetare sonl till aventyrs inte i annan ordning har sin pensionsfraga
ordnad - det ar dock en sak som knappast blir sarskilt aktuell.

Sadana arbetsgivare som onskar pensionera sig sjalva pa samma satt sonl
de pensionerar sina arbetare oeh for samma kostnad kan anmala sig sasom
anstallda hos sig sjalva och darigenom komma med i systemet. Det ar vidare
mojligt att medta foretagargrupper, bara de kommer in som kollektiv - i sa
fall blir kollektivet att betrakta sasom arbetsgivare for dessa medlemmar.

Nu har emellertid denna metod vissa begransningar. Vi maste ha ratt stora
kollektiv. I SAF-systemet har man namligen tankt sig en premieberakning som
helt grundas pa kollektivanslutning. Man vill fixera premierna till genom
snittspersonen i systemet och undvika varje form av selektion vid val a,"
arbetstagare med hansyn till pensioneringskostnaderna.

Jag har nu redogj ort for ett alternativ till det statliga forslaget och vill
namna ytterligare ett alternativ, namligen det som framkommer i den
ahlbergska reservationen. I riksdagsman Ahlbergs reservation pHideras for
en hojning av folkpensionen i stallet for genomforande av det akessonska



DEN ALLMANNA PENSIONSFORSAKRINGEN 89'

forslaget. Det ar uppenbart att aven en sadan losning medfor en del samhiills
ekonomiska konsekvenser. Vi har inom SAF latit gora en utredning rorande
kostnaderna for en andring av folkpensionerna, oeh jag vill garna namna
resultatet, eftersom det har central betydelse vid bedomningen av de olika
pensioneringsmetodernas samhiillsekonomiska konsekvenser.

Den 1 januari 1956 finns i runt tal 858.000 folkpensionarer i landet. Av
dem har 541.000 inkomstprovat kommunalt hostadstilHigg, medan 317.000'
inte har det. Det alldeles overvagande antalet personer 80m far kommunalt
bostadstilUigg far 100, 200 eller 300 kronor i sadant tilHigg. Av en samlad
summa pa 222 miljoner i kommunala bostadstilHigg utgar nagot over 130
miljoner i poster ieke overstigande 300 kronor. Kommunala bostadstillagg
om minst 1.200 kronor utgar bara till 17.400 pensionstagare, som tillhopa
far 3,38 milj oner.

Om man ser efter vad det skulle kosta att tillgodose krayen i den ahlbergska
reservationen, finner man att en hojning av folkpensionen moo 100 kronor
oeh en minskning av det kommunala bostadstilUigget med samma belopp
skulle kosta 29 miljoner. Motsvarande tal for 200 kronor s~une hli 65 miljo~

ner, for 500 kronor 224 miljoner, for 1.000 kronor 576 miljoner oeh for 1.200
kronor 729 miljoner i runda tal.

Hur skall merkostnaden finansieras om man valjer denna metod? Vi har
att konstatera att den svenska folkpensionen i exceptionellt hog grad ar skatte
£inansierad. For nagra ar sedan heraknades den till 80 procent vara skatte
finansierad, men nu ar val siffran Dagot lagre. Detta galler over huvud taget
den svenska soeialforsakringen; den ar i det faIlet unik internationeIlt sette
Jag har plockat fram nagra siffror som Internationella arbetsorganisationen
sammanstallt rorande finansieringen av socialvarden i olika europeiska lander
som tillhor organisationen; varvid speeialberiikningar gj orts for Vasteuropa
oeh Osteuropa. Man kan indela landerna i flera grupper. Den forsta gruppen
omfattar Skandinavien jamte Storhritannien oeh Irland, dar skattefinan
sieringen ar starkt dominerande. Skattefinansieringen ar i Finland lika stor
som den direkta finansieringen med avgifter fran de forsakrade eller deras
arbetsgivare, och i Sverige utgor den direkta finansieringen endast 26 procent.
Dessa siffror hanfor sig till 1951, saledes innan sjukforsakringen genomfordes.
Sedan dess har det kanske skett nagon liten andring.

Nasta grupp bestar av BeneluxUinderna, Vasttyskland oeh Schweiz, dar den
direkta finansieringen med avgifter overvager, men inte sarskilt mycket.
Darefter har vi en grupp, huvudsakligen bestaende av landerna i Sydeuropa,
dar den direkta finansieringen ar starkt dominerande, i vissa lander i sadan
utstrackning att skattefinansieringen ar hagatellartad. Slutligen har vi Ost
europa, dar finansieringen till sin huvuddel avilar arbetsgivarna.

Jag har velat saga detta, emedan man dil det talas om hur en hojning av
folkpensionen skall finansieras uppenbarligen utgar fran att den nuvarande
finansieringsmetoden skulle vara given. Sasom framgar av dessa siffror ar det
med tanke pa Sveriges speeiella situation langt ifran sj alv£allet. Jag vill bara
helt aUmant konstatera att varje okning av folkpensionen med 100 kronor
utover en okning med 1.200 kronor, som skulle kosta 729 miljoner, kostar
ungefar 80 miljoner, oeh varje procents okning av den avgifts£inansierade
delen ger narmare 200 miljoner. Man bor sjalvfallet vid en eventuell losning
av pensionsfragan folkpensionsvagen satta kostnaden for avgiftspensionering
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i relation till vad det i stalIet skulle kosta att ga den vag som den akessonska
kommittt~n har anvisat.

Byradirektor L. E. Toren: Jag skall bara gora ett kort inpass i anslutning
till den sista delen av herr Fastboms anforande oeh berora fragan, i vilken
man fondbildningen ar en fiende till pensionsutredningens mAlsattning.

I betankandet forekommer ett resoriemang som kanske ar en smula vagt
pa den punkten. Man utgar fran svarigheterna att 10sa vardebestandighets
fragan i ett premiereservsystem sadant det nu forekommer i enskilda forsak
ringsanstalter oeh andra institutioner med frivillig anslutning oeh lokalt
begransad verksamhet. Med utgangspunkt i det resonemanget diskuterar man
sviirigheterna att klara vardebestandighetsfragan vid en statlig forsakring
80m skulle likna premiereservsystemet. Svarigheterna hlir storre ju storre
fonden are Dar har utredningen enligt min mening alltfor starkt framhallit
fondbildningen S8-80m en fiende till malsattningen. Man sager att en stor
fond forsvarar foljsamheten till de aktivas standard, men man tappar delvis
hort den fundamentala skillnad som ligger dari, att den statliga anordningen
har uttaxerings·makt oeh darigenom med premier kan fylla ut vad som kravs
for att uppratthiHla lildringarnas standard. t vilket fall som heIst kan dessa
premier aldrig bli storre an de blir on" fonden ar noll. Resonemanget ar
enligt mitt formenande drivet for langt.. ~

Losningen ar nog snarare ett uttryek for de myeket starka divergenser i
uppfattningarna betraffande fondbildnJJlgen inom en allman forsakring. A
ena sidan havdas att man skall lata pengarna ligga dar de ligger oeh inte
sprida ut dem genom forvaltarna av en stor fond, oeh a andra sidan hiivdas,
att en fondering kan vara av yarde i d~ lage dar vi befinner oss.

Det ar salunda slitningen mellan dessa synpunkter som i realiteten ligger
bakom forslaget, oeh vi far nog saga att utredningen narmast har latit fragan
gil vidare. Problemet ligget litet vid sidan om utredningens uppdrag men ar
snda betydelsefullt i den diskussion som pagar.

Direktor T. Larsson: Enligt min mening ar pensionsutredningens forslag'
klart omoraliskt i vad galler overgangsbestammelserna. Jag skall narmare
motivera mitt pastaende.

Lat oss tanka oss tre olika personer, 17, 33 oeh 49 ar gamla, SOUl de forsta
16 aren av sin produktiva tid har en' inkomst motsvarande 0,5 medelinkomst,
de darpa foljande 16 aren 1 nledelinkomst oeh den sista 16-arsperioden 1,5.
medelinkomst. Utredningen foreslar nu for det forsta att 49-aringen skall
betala eit mindre belopp i premier - han skall bara betala premier under
16 ar med redueerad uttagningskvot - oeh for det andra att han skall ha.
en pension motsvarande tre ganger det poangtal han samlat oeh som grundar
sig pa 1,5 medelinkomst. 33-aringen hetalar avgift under 32 ar oeh far en
pension som grundas p·a 1,25 medelinkomst,. medan 17~aringen hetalar- avgift
i 48 ar oeh far en pen.sion som grundar sig pa 1 medelinkomst. Under forut
sattning av oforandrad medelinkomst kan pensionsunderlag, sammanlagd
premie oeh overkompensation vid den angivna inkolnstutveeklingen samman-·
fattas i foljande tahell:*

* Tabellen tillfogad vid tryckningen.
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Alder vid Pensions- Sammanlagd Faktor for
forsakringens underlag, premie, overkompen-

inforande medelinkomster medelinkomster sation

0 1 4,80 1,00
17 1 4,06 1,18
33 1,25 2,66 2,26
49 1,5 1,02 7,06

Ar det rimligt att var generation skall tillerkanna sig sadana formaner?
De gamia skall stallas utanfor - de som ar over 65 ar far ingenting - men
vi sjalva skall ha hogre pension an nagon som kommer efter oss. Denna kritik
har framforts mot prineiputredningen men har savitt jag forstar inte foranlett
nagot som heIst hansynstagande i pensionsutredningens betankande.

Vill man diskutera inforande av en allman pensionsforsakring, ar det nod
vandigt att monstra 11t sadana otympligheter. Man kan inte begara att vara
efterkommande skall respektera ett besiut av denna art. Det ar uppenbart att
de maste finna pa metoder att komma fran beslutet, oeh det ar myeket Hitt.
Lika val som man kan fuska med valutan och astadkomma inflation kan man
naturligtvis fuska med medelinkomsten, exempelvis genom att ta med barn
vid berakningen.

Jag vill instamma i sekreterare Fastboms yttrande, att det nya betankandet
ar anmarkningsvart likt det gamla, men det finns.dock en nyhet som ar-verkligt
vardefull, namligen den enkia metoden att klara den rorliga pensionsaidern.
Jag tycker det vore naturligt att man utan drojsmal inforde samma regier be
traffande folkpensionen.

En annan punkt som man kan fasta uppmarksamheten pa da man betraktar
hetankandet sasom underlag for en diskussion galler ankepensionen. Det finns
savitt jag forstar ingen som heIst aniedning att konstruera en aIlman pensions
forsakring med ankepension. Det enda rimliga ar att sia ihop makarnas
inkomst oeh pa nagot satt dela upp den poangsumma som uppkommer som
underiag for en alders- oeh invalidpension. Sedan kan man, om man sa vill,
efter en forsakringsteknisk omrakning lata en ankling eIler anka fa ut pen
sion i fortid.

Enligt min mening finns det inte heller aniedning att rakna med kapital
inkomst sasom underlag for pension. Det sags i betankandet att det ar svart
att riikna bort kapitalinkomst, men man kanner ju inte bara den samman
raknade nettoinkomsten utan oeksa den behallna formogenheten. Varfor kan
man inte fran den sammanraknade nettoinkomsten dra tre eller fyra procent
av den behallna formogenheten for att fa fram ett underlag for vederborandes
egenpremie? Det ffiaste vara en battre oeh enklare schablon an att dra bort
noll procent.

Om man a tout prix viII genomfora en forsakring i denna form, synes det
mig kunna ske utan att pengarna lamnar foretagen. Det bor tekniskt kunna
ordnas sa att poangbokfotingen gors upp utan att pengarna inbetalas till
staten. Foretagen bor nar de sa onskar, t. ex. vid en penningvardeforsamring
eller kraftig standardhoj ning, ha ratt att med ranta betala in avgifterna pa
en gang for ett godtyekligt antal ar, detta aven om det ar fraga om en lang
tid, t. ex. 10, 20 eller 30 ar. Savitt jag kan forsta gar det alldeles utmarkt.
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Byrachef G. Cederwall: Jag befinner ll1ig i den besvarliga situationen, att
jag i sa hog grad ar ense med inledaren, aU· det ar svart att fa· till stand en
clebatt. Jag far val da polemisera mot personer som till aventyrs har en annan
uppfattning och ytterligare utveckla nagra av de punkter i inledningen som
jag betraktar sasom vasentliga.

Jag konstaterar da forst, att Fastbom bara talade om den allmanna pensions
forsakringen sasom den ar presenterad i pensionsutredningens senaste betan
kande. Man borde val i aHa fall se pa andra alternativ ocksa, och har har vi
fatt hora en vardefull kompletterande redogorelse av direktor Hyden.

Det ar en stor fraga 80m· nu diskuteras. Det ar fraga om huruvida vi skaH
binda o'ss for att - lat vara efter en ratt lang overgangsperiod - lata ytter..
ligare 8:--10 procent av inkomsterna bli forema} for en obligatorisk over
flyttning genom det aHmanna. Det allmanna tar redan, for sina egna utgifter
eller for inkomsttransfereringar, hand om nagonting sadant som en tredjedel
av nationalinkomsten. De~ ar nagot mindre an 30 procent av bruttonational
produkten, nagot over den siffran raknat pa nettoinkomstsumman. Om man
lagger till 8-10 procent, kommer Inan upp i gott och val 40 procent. Det
ar val .inte troligt att man kan rakna med en radikal nedskarning pa annat
hAll - det finns i varje fall ingen tendens i oen riktningen - och man kan
nog ha skal att tveka en smula infor att vi skulle binda oss for en anordning
med denna kolossala omfattning. Den andel av nationalinkomsten som passerar
det allmanna ar kanske for narvarande 'hagot lagre hos oss an i exempelvis

.England och Vasttyskland, men vi sk~lle ta ett valdigt skutt uppat om vi
accepterade denna utrednings forslag. Jag vet inte var gransen gar for det

. som ar angeniimt for medborgarna, om den gar over eHer under 40 procent
- den ligger sjalvfallet vasentligt under 100 procent - men jag har pa
kann att vi kanske borjar komma i ob~aglig narhet av den gransen.

Jag sager inte detta som en invandning mot ett pensionssystem i och for
sig utan for att understryka fragans storlek. AlIa ar formodligen ense om
malsattningen, att forbattra och sakra de gamlas standard, och samma
standardstegring kostar ungefar detsamma i vilken form den an astadkommes.
Men vi bor anda noga overvaga, om vi viII ha pensionsfragan ordnad pa
detta satt eller pa nagot annat. Alternativet skulIe narmast vara en hojning
av folkpensionen i botten, pabyggd med sadana enskiIda eller avtalsmassiga
pabyggnader som medborgarna kan uppna forhandlingsvagen eHer eljest viII
ta pa sig. Jag skalI inte har ta stallning till olika alternativ. Man har anledning
att kanna en hog grad av osakerhet. Fragan ar av sadan vikt att man skulle
onska en folkomrostning, om det kunde presenteras ett par klara alternativ.

En huvudfraga i herr Fastboms inledningsanforande giillde hur ett pensions
forsakringssystem sonl fatt den ena eller andra utformningen paverkar det
totala sparandet i sanlhallet och investeringsvolymen. Jag ar glad over den
stillsamma men ganska energiska kritik mot pensionsutredningens betankande
som herr Fastbom har har levererat pa den punkten. I bilagan till betankandet
uttrycker han sig forsiktigare och sager bland annat, att man "med hansyn
till verkningarna pa den samhallsekonomiska balansen synes utan storre risk
kunna tanka sig en nagot snabbare okning av avgifterna an utredningen
ansett sig bora foresla". Detta fann jag vara ett rekord av understatement.

