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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 22' januari 1959

Ordforande: Professor E. Lin d a h 1

o

Ar~ts statsverksproposition

Statsradet Gunnar String

Den preliminara budgeten for 1959/60 redovisar ett underskott om
450 miljoner pa driftssidan oeh totalt, kapitalbudgeten inkluderad,
2.500 miljoner. Efter gamla konventionella betraktelsesatt kan natur
ligtvis detta verka uppskakande, oeh resultatet blir mahanda annu mer
uppskakande om jag tillater mig konstatera, att utgiftssidan torde inte
med den framlagda statsverkspropositionen vara helt last for nasta
hudgetar. Vi far alltid rakna med tillagsstater, som erfarenhetsmassigt
brukar belopa sig till minimum 300 miljoner. Vi kan fa rakna med
indextillagg till folkpensionarerna, dar varje tillagg kostar 40 mil
joner. Vi kan fa rakna med att lonerorelsen for statstjanarna foranle
der ytterligare kostnadsstegringar. Som exempel kan anforas, att
1 proeents loneokning for statstjanarna med dess genomslag pa pen
sionskostnaderna numera kostar 50 miljoner.

Om saledes de statsfinansiella problemen enbart betraktas ur kon
ventioneIl synpunkt sa ar naturligtvis budgetperspektivet, som jag tillat
mig saga, uppskakande. Sedan mitten pa 30-talet har vi emellertid
varit ense om att se statsfinanser oeh budgetpolitik som en integre
rande del i det samhallsekonomiska skeendet, en uppfattning som blir
mer oeh mer nodvandig da nu en arlig statsbudget uppgar till den
imponerande summan av drygt 15 miljarder, eller med andra ord att
eirka en fjardedel av var arliga nationalprodukts yarde numera slussas
over budgeten som betalning for de gemensamma andamal som vi
funnit lampligen bor ombesorjas av det allmanna over statens bud,get.
Budgetens samband med samhallsekonomi oeh konjunkturutveekling
understrykes ytterligare av det enkla faktum, att darest den privata
foretagsamheten i en lagkonjunktur nodgas fristalla, arbetskraft sa ar
det samhallets skyldighet att se till att de fristallda omhandertas, here
das hjaIp oeh heIst via det aIlmannas insatser garanteras ny eIler even
tuellt fortsatt anstallning. Bara det senare ger besked om att man inte
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kan kopiera den statliga budgetpolitiken, pa ett enskilt foretags bud
getpolitik.

Jag viII saJedes redan fran borjan sla fast att samtliga politiska
partier har anslutit sig till uppfattningen om samhallets oavvisliga
skyldighet att efter basta formaga ta hand om de arbetslosa. De allra
finaste ekonomiska teorier oeh rekommendationer om hur vi skall
avagabringa budgetmassig balans via besparingar oeh forstarka var
valutareserv genom att dampa efterfragan faller saledes platt till mar
ken, eftersom svenska folket oeh dess valda representanter inte viII
tolerera en arbetsloshet av nagon betydande omfattning, aven om den
betingas av forhallanden utanfor vara granser.

Med dessa utgangspunkter viII jag saledes till en borjan lagga nagra
allmanna samhaIIsekonomiska oeh konjunkturpolitiska perspektiv pa
budgeten. Jag skulle del kunna stalla £ragan: Tal vi i dagens konjunk
turlage den statliga upplaning som vi innevarande ar tvingas ta, bland
annat i storutstraekning betingad av att Ni maste finansiera den aktiva
sysselsattningspolitik~~i for? .- det senare en kostnad for innevarande
ar uppskattad till drygt en halv miljard. Prognosen for nu lopande
budgetar pekar pa en upplaning om eirka 2.300 miljoner. Som jam
forelse kan namnas, att vi under det nu snart gangna 50-talet haft tre
budgetar dar upplaningen gatt over 1 miljard, namligen aren 1953
/54, 1954/55 oeh 1957/58, da st~tsupplaningen i runt tal rorde sig
om 1.100 miljoner. Ser man pa de statliga rantebarande investe
ringamas omfattning sa betyder inte en upplaning pa 1.100 miljoner
- oeh knappast heller det dubbla - nagon egentlig reduktion av
statens formogenhetsstallning. Upplaningens omfattning har i stallet
sin betydelse sett ur synpunkten om den ar inflationsdrivande eller
ieke. Jag tror mig vaga havda den uppfattningen att innevarande bud
getars statsupplaning pa 2.200 a 2.300 miljoner i dagens dampade
konjunkturlage icke kan betraktas som inflationsdrivande. Vi harsedan
april rnanad 1958 till dags dato haft stabila oeh oforandrade konsum
tionspriser. Exkluderar jag verkan av fjolarets punktskatter kan jag
saga, att vi under den senaste 12-rnanadersperioden kunnat gliidja oss
at ett stabilt konsumentprisindex. En annan oeh snabbt registrerande
matare pa inflationstryekets hojd ar utveeklingen av var valutareserv.
Under kalenderaret 1958 har valutareserven okat med ·153 miljoner
oeh uppgiek vid arsskiftet 1958/59 till 3 miljarder. ·Jag ar beredd
pa invandningen att denna redovisning sannolikt inte ar korrekt, efter
som var bytesbalans under aret har forsamrats med 175 miljoner oeh
att foljaktligen den sa manga ganger diskuterade "forskjutningsposten"
ytterligare £orstorats, eller mer andra ord att vara utlandska kopare
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ackumulerar en fordran pa oss, som okar ar fran ar och nar som heIst
kan indrivas med de konsekvenser de i sin tur hal' pa val' valutareserv.
'. Jag ar den forste att understryka vikten och nodvandigheten av
valutareservens betydelse som skydd for pafrestningar' vid internatio
nella konjunktursvangningar. Jag aT .emellertid nog kattersk att inte
vilja svara pa exaktheten i fraga om uppskattningen av den s. k. for
skjutningsposten. Da dessutom tillgangen av en stor valutareserv i ett
land i det internationella umganget alltid motsvaras av precis samma
skulder i andra lander, ar det inte utan vidare givet att den skall .prisas
som etablerat sig som den storste fordringsagaren i det internationella
umganget. I Tyskland rader onekligen den situationen i dag, delvis
forklarad av att en relativt lag egen konsumtion och standard paral
lellt med goda avsattningsmojligheter pa exportmarknaden har moj
liggjort en osedvanligt kraftig valutareserv. Sa sardeles popular har
inte politiken varit bland ovriga nationer, vilket hI. a. foranlett OEEC,
organet for det europeiska ekonomiska samarbetet, att utfarda admoni
tioner oeh rekommendationer 'gentemot Tyskland av dels inneborden
att slappa fram enstarkare intern konsumtionsefterfragan Dch dels
slopa de importregleringar som hindrar andra landers varor att fritt
.konkurrera. For vart lands vidkommande torde knappast de heskyll
ningama kunna riktas gentemot oss. Vi hal' liheraliserat val' -import,
vi ar ett lagtull-Iand oeh vi hal' valt att via en hog standard ocksa
halla oss meclen intern efterfragan pa hog niva. Problemet om valuta
reserven ar foljaktligen mer nyanserat a'n vad man i allmanhet fore
staller sig, vilket foranledde mig att gora dessa sma avvikelser fran
amnet.

Nu representerar ar 1958 av naturliga skal inte nagot toppar i
svensk ekonomi. Vi har inte kunnat und.ga att kanna pa den internatio
nella konjunkturforsamringen, var produktionsokning avlases till 1
procent. Vi har emellertid under 1958 genomfort den forsta etappen
mot 45-timmarsveckan, vilket har bor beaktas. Den produktionsokning
en ar lagre an vad vi varit vana vid under efterkrigstiden, som genom
snittligt redovisat 3,5 procents produktionsokning. Ser vi 1958 .ars
produktionsokning i vart land i en internationell jamforelse har vi
dock havdat oss gott. Konsumtionsokningen under 1958 uppskattas till
4 procent pa den offentliga sidan och 2 procent pa den privata, saledes
ganska normalt. Aktiviteten har emellertid varit pafallande pa inves
teringssidan, dar det gangna aret visar en investeringsokning om 6
procent totalt oeh 7 procentpa den privata sektorn. Detta skall ses mot
enmedelsiffra under sista 10-arsperioden om 4,4 procent totalt och 2,8
procent for de privata investeringarna. Pa satt och vis ar ju den ut
veckIingen'i linje med vad vi i alImanhet stravar efter; relativt storre
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del av resurserna till investering oeh en relativt mindre del till kon
sumtion.