Investeringsbehovet kan naturligtvis bedomas pa manga olika satt, och herr
Fastbom har i bilagan till betiinkandet analyserat sambandet mellan investe
ringar och framatskridande. Hans berakningar ar darvid naturligtvis i viss
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man osakra. Man ka~ mojligen av den forsiktiga skrivningen fa ett intryek
av att herr Fastbom menar, att en mindre variation i investeringsvolymens
omfattning inte skulle ha sa stor inverkan pa produktivitetens utveckling som

;manga kanske har forestallt sig. Jag skall inte ga in pa den £ragan.
Men man kan mahanda hilda sig en uppfattning om samma problem, om

man gar en' helt annan vag. Under hela efterkrigstiden har vi haft myeket
omfattande inv~steringar oeh anda har vi oavbrutet fatt kanna ett starkt tryek
av investeringsonskemal som fatt skjutas pa framtiden. Till synes outtomliga

. investeringsbehov, finns pa ,nastan alla omraden.
De overvaganden som ligger bakom de olika .langtidsutredningarna oeh de

oyervaganden som ligger bakom den i detta avseende' aterhallsamma ekono
miska politiken, ger ett starkt intryek av att en stor mangd av de investeririgar,
som inte. kunnat komma till utforande men som man giirna skulle vilja se'
realiserade, med varj e rimlig vardering har en, samhiillsekonomiskt,' sett,

.ganska hog rantabilitet. Jag uttryeker mig litet vagt, eftersom det sasom alla
ekonomer 'vet bor goras atskilliga reservationer for hur sadana saker skall
bedQmas. -

Jag tror det finns manga faktorer i samhaIlsutvecklingen som ger OSS

anledning att rakna med en stor investeringsvilja oeksa i fortsattningen. Jag
kan namna, den snabba omflyttningen av folk over till stadsniiringarna, kon
sekvenserna av den snabba standardhojningen oeh den tekniska utvecklingen.
Det finns spar av' denna synpunkt t. o. m.. i pensionsutredningens betankande,
men dar anfors detta egendomligt nog sasom ett argument for en motsatt
standpunkt, for att man skall ha en mindre fond oeh skjuta ansvaret for de
gamlas forsorjning till den i framtiden aktiva generationen, emedan forutsatt
ningarn& att bara avgifterna skulle vara battre da. Detta ar, savitt Jag forstar,.
riktigt under forutsattning att det drivs en sadan politik, att investeringsnivan
blir minst lika hog som nu, oeh det heror i hog grad pa omfattningen av
sparandet.

Herr Fastbom har i dag oeh ---: litet mer utforligt - i bilagan till betan-·
kandet p~visat att det forslag som nu foreligger mojligen kan foranleda en
liten okning av sparandet, men den okningen kan inte vara annat' in mycket
mattlig oeh mycket kortvarig. Redan efter nagot artionde maste vi snarare
rakna med en minskningav sparandet.

Vilken form av pensionssystem man an valjer bor man enligt min mening
lasta det storsta avseende vid huruvida det innebar en okning av sparandet.
eller inte. Detta betyder, om man inte har nagonting annat att halla sig till,
att man maste se bland annat pa hur stor fondbildning som astadkommes.
Dr samhallsekonomisk synpunkt oeh med hansyn till angeHigenheten av en
hog investeringsniva skulle, man onska en sa stor fondbildning som mojIigt.
Jag vet inte om herr Toren talade a utredningens vagnar; i sa fall uppfattade
jag det narmast som en avbon for de argument som anges i betankandet for
motsatt uppfattning.

Jag kommer sa till fragan om fondbildningens verkan pa sparandets oeh
investeringarnas inriktning. Det forefaller 80m om en del av dem som. ar
radda for en betydande fondbildning i samhallelig regi i stil med den som
skulle genomforas om pensionsutredningens forslag godkandes fruktar att
sparandet inte skulle fa den basta anvandningen. Jag ar inte saker pa om
den fragan i fOf8ta hand bor diskuteras i samhand med pensionssystemet.
Den bor snarare bedomas sasom en kreditpolitisk fraga. Jag undrar emellertid
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·om inte farhagorna ar overdrivna. Under efterkrigstiden har tyngdpunkten
i investeringarna forskj utits till den samhiilleliga sektorn. Man har nu"
erfarenheter av svarighetep. att med den struktur sparandet nu har samordna
finansieringen av en omfattande offentlig investeringspolitik med 1. ex. en
restriktiv 'kreditpolitik.

I pensionsutredningens betiinkande foreslas en fondbildning pa meHan en
halv oeh en miljard kronor per ar under det forsta artiondet, oeh man skulle
kanske kunna onsk.a sig den dubbla storleken, om man nu skall h·alla. sig till
detta system. Man kan dA tanka sig att denna statliga fond skulle anvandas
hland annat till finansiering av sadana offentliga oeh institutionella investe
ringar som anda skulle komma till stand. Staten oeh kommunerna har var for
sig under de senare aren haft ett upplaningsbehov som hallit sig mellan en
halv oeh en miljard kronor om aret. Man kan, om man vill ga vidare, oeksA
tanka sig anvanda en del av Medlen till fin'ansiering av bostadsbyggandet.

Fordelen skulle vara aU kapitalmarknaden oeh kreditmarknaden i ovrigt
.kunde fristallas for den enskilda investeringsverksamheten. Jag tror det finns
anledning att varna for tanken att staten skulle starta en bankrorelse oeh lana
ut en fond, 80m vaxer med en eller ett parmiljarder om aret, i storre eller
mindre poster. Det ar battre att overlata den uppgiften pa kreditmarknads-

. institutioner som ar specialiserade pil att goraJ det. Man skulle diiremot myeket
val kunna astadkomma en avlastning fra~ kapital- oeh kreditmarknaden, som
i varje fall under de senaste aren inte h~r'~fungerat helt tillfredsstallande.

Jag viII inte utfora resonemanget vidare, eftersom det skulle bli en diskus
sion om institutionerna pa kreditmarl¢aderi .samr:; kreditpolitikens rippgifter
oeh mojligheter i olika avseenden. Vad' jag velat saga ar att jag inte tror att
den diskussionen med nodvandighet behover kopplas ihop med fragan, huru
vida det skall forekonima nagon fond~ildning.eIler hur stor fondhildningen
bor vara. Det ar i viss man en helt annan fraga.

Fil. dr J. Wallander: Jag befinner mig liksom byraehefen Cederwall i den
situationen, att jag inte ar oenig med inledaren. Pensionskommitten forefaller
daremot att ha tagit myeket ringa hansyn till de synpunkter han framfort i
sin hilaga. Detta kan i sin tur mojligen sammanhanga moo att han dar ut
tryekt sig med den stora forsiktighet, vilken ar naturlig for en representant
for konjunkturinstitutet. Det finns naturligtvis oeksa anledning att vara for
siktig i detta sammanhang. Det ar myeket svart att veta hur olika pensions
system kan komma att paverka t. ex. sparandet. Vi vet ju inte hur stort det
totala nettosparandet ar i dag, oeh da ar det givetvis vanskligt att forutsaga,
hur stort det kan bli i framtiden under olika omstandigheter. Jag skall emeI
lertid i nagon man forsoka behandla den saken oeh darvid dra ut resone
manget litet langre an herr Fastbom gjorde. Jag ar val medveten om att vad
jag dil sager i viss man grundar sig pa vetande men i stor utstrackning oeksa
pa tro.

Nar man skall ta stallning till ett pensionsforslag, ar det manga synpunkter
som spelar in, synpunkter som ofta inte har med ekonomiska ting att gora
oeh som det alltsa inte finns anledning att ta upp hare Men om man kan utga
fran att det kommer atl rada en allman enighet om att vi bor ge de gamia
en ordentligt tilltagen pension relativt snart, finns det anledning att fran
.ekonomisk synpunkt prova, vilket av olika tankbara system vi bor valja.
Man kan anHigga manga olika ekonomiska synpunkter pa den £ragan, men
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jag skall bara uppehalla mig vid en, namligen hur olika system kan paverka
sparandet. Sasom £lera talare fore mig har understrukit ar det ett mycket
viktigt sporsmal.

Herr Fastbom har framhallit atl pensionssparandet ar mycket stort for nar
varande. Han beriiknade det till atminstone en miljard. Att pensionssparandet
ar sa stort far anses exceptionellt. lett stationart samhalle bor ju inbetalade
avgifter och utbetalade pensioner ga ungefar jamnt upp, men t. ex. inom SPP
fick man ar 1953 in avgifter pa over ·300 miljoner samtidigt som summan
av utbetalade pensioner inte gick upp till mer an 30-40 miljoner. SPP kan
darfor arligen Higga drygt 300 miljoner till sina fonder.

Att vi befinner oss i denna situation sammanhanger nled flera omstandig
heter.

For det forsta har pensionsverksamheten expanderat starkt under 20-, 30
och 4O-talel1. HQvuddelen av klientelet ar unga manniskor. Det blir darfor
onormalt manga som betalar in premier och forhallandevis fa som tar ut
pensioner. Av SPP:s klientel ar 4 procent over 65 ar, niedan bland hela
hefolkningen 14 procent ar over 65 are

For det andra har pensionerna inte stigit i takt med inkomsterna. Avgifts
inbetalningarna har okat allteftersom inkomsterl1a okat, medan pensionsutbe
talningarna legat relativt stilla. Saval standardstegringen som inflationen har
a11tsa bidragit till att sparandet pa pensionsomradet fatt en sa stor omfattning.

Vidtar man inga sarskilda atgarder, kan detta sparande fortsatta under
lang tid och mahanda ocksa oka. Pensionssystemen kan beraknas fortsiitta
att expandera och vi kan val ocksa rakna med fortsatt standardstegring och
kanske ocksa fortsatt inflation.

Om daremot det aktuella pensionsforslaget genomfors, kan vi - eftersom
pensionsformanerna skall vara vardebestandiga - rakna med att om cirka 15
Ar ha kommit ur den nuvarande exceptionellt gynnsamma situationen. Savida
da iute annat sparande samtidigt okar finns det risk for att framstegstakten
minskar. Vi har val emellertid en kansla av att det yore battre om framsteg~

takten kunde oka och investeringarnas omfattning stiga. Det iiI dock natur
ligtvis inte rimligt att lata investeringarna stiga hur mycket som heIst. Hur
langt vi skall ga IDaste vi avgora pa grundval av en avvagning' meHan a ena
sidan hur olustigt vi tycker det ar att spara och a andra sidan hur mycket.
vi tror att vi far for den okning av investeringarna, som kan komma till
stand. Det galler for oss att gora en sa god affar som InojIigt och avvaga
det olustiga momentet - sparandet - mot de framtida inkomster vi kan
fA sa att resultatet blir optimalt.

Det ar svart att gora den kalkylen. Vi vet inte vilket resultat en okning
av investeringarna kommer att ge, och vi vet inte heller med sakerhet hur
annat sparande vid sidan av pensionssparandet kommer att utvecklas, vilken
ekonomisk politik som kommer att foras, osv. Det forefaller mig dock som
om det skulle ha funnits anledning for pensionsutredningen att soka gora
en kalkyl av den typen. Om man gor en sadan kalkyl, som maste innehiHla
stora approximationer och forenklingar - ar det min personliga tro att man
skulle finna, att det sannolikt skulle vara en god affar att ordna pensions
systemet sa att vi varje ar fick ett nettosparande, som var sa stort att aven
den nu foreslagna fonden tedde sig som relativt begransad.

Vad man bor sikta mot ar for ovrigt inte att skapa en fond av viss
storlek, utan att astadkomma ett arligt nettosparande av viss storlek. Detta
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sparande bor fortga sa Hinge man anser det vara Himpligt att lilta framatskri
dandet fortsatta. Det hetyder att fonden kan bli praktiskt taget hur stor som
heIst. Detta betyder ocksa att man vid konstruerandet av pensionssystemet
kan ha anledning att i viss man s. a. s. utga fran sparandesidan.

Hur skall man nu astadkomma det onskade sparandet i systemet? I Arhets
givareforeningens forslag kommer nettosparandet fram som ett resultat av
att pensionerna inte direkt foljer med inkomststegringen. Man kan ocksa
tanka sig att i ett system av kommittens typ pensionarerna inte far full andel
av standardstegringen. Man kan komma overens om att de t. ex. skall fa 70
eller 80 procent av stegringen, i medvetande om att pensionerna da i reaH
teten hlir storre an de eljest skulle hli, eftersom standardstegringen under
sadana -omstandigheter blir starkare an som annars skulle hlivit fallet.

Resonemang efter dessa linjer leder oeksa till vissa slutsatser rorande den
praktiska utformningen av ett pensionssystem - det ar synpunkter som i
oeh for sig galler aven det forslag som pensionsutredningen framlagt.

Forst och framst ar det tydligt att en forutsattning for att det skall vara
fornuftigt att resonera pa det satt som gj orts ovan ar att sparandet verk
ligen leder till investeringar som okar produktiviteten. Aven om jag ar med
veteIi om de invandningar som hyraehefen. ,Cederwall reste, tror jag person
ligen att det skulle vara fordelaktigt ur effektivitetssynpunkt att lata pengarna
i stor utstrackning finnas kvar i foret~gen.

Vidare ar det har fraga om sa myelcet pengar att det atminstone for mig
ter sig olustigt att makten over dem. skulIe laggas i handerna pa ett fatal
personer. Det ar myeket som talar for att man hor soka sprida ut makten
over detta stora sparande pa sa manga hander som mojligt. Det skulle ur
denna synpunkt vara fordelaktigt orp. man kunde arbeta med flera olika
system, ett for industrien, ett for h~ndeln osv. och kanske rentav forsoka
foreta en ytterligare uppdelning med olika pensionssystem for olika indu
stribranscher. Man kunde faktiskt - jag ar medveten om att det ar en hiidisk
tanke - tanka sig att lata pensionernas storlek i framtiden bH heroende av
framstegstakten i vederboiande naringsgren. Det kunde kanske stimulera till
snahbare framatskridande genom att paskyrtda overflyttning fran den ena
naringsgrenen till den andra.

Civilingenjor o. Sunden: For ungefar ett halvar sedan framlade davarande
finansministern ett forslag om tvangssparande. Forslaget hade emellertid en
sa ra yta, att det var politiskt ogenomforbart oeh man avstod fran att genom-
fora det. Nar jag Iyssnat till denna debatt om fondbildningen i samband med
en allman pensionering har jag inte kunnat varja mig- for tanken, att VI har
har tvangssparandet ikUitt en politiskt mer tilltalande- drakt. Om en ohligatorisk
pensionsforsakring genomfores, blir vi alIa tvungna att ge vart bidrag till ett
tvangssparande. Det har har framhallits att det ar diskutabelt om den fore
slagna fonden bidrar till att verkligen oka sparandet. Samma invandning gallde
det statliga tvangssparandet som var aktuellt for nagra manader sedan.

Den andra fragan som har har diskuterats, om vi skall skjuta var forsorj
ningsborda over till kommande generationer, anser jag vara en etisk fraga
snarare an en ekonomisk.

Fil. lie. A. Sambergs: Jag skulle vilja gora nagra kommentarer om en
allman pensionsforsakrings hetydelse for en enskild niiringsgren, namligen
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jordbruket. Jag viII forst saga, att jag tyeker det ar .nodvandigt att skilja pa
forsakringsforslagets tva huv!1dandarna~, namligen dels att utjamna riskerna
for. "inkomstbortfall genom 0 invaliditet 0 eUer tidig. dod oeh dels att finansiera
!tlderdoniSforsorj~ingen for huvuddelen av yar befolkning.

A.tt riskskyddet blir ordnat ar utan tvivel ett ytterst aktuellt behov oeh ··att
detta gores pa biUigaste satt genom nagon form av ·koUektiv forsiikring oar ju
stal.lt utom alIt tvivel. De~ ar darernot inte givet att det maste vara en statlig
tvangsfor~iikring. E·tt syst.em av kollektiva forsakringar i olika organisationers
regi skuIle ocksa ~a kunnat utnyttja de· liigre kostnader, sorn erhl\lls genom
franvaro av anskaf£nings~ostnader,. utnyttj ande av redan befintliga administra
ti"onssy-stetn o. s. v.

N·ar det galler alderdomsforsorj ningen ar daremot inte aUs forsakringsvagen
sa sjiH~falleri oeh i varje .fall inte den enda ·saliggorande. Jag skulle har vilja
protestera mot tendensen att satta likhetstecken melJan alderdomsforsorjning
oeh pensionering. Det finps manga andra satt att sorj a for sin alderdolll pa
oeh

o
nar man bedomer d~n har frag~n far man inte bara ta med i bilden pen

sionsfor.slage~ utan ocksa deandra mojligheterna. Man m~ste oeksa redan ·fran
borj an ha klart for sig att pensionsforsakringsforslagets egentliga innebord
som narnnts har tidigare ar ett tvangssparande i jattelik skala.
. Av de fordelar oeh naekdelar 80m en allman pensionering enligt pensions

utredningens forslag skulle ha for jordbruket (oeh aven for andra fa.milje
foretag) . skall jag har tillata mig att peka pa nagra av de sayitt jag forstar
mest frappanta nackdelarna. Man kan naturligtvis diskutera hur starka dessa
oHigenheter bor bli, ~en tendenserna maste komma att finnas. ...

Man maste forst fraga .sig· om avgifterna till pensioneringen kommer .att
·ininska pa konsumtionen eHer sparandet. Man far dA komma ihag att en
mycket stor del av jordbrukarnas sparande sker i form av amortering av Ian.
Det sparandet kan man i varje fall inte i forsta skedet minska sa .myeket pa.
PA Hingre sikt kanske del hlir en tendens att silka fa lindrigare amorteri~gs

villkor. Att sparandet i hankmedel, viirdepapper oeh andra tillgangar maste
minska ar val darernot klart. Kanske racker den minskningen, kanske behover
liven konsumtionsutgifterna haIlas tillbaka.

Foretagens likviditet oeh rorlighet kommer att minskas. En r.eserv av
bankmedel kan anvandas Dar den hehovs for ett maskinkop, for en reparation
eller annat. Vardepapper oeh reala tillgangar kan saljas eller belanas, livfor
sakringsbrev kan belanas eller aterkopas. Men ett fiktivt "poangkapital", som
i en framtid skall ge ett obestamt pensionshelopp, kan man varken salja
eUer belana.

Sjalvfinansieringsmojligheterna korruner alltsa att minska. Det blir 5Varare
eUer omojligt att fa ihop egna pengar till en forbattring. End~ utvagen att
klara finansieringen av en forbattringsatgard blir da att lana. Men det ar da
ganska stor risk for att forbiittringen inte hlir av.

Genom minskad inlaning kan jordbrukskassorna oeh andra kreditinstitut
oeksa fa svarare att forse jordbrukarna med kapital. Det kan forstas tankas
att en del av fondens kapital kan ledas tillbaka till jordbruket. Men det kan
ju bara bli en liten del av kapitalvardet av de inbetalda avgifterna och man
kan ju da ocksa stalla fragan varfor kapitalet inte redan fran borj an kunde
ha fatt vara kvar inom naringen.

Det tyeks alltsa finnas en risk for att investeringsverksamheten inom jord
bruket kommer att hammas genom en tvangspensionering.
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Jordbrukarsonerna far eftersom de redan fran borj an far betala pensions
avgifter svarare att spara ihop startkapital till en egen ga.rd eHer att satta
upp pa. ett arrendestiille. I en del fall kan deras arvsutsikter ocksa hli mindr~.

En skuldsatttling torde allts! hli riodvandig redan vid starten for de 'blivande
j ordbrukarna.

Att jag har dragit fram de har olagenheterna innebar inte att jag nu vill
saga att forsakringsforslaget ar olampligt for jordhrukets del. Det kan tankas
att fordelarna overvager, men det kan jag annu inte yttra mig om. Det kan
ocksa tankas att olagenheterna inte blir sa. markerade, eftersom okningen ay
avgifterna forutsatls ske sa pass sakta atl inkomstnivan vantas stiga snabbare
an avgifterna.

Jag skulle emellertid viij a ta mig friheten att antyda ett forslag, som kanske
kunde undanroja en del av de har naekdelarna. Jag forutsii.tter da att en kol
lektiv riskforsakring i statens eller organisationernas regi finns i botten. Nar
det galler AlderdomsforsOrjningsdelen sa ar det ju ganska uppenhart att en
av huvudorsakerna till pensioneringens loekelse ar att avgifterna ar avdrags
gilla vid beskattningen. Men varfor skall man bara fA dra av sadant sparande
for alderdomen, som sker i formav premier till pensionsforsiikring (och inom
det sociala avdraget till annan livforsakril).g)? Varlor kan man inte ocksA
fA gor~ avdrag for annat alderdomssparande?

Mitt forslag skulle innebara att 'skattelagarna andrades, sa att en viss procent
av inkomsteri bleve'avdragsgill som "a-vsiittning for alde:rdomen". Det avdr,~get

skulle man sedan fa utnyttja som man 'sjalv ville. De 80m foredrog pensions
eller andra livforsakringar oeh som alItsa var viHiga att ta risken av fortsatt
pennin'gvardeforsamring skulle fa gora det. lordhrukarnas amortering pa Ian
eller' forbattring av byggnaderna sk\Jlle vara avdragsgilla aIderdomsavsatt
ningar likaval som bankinsattningar deh' kop av aktier. 'Man finge val ha en
bestammelse om att 8vdragen skulle motsvaras av pa icke alltfor kort sikt
placerat sparande. Kontrollen harav' kunde ske i samband med taxerings
kontrollen i ovrigt. Om sparandet under aret inte varit tillrackligt for avdrags
kvoten finge val nagon form av boter eller tvangssparande tankas (och nagon
sadan straffbestammelse maste val tankas aven' i en, allman pensionsforsak
ring). Nar pensionsaldern uppnatts skulle man i stallet fa betala skatt for etl
visst normerat belopp, oavsett om man utnyttj ade sa mycket av sin formo
genhet for konsumtion eller inte.

Man skulle pa det sattet fa ett system, som administrativt - med undantag
for taxeringskontrollen - skotte sig sj alvt. Kapitalet skulIe bevaras kvar i
smaforetagen oeh dar kunna_ investeras i det ekonomiska framatskridandets
tj anst. Nagra anpassningsproblem for redan pensionsforsakrade grupper skulle
inte uppsta. Systemet torde vara forenbart med arbetsgivarforeningens forslag
om arbetarpensioneringens ordnande. Man skulle ocksa motverka den likgil
tighet for penningvardet, som skulle bli foljden av en indexreglerad pensio
nering.

Fil. kand. L. Fastbom: Om flera talare har befunnit sig i den obehagliga
situationen att vara ense med mig, befinner jag mig i den obehagliga situa
tionen at1 inte ha nagonting att svara pa, eftersom ingen egentligen har polemi
serat mot mina uttalanden.

Jag noterar herr Torens instamlnande i min kritik av utredningens motive-
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ring for den i mitt tyeke laga fonderingen. Jag forstar oeksa att man kanske
skall lasa meUan raderna.

Jag tyeker liksom herr Larsson att forslaget i viss man ar omoraliskt oeh
kanske har drivits for langt. Det ar delvis darfor, men oeksa diirfor att jag har
en viss sympati for storre sparande som jag anser att man borde ta ut hogre
premier fran borj an an utredningen tankt sig. Emellertid tyeker jag att man
kan tillata sig att vara litet omoralisk oeh ge nagon overkompensation at den
forsta generationen.

Oeksa herr Wallanders uttalanden syntes mig pa ett par punkter vara nagot
omoraliska. Om pensionerna gors vardebestandiga, motverkas sparandet, sade
han. Det ar naturligtvis sant, men jag vet inte omdet inte lag nagon omo
ralisk tanke bakom.. Utredningen har ju framfor alIt velat skapa vardebe
standiga pensioner for aldringarna, oeh eftersom det ar vi som annars sa
smaningom riskerar att bli lurade av en penningvardeforsamring kanske vi
kan vara eniga om att det ar ett behjartansvart foretag.

Jag tyeker oeksa att herr Wallander alltfor ensidigt sag pa behovet av ett
stort sparande utan att beakta den andra sidan av saken. Det ar ju fraga
om ett val meUan a ena sidan ett stort sparande med darav foljande hogre
framstegstakt oeh a andra sidan en forbattring av aldringarnas standard.
Han ville lagga en enligt min mening aUtfor stor del av ansvaret for spa
randet i landet pa pensioneringen. Det kan finnas andra vagar att astadkomma
en okning av sparandet, oeh fragan om vilken investeringsvolym oeh fram
stegstakt man vill ha kan bedomas helt isolerad fran pensionsforsakringen.
Det ar eventuellt en uppgift for en ekonomisk langtidspolitik.

Ordforanden: Jag far tacka alIa dem som bidragit till diskussionen
och forklarar densamma avslutad.
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Verkstallande direktoren i Svenska Arbetsgivareforellingel1

Bertil Kugelberg inledde aftonens diskussion over

Lonepolitik i ett progressivt samhiille

Nar man i allmallna ordalag talar om ett progressivt samhaJle,
kan man ha nianga olika aspekter av samhallslivet i tankarna. En
idepolitiker kan salunda darmed nlena ett sanlhalle dar det politiska
system han foretrader helt slagit igenom, och for t. ex. en lakare kan
det te sig naturligt att bedoma fragan utifran den medicinska veten
skapens standpunkt. Vad som for mig framstar som det vasentligaste
i ett samhalle, som kan kallas progressivt, ar alIt det som samman
hanger med storre personlig frihet, ekonomiskt framatskridallde och
okad trygghet. Frihet, framatskridande och trygghet, alIa delarna i
denna treenighet maste vi tillmata stor vikt i val" stravan att forbattra
vart samhalle. Om jag riu koncentrerar uppmarksamhetell kring
framatskridandet, sa beror det pa att det ar den av dessa tre faktorer,
som hal" det mest omedelbara sambandet med lonepolitiken och som
lonepolitiken hal" de storsta forutsattningarna att paverka i det sam
halle vi n11 lever i.

Levnadsstandarden i Sverige hal" 1Inder senare artionden vuxit i
en takt som vi tidigare knappast trott vara mojlig. Visserligen 1"01" vi
oss med en statistik over den arliga produktivitetshojningen, som
lanlllar mycket ovrigt att ollska i fraga om tillforlitlighet och exakthet,
l1len vi kan inte forneka vara egna ogons vittnesbord om den snabba
standardstegringen for hela folket. Den hal" inte bara tagit sig uttryck
i ell standigt stigande konsumtionsstandard med fler och battre bilar~

utlandsresor och mycket annat, som hoI' den materiella viilfarden
till. Parallellt harmed hal" vi ocksa kunnat sanka arbetstiden och pa
Inanga satt gora arbetet lattare an forI'. Denna standardhojning ar
en utveckling som vi alIa stravat efter och som vi hoppas kan fortga
oavbrutet i framtiden.
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Om vi nu viII. fortsatta pa den vag, som leder mot st~gallde standard
for oss alIa, maste vi ocksa sa langt det gar se till att vara ekonomiska
oeh politiska atgoranden far en effekt som inte hammar utan direkt
framjar produktionsutveeklingen. Inte minst for lonepolitiken, son1
spelar en sa stor roll i vart ekollomiska liv, maste ledstjarnan vara
en stravan att varna oeh starka forutsattningarna for ett fortsatt
framatskridande. Nar man ser pa lonepolitikens mojligheter i detta
hanseende, ar det framfor alIt foljande sex punkter som man maste
agna sarskild uppmarksamhet at.

I ) Lonepolitiken maste avvagas sa att lonen stimulerar till pa
langre sikt basta mojliga arbetsinsats.

2) Lonesattningen maste ske pa Sadallt satt, att de expansiva
nal"il1gsgrenarna oeh foretagen far den arbetskraft som behovs for
en produktionsokning. Utmarkande for vart dynamiska oeh progres
siva samhalle ar just att en stor del av produktionsokningen kommer
till stand genom en sueeessiv overflyttning av produktionskraftel" till.
de omraden av naringslivet, som genom teknikens utveekling eller
av andra skal hal" de pa langre sikt basta produktionsforutsattningarna
oeh som darfor ar nlest lonsamma ·ur hela folkhushallets synpu·nkt.
Lonepolitiken far iute leda till att produktionsstrukturen blir fastlast
utan den maste framja en smidig" strukturanpassning efter andrade
produktions- ochmarkl1adsfol"hallanden.

Dessa tva synpunkter tar narm~st sikte pa lonesystemet oeh lone
avvagnillgen mellall enskilda indi~ider eller grupper av arbetstagare.
Nar det galler den allmanna lonenivans hajd eller storleken av den
totala lonesllmmans oklling per aI", maste vi ta hansyn till ytterligare
nagra olika faktorer.

3) Loneutvecklingen far inte ske i sadan takt, att den darav foran
ledda kOl1sumtionsokningen aventyral" kapitalbildningen i landet. Till
mycket stor del beror Val" framtida levnadsstandard pa vad vi i dag
gol" for att ,bygga ut och e££ektivisera Val' produktionsapparat. Inves
teringarna ar framatskridandets ryggrad. Hur stor kapitalbildningen
skall vara for att tiligodose l"inlIiga krav pa framtida standardhojning,
kan man inte garna preeisera i sif£ror litan att ga narmal"e ill pa den
onskvarda takten i framatskridandet, investeringsinriktningen oeh
lnallga andra sadana fragor. Men sa myeket tyeks alIa bli mer oeh
nler ense om, att llaringslivets investe'ringar ullder senare ar inte
varit alltfor stora ur den synpunkten. Ell loneutveekling, som tvingal"
£ram atgatder for att tranga ned investeringarna fran denl1a niva,
nlaste darfol" av alIa .parter betraktas som olycklig.

4) For ett litet land med sa speeialiserad prodliktiollsinriktning
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som Sverige hal", aT fri utrikeshandel en nodvandig forutsattning for
fortsatt framatskridande. Om vi skall kunna haIIa utrikeshandeln
fri, Dlaste vi inte bara ha en betryggande valutares\erv som buffert
mot tiIlfalliga pafrestningar, utan vi maste ocksa pa langre sikt fa
till stand en sadan jamvikt i handelsutbytet, att vara exportvaror
raeker till for att betala importen. Loneutveeklingen maste darfor
hallas inom sadana granser, att vi inte far ett efterfrageoverskott,
som riktar sig mot utlandet oeh leder till stigande import utan moj
ligheter till motsvarande exportokning. Vi hal" heller inte rad att
genom lonehojningar driva upp kostnadsnivan sa hogt att vara export
industrier och importkonkurrerande foretag riskerar att inte langre
kunna hanga med i priskonkurrensen utifran. En sadan forsamring
av var konkurrenskraft, som resulterar i stigande import oeh sjun
kande export, skapar inte bara betalningsproblem gentemot utlandet.
Avsattningssvarigheterna leder i sa fall oeksa till driftsinskrankningar
med darav foljande risker for arbetsloshet.

5) Med det sista hal" jag kommit direkt in pa lonepolitikens kon
sekvenser for sysselsattningen i landet. Som en allman forutsattning
for storsta mojliga framatskridande maste vi oeksa 'uppstalla kravet
pa basta mojliga utnyttjande av produktionsresurserna. Detta betyder
att vi maste soka ge produktiv sysselsattning at all tillganglig arbets
kraft men samtidigt undvika ett sadant overmatt, som via de valkanda
desorganisationsfenomenen pa arbetsmarknaden tenderar att gora
det totala produktionsresuItatet mindre an vid balanserad sysselsatt
ning pa hogsta mojliga niva.

6) Slutligen hal" vi den allmant omfattade malsattningen att
bevara ett fast penningvarde. De motiv, som vanligen brukar anforas
utover vad jag redanberort, behover jag val knappast ga narmare
in pa i detta sammanhang. Aven om man inte kan havda, att den
senaste tioarsperiodells penningvardeforsamring helt berott pa den
kraftiga stegringen av nominaIIonerna, ar det otviveIaktigt ett faktum
att Ioneutvecklingen i manga lagen varit en padrivande faktor.

SjaIvfaIlet satter branschens eller foretagets ekonomiska barkraft
den yttersta gransen for lonepolitikens rorelser.

De sex punkter jag har anfort rymlner alltsa foljande maIsatt
ningar: I fraga om loneavvagningen en differentiering som stimulerar
den personliga arbetsinsatsen oeh som leder arbetskraften till de pa
langre sikt mest effektiva produktionsomradena; i fraga om den all·
manna lonenivans hojd en utveeklingstakt, som ger utrymme for
erforderlig kapitalbildning, som gel" oss baIans i utrikeshandeln, som
medfor basta mojliga utnyttjande av arbetskraftsresurserna oeh 80m
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ryms inom ramen for ett fast penningvarde. Enligt min mening ar
detta sanlmanfattningen av de viktigaste prineipiella maJsattningarna
for en lonepolitik, som skall nledverka till ett fortsatt ekollomiskt
framatskridande. Det ar sjalvklart, att manga andra faktorer an
lonepolitiken paverkar oeh bestammer utveeklingen i dessa hanseen
den - jag tanker inte minst pa den ekonomiska politiken, som i
vasentliga styeken spelar den avgorande rollen. Men om man ser
saken utifran allmanna bedomningsgrunder, maste riktpunkten for
en progressiv lonepolitik vara att i varje situatioll strava efter att sa
langt det gar halla loneutveeklingen inom de granser, som bestammes
av dessa prineipiella maJsattningar.