Kan man nu mot bakgrunden av dessa data gora glillande att den
statliga upplaningen for narvarande ar inflationsdrivande? Jag har
s-vart att finna nagot underlag for detta, aven om upplaningen under
detta budgetar blir rekordstor. Jag vagal" i stallet havda att uppla
ningen tvartom har stabiliserat konjunkturen. Bade produktions-, kon
sumtions- oeh investeringsdata skulle vid en lagre statlig aktivitet oeksa
ha varit lagre. Hartill kommer, vilket enligt min uppfattning ar helt
avgorande, att den arbetsloshet vi nu hal" skulle ha varit vasentligt be
svarligare vid en konventionell finans- oeh budgetpolitik, d. v. s. dar
hudgetbalansens kritstreek oeh den statliga upplaningens riskfylldhet
fatt vara det avgorande forhandlingsprogrammet. Vi hal" i dag i
januari manad 72.000 arbetslosa och den siffran torde vara maximalt
vad vi till nods kan finna oss i. J-ag sager "till nods kan finna oss i"
med hansyn till att januari bor vara 'arets samsta manad. Uppskatt
ningsvis raknar vi med att de statliga utgifterna for arbetslosheten
direkt satt 25.000 man i arbete oeh ihdirekt bibehallit lika manga pa
sina lluvarande arbetsplatser. En konventionell budgetpolitik med 1"e·
Bultatet 125.000 arbetslosa skulle Ante oeh bor inte hellel" aecepteras
av det svenska folket. .

Naturligtvis finns det granser £91" den statliga upplaningen bade i
~id oeh omfattning. Vi kan avlasa ~m vi passe1"ar den .gransen genom
att prisstegringa1"rta pa nytt satter in, genom att valutareserven patag
ligt redueeras. En noggranll observation oeh beredskap at bada hallen
bade mot fortsatt lledgang oeh en illflationsbetonad uppgang maste
faljaktligen uppehallas. Val" nuvarande sysselsattningspolitik medver
kar sjalvfallet till att vi haIler uppe en inhemsk efterfragan med dess
verkningar pa importen samtidigt som konjunkturnedgangen ute i varl
dell redueera1" vara exportinkomster. Omsorgen om var valutarese1"v
hal" faranlett att vi valt en typ av sysselsattningspolitik som beteeknas
som selektiv politik, eller med andra ord, i stallet for att stimulera
den inhemska konjunkturen genom generella lattnader pa skattepoli
tikens oeh penningpolitikel1s omraden har d.et allmannas stod satts in
just pa de orter oeh de avsnitt inom naringslivet, dar nedgangen varit
pataglig. Vart naringsliv i dag praglas inte av nagon genomgaende,
over hela faltet, utpraglad nedgang. Vi har fortfarande avsnitt som
ar klart expansiva, varfor den forda politiken ansetts vara riktigare
oeh effektivare och dessutom haft den fo1"delen med sig att den varit
mera impoI'tsnal. Forsiktigheten med generella lattnader har ernel
lertid inte hindrat oss att gora ett par befogade undantag. Jag erinrar
om varulagervarderingen, dar skarpningarna nu uppskjutits pa ett a1".
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Jag erinrar vidare om de nya kompletteringsreglerna for illvesterillgs
fonderna, som i form av proposition nu ligger pa riksdagens bord och
80m gel" skattemassiga fordelar till storre, mera langsiktiga investe·
ringar via investeringsfondsavsattningar.