Nar man sedan skall sanka sig fran de olympiska hojderna ned
till vardagslivets praktiska mojligheter, uppkommer fragan hur

. arbetsmarknadens parter ser pa dessa problem utifran sina mera
intressebetonade partsstandpunkter. Vilka mojligheter hal' vi att inom
ramen for det nu radande organisationssystemet pa arbetsmarknaden
fa till stand en loneutveekling, som framjar det ekonomiska framat
skridandet oeh darmed ar i verklig merting progressiv?

Ser vi nu forst pa lontagarsidans\prineipiella standpunkt, framgar
den val klarast i LO:s programskri,ft "Faekforeningsrorelsen oeh den
fulla sysselsattningen". Det ar vis%"erligen inte fraga om en program
forklaring, som omfattas av alIa lontagargrupper, eftersom t. ex.
TeO inte gjort en motsvarande pl~ineipdeklaration. Men pa det hela
taget forefaller det finnas anledning tro att tjanstemannarorelsens
prineipiella uppfattning i manga vasentliga delar sammanfaller med
faekforeningsrorelsens. .

Utgangspunkterna for faekforeningsrorelsens prineipiella install
ning till lonepolitiken i vart nutida samhalle overensstammer i manga
styeken med de malsattningar jag tidigare uppstallt. Genom hela
framstallningen loper den grundlaggande tankegangen, att lonepoli-

" tiken bor utformas pa ett sadant satt, att, som man uttryeker saken
i programskriften, "all arbetskraft blir insatt i det mest produktiva
arbetet".. I fraga DIn de samhallsekonomiska balansproblemen, som
narmast hal' att gora med den allmanna lonenivans stegringstakt, sager
man tydligt oeh klart ifran, att malet for lonepolitiken "maste vara

. att fa loneutveeklingen att pa langre sikt overensstamma med produk.
tivitetsutveeklingen . . . utan att forsamra penningvardet". Det avgo
rande argumentet nl0t en lonepolitik, som skulle resultera i en fort
gaende prisstegring, anger man uttryekligen vara att produktiviteten
oeh .darmed valstandsstegringen oeh reallonehojningen blir lagre an
den. annal'S sklille ·vara.
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Man gor heller intet forsok att dolja att samhallsutveeklingen under
senare ar stallt faekforeningsrorelsen ·infor nodvandigheten av en·
mera aktiv lonepolitisk samordning. Det aI', heter det, "i oeh for sig
sjalvklart att en lonepolitik, som skulle utnyttja alIa de mojligheter
fullsysselsattningen gel" till hojning av penninglonerna, snart skltlle.
kunna omojliggora den fulla sysselsattningen". Det ifragasattes inte
att de faekliga organisationerna darfor "maste alagga sig den sjalv
diseiplin sam kraves avfullsysselsattllingen". Den samordning av.·de
faekliga organisationernas lonepolitik, som behovs for att man skaII
kunna undvika en meningslos oeh skadlig kapplopning mellan olika
inkomsttagal"grupper, forutsatter emellertid en sadan balans pa Val"
arbetsmal"knad, att det inte blir nagon brist pa arbetskraft SOUl altto
matiskt tvingar fram lonestegringar genom arbetsgivarnas konkurrens
om den knappa arbetskraftstillgangen. En permanent aterhallsamhets
politik som allda rivs upp genom lonestegringar pa grund av en all
man brist pa arbetskraft, anser man i Iangden maste bli "odesdiger
for den faekliga solidariteten", for organisationernas sammanhallning
oeh bestand.

Inneborden av detta resonemang ar kort oeh gott att arbetsmark
nadsorganisationerna inte ensamma kan klara penningvard~t, att
staten bar det primara ansvaret oeh forst oeh framst maste se till att
vi far balans i val" ekonomi. Men i en balanserad arbetsmarknads
utveekling ar det nu for tiden nodvandigt "att faekforeningsrorelsen
som helhet mer an tidigare overtar ansvaret for lonepolitiken".

Sa langt prineipforklaringen i "Faekforeningsrorelsen oeh den
fulla sysselsattningen", som jag nu i star utstraekning direkt eiterat.
Sa langt tror jag oeksa att alIa andra parter kan helhjartat jnstamma.
Tyvarr hal" emellertid lonepolitiken i praktiken i alltfor ringa grad
influerats av dessa riktlinjer. Det skall visserligen erkannas, att stats
makterna tidigare ofta forsummat sin uppgift att skapa ekonomisk
jamvikt, varfor det for arbetsmarknadens parter varit mycket svart
att undvika den loneuppskruvning som marknadslaget drivit fran1.
J\1en det hal" otvivelaktigt oeksa funnits situationer, dar forutsatt·
ningar forelegat for en salnordnad och aterhallsam lonepolitik, mell
dar nlan inte maImedvetet slagit ill pa en sadan vag. Jag viII haT
skjuta in, att rial" jag nu talar om samordning, sa tanker jag enbart
pa en intern avvagning, av de lonepolitiska stravandena' hos faekfor
eningsrorelsens olika forbulld, en intern samordning SOl11ger fack·
foreningsrorelsen 1110jligheter ·att fora en enhetlig oeh progressiv
lonepolitik enligt de principiella malsattningarna..Del111a fraga om
sanl0rdning ar saledes ihte aIls liktydig ll1ed centrala .forhandlingar~
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Om forhandlingarna skaII genomforas centralt, branschvis eller pa
annat satt ar ett sporsmal som far avgoras pa andra grunder 'och som
jag' inte kan ga in pa i detta sammanhang.

.Fackforeniilgsrorelsens hittillsvarande ovjlIighet att utan yttre
tryck i egen regi samordna de anslutna forbundens aktioner torde nog
inte ha berott pa att LO:s ledning saknar konstitutionella befogen
heter att kraftfullt samordna de olika farhundens lanestravanden.
Forst och framst kravs det en allmant utbredd i11Sikt om att samord·
ning ar priset far den flllla sysselsattningen, en vilja bade inom
ledningen och bland medlemmarna att ta denna del av ansvaret for
den ekonomiska utvecklingen. Mahanda har utvecklingen under de
senaste aren gatt sa fort att man inte hunnit stalla om sitt praktiska
tankesatt. Det senaste arets intensiva lonediskussion - inte minst.
ute pa 'arbetsplatserna - pekar emellertid pa att nya uppfattningar
bryter sig fram ()ch hanar vag far en positiv installning till en sam
ordning av lonepolitiken. Dessa nya stromningar heror nog inte hara
pa att man tar samordningen som ett nodvandigt ont for att undvika
prisstegringar och andra balansrubbningar. Jag har ocksa det intryc
ket att man mer och mer haIler pa att komma franl till den insikten
att en samordning ar farutsattningen for att man under full syssel
sattning skall' ha nagra utsikter att fa till stand den laneavvagning
mellan de olika· arbetstagargrupperna, som ur fackforeningsrorelsens
egna synpunkter framstar som riktig och rimlig. Att det i sista hand
ar de forhandlande parterna soni har att ta stallning till lonesatt
ningen, minskar pa intet vis behovet av val genomtankta och koordi
nerade malsattningar for loneavvagningen.

I fraga om loneavvagningen eller lonestrukturen har fackforenings
rorelsen sedan gammalt haft den solidariska lonepolitiken som prin
cipiellt rattesnOre. I den auktoritativa tolkning som framforts under
senare ar innehar den solidariska lonepolitiken en stravan att avvaga
lonerna mellan de olika arbetargrupperna pa ett sadant satt att fore
ko~mallde differenser svarar mot skiljaktigheter i fraga om arbetets
art och de forhallanden under vilka det utfores. Hansy11 skall salullda
tas. till arbetets svarighetsgrad, kraven pa yrkeslltbildning, de Iner
eller mindre pafrestande arbetsforhallandena o. s. v.

Motiveringen for den solidariska lonepolitiken ar forst och iramst
rattviseskal. Forhallandet mellan lonerna i olika fack anser man skall
vara "sadant att det inte vacker en stark kansla av inbordes orattvis
avvagning mellan· olika lontagargrupper". Sa lange loneavvagningen
uppfattas. som -orattvis av olika lantagargrupper anser man sig inte
kunna .' forh-indraen kapplopning on1 lonehojningar. Vid sidan av
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rattviseskalen har man ocksa anfort ett annat motiv som har anknyt
ning till tankegangar, dar det ekonomiska framatskridandet stalls
i centrum. Om en. viss arbetargrupp med hansyn till sin industris
barkraft accepterar en lagre Ion an som i allmanhet betalas for
arbete av ungefar lika kravande art, sa anser man att detta inte
innebar nagonting annat an att denna arbetargrupp subventionerar
sin industria Man anser att en dylik subventionering i det langa loppet
laser fast den radande industristrukturen. En relativ lonelyftning
skulle i ett sadant lage paskynda en ekonomiskt motiverad struktur
omvandling, innebarande att arbetskraft flyttades over fran mindre
Ionsamma till mera barkraftiga produktionsomraden.

Att anvanda rattvisekanslan som principiell norm for loneavvag,
ningen ar naturligtv~~ i grund och botten en praktisk omojlighet. Men
nar man kommer in pa de allmanekonomiska motiveringarna bakom
den solidariska lonepolitiken, finner man att dessa i vissa stycken
loper parallellt med principiella tankegangar pa arbetsgivaresidan.
Det kan mahanda verka forbluffande Dar jag nll sager att skillnaderna
i denna del pa det hela taget inte ar sa stora och jag skall darfor nar
mare motivera mitt pastaende.

Traditionellt har det legat sa till att olika foretag och industrigre
nar fatt for egen del prova h·ur langt man med hansyn till kostnads
laget och lonsamheten anser sig kunna tillmotesga arbetstagarepartens
lonekrav. Detta ar en grundlaggande faktor i arbetsmarknadsforhand
lingarna, som man aldrig kan bortse fran. Barkraften kommer helt
naturligt in i bilden som nagot av en yttersta grans for de lonehoj
ningar, som ett enskilt foretag eller bransch kan ga med pa. Steget
harifran och till att uppstalla generella riktlinjer for loneavvagning.en
efter olika foretags barkraft ar emellertid mycket langt. I sjalva
verket har nog barkraftsprincipen som en mera allman norm for lone
politiken inte aIls spelat den roll som man kanske ofta forestaller sig.

Som jag tidigare sagt ar var principiella malsattning att halla
sadana lonedifferenser mellan de olika grupperna som ar nodvandiga
for att arbetskraften inte skall avhallas fran att soka sig in pa de mest
produktiva, de mest barkraftiga arbetsomradena och for att man skall
fa folk med erforderliga yrkeskvalifikationer till alIa de skiftande
arbetsuppgifterna i naringslivet. Dr denna synpunkt ar det uppenbar
ligen meningslost att differenserna gors storre an som behovs for att
uppna detta mal. Man kan darfor ocksa saga, att i detta hanseende
riktpunkten for loneavvagningen i princip bor narma sig en sa jamn
och enhetlig lonestruktur, som kan forenas med balans pa arbetsmark-
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nadens olika delomraden mellan tillgang och efterfragan pa arbets
kraft.

Sa lange det forhaller sig sa att alIa manniskor inte har samma
anlag, samma kvalifikationer och samma lust for alIa de olika arbets
uppgifter som forekommer i llaringslivet och sa lange den tekniska
och ekonomiska utvecklingen gar vidare med standiga forskjutningar
i produktionsinriktningen, sa lange maste vi ocksa rakna med vissa,
ofta kanske stora lonedifferenser for att fa den basta anvandningen
av vara arbetskraftsresurser. Pa arbetsgivaresidan viII vi inte hara
premiera skicklighet, duglighet och ansvar. Vi viII ocksa i likhet med
fackforeningsrorelsen att lonedifferenser skail foreligga som mot
svarar skillnaderna i de olika arbetenas krav pa den enskilde indivi
den, arbetsforhallandena, yrkeskvalifikationer etc. Man kan darfor
saga att vi, i man av foretagens barkraft inte bara nar det galler
avvagningen mellan manliga och kvinnliga loner utan ocksa nar det
ar fraga om en mer generell avvagning, stravar efter en lonestruktur
som ger "lika Ion for likvardig arbetsinsats". Lonedifferenserna
maste emellertid vara sa stora att arbetskraftsforsorjningen hlir till
racklig och jamnt fordelad efter bellovet inom de konkurrenskraftiga
produktionsomradena i naringslivet. Om det vid radande loner ar
svart, for att inte saga omojligt, alt fa folk till en viss arbetsuppgift,
maste detta innebara, att arbetstagarna inte anser lonen vara till
'racklig for att uppvaga eventuellq olagenheter i arbetet, och da maste
lonen i ett sadant fall justeras i £orhallande till andra arbetens. Kri
teriet pa en "riktig" lonestruktur ar forst och framst balansen i
rekryteringsstrommarna pa arbetsmarknaden. Och det ar just i denna
slutsats som fackforeningsrorelsens principiella installning visar pa
tagliga likheter med var uppfattning. Enligt "Fackforeningsrorelsen
och den fulla sysselsattningen" heter det att "det i langden hallbaraste
beviset pa att man ... lyckats traffa det ratta i fragan om avvagningen
mellan olika arbetargruppers loner kan sagas vara att eventuell
omflyttning mellan grupperna gar lika mycket i den ena som i den
andra riktningen; alltsa att de som arbetar for den lagre lonen avstar
fran att soka sig over till de hogre avlonade sysselsattningarna i sadan
grad att det uppstar brist pa arbetskraft inom deras tidigare arbets
omraden". Detta kan ju i grund och botten knappast vara nagot annat
an vad jag nyss for egen del sagt med andra ord om vara allmanna
malsattningar pa arbetsgivaresidan.

Huruvida en sadan malsattning som jag har talat om ar ett uttryck
for, en lonedifferentieringspolitik eller en utjamningspolitik ar en
tamligen meningslos lek med ord. Det avgorand'e ar att man i alIa
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situationer stravar efter den lonestruktur, efter just de lonedifferenser
och varken storre eller mindre lonedifferenser an de som behovs for
att arbetskraftsanvandningen skall bli optimal. Om detta leder till
en vidgning eller krympning av de nominella loneskillnader som nu
£oreligger, maste helt naturligt bero pa forhallandena i varje sarskilt
fall.

Det har pa manga hall tagits for givet att fackforeningsrorelsens
solidariska lonepolitik direkt syftar till en utjamning av de nominella
loneskillnaderna mellan olika arbetstagare. Men detta ar i grund och
botten ingalunda sjalvklart, eftersom man i sin programskrift klart
erkanner behovet av lonedifferenser och dessutom ansluter sig till
grunder for lonedi££erentieringen, som ar narbeslaktade med dem
jag nu anfort. Det finns saledes ingenting daruti som utesluter ett
rrarmande mellan de bada arhetsmarknadsparternas principiella
standpunkter.

Om det nu ar sa att skillnaderna i fraga om loneavvagningen i
princip knappast kan vara sarskilt stora mellan arbetsmarknadens
parter, varior har vi da inte kommit fram till en lonestniktur som vi
alIa ar overens om ar riktig? Ja, det heror naturligtvis forst och framst
pa att det pa detta omrade ar sa svart att omsatta de principiella
malsattningarna i praktiskt handlande. Verkligheten ar nu en gang
illte lika enkel som teorien. Om laget pa arbetsmarknaden ar sadant
att vi inom vissa granser kan rakna med balans mellan tillgang och
efterfragan pa arbetskraft, sa moter man for det forsta en rad prak
tiska svarigheter att faststalla vad sam ar "lika Ion" och vad sam
ar "likvardig arbetsinsats". Problemet att finna ett statistiskt jamfor
bart matt pa S8-val direkta som indirekta loneformaner av olika slag
ar valkant. Vidare laborerar vi med en lonestatistik, sam utgor
genomsnittstal for stora men mycket heterogena grupper av lontagare.
Jag viII bara sam ett exempel peka pa det forhaJlandet, att tva avtals
omraden, dar lonerelationen mellan yrkesarbetare och grovarbetare
ar densamma, kan uppvisa olika i statistiken redovisade genomsnitts
loner - och det ar val den siffra man oftast tar fasta pa - enbart
darfor att den ena hranschen har ett relativt storre antal kvalificerade
yrkesarbetare an den andra. Problemet att finna ett matt pa sadana
skillnader i arbetets natur och arbetsforhallandena i ovrigt, som
rimligtvis bor omvandlas till lonedifferenser, reser ocksa stora sva
righeter i praktiken. Har ar naturligtvis arbets- och meritvardering
ett av manga tankhara hjalpmedel. Det loser inte alIa problem, men
det ger oss ett battre underlag for loneavvagningenan vi nu hare

Om vi ser hort fran svarigheter av den natur jag" nu har berort,
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aterstar en rad andra problem, och jag viII erinra om svarigheten
att uppna en optimal anvandning av vara produktionsresurser pa
langre sikt om man driver en lonepolitik, som inte tar tillborlig
hansyn till barkraften pa olika omraden. Jag skall anfora nagra
exempel pa sadana situationer. Tillampad i branscher, som ofta
temporart ar utsatta for starka konjunkturfluktuationer, men som pa
langre sikt ar fullt konkurrenskraftiga, kan en sadan lonepolitik valla
onodiga produktionsstorningar. Antag att den ekonomiska barkraften
oeh aven lonelaget i ell sadan bransch sackar efter i en konjunkturdal.
En relativ lonehojning for att som det heter "utjamna klyftan" skulle
i ett sadant lage kunna framtvinga mer eller mindre tillfalliga
driftsinskrankningar med den pafoljden att arbetskraften ginge over
till andra produktionsomraden. Nar sedan konjunkturen forbattrades
i den forsta branschen, skulle en stor del av den forlorade arbetskraf
ten sugas tillbaka. Resultatet under en konjunktureykel kan darfor
ofta bli vissa fram- och tillbakagaende arbetskraftsstrommar, som
kan ge upphov till pa langre sikt meningslosa omstallningsproeesser
med produktionsforluster och kans;ke ocksa felinvesteringar som
foljd. Detta ar en synpunkt som f~r sarskild tyngd med hansyn till
att vi under efterkrigstiden haft tydliga tendenser till vad man skulle
kunna kalla roterande lagkonjunkturer, innebarande att an den ena,
an den andra bransehen rakar ut for en kannbar konjunkturavmatt
ning, samtidigt som ovriga delar av naringslivet atnjuter goda kon
junkturer. Det galler alltsa att \ha en sadan malsattning for lone
politiken som inte tar alltfor korta tidsperspektiv utan ser till utveck
lingen pa langre sikt.

Ett annat exempel pa utjamningspolitikens vador, aven om inte
arbetskraftsbalansen rubbas, sammanhanger med de politiska oeh
institutionella forhallandena. Om en utjamnande lonehojning genom
fores i sadana industrier, som inte kan bara denna kostnadsokning
utan sysselsattningsminskning, ar det ingalunda sakert att arbets
tagarna aecepterar den i oeh for sig onskvarda arbetskraftsomflytt
ningen. Vi har inte saknat exempel pa att man i dylika situationer
utovat politisk patryekning for att staten genom subventioner eller
pa annat satt skall som det heter "skapa ekonomiska forutsattningar
for en hogre loneniva". En dylik utveckling skulle resa nya hinder
mot en onskvard anpassning av produktionsstrukturen, oeh lonepoli
tiken gar darmed stick i stav mot de principiella malsattningar som
angivits vara vagledande for faekforeningsrorelsen.

Aven om en progressiv lonepolitik bor ta sikte pa en loneavvagning,
som inom ramen for balans mellan tillgang oeh efterfragan ger "lika
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Ion for likvardig arbetsinsats", visar dessa exempel, att man i kon
kreta situationer kan tvingas till andra losningar. Eftersom fack
foreningsrorelsen i princip utgar fran samma malsattningar som jag
nu gjort, namligen hansynen till produktionsutvecklingen i vidstrackt
mening, tror jag emellertid att det finns forutsattningar att losa aven
dessa problem pa det principiella planet. Men de storsta problemen
ligger pa ett annat plan, och det ar har jag anser att nlan moter
karnfragorna i loneproblematiken.

For det forsta har vi problemen med vad som populart kallas lone
glidning. Detta ar i grund och botten ett tacknamn for manga olika
fenomen. I den man loneglidning forekommer ar den ofta relativt
ojamnt fordelad mellan olika grupper av arbetstagare. Alldeles
oavsett de verkliga orsakerna till den loneglidning som visar sig i
statistiken, uppfattas den vanligen bland arbetstagarna som ett uttryck
for varierande lonestegringstakt och den kan darfor latt satta i gang
kapplopningen vid forhandlingsborden.

Loneglidningen ar ingen ny foreteelse, men den har fatt storre pro
portioner an tidigare i var nuvarande fullsysselsattningskonjunktur.
Som man vanligen brukar definiera loneglidning, innebar det skill
naden mellan a ena sidan den statistiskt redovisade okningen av genom
snittsfortjansten inom ett avtalsomrade under ett ar och a andra sidan
den forandring av fortjanstnivan som man vid periodens borjan tror
kommer att bli foljden av parternas avtalsuppgorelser. Loneglidning
i denna mening kan val i huvudsak aterforas pa nagon eller nagra
av foljande sex faktorer:

1) Uppskattningen av avtalsresultatet kan vara behaftad med fe!.
2) Genom s. k. vardagsrationalisering kan fortjanstmojligheterna

for den enskilde arbetaren stiga utan att ackordspriset forandras i
motsvarande man.

3) En mer eller mindre medveten forskjutning uppat av ackords
riktpunkterna vid nysattning av ackord kan aga rum.

4) Det kan ske en strukturforskjutning i produktionsinriktningen
som innebar att arbetare overga.r till arbeten som redan tidigare varit
hogre betalda an andra. Man moter har forskjutningar inte bara inom
ett foretag utan ocksa mellan foretagen i en bransch och mellan olika
naringsgrenar.

5) Direkta hojningar av ackordssatserna eller av timlonerna kan
ha vidtagits under aret utan att detta motsvaras av en £orandring i
arbetet eller arbetsinsatsen (s. k. svart overbetalning).

6) Okad prestation kan ha astadkommits fran den enskilde arbe
tarens sida.
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En del av dessa orsaker till vad man kallar loneglidning ar i sjiilva
verket inte aIls av den karaktaren att fortjansten for enskilda -individer
glidit uppat utan motsvarande okning av arbetsprestationen. For
narvarande kan vi emellertid inte gora mycket mer an konstatera att
den statistiskt redovisade loneglidningen helt sakert har sin grund i
alIa dessa faktorer. Hur stor roll var och en av faktorerna spelar,
har vi inga mojligheter att saga pa detta stadium. Bade inom SAF
och LO har man pa senare tid agnat stor uppmarksamhet at dessa
fragor. Aven om arbetsmarknadsparterna annu knappast hunnit nar
mare penetrera problemstallningarna kring loneglidningen, har vi
dock anledning hOPEas att man sa smaningom skall kunna isolera
de olika loneglidningsfaktorerna och finna vagar for att smidigt
motverka den forskjutning av lonerelationerna som allmant framstar
som en snedvridning av lonestrukturen.

Som jag nu kan bedoma saken, forefaller det mig sannolikt att
man i framtiden far ta stallning till tva anpassningsalternativ. Det
ena innebar att man far acceptera den loneglidning som sker succes
sivt pa olika vagar men soka finna en form for upphavande av de
spanningar som foreteelsen fororsa~ar. Detta forutsatter dock storre
klarhet och enighet om vilka faktorer som medverkar i en loneglid
ningsprocess. Den andra tankbara vagen ar att genom mera exakta
metoder for lonesattningen vid ~ckordsarbete minska utrymmet for
en fortjanstokning, som inte betingats av en storre individuell pres-
tation. !

Den storsta svarigheten att komma till ratta med vara loneproblem
under full sysselsattning ar emellertid en annan. Vad jag har tanker
pa· ar att fackforeningsrorelsens principiella malsattning, som den
forts ·fram i "Fackforeningsrorelsen och den fulla sysselsattningen",
helt kommit bort i det praktiska aktionsprogrammet. Eller kanske
rattare sagt, man har tillatit sig en sa fri tolkning av den solidariska
lonepolitiken, att praktiskt taget vilken loneaktion som heIst kan foras
in under denna stora och rymliga hatt. Aven om vi tidvis under de
gangna aren kunnat skonja forsok till en samordning av arbetar
gruppernas lonepolitiska stravanden, kan man inte frigora sig fran
intrycket att olika forbund i huvudsak forsokt ta ut vad man kan
tilltvinga sig i loneforbattringar. Saraktioner fran olika mindre lon
tagargruppers sida bryter sonder lonerelationerna och framkallar an
storre kompensationskrav fran andra gruppers sida. Riskenfor att
andra tar for sig for myeket leder till att alIa grupper soker angsligt
bevaka sina positioner oeh garna tar till sina loneansprak kraftigt
for att inte riskera att sacka efter. Ingenting visar mer tydIigt an detta
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att den s. k. lonekampen i grund oeh botten inte ar sa myeket en
strid om inkomstfordelningen mellan lontagare oeh foretag som en
fraga om inkomstfordelningen mellan olika grupper av lontagare.

Det har med ratta sagts, att det inte finns nagon grans for lontagar
ombudsmannens uppfinningsrikedom nar det galler att finna argument
for en lonehojning for den egna gruppen. De fIesta av dessa argu
ment brukar endast i ett avseende ha nagot gemensamt medden
solidariska lonepolitiken, oeh det ar att man i storsta allmanhet finner
det "rattvist" att krava hogre loner. Rattvisan kan ta en mangfald'
olika skepnader. De grupper som anser sig ligga lagt i lonehanseende
jamfort med andra kraver en utjamning av loneklyftorna darfor att
de ar "eftersatta". Oeh det ar ju som bekant inte svart att finna
nagon grupp som har det battre. De grupper som har hoga nominal
loner viII emellertid ofta inte finna sig i en loneutjamning utan ser i
stallet pa lonekurvans utveekling under senare are Har man inte fatt
samma proeentuella stegring som andra, hor man till de efterslapande
eller akterseglade, som daruti finner ett lika starkt rattvisekrav. Ingen
tyeks gora klart for sig att det aldrig gar att forena dessa tva aktions
linjer.

Likaledes foreligger de mest divergerande asikter om vilka arbeten
som bor anses svara, smutsiga eller pa annat satt sarskilt kravande
oeh som bor premieras med relativt sett hogre Ion. Sa lange man
inte lyekas na fram till en forhallandevis enhetlig uppfattning i dessa
fragor bland arbetstagaregrupperna, finns det knappast nagra forut
sattningar att forverkliga den solidariska lonepolitiken eller nagon
annan liknande malsattning betraffande lonestrukturens utformning.

Vid sidan av dessa argument moter vi det vanliga kravet att lon
tagarna skall ha sin, "rattmatiga" andel av produktionsokningen. En
av naringslivets viktigaste malsattnirigar ar just att uppna forbattrad
standard for alIa oeh darfor ansluter vi oss pa arbetsgivaresidan
oeksa till tanken pa sueeessiv hojning av reallonen i den man produk..
tivitetens stegring tillater detta. Men i den faekliga argumentationen
gar man har fram pa flera olika vagar pa en gang. Har till aventyrs
konjunkturen ett ar varit sarskilt god i den branseh eller det foretag
vars lontagare man representerar, sa foredrar man att anpassa lone
kraven efter vinstutveeklingen inom just den sektorn. I det motsatta
fallet - dar alltsa foretaget eller bransehen haft relativt daliga tider
- finner man det fordelaktigare att aberopa produktionsokningen i
genomsnitt ihela naringslivet. Att man pa det sattet sammanlagt syftar
till att ta ut procentuellt mer i loneokning an produktivitetsstegringen
uppgar till, tyeks bekymra foga.
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Sa har vi ju dessutom prisstegringarna, som man oeksa kraver
kompensation for, alldeles oavsett om de varit foljden av for stora
Ionestegringar tidigare eller om de orsakats av ett produktionsbortfaII,
som rimligtvis bor aterverka pa alIas var konsumtionsstandard. Sar
skilt i ar har vi kunnat mota detta i oeh for sig ganska orimliga
resonemang.

Nar man tanker pa inneborden av alIa dessa aktionslinjer fran olika
lontagargruppers sida, ar det egentligen inte sa forvanande att vi
fatt en sadan utveekling som den vi haft under senare are Resultatet
hal' blivit olyekliga saxningar i loneutveeklingen med standiga rubb
ningar i lonestrukturen, prisstegringar men anda ingen pataglig
forbattring av lonestrukturen. Den hojning av levnadsstandarden som
skett under gangna ar skulle aven med en annan lonepolitik ha kom
mit lontagarna till del. Oeh den utjamning av lonerelationerna 80m
skett har val i huvudsak varit en naturlig marknadsforeteelse under
full sysselsattning. Kompensationskraven oeh den standiga saxningen
mellan olika lontagargrupper omintetgor latt effekten av varje i oeh
for sig efterstravansvard loneforand~ing pa olika punkter i lonestruk·
turen. Darigenom blir oeksa en kOl}struktiv lonepolitik fran arbets
givarnas sida ytterst svar att genomfora.

Det ar sjalvklart att vi knappa.st j langden kan tanka oss att fortsatta
med en loneutveekling som stand~gt framkallar ett mer eller mindre
starkt tryek pa prisnivan. Problemen ar desamma i manga andra
lander i varlden oeh man tyeks dar mer oeh mer bli pa det klara
med att nagot maste goras. Ett uttryek for detta var den kra£t£ulla
yarning som den engelska landsorganisationen for nagon tid sedan
utfardade mot vad man kallade oansvariga oeh sjalviska aktioner
ill0m dess egna led. Jag viII understryka att det ingalunda enbart
ar det -ekonomiska framatskridandet oeh den fulla sysselsattningen
som star pa spel. Loser inte organisationerna sjalva dessa problem,
skymtar oeksa i framtiden riskerna for allehanda direkta statsingrepp
pa arbetsmarknaden, oeh det ar en utveekling, som parterna myeket
bestamt viII ta avstand fran.

Om det nu ar sa att parterna pa vaf arbetsmarknad i prineip kan
komma ganska langt i samstammighet rorande loneavvagningen mel
Ian olika grupper, forefaller det mig som om vi i detta lage skulle
ha utomordentligt goda forutsattningar att losa manga av vara mest
brannande loneproblem, bara vi verkligen bjuder till ordentligt. Om
arbetsmarknadsparterna i lugn oeh ro skulle uppriktigt diskutera
hur man egentligen viII att lonestruktnren skall se nt, vilka principer
oeh malsattningar som bor vara avgorande fOf storleken av de lone-
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hojningar som man arligen kan ta ut utan skadliga konsekvenser for
var ekonomi, oeh om vi kan rakna med en sadan organisatorisk
fasthet, att de fastslagna riktlinjerna for lonepolitiken verkligen foljes
i praktiken, ja, da skulle vi skapa goda forutsattningar for en verklig
losning av vart nuvarande dilemma. Vad jag mer oeh mer borjar se
som en nodvandighet ar en ny omgang av saltsjohadsforhandlingar
med tyngdpunkten forlagd till sjalva prineiperna for lonepolitiken.
En sadan losning forutsatter en samordning av de lonepolitiska
stravandena pa lontagarsidan, en samordning, pa frivillighetens grund,
dar olika grupper upptrader i verklig mening solidariskt, i medve
tande om att man i det langa loppet ingenting har att vinna pa en
kortsiktig taktisk saxningspolitik.

Det hrukar invandas att lontagarorganisationerna inte har nagra
mojligheter att fa sina medlemmar med pa en samordnad lonepolitik,
om konjunkturerna ar sadana att lonenivan anda ar pa glide Detta
ar naturligtvis riktigt oeh vi ar ju alIa oeksa overens om att stats
makterna har det primara ansvaret for penningvardet oeh for jam
vikten i den ekonomiska utveeklingen. Men i en balanserad ekonomi
kan organisationerna nu for tiden inte helt fritaga sig fran ett ansvar
for den ekonomiska utveeklingen. Med den monopolstallning som
organisationerna numera fatt, foljer ett ansvar for att lonepolitiken
ej ruhbar den ekonomiska balansen oeh for att lonestrukturen blir
progressiv, att den framjar det dynamiska framatskridandet. Det ar
inte minst ett ansvar gentemot organisationernas egna medlemmar dar
for att endast en sadan utveckling kan i langden garantera friheten
pa arhetsmarknaden oeh bereda lontagarna storsta mojliga reala
standardforhattring.