Hur staller sig da perspektivet for nasta htldgetar, for sista halvaret
1959 och forsta halvaret 1960? Med den sedan 20 ar tillbaka accep
terade principen om sambandet mellan 8tatens budget oeh konjunk
turutvecklingen blir konjunkturbedomningen for nastkommande bud
getar avgorande for finallspolitiken. Nationalbudgeten redovisar en
produktionsokn'ing av ungefar 'samma storlek for 1959 80m for 1958.
Langre an till arsskiftet 1959/60 stracker sig inte nationalbudgetens
prognoser. Den totala sysselsattningen beraknas ocksa bli i stort sett
oforandrad. Utrikeshandeln visar pa ett underskott i bytesbalansen av
minst samma storlek som redovisas under ar 1958. Investeringarna be..
raknas oka med 2,5 procent, den privata konsumtionen med 2 procent
oeh den offentliga med 4. Jag ullderstryker att detta ar en prognos,
med alIa de vanskligheter som i dagens konjunkturlage ligger bakom
en ekonomisk prognos for framtiden. Mahanda ar bedomningen for
forsiktig. Utvecklingen i Amerika, som ju trots alIt hal" sin direkta oeh
indirekta verkan pa alIa ovriga lander, hal" sedan nationalbudgeten
utarbetats varit nagot mera progressiv an under den tid 80m lag till
grund for nationalbudgetens bedomningar. Personligen skulle jag nog
vaga tro pa en konjunkturuppgang i forhallande till i dag under nasta
budgetar, d. v. s. det 8.1" som slutar den sista juni 1960. Far jag ratt
pa den punkten, blir sjalvfallet en omfattande rekordmassig statlig
upplaning inflationsriskabel. Dell preliminara budget som redovisas
for 1959/60 uppskattar upplaningsbehovet till 2,5 miljarder, saledes
annu hogre all for innevarallde are Med hansyn till, 80m jag tidigare
anfort, att vissa ytterligare kostnader troligen komnler att aktualiseras
torde en upplaning for nasta budgetar nu i dag kunna uppskattas till
narmare 3 miljarder. Om min nagot optimistiska konjunkturbedom
ning visar sig riktig, tvekar jag inte att saga att jag betraktar en sadan
upplaning 80m uppenbarligell riskabel. Oeh darest de narmaste mana
dernas utveckling ger mig ratt i fraga om konjunkturbedomningen be
traktar jag det som. ofrankomligt att astadkomma en hattre balans i
statens utgifter oeh inkomster eller med andra ord att nedbringa upp
laningen.

Jag ar beredd pa att mina ahorare kan saga: Det hoI' i sa fall ske
genom att staten skar ned sina lltgifter. For en finansminister, som
under 3 manaders tid med sina medhjalpare minutiost hargranskat
alIa anslagskrav for 1959/60 blir fragan om att reducera statens ut
gifter ytterligare ell ratt omojlig. uppgift. Uppgiften ar helt enkelt
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omojlig, darfor att vi inte viII -.- inte heller. finansministern' -'ta de
konsekvenser.som en balansering via utgiftsbeskarningar skulle inne
bara.' Ett narmare studium av nasta ars budget kommer att ge vid
handen att arets budgetbehandling, har varit hart restriktiv. Ett god
tagande av de i allmanhet valmotiverade krav, som framstallts fran
alIa de statliga myndigheter oeh verk, vars hogst respektabla chefer
oeh ledningar' arbetat under tjanstemannaansvar oeh som vi hoppas
med nationens basta for ogonen,skulle darest de bifallits, medfort att
underskottet pa driftsbudgeten blivit 1.400 miljoner .i stallet for 450
miljoner oeh upplaningsbehovet ytterligare, 1 miljard hogre an vad
80m nu redovisats. Jag har saledes den uppfattningen att besparings
skruven ar dragen i botten. De stora tunga posterna istatens budget
ar bundna for aren framover, oeh inte ens den mest energiske sparsam
hetskampe har nagon ehans att vinna gehor for att riva upp beslut som
riksdagen i regel hundraproeentigt oeh i samsta fall attioprocentigt
stallt sig bakom.

Vara forsvarskostnader ar nu uppe i 3 miljarder oeh raknar jag in
de kostnader som faller pa ovriga 'huvudtitlar som en direkt foljd av
forsvarsutgiftern,a, far jag rakna upp dem med' ytterligare en kvarts
miljard. Forbattringarna till folkperisionarerna ar den andra stora pos
ten, oangripbar for besparingar. Vara kostnader for undervisning,
utbildning oeh forskning, som pa 10 ar har okat med 1 miljard, torde
inte heller var mojliga att attackera. Vart vagbyggande, vart kraft
verksbyggande, vara investeringar i S. J., luftfarten oeh TV·kommu
nikationerna viII knappast nagon ekonom attaekera. Barnbidragens
700 miIjoner ar en stor post som vi fortfarande anser vara en 'riktig
utgift. Skatteersattningen till kommunerna kostar 610 miljoner. En
besparing har betyder hojd utdebitering i kommunerna, en overflytt
ning som helt strider emot den allmant vedertagna uppfattningen om
att bordorna skall tas med hansyn till barkraften. Om jag vidare kons
taterar att nasta ars budget betyder en forsiktigare upprustningstakt
pa sa viktiga omraden som pa fangvardens oeh mentalsjukvardens om
raden sa ar det ett uttryek for den knapphetens kalla stjarna som vilat
over budgetarbetet. NaturIigtvis kan nagon liten kostnadspost, nagon
enstaka tjanst prutas bort utan att det hander nagon olycka, men det
betyder inte nagon forandring i sjalva utgangslaget, det paverkar inte
det aktuella underskottet. Det forandrar inte behovet av inkomstfor
starkning till statskassan for den handelse konjunkturutveeklingen gar
at det hall jag har har forutskiekat. Arbetsloshetsanslagen har skrivits
upp i nasta ars budget, dock inte till den niva som vi innevarande ar
satsar pa arbetsloshetens bekampande.

- Na,' men bostadspolitiken - kanske man sager. Det har varit en
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p.opular besparingssektor i den allmanna debatten. Statsverksproposi:"
tionens forslag pa detta omrade innebar att de ortsdifferentierade sub
ventionerna nu slopas. Det betyder hyresstegringar, £ramfor alIt i
Norrland. Halften av den s.· k. Korea-subventionen foreslas skall atet
betalas. Det betyder generella hyresstegringar pa alIa hus byggda un
der storre delen av 50-talet pa mellan 2 och 5 procent. Detta till den
reguljara hyresokning som Hyresradet forejul foreslog och regeringen
accepterade torde enligt· min mening vara vad hyresgasterna maximalt
orkar med for narvarande. _0 I fraga om egnahemmen har vi en 4.000
kronorssubvention till varje nytt egnahemsbygge. Enligt ett regerings
forslag som nu ar ute pa remiss viII vi undersoka mojligheterna att
ersatta den nuvarande egnahemslanegivningen med ett system av mark·
nadslan med statlig garanti, dar subventionen bortfaller. Det statliga
engagemanget pa bostadspolitikens omrade inskranker sig darefter till
en statlig lanegivning for topplanen i hyreshusbehyggelsen och en sub
·vention i form av en garanterad °ranteniva. Den se-nare motiveras helt
enkelt av att vi allesammans har ett behov av en jamn och kontinuer
lig bostadsproduktion, dar inte rantesvangningarna foranleder ett inter
mittent byggande med perioder av overanstrangning och perioder av
stagnation.

Jag kommer saledes rent logiskt fram till att med den konjunktur
bedomning jag hargjort mig till tolk for blir det ~rforderligt med

o
en

inkomstforstarkning. Arten darav kan diskuteras. Jag forestaller mig
att den diskussionen kommer att foras under de narmaste fern mana
.derna framover. Graden av inkomstforstarkningen far ·bedomas nar
regeringen haratt lagga sina forslag till riksdagen. Riksdagen tar
sina beslut sista veckan i maj i s·amband med riksstatens slutreglering,
·d~r bland annat uttagsprocenten for statsskatten faststalles. For att fa
igarrg .en som jag .hoppas fruktbarande och givande diskussion .har jag
tillafit mig aft· presentera tre alternativ: a) ell generell hojning av
uttagsprocenten oi statsskatten, dar varje 10-procentig hojning ger 370
.miljon~;r; alternativ b) ett utbyggt punktskattesystem i kombination
med skarpt fotmogenhetsbeskattning och eJ1 skarpt direkt statsbeskatt
ni"ng for ohogre inkomsttagare; alternativ c). en allman vartibeskattning
som, d·arest °den lagges i detaljhandelsledet och gores praktiskt taget
generell, ·beraknas ge 330 it 340 miljoner for varje procentenhet.

Kan vi da inte slippa diskussionen om nya skatter aven om de stora
tunga utgiftsposterna ar orubbliga? Det aterstar da efter vad jag for
star ingenting annat an att slappa loss ·en statlig upplaning av·, rekord
massig karaktar. Den kan tolereras i en klart depressiv konjunktur
och for ·ell begransad tidsperiod. Den torde framsta som orimlig i det
motsatta .konjunktllrlaget" Kan VI mojligen klara den samhallsekono-
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miska balansen genom att bara anvanda styrspakarna - r~ntepoliti

ken oeh kreditransoneringen? Jag tror att man overskattar de penning
politiska medlens mojligheter om man har den uppfattningen. Finans
politiken kan vi inte undvara om vi viII gora ansprak pa att klara de
vaxlingar som skiftande konjunkturer foranleder.