En samordnad lonepolitik forutsatter givetvis en intensiv upplys
ningsverksamhet bland organisationernas medlemmar, saklig informa
tion om de ekonomiska oeh politiska realiteterna. Nar vi nu kommit
sa langt som vi gjort i fraga om sakligt meningsutbyte i alIa arbets
marknadsfragor, borde det inte vara omojligt att komma narmare en
mera enhetlig uppfattning om den avvagning av lonesattningen som
jag tidigare talat om. Att IOlltagarna sjalva inte ar frammande for en
intern avvagning oeh sammanhallning kring enhetliga malsattningar,
framgar av att det redan nu forekommer en samordning mellan de
ofta myeket heterogena grupper som kan vara forenade i ett oeh
samma forhund. Pa organisationerna sjalva maste emellertid oeksa
staJlas det kravet att ledarna inte tillampar den bland politiker inte
ovanliga metoden att stalla sig "i spetsen for en folkrorelse varthan
den an bar" utan att de i stallet ar malmedvetna ombudsman, som
verkar for vad som i grunden tjanar lontag,q.rna bast pa langre sikt.
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Endast en uppriktig stravan bland arbetsmarknadens parter att
komma till ratta med vara arbetsmarknadsproblem kan lagga grunden,
till en konstruktiv lonepolitik. Saltsjobadsandan har visat sig kunna
bidra till en fredlig losning av manga av vara problem oeh det ar att
hoppas att den oeksa kan komma att satta sin pragel pa overlagg
ningarna i de egentliga lonefragorna.

Ordforanden: Vi har anledning vara direktor Kugelherg myeket
taeksamma for att han velat begagna en paus i avtalsforhandlingarna
till att inleda en diskussion har i kviill. Medan andra farit till Amerika
har han begivit sig till Nationalekonomiska foreningen. Jag hoppas
han skall fa lika stort noje av den resan.

Det ar en tradition att foreningen pa nyaret anordnar en diskussion
om statsbudgeten med inledning av finansministern. Arbetsmarkna
dens parter representerar i dag maktfaktorer av stor betydelse i sam
hallet, oeh jag forestaller mig darfor att det i lika hog grad fortjanar
bli en tradition att pa hosten ta upp en diskussion om lonepolitiken.

Jag her att fa framfora mitt och .foreningens tack till direktor
Kugelberg for hans eleganta inledningsanforande.

,~

Harefter yttrade:

Fil. dr R. Meidner: Herr ordforande! Direktor Kugelberg och jag ar over
ens pa en hel del vasentliga punkter.'Den forsta punkten galler behovet av
en lonepolitisk samordning; denna samordning ar priset for den fulla syssel
sattningen. Den andra punkten ar att ansvaret for stabiliteten i samhallet
avilar statsmakterna och inte organisationerna. Den tredje - jag ar sarskilt
tacksam for att vi har fatt en klar bekannelse pa den punkten - galler den
solidariska lonepolitiken. Direktor Kugelberg har talat om en lonestruktur som
ger lika Ion for likvardiga arbetsinsatser. Jag vet inte om den formuleringen
ar direkt tagen fran den skrift som direktor Kugelberg eiterade. Om den inte
ar det, kunde den i varje fall inte ha formulerats battre dar. For det fjarde
ar vi overens om att det behovs en grundlig analys av loneglidningens problem
och av lonestrukturen.

Bekannelsen till den solidariska lonepolitiken var dock inte helhjartad, utan
den forsags med viktiga reservationer. Det sades att tillborlig hansyn maste
tagas till barkraften pa olika omraden.

Om jag far anvanda en formulering som direktor Kugelberg sjalv anvant
i ett annat sammanhang vill jag saga, att det ar svart att {orena de olika
aktionslinjerna pa det lonepolitiska omradet. Kanhanda ar de forenliga i vissa
situationer, oeh i det praktiska livet kan naturligtvis vissa kompromisser bli
nodvandiga, men pa mig verkar det som om direktor Kugelberg vill ge prioritet
at barkraftsprincipen, medan jag sjiilv skulle vilja ansluta mig till den solidariska
lonepolitikens princip.
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I inledarens anforande forekom ett exempel, dar barkraftsprincipen fick
foretrade framfor den solidariska lonepolitikens princip. Jag kan bygga pa det
exemplet for att narmare utveckla min asikt.

Direktor Kugelberg menade att det i en bransch med starka konjunktur
fluktuationer skulle vara lampligt att vid en overgaende konjunkturavmattning
anpassa lonerna nedat for att undvika desorganisation, forflyttning av arbets
kraft och annat hesvar. Jag tror knappast att detta kan vara riktigt. Jag fore
staller mig att en foretagare vid en konjunkturavmattning inte vander sig
1. ex. till fastighetsag.aren for att be att fa hyran sankt eller till banken for att
fa lagre ranta pa sina Ian. Om man accepterar andra kostnader och inte raknar
med att de skall anpassa sig till dessa korta variationer, vill nog vi pa lontagar
sidan inte ligga pa prokrustessangen och fa benen avhuggna vid en tillfallig
lagkonjunktur just i var bransch. Borde inte foretagen· i dessa konjunktur
kansliga branscher i stallet se till att de ar konsoliderade och starka nog for att,
i stallet for att kapa lonerna, bibehalla lonerna vid den existerande nivan och
forsoka rida ut stormen anda?

Som en annan av utjamningspolitikens vador patalade direktor Kugelberg
arbetskraftens obenagenhet att flytta pa sig. I en fullsysselsattningsekonomi
por den solidariska lonepolitiken, som ju innebar att man avstar fran att
anvanda lonedifferenser sasom ett medel att dra arbetskraft till expanderande
foretag, kompletteras med en aktiv arbetsmarknadspolitik, och om en sadan
har vi inte hort nagonting i foredraget. Att flytta ar for de flesta manniskor
en personlig uppoffring, och samhallet bor fa storre resurser att gora denna
uppoffring mindre kannbar.

Jag viII harefter nagot berora de sex malsattningar med vilka direktor
Kugelberg inledde sitt anforande. Till en del ar de svarforenliga med var
andra, till en del kan de, aven om de ar inbordes forenliga, inte godtagas fran
fackliga utgangspunkter.

Jag har redan herort svarigheten att i vissa Uigen forena kravet pa en rimlig
lonestruktur - d. v. s. lonerelationer avpassade efter arhetsinsatseris art 
med kravet pa att lonedifferenser skall anvandas som instrument for arbets
,.kraftens forflyttning till expanderande och mer barkraftiga naringar.

Det fordras i sj alva verket mycket stora lonedifferenser for att overvinna
arbetskraftens ovilja i detta fall, och direktor Kugelberg patalade sjalv obena
genheten att flytta. Lonens roll sasom motiv for flyttningar torde vara avsevart
overskattad. Det finns vissa· amerikanska undersokningar, som visar, att av
.dem som flyttar halften hamnar pa arbetsplatser dar de far mindre betalt an
forut. Det tyder inte pa nagon malmedveten flyttning, foranledd av lonediffe
renserna. Det finns tydligen manga andra motiv for flyttning, och framfor allt
tror jag att arbetstagarna ar mycket okunniga om arbetsmarknaden. De vet
inte vad de ger sig in pa nar de flyttar, utan det ar slumpen som far avgora,
om de far det battre eller samre. De expanderande naringsgrenarna drar till
sig arbetskraft framst darigenom att de anstaller ny arbetskraft. Det forefaller
vara trivialt, men det torde forhalla sig sa.

Jag bortser emellertid helt fran att lonedifferenser ar ett alltfor klumpigt
oeh osakert instrument for att dirigera arbetskraftstrommarna. Metoden att
lata expanderande foretag locka till sig arbetskraft med onormalt hoga loner
- det maste vara det som direktor Kugelberg avser - forefaller mig direkt
strida mot en av de andra malsattningar for lonepolitiken s6m uppstalldes i
foredraget, namligen att lonepolitiken inte bor aventyra penningvardets stabili-
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tet och inte heller bytesbalansen. Skall dynamiken i samhallet tryggas genom
standiga forskjutningar i lonestrukturen, ar det risk for saxningar oeh kom
pensationsaktioner, kort sagt en permanent oro inom lontagarlagret.

For min del skulle jag som redan namnts viIja ge prioritet at den solidariska
lonepoliken. Dynamiken i naringslivet bor da inte garanteras genom hoppande
lonerelationer, som avpassas till foretagens vaxlande barkraft, utan genom
att icke barkraftiga foretag med otillracklig lonebetalningsformaga suceessivt
slas ut av de barkraftiga.

Direktor Kugelberg snuddade vid nagra andra malsattningar, som dock
inte tycktes spela nagon storre roll i det fortsatta resonemanget, eUer oeksa
tyekte han att det inte var lont att uppehaUa sig vid dem, emedan de var sa
sj alvklara for honom. Det galler uppfattningen att loneutveeklingen inte hor
aventyra kapitalbildningen och balansen i var utrikeshandel. Detta kan mycket
val sagas, men om man darmed menar att fackforeningsrorelsen genom en
aterhallsam lonepolitik skall staHa sig sasom garant for att kapitalbiIdningen
i landet skaH i stigande omfattning ske i foretagens regi, kan jag inte instamma
i resonemanget. Drar man ut konsekvenserna, maste detta innebara att fack
foreningsrorelsen avstar fran sina marknadsmassiga mojligheter att ta ut sin
andel av produktionsresultatet for att lata kapitalbildningen ske hos foretagen.
Vi skulle med andra ord fa en successiv formogenhetsforskjutning till naekdel
for lontagarna. Ett riktigare satt ar att lata lontagarna ta ut sin del men lata
dem spara en del harav, enskilt eHer kollektivt.'

Annu orimligare forefaUer mig tanken, att lontagarna skulle avsta fran
inkomster for att inte aventyra bytesbalansen. Eftersom importbenagenheten
okar med stigande standard, maste ma:r:i uppenbarligen driva en depressiv
politik efter danskt monster for att skap{a balans via inkomstbildningen. Jag
har inte darmed velat bagatellisera problemet om den stigande importbenagen
heten och risken for en forsamring av bytesbalansen, utan jag har endast
velat poangtera att lonepolitiken inte rimligtvis kan anvandas for dylika
malsattningar. I

Slutligen har direktor Kugelberg kritiserat Landsorganisationen for att den
inte i praktiken har £01j t den solidariska lonepolitiken. Personligen ar jag
helt medveten om att mycket annu aterstar innan vi ar framme vid en lone
struktur, som motsvarar vara onskemal, men nar kritiken framfors fran arbets
givarhall kan jag inte helt underHita att gora den reflexionen, att de fackliga
solidaritetsstravandena inte aHtid har fatt gensvar hos motparten. Arbetsgivare
foreningens s. k. treprocentlinje i varas var enligt min mening ett mycket
klent bidrag till stravandena att astadkomma en riktigare lonestruktur. Det ar
emellertid inte min avsikt att inleda nagot gral om det som har skett.

Jag tror i likhet med direktor Kugelberg att arbetsmarknadsparterna med
fordel kunde diskutera de har tingen gemensamt. Om detta bor ske genom
Saltsjobadsforhandlingar eHer i andra former har jag varken anledning eUer
kompetens att yttra mig om.

Fil. lie. K.-O. Faxen: De lonepolitiska problem, som vi nu haller pa att
diskutera, hanger samman med att vi lever i en utomordentligt starkt expansiv
ekonomi med en brist pa jamvikt som den drivande kraften bakom expansions
processen.

Det ar naturligtvis berattigat med tanke pa de senaste tio arens erfarenheter
att yrka t. ex. pa en hardare finanspolitik, som skuHe forbattra j amvikten
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mellan tillgang och efterfragan och astadkomma en hogre grad av stabilitet pa
arbetsmarknaden, men jag undrar om det inte finns risk for att man kastar
ut harnet med badvattnet. Om man driver stabiliseringspolitiken for lang!,
skadas sj alva expansionsprocessen, som forutsatter att det rader standig brist
pa jamvikt. .

En av orsakerna till att ekonomien kan fortsatta att fungera trots denna
brist pa jamvikt ar att arbetsmarknadsorganisationerna utovar ett stabiliserande
inflytande pa loneutbildningen. Om vi inte hade dessa organisationer, skulle
hela systemet mahanda raka annu mer ur balans, och vi skulle fa en annu
snabbare inflation.

Organisationerna pa lontagarsidan och pa arbetsgivarsidan ar annu inte
fullkomliga. En av bristerna galler den psykologi, som vi anvander som ett
stod i vara forsok att klara jamviktsbristen pa loneomradet.

De olika lontagargrupperna kan pa grund av den standiga bristen pa
jamvikt hela tiden var och en for sig ta ut storre lonehojningar an vad de
efter forhandlingar med sina arbetsgivare och med overvagande av konflikt
riskerna faktiskt gor. Vid forhandlingarna noj er de sig ofta avsamhalls
ekonomiska skal med mindre lonehojningar an vad som vore mojligt att uppna
ur rent foretagsekonomiska barkraftssynpunkter. Detta upptradande bygger pa
rattvisetankande och pa kompensationstankande. Man har fatt lara sig att inte
pressa upp lonerna mer an andra; det kan vara rimligt att begara lonehojning
nar priserna stiger, men det bor vara en rimlig relation mellan lonehoj ningar
och prisstegringar.

Sa langt utgor val rattvisetankandet och kompensationstankandet en stabili
serande faktor, men felet med det ar att det tillampas i inadekvata situationer,
dar forutsattningarna for dess tillamplighet inte ar for handen.

Xr det inte just i en vidareutveckling av den lonepolitiska ideologin, med
tillhorande utveckling av psykologin, som vi bor soka framstegen? Vi bor inte
betrakta psykologin som ett datum och anse atl lontagarna av naturen ar sa
beskaffade, att de viII ha kompensation om de ser att lonerna hojs pa andra
omraden. De har blivit sa beskaffade darfor att de varit utsatta for en agitation
i den riktningen under en viss tid. Om agitationen andras, andras naturligtvis
ocksa psykologin sa smaningom.

Som forhallandena nu ar, ligger rattvisejamforelser och kompensationstan
kande till grund for lontagarnas bedomningar av vad som bor anses vara en
god prestation av deras egna organisationer. Det psykologiska problemet galler
en forbattring av den principiella grundvalen for dessa bedomningar, och atl
lara lontagarna att anvanda dessa hattre principer.

Under detta psykologiska problem ligger ett vasentligt realekonomiskt pro
blem, namligen fragan om vilka metoder vi skall anvanda for att forma man
niskor att flytta. Skall vi anvanda lonedifferenser, eller skall vi anvanda nagot
annat, och vad ar i sa fall detta andra?

Lat oss anta, att utvecklingen i vart samhalle gar sa snabbt, att manniskorna
maste byta naringsgren kanske flera ganger under loppet av sitt live Det racker
alltsa inte med att barnen tar andra yrken an foraldrarna. Vilken stimulans
skall vi da anvanda for att leda arbetskraften till ratt naringsgren? Skall
vi bara lata vederborande se att foretaget har gatt omkull och att han nu star
utan arbete och har att soka sig arbete nagon annanstans pa en marknad, dar
alIa lonedifferenser genom en solidarisk lonepolitik ar utj amnade? Eller ar
det mer humant att lontagaren under en viss overgangsperiod far se att hans
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foretag inte riktigt foljer med i 10neutvecklingen och att det barjar bli tid
att finna en Himplig anstallning nagon annanstans? Nar ett tillfalle yppar sig
som passar hans individuella forutsattningar, flyttar han over till ett annat
foretag i en annan naringsgren, som ger honom kanske 20-30 procent
battre Ion.

Jag tror den senare metoden ar humanare. Sedan kan man saga att lon
tagarna kanske inte praktiskt utnyttj ar de i verkligheten foreliggande mojlig
heterna, men detta ar en fraga om upplysning och propaganda. En mojlighet
som realt sett finns maste ju kunna utnyttjas.

Sedan finns alternativet att losa problemet genom att ge ut nagot slags
centralt bestamda flyttningspremier. 'Om den metoden kan man saga, att den
myndighet, som skulle dela ut flyttningspremierna och undvika att ge dem
at folk som bara flyttar fram och tillbaka, maste fa en besvarlig uppgift. Den
maste i praktiken ta pa sig hela ansvaret for prognoserna, och vern vill ta
ansvar for prognoser om utvecklingen i olika foretag och naringsgrenar under
t. ex. den narmaste tioarsperioden?