Sa kom da finansministern fram till det kara gamla ternat, - 80m
det hrukar lleta - hogre skatter oeh nya palagor pa svenska folket.
Jag tror jag kan sluta med det enkla konstaterandet. Sa lange vi i bro
derlig endrakt ar overens om de krav vi skall stalla pa staten, sa lange
ar det ratt ofrllktsamt att forsoka inbilla sig att vi kommer ifran att
betala. Vi kan fa ett betalningsanstand om konjunkturen sa motiverar,
men slipper undan gor vi inte.

Ordforanden, professor E. Lindahl: Herr statsrad! Ni kan inte
tvivla pa att ahorarna i kvall med storsta uppmarksamhet oeh storsta
intresse foljt Er framstallning. Jag vet inte vad de tycker om slutsat
serna - det far vi hora om en stund _.- men vi ar i varje fall mycket
tacksamma for den klara inledning till'diskussionen som Ni har givit.

Harefter yttrade:

Docent K.-O. Faxen: Om vi ser tillbaka sa finner vi att vi har en utom
ordentligt fornamlig finanspolitisk tradition i vart land. Var arade ordforande
har ar den kanske framste representanten for denna tradition. Huvudtanken
var, att statsfinanserna skulle ordnas sa, att man under hogkonjunkturerna hade
en overbalansering av budgeten och under lagkonjunkturerna en underbalan
sering. Harigenom skulle en konjunkturutjamning astadkommas.

Denna finanspolitik tog narmast sikte pa inkomstbildningen i samhallet. Man
sag framst till balansen mellan total efterfragan och total tillgang, medan like
viditetsaspekterna betraktades sasom nagonting sekundart, som fick klaras av
penningpolitiken. Den sta:tliga finanspolitiken skulle i varje fall inte primart
foras med sikte pa likviditetsutvecklingen i kreditsystemet.

Om vi staller de problem, 80m den nu framlagda budgeten reser, i relation
till de tankegangar fran 1930-talet, som j a.g har har antytt, ter det sig slaende
att just likviditetsaspekterna pa den statliga upplysningen dominerar i dagens
lage. I den diskussion kring budgetHiget som f(irs i finansplanen finns ingen
som heIst analys av den statliga upplaningens effekt pa inkomstbildningen, och
dar finns ingen j amforelse mellan den totala tillgangen oeh dm totala utbudet.
Trots att finansplanen ar forenad med en nationalbudget oeh framUiggs sam
tidigt 80m den, verkar det som om diskussionen dar inlte tagit nagot storre
intryck av nationalbudgeten, utan den fors i likviditetsmassiga termer.

Studerar man utvecklingen pa var kreditmarknad under de tva senaste aren,
ar det ganska uppenbart, varfor det blivit sa. Vi har ju mitt under hogkon
junkturen haft en stor statlig upplaning, 80m inneburi,t en stark likviditets.
okning, vilken i sin tur genom olika slags regleringsatgarder har hindrats att
ta sig uttryck i en sekundar kreditexpansion. Vi har haft en primar kredit-
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expansion, som varit haserad pa statlig upplaning, oeh man har genom likvidi
tetskvoter oeh annat sadant sokt hindra denna primara kreditexpansion att fa
sekundara verkningar. En sadan politik kan emellertid iute drivas hur langt
som heIst. Nar vi nu star infor en konjunkturavmattning, har tydligen finans
ministern kant sig litet hetanksam infor verkningarna pa kreditsystemets like
viditet av en fortsatt politik av det har slaget. Han har hesiterat, och det har
val varit den fraIDsta utgangspunkten for de forslag till skatteskarpningar 80m
framlades i borj an av januari.

I kvall har perspektivet nagot forskj utits i finansministerns framstallning.
Nu ar det inte Iangre fraga om att skattehojningarna skulle vara aktuella i det
konjunkturlage som rader i dag; nu ar det fraga om den finanspolitik som
skall foras under nasta hogkonjunktur, nar den nu intraffar. Det ar alltsa inte
en politik som tar sikte pa dagens konjunkturlage, utan en skiss for det fram
tida konjunkturlaget.