Har har ocksa berorts nagra andra problem, som jag skulle vilja saga nagra
ord om. Jag undrar vilken roll en intern samordning pa lontagarsidan over
huvud taget kan tankas spela. Vi har sett alltfor litet av en sadan samordning,
sade foredragshallaren, men beror det inte helt enkelt pa att det under alla
omstandigheter maste vara svart for lontagarna att samordna sig? De har inte
de erforderliga maktmedlen gent emot varandra. Antecipationer av arbetsgivar
nas standpunktstaganden maste, savitt jag ',forstar, bli vagledande for de for
handlingar mellan lontagarna som foregar en sadan samordning.

Jag skulle vilja framkasta fragan, OIr}, det inte ar naturligare attsamord
ningen skots pa arbetsgivarsidan an pa ·lontagarsidan. Jag tanker harvidlag
inte pa samordningen inom SAF:s omrade, utan pa behovet av samordning
mellan SAF och andra arbetsgivaregru:Rper. Jag vill da sarskilt peka pa ett
problem, som inte varit uppe i dag, namligen samordningen mellan den offent
liga och den privata lonepolitiken. Om man sag problemet nagorlunda Hlngsik
tigt - och inte bara fran avtalsrorelse till avtalsrorelse - kunde man kanske
astadkomma att det offentliga inte da och da overraskades av att det forekom
mit loneglidning i den privata sektorn samtidigt som det offentliga fort en sta
biliseringspolitik pa loneomradet, sa att det blivit forskjutningar i lonerelatio
nerna, som gj ort det svart for nlyndigheterna att rekrytera arbetskraft.

Slutligen vill jag dra upp ytterligare en fraga. Bor vi inte, parallellt med att
vi diskuterar lontagarnas flyttning, diskutera ocksa foretagens flyttning? Var
for skall foretagen nodvandigtvis fortsatta att verka pa samma ort eller i sam
rna naringsgren som tidigare? Varfar passar inte foretagen i en krympande
narings,gren pa att byta produkt och ge sig over till en expansiv naringsgren
for att pa det sattet losa problemet om arbetskraftens overflyttning? Inte en
dast lontagarna, utan aven foretagen har svarigheter nar det galler att flytta 
svarigheter som kraver lampliga stimulanser for att avervinnas. Nar man dis
kuterar arbetskraftens rorelser far man inte bortse fran att ocksa foretagen sa
att saga kan flyttas.

Sekreterare o. Westling: Direktor Kugelberg inledde sitt intressanta fore
drag med att beskriva det progressiva samhalle, som han ville att vi skulle
arbeta i. Jag forstod av fortsattningen, att han inte tyckte vi hade det sa nu.
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Det samhallet skulle kanneteeknas av personlig frihet, ekonomiskt framatskri
dande oeh okad trygghet.

Till detta vill jag endast saga, att det ar gladjande att ni pa arbetsgivarsidan
kommit fram till samma malsattning som vi inom. arbetarrorelsen haft i ar
tionden. Vi har just stravat efter ett samhalle som kanneteeknas av trygghet,
framatskridande oeh personlig frihet. Sa vi ar helt overens pa denna punkt.

Sedan konstaterar direktor Kugelberg att levnadsstandarden under de se
naste artiondena har okat i en takt som vi inte vantat, men som vi ar glada
over. Han tillade dock, att vi fiek loy att hjaipa till om vi ville beh~Ula den
takten i fortsattningen oeh presenterade i detta sammanhang sex punkter, som
vi maste agna sarskild uppmarksamhet at.

Eftersom Meidner redan har berort den malsattning som direktor Kugelberg
uppstallt i dessa punkter, skall jag inte ga in pa dem. Direktor Kugelberg fram
holl sarskilt Ionedifferensen sasom en stimulans for den personliga arbetsinsat
sen. Lonenivan oeh utveeklingstakten borde vara sadana att de gay utrymme at
erforderlig kapitalbildning oeh skapade balans i utrikeshandein.

Sedan steg direktor Kugelberg ned fran de olympiska hojderna oeh kom
till oss vardagsmanniskor, men da borjade han inte genast forhandla oeh giek
inte heller forst till Nationalekonomiska Foreningen for att halla foredrag. Nej,
han satte sig ned oeh Iaste en hok som heter "Faekforeningsrorelsen och den
fulla sysselsattningen". Det var inte nagon dalig borj an. Han konstaterade, att
vi dar dragit upp riktlinjer, som han i stort sett kunde vara med om. Jag tror
inte att vi hade hj alp fran Arbetsgivareforeningen, nar vi skrev boken, men vi
har tydligen anda kommit varandra .nara i programskrivningen.

Uttalandena i hoken overensstammer i flera avseenden med direktor Kugel
bergs malsattning, sade h~n, men tyvarr hade lonepolitiken i praktiken inte i
tillraeklig utstraekning fatt den utformning som foreslagits dar. Faekforenings
roreisen hade hittills visat ovilj a att utan yttre tryek forsoka samordna for
bundens lonepolitik.

Direktor Kugelberg forutsatte att detta inte bara berodde pa att LO saknade
erforderliga konstitutionella befogenheter - han jamfor da formodligen med
arbetsgivarforeningens konstitution som ar myeket mera eentralistisk an LO:s
- utan tillade att det dessutom hehovs en allman oeh allvarlig insikt i dessa
fragor om nag.on samordning skall kunna komma till stand. Vi kan vara overens
om att det fordras insikt pa omse sidor for att kunna utova nagon paverkan i
detta sammanhang.

Direktor Kugelbergs allvarligaste invandning var att det saknades vilja inom
Iedningen oeh bland medlemmarna pa den faekliga sidan att taga sin del av
ansvaret. Jag har emellertid den uppfattningen att en sadan viIja har funnits
oeh finns i myeket hog grad, aven om den inte alltid uppskattas till sitt ratta
yarde nere pa Blasieholmen.

Det senaste aret har dock utveeklingen blivit en annan sager direktor Kugel
berg. Man diskuterar lonepolitiken aven ute pa arbetsplatserna oeh det tyder
pa att det horj ar komma fram nya uppfattningar om denna sak vilka kanske
oppnar vagen till en positivare installning. Jag vet inte om han menade att
detta var det forsta aret som man diskuterat sad'ana saker. I sa fall vin jag
saga, att under de senaste aren har den lonepolitiska diskussionen statt i
centrum for intresset pa arbetsplatserna oeh vid forbundskongresserna liksom
vid LO:s kongresser.

Huruvida LO har erforderliga konstitutionella resurser ar en fraga for sig,
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men jag tror personligen inte det behovs mera an vi har. Jag skulle emellertid
vilja fraga om direktor Kugelberg menar att den nya uppfattningen ute i byg
derna, som han talar om, kommit fram trots att den fackliga ledningen, enligt
vad man anser pa arbetsgivarsidan, saknar vilja att taga ansvar. Det kan inte
garna vara moj ligt. Den aktiva kadern inom fackforeningsrorelsens lokala
organisationer utgores av bra folk, sonl kan tanka sj alva och taga ansvar,
men de har ingalUrida varit ensamma om den har diskussionen utan den har
sannerligen ocksa och helt naturligt pagatt inom de eentrala instanserna.

Pa tal om loneavvagningen oeh lonestrukturen kom direktor Kugelberg in
pa den solidariska lonepolitiken, som varit det prineipiella rattesnoret. Om
jag fattat honom ratt, konstaterade han att rattvisekanslan var omojIig att
anvanda som en prineipiell norm. Det ar mojligt att den teoretiskt ar det men
for oss ar det naturligt att rattvisesynpunkterna kommer i centrum for den
faekliga lonepolitiken.

Arbetsgivarnas prineipiella malsattning var enligt direktor Kugelberg att
halla sadana lonedifferenser som var nodvandiga for att arbetskraften inte
skulle avhallas fran att soka sig till omraden, dar den skulle gora storsta nyttan.
Man ville pa arbetsgivarsidan inte bara premiera skicklighet, duglighet oeh
ansvar utan ocksa, liksom fackforeningsrorelsen, att lonedifferenserna skulle
motsvara skillnaderna i de olika arbetenas krav pa den enskilde individen.
Han kom i detta sammanhang aven in pa loneglidningen som jag inte skall
orda sa myeket om. Det ar riktigt som direktor Kugelberg sagt, att vi inte
kanner myeket till de djupaste orsakern~ till loneglidningen men att vi ar
intresserade av att fa reda pa demo Jag vill garna, liksom direktor Kugelberg,
deklarera, att vi till skillnad fran sa m.anga andra inte ar overraskade over
loneglidningen oeh inte heller anser detta vara ,nagonting nytt oeh mark·
vardigt.

Direktor Kugelberg presenterade ett schema pa sex punkter over de sanno
lika anledningarna till loneglidningen. ;Jag skall inte upptaga tiden med att
diskutera den saken men har noterat, att jag skulle kunna vara mera overens
med honom om han satte punkt sex forst, alltsa okad prestation som en an
ledning till loneglidningen. Ingen kan sakert mata storleken av den ena eller
andra orsaken av dess inverkan, men jag tror att okad prestation ar en av de
vasentligaste. Sarskilt om man dartill lagger en sjunde punkt - som kanske
var inkluderad i den sj atte - namligen att avtalssystemet ger mojlighet till
lonemassigt utbyte av en okad prestation.

Ifraga om den differentierade lonepolitiken kontra den solidariska lonepoli
tiken sager direktor Kugelberg att det inte finns nagon grans for lontagarom
budsmannens uppfinningsrikedom da det galler att finna argument for lone
forhojningar at den egna gruppen. Ja, det ar sa vitt jag forstar en ombudsmans
uppgift att forsoka erna basta mojliga resultat for sina medlemmar. Direktor
Kugelberg sager vidare att dessa ombudsman talar om att deras arbetstagar
grupper bor fa sin rattmatiga andel av produktionsokningen. Ja, inte heller
att havda detta anser jag vara nagot fel av lontagarombudsmannen.

Direktor Kugelberg framholl att en av naringslivets viktigaste malsattningar
var att uppna en forbattring av standarden. Darfor kunde han ansluta sig till
tanken pa att hoj a reallonerna men bara i den man produktivitetsstegringen
tillat det. Pa arbetarsidan betedde man sig emellertid sa att om konjunkturen
till aventyrs varit sarskilt bra i en branseh kravde man battre betalt under
hanvisning till detta forhallande. I motsatt fall hanvisade man till att narings-
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livet i genomsnitt uppvisat ett hyggligt resultat oeh kravde en loneforbattring.
Pa det sattet skulle arbetarna, om jag fattat direktor Kugelberg ratt, syfta
till att taga ut loneokningar som var proeentuellt storre an produktivitetssteg
ringen.

Jag tror iute det ar nagon pa arbetarsidan som syftat till eller kravt aU
fa ut mera loneokningar an vad det funnits utrymme till, men vi har val olika
meningar om vilket utrymme som finns i varje situation. Det kommer vi
formodligen oeksa att ha olika meningar om i fortsattningen, men kanske kan
vi fa ett battre underlag for vara bedomningar. Om emellertid den energiske
£orhandlingsombudsmannen, som direktor Kugelberg talar om, med aberopande
av goda konjunkturer i nagot fall skulle raka stalla sina krav i overkant, sa
blir han helt sakert korrigerad av forhandlaren pa arbetsgivarsidan, som darvid
sakerligen kan parakna starkt stod fran direktor Kugelberg oeh hans med
hjiilpare.

Arbetsmarknadsparterna bor i lugn oeh ro diskutera hur lonestrukturen skall
se ut oeh vilka prineiper 80m bor vara avgorande sager direktor Kugelberg.
Ja, det kan vi vara overens om. Detta ar en stor oeh viktig sak, som det finns
anledning att tala om. Direktor Kugelberg sager vidare att en losning av pro
blemen forutsatter en samordning pil frivillighetens grund. Ja just det. Jag
tillhor inte dem som viII ha stranga regler i konstitutionen onl hur vi skall
skota lonepolitiken for LO:s 1,4 milj. medlemmar. Vart arbete bor grunda sig
pa frivillig medverkan, men vi har kanske oeksa olika meningar om dessa
ting. Arbetsgivarna sager, att vi ser alltfar kortsiktigt pa lonefragorna.

For att bedoma detta maste man kanna till vara mojligheter att arbeta.
Direktor Kugelberg sager att en samordnad lonepolitik forutsatter upplys-,
ningsverksamhet oeh saklig information bland organisationernas medlem~ar'

oeh de ekonomiska oeh politiska realiteterna. Jag viH dil staHa fragan: Vilken
orgal!isation ja~bordig med faekforeningsrorelsen har bedrivit en IIl:er ener
gisk oeh saklig upplysning i ekonomiska fragor an vad faekforeningsrorelsen
har gjort? Jag erkanner garna atl mycket mer skulle behovas, men det har
inte saknats god vilj a oeh det har inte sparats pa tid oeh ekonomiska resurs~r.

Men det ar en sak att sta mitt uppe i detta arbete oeh en annan att st~ vid
sidan om oeh bedolna det. .

Enligt direktor Kugelberg ar enlellertid lontagarna sj alva inte frammande
for tanken pa en intern avvagning oeh sammanhallning till enhetliga ma~

sattningar, men man maste krava att ledarna inte tillampar metoden att stalla
sig "i spetsen for en folkrorelse varthan det an bar".

Jag har manga ganger haft anledning att efter dagars oeh natters forhand~

lingar inbjuda arbetsgivardirektorer att komlna till nagon av vara avt~lsko~~

ferenser for att traffa vart folk oeh hora deras upp£attning om resultaten. Dei
kunde de oeksa fa klart for sig huruvida de fackliga ledarna ar sadana atl de
vater pa fingret oeh kanner efter vartat det blaser. Om de aeeepterat inbjudan
skulle vi slippa att ha delade meningar pa den punkten langre.

Ombudsmannen bor malmedvetet verka for vad som i grWlden tjanar lon
tagarna sade direktar Kugelberg. Jag har for min del inte traffat nAgon enda
facklig ombudsman som verkat for annat an vad hal? oeh hans uppdragsgivare
ansett tj ana lontagarna, men dessa ombudsman har mahanda inte haft samma
uppfattning som arbetsgivarna am vad som i en viss situation tj anar lon
tagarnas intressen.

Den redovisning sonl direktor Kugelberg hal' lan1nat ar enligt Jl1in mening
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utmarkt. Den ger en god bild av Higet oeh ar en ypperlig skildring av svarig'~

heterna pa detta omrade. Jag har ingen astundan att anklaga oeh annu mindre
att doma, men jag har manga ganger inte kunnat undga ett intryek av att sa
snart avtalsfragorna blir aktuella, satter sig en hel rad arbetsgivardirektorer oeh
andra prominenta manniskor i samhallet bildligt talat pa parkett oeh ropar
att faekforeningsrorelsen skalI besinna sitt ansvar oeh att LO skall gora det
elIer det. Jag viII inte ifragasatta er frihet oeh rattighet att gora sa, men jag
viII konstatera att det ar inte nagot positivt bidrag till losningen av alIa de
manga oeh svara probleIn, som direktor Kugelberg dragit upp.

Direktor Kugelberg slutade med att rekommendera saltsjobadsoverlagg
ningar. Ja, det kan jag garna aeeeptera. Jag anser det vara naturligt for arbets
marknadskommitten att taga upp varje fraga SOln har storre betydelse i detta
sammanhang. Det ar en sjalvklar uppgift for oss att resonera for att om mojligt
soka finna en losning pa dessa problem, men da raeker det inte med att direktor
Kugelherg kliver ned fran de olympiska hojderna oeh Hiser vara betankanden
- vi vet sjalva vad det star idem - utan det galler att genom praktiska
handlingar soka om mojIigt astadkomma en annan ordning. Vi kan inte in
stamma i de katastrofprofetior, som vi med jamna mellanrum far hora, men
viiI medverka till overlaggningar i syfte att reda ut dessa ting.

Jag aecepterar darfor inbjudan till overlaggningar men viII understryka, att
direktor Kugelbergs skildring bast visar hur 5vara problem det ar fraga om.
Det behover val anda inte vara sa svart att det inte lan klaras upp, om vi
fortsattningsvis forsoker att traffas pa saIJ;l.IDa plan.

Direktor B. Kngelberg: Herr ordfor:ande! Dr Meidner tyekte att jag tog
litet for latt pa den solidariska lonepolitiken. Jag tyeker for min del att han
a sin sida har tagit val latt pa ett par vasentliga fragor. Han forsokte exempel
vis bagatellisera betydelsen av importoverskottet.

I ett land med sa stor utrikeshandel som Sverige - mellan 20 oeh 25
procent av nationalprodukten - ar det nodvandigt att ha mojIigheter att
exportera. For att det skalI vara mojligt maste vi ha ett konkurrenskraftigt
pris pa vara varor. Dar har vi alItsa den faktor som skall ligga i botten for
hela lonesattningen. Nar man sedan kommer over pa andra omraden, kan man
fora in sadana synpunkter som har berorts i diskussionen i dag, t. ex. ange
lagenheten att olika naringsgrenar far erforderlig arbetskraft, elIer en avvag
ning genom s. k. meritvardering elIer dyl., men hansynen till var utlandska
konkurrenskraft maste ligga i botten.

Dr Faxen namnde den statliga lonesattningen. Principen ar att staten i sin
lonesattning skall folja det privata naringslivet. Det har ratt en viss menings,.
skiljaktighet pa den punkten, men denna prineip har fastIagts. Darmed har vi
ett sakligt underlag for lonesattningen pa olika nivaer.

Jag tycker kanske ocksa att dr Meidner inte hade alIdeles ratt nat han berorde
mitt exempel. Han ville inte tanka sig DagOn lonenedsattning for att ett fore
tag skulle kunna leva vidare vid fluktuationer i konjunkturen for en viss indu
stri. Jag vill erinra om att man forut under vanskliga tider - det var visser
ligen "Hinge sedan men inte langre an att atskilliga av oss kommer ihag hur
det var - pa en hel del hall traffade fullt frivilliga overenskommelser om en
nedsattning av lonenivan i sadana branseher. De svara tiderna kan komma
tillbaka. Mitt exempel gallde for ovrigt en bransch som pa lang sikt kunde
iiikila med att vara barkraftig oeh ha utveeklingsmojIigheter men som drab
hades av en tillfiillig tillbakagang. Varfor traffade man sadana overenSkOTI1-



LONEPOLITIK lETT PROGRESSIVT SAMHALLE 125

melser? Jo, man bedomde att det var battre att under denna period, som
kanske inte skulle bli sa langvarig, bibehalla fabriken med dess arbetskraft
ochdess inarbetade marknad an att lata foretaget slas ut pa det brutala satt
som dr Meidner rekommenderar.

Jag kanske inte tillrackligt understrok i mitt inledningsanforande att ett mal
for oss har varit att undvika en zig-zag-formad utveckling av lonerna efter
konjunkturerna. Nar vi resonerar med vara amerikanska vanner har de ofta
svart att forsta, att vi forsoker losa lonefragorna genom avtal som tacker stora
o~raden. De sager att d6tta inte innebar en frivillig lonesattning utan ett
tvang. Till detta svarar vi att erfarenheten har lart oss, att detta ar en vag
pa vilken man kan na onskvarda resultat. Framfor allt kommer vi ifran skarpa
svangningar upp och ned och far en jamnare utveckling med mindre strider,
vilket vi tror ar lyckligare. Jag vill saga detta for att det inte skall sta kvar
nagot intryck, att jag har forordat en zig-zag-formad loneutveekling.

Nar det kommer svara tider far foretagarna betala sina rantor oeh sin hyra,
sade dr Meidner. Ja, men det kan tankas att nlan far hyra ut en del av fabriken
eller att man later bli att ta upp ett Ian som man egentligen skulle behova. Det
blir en inskrankning pa alIa omraden, och till sist har man att valja mellan att
antingen stanga fabriken oeh lata arbetskraften soka sig nagon annanstans eller
att farsaka klara situationen med de metoder jag har namnt i inlednings
foredraget.

Lonedifferenser ar ett klumpigt instrument, sade dr Meidner vidare. Jag vill
i det hanseendet saga, att jag delar dr Faxens asikt att detta i alIa fall ar ett
for arbetskraften betydligt humanare satt att ga till vaga an den andra majlig
heten som star till buds.

Dr Meidner slutade med att saga, att den s. k. treprocentlinjen var ett daligt
bidrag till den solidariska lonepolitiken. Ja, i den situation sonl vi stod i farra
aret hade vi att ta stallning till vissa ratt svara problemkomplex. Det var bety
delsefulla avgoranden. Vi bedolnde det som en vasentlig sak att fa loner oeh
pTiser stabiliserade, och vi ansag att riskerna for var alImanna ekonomi var
sa stora, att det var nodvandigt att satta den hansynen i forsta rummet. Huru
vida vi bedamde laget ratt eHer inte kan man ha olika uppfattning om. Den
penningvardeforsamring, som redan intratt oeh det kopmotstand som visat
sig pa vissa utlandska marknader, kan kanske ge en antydan, men det ar val
for tidigt att annu falIa den slutliga domen.

Dr Faxen talade om att samordningen kanske hellre borde ske pa arbets
givarsidan. Det kan jag instamma i. Jag kan oeksa saga, att samordningen i
regel aven skett pa den sidan.

I anslutning till dr Faxens fraga om mojligheterna att andra foretagens
produktion kan jag hanvisa till vad som faktiskt sker. I manga fall skiftar
foretagen kontinuerligt sin produktionsinriktning; att nlan flyttar ett faretag
fran en plats till en annan ar inte fullt sa vanligt, men aven det forekommer.
Detta ar en utveckling som pagar hela tiden.

Innan jag lamnar dr Meidners inlagg vill jag peka pa en annan punkt, dar
vi har vasentligt olika meningar, namligen i fraga om betydelsen av fore
tagens barkraft. Jag tyckte att dr Meidner ville bagatellisera den saken.. For
mig star det ganska klart att kravet pa barkraft maste ligga i botten for lone
sattningen pa samma satt som vara mojligheter att exportera.

Herr Westling konstaterade att han oeh jag i viss utstaekning har samma
.uppfattning, och jag tror det ar riktigt. Det beror pa att man pa arbetsmark-
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naden arbetar under sadana forhallanden, att man maste komma till en over
enskommelse for att losa de aktuella fragorna. Detta medfor att man pa relativt
kort sikt inriktar sig pa att verkligigen fa till stand en samforstandslosning, oeh
jag tror att det arbetssattet har varit myeket nyttigt.

Herr Westling anser prestationsokningen vara den vasentliga faktorn i den
s. k. loneglidningen. Jag kan till en del ge honoln ratt: Jag tror att det pa
senare tid forekommit en viss prestationsokning. Det sammanhanger bI. a.
med den fulla sysselsattningen. Tidigare var man pa arbetarsidan radd for att
driva upp sin prestation, eftersom man da raknade med en sankning av
aekordssatsen. Sedan vi fatt den fulla sysselsattningen oeh sedan de ekono
miska kunskaperna blivit storre, har man pa manga hall borjat slappa den
metoden, oeh under ett par ar tror jag som sagt att vi har fatt en viss presta
tionsokning. Jag tror dock att detta ingalunda har varit den storsta oeh be
tydelsefullaste faktorn i samlnanhanget - sa smaningom skall vi kanske
fa belagg for den saken.

Herr Westling stallde oeksa en direkt fraga till mig, vilken organisation,
j amforlig med faekforeningsrorelsen, som bedrivit en mer omfattande saklig
ekonomisk upplysning. Eftersom man val knappast kan finna nagon organisa
tion av denna typ som ar fullt j amstalld Ined landsorganisationell, kan man
heller inte finna nagon som bedrivit en mer omfattande saklig upplysning
i ekonomiska fragor. Jag vill emellertid salutera det arbete som av den
svenska land&Organisationen utforts pa detta omrade, men jag tror man bor
fortsatta oeh att det kan goras atskilligt mer.

Den inbjudan som jag riktade till la'ndsorganisationen att ta upp saltsjo
badsforhandlingar om loneprineipernal:aeeepterade herr Westling. Jag skall
be att fa kvittera nled att taeksamt aee¢ptera hans inbj udan till mig att kOnlIl1a
till en avtalskonferens sedan forhandlingarna ar slutforda.

Jag skulle kunna saga ett oeh annat ord om faekforeningsrorelsen oeh dess
ledare, men herr Westling har sjalv sa vaekert karakteriserat ombudsmannen
oeh ledarna, att det skulle bli for nlyeket onl aven jag sade nagonting.

Sedan uttryekte herr Westling sin tillfredsstallelse over att jag hade last
skriften "Faekforeningsrorelsen oeh den fulla sysselsattningen". Pa min sida
uttalar jag min tillfredsstalleise over att han - vilket tydligt framgick av hans
inlagg - sa noga har lyssnat pa mitt foredrag.

Fil. lie. H. Bagnell: Nar man Iyssnar till debatten har far man kanske latt
ett intryck av att de faekliga ombudsmannen for fram en mangd underliga
oeh overdrivna argument vid forhandlingarna oeh ibland aberopar en generell
produktivitetshojning, ibland en speciell produktivitetsokning inom branschen,
som motiv for loneokningar. Nar man hor dessa annlarkningar, tror man
kanske att de argument som fors fram fran arbetsgivarsidan ar mer finslipade.

Jag har haft noj et att under en tioarsperiod Iyssna till de argument som
en av de storsta medlemsorganisationerna inom Arbetsgivareforeningen fram
fort. Argumenteringen har Iuest bestatt i att man ar efter ar har sagt: "Hittills
har det visserligen gatt bra, men fran oeh med nasta ar kommer det att ga
nlyeket daligt". Detta ar det generella argumentet fran arbetsgivarsidan.

Inledarens anforande ger kanske intryck av att arbetsgivarsidan lagger
franl en sa utforlig berakning som goras kan over produktivitetshojningen,
antingen generellt eller speeiellt for en viss bransch, oeh anvander den 80m

utgangspunkt for argumenteringen kring de komnlande lonerna. Sa ar emeller-
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tid inte fallet. Nar argulnenten pa den ena sidan ar sa oskarpa~ som niiI11nts~

>far man inte fortanka att argunlenten kan bli litet onyanserade:ocksa pa den
andra sidan.

Ett par punkter i direktor Kugelbergs onskelista ar nog svara att forena.
Dels vill han ha en fri utrikeshandel, vilket ar fordelaktigt i och forsig Ined
hansyn ·till produktiviteten, och dels viII han att lonerna skall folja produk
tivitetsutvecklingen inom Iandet. Men nu kan det intraffa sadana saker S0111
hande 1950/51, da lonenivan inOlll industrien till foljd av Koreakriget gick
upp med 23-24 procent pa ett are Den hojningen .star inte i proportion till
effektivitetsstegringen. Men venl bar ansvaret for den? Man sager att parterna
i viss 111an gor det men att huvudansvaret faller pa regeringen. Vad kan rege-·
ringen gora at sadana stora forandringar sonl sker pa· den internationella
marknaden vid .spanningar ute i varlden? Vi far omedelbart hit de pafrest.
ningarna nar vi for den oppna handelspolitik S0111 vi alIa onskar. Skall vi
fora en oppen utrikeshandelspolitik, far vi ocksa finna oss i· samma pris- och
lonesvangningar och samma gener-ella utveckling som forekommer i Vasteuropa
i allmanhet. Vi har ocksa under de senare aren pa det stora hela taget haft
samma utveckling som England.1.). Speciella forhiUlanden i Tyskland med stor
arbetsloshet har gj ort att stegringen varit nagot starkare hos oss an i Tysk
land tidigare, men skillnaden ar pa vag att utjalnnas till foljd av upprustningen.

Forutsattningarna for en loneutveckling sonl gar parallellt med produktivi
tetshoj ningell finns a11tsa inte, 0111 vi vill ha en fri utrikeshandel. Biida onske
111alen gar inte att uppfylla pa salll1lla gang i denna osakra varid.

Ibland har jag ett intryck av att man mater Ined alltfor fina instrulnent de
krav som stalls pa lonernas ratta avvagning med hansyn till onskvard arbets
kraftsforskjutning inom industrien. Vad ar det for fin avvagning. som gors
innan man kommer fram till att just 10.000 manniskor skall vara sysselsatta
lned att salja hilar? Vad ar det for fin avvagning inoln naringslivet som sager
att vi skall ha sa manga pianoaffarer, att en affar bara saljer ett piano var
fjortonde dag? Vad ar det for fin avvagning som sager att den genomsnittliga
forsaljningen per anstalld inonl detaljhandelns butiker skall ligga sa lagt S0111
40.000-50.000 kronor Oin aret? Varfor mater man sa noggrant pa ett hall, och
vad gor man med sina rat.ionaliseringsexperter for att hj alpa fram rationalise
ringar pa andra hall? Det finns nlojligheter att utnyttja landets tillgang pa
arbetskraft och andra resurser pa ett battre satt an f. n. och darmed oka ut
rylnmet for den standardstegring SOll1 man ar sa man 0111 att konsumenterna
och'lontagarna skall fa.

Direktor B. Kugelberg: On1 111an sysslar 111ycket 111ed en viss uppgift, blir
man fangad av den och tror garna att just den uppgiften har sarskilt stor
betydelse. Nar dr Hagnell talade om beraknillgarna av produktivitetens stegring
och om finslipade argument, tyckte jag mig marka litet av den instiillningen,
nagot av en uppfattning att de utrakningar SOln i dessa salnmanhang nu gors
ar oerhort betydelsefulla. Jag sade inledningsvis, att den statistik, som vi hal"

1) Grosshandelspriser
1938 1955

Eng!. 100 339 (aug.)
Sv. 100 279 (aug.)

Loner

Eng!.
Sv.

1938
100
100

1955
359 (april)
351 (april)

Levnadskostnader
1938 1948

Eng!. 100
Sv. 65 100

1955
138 (aug.)
135 (juli)

(Fotnoten tillfogad vid tryckningen.)
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tillganglig oeh som vi pa alIa hall forsoker gora battre oeh battre, doek fort
farande ar utomordenfligt bristfallig. For min del anser jag det da~for vara
direkt farligt att pa sadana ungefarliga siffror grunda exakt fixerade krav av
sadan betydelse for hela vart naringsliv som de krav vilka framstalls av de
stora lontagarorganisationerna.

Jag vill i detta sammanhang erinra om vad professor Lundbergskriver i sin
bok" om konjunkturer oeh ekonomisk politik: "Jag kan krasst uttrycka
saken sa, att man inonl kanslihuset synes vara sa medveten om metodens
osakerhet oeh siffrornas otillforlitlighet, att luan inom de vida osakerhetsmargi
nalerna anser sig ha ratt att lnanipulera for att na det stod som onskas for
redan fattade politiska beslut." Jag tycker att luan inte tydligare kan uttryeka
faran med en metod som bygger pa detta tillvagagangssatt.

Darfor finns det enligt min mening oeksa anledning att gora sadana pit
pekanden som enligt vad herr Westling namnde gors fran foretagarhall infor
forestaende avtalstorelser. Om de argument 80m fors fram latt kan fa nagonting
stereotypt over sig, beror det pa att loneaktionerna infor varje forhandlings
sasong tvingar fram en argumentering pa grunder som ar ganska likartade ar
efter" ar. Framfor alIt vill jag varna for att pa de ekonomiska utredniJ;lgsavdel
ningarna overflytta avgoranden, som innebar lonepolitiska bedomanden oeh
som det tillkommer foretagens oeh faekforeningsrorelsens forhandlande repre
sentanter atl pa sitt eget personliga ansvar taga stallning till.

Dr Hagnell kom in pa utveeklingen i Sverige oeh i ovriga europeiska lander.
Jag kan inte neka mig att aterge de siffror vi talade om for nagot ar. sedan.
Vi konstaterade da, att oknjngen av arbetskostnaderna per produktenhet nlellan
1948 oeh 1953 i Sverige var 37 %, ea 15 % i de ovriga nordiska Hinderna~

21 % i England oeh 3 % i Vasttyskland. Jag skall inte "aberopa den sista
siffran - jag delar dr I-Iagnells uppfattJ:1ing att det dar ,ratt speeiella forhallan
den - men de ovriga siffrorna belyser" pa sitt satt vad vi redan forut i andra
sammanhang kunnat -konstatera, namligen att utvecklingen har i landet gaU
fortare an i andra lander, att det helt enkelt gatt alltfor fort. Det ar en direkt
fara for framtiden.