Jag tror emellertid att man maste ha i minnet, att likviditetsverkningarna av
den statliga finanspolitiken inte alltid pekar i samma riktning 80m inkomst
verkningama. De kan mycket val peka i skilda riktningar. Staten driver ju
inte hara vanlig statlig verksamhet, utan ocksa en stor hankverksamhet, framfor
allt pa bostadslanens omrade. Staten Himnar bostadslan, som finansieras framst
genom en kort upplaning i hankerna. Man kan fraga sig, om inte en avveckling
av hostadslanegivningen skulle vara agnad att hringa likviditetsaspekterna pa
den statliga finanspolitiken nagot mer i harmoni med inkomstbildningsaspek
terna.

Om vi alltsa skall fora en finanspolitik som ar rationell inte bara fran den
ena synpunkten, utan ocksa fran den andra, maste vi ha £lera handlingspara
metrar. Vi maste kunna operera pa likviditetssidan och inkomstbildningssidan.
Vad vi behover gora i dagens konjunkturHige ar inte att hoja skatterna, utan
vi maste gora nagonting for att hindra den likviditetsansvallning, som nu ager
rum, att ge utslag i form av en utlaningsexpansion under en skarpt konjunktur.
Av det skalet hor man enligt min mening redan i dag forsoka reducera likvidi
ooten genom en omplacering av hostadslanegivningen. Om man kunde avlasta
den miljard fran statsbudgeten, som bostadslanegivningen innebar, skulle man
kunna astadkomma en omskiktning av fordringsstrukturen utan att samtidigt
paverka inkomsthildningen. En sadan har omskiktning av fordringsstrukturen
kan goras utan nagra hyrespolitiska konsekvenser. Ett statligt kreditgaranti
system kan ju i och for sig forenas med vilka suhventioner som heIst.

Man brukar i nationalekonomien tala om "stock aspect" och "flow aspect".
Enligt den ena aspekten ser man sa att saga pa hestandet av fordringar och
oeh skulder och enligt den andra pa forandringar i detta bestand, d. v. s. pa
inkoms,tbildningen. En ny skatt kan bara inverka pa forandringarna i det be
standet av fordringar och skulder, alltsa "flow aspect" - Iikviditetsverkning
arna av en ny skatt hehover en viss tid for att framtrada. Daremot kan opera
tioner med gamla Ian eller en omfordelning av den nya upplaningen av det slag
jag nyss foreslagit ske i en helt annan tidsrytm. Har har man ett snahht ver
kande medel att paverka likviditetsstrukturen pa ett satlt 80m heskattningell
inte kan gora. Jag menar alltsa, om man skall bringa likviditetsaspekten pa den
statliga finanspolitiken i harmoni med inkomsthildningsaspekten, sa ar det i
dagens liige nodviindigt att komplettera den traditionella finanspolitiken med
en avveckling av den statliga bostadslanegivningen. Jag tror att nyttan av detta
kommer att visa sig i ett framtida lage med hogkonjunktur.
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Vidare tror jag att den utveckling av skattefragornas behandling som har
kommit till stand - jag viII inte saga att den har valts - ar myeket nyttig,
darigenom att vi redan nu diskuterar, vilken finanspolitik som skall foras i ett
framtida konjunkturlage. Om jag vore foretagare oeh hade ansvaret for ett
foretags finansieringsplan, skulle en av de viktigaste faktorer jag skulle behova
kanna till vara, hur finanspolitiken skulle komma att utformas i nasta kon
junkturfas. For att foretagen skall kunna medverka i den kompensatoriska fi-
nanspolitik, som ar regeringens program, maste foretagen i forvag veta hur
finanspolitiken skall utformas, inte bara i det konjunkturlage som for tillfiillet
fader, utan oeksa for tankbara framtida lagen, sa att investeringarna kan pIa
neras over en langre tidrymd.

Under senare ar har foretagarna oftast blivit overraskade over de finanspoIi
tiska ingreppen. De har inte vetat, vad som varit att vanta i ett forandrat kon
junkturHige. Detta ar val inneborden av den ryekighet i den statliga finanspoli
tiken som det brukar talas om.

Den klassiska diskontopolitiken var ur denna synpunkt den finaste konjunk
turpolitik, som nagonsin funnits. Steg konjunkturerna, skulle diskontot hojas;
foIl konjunkturerna, skulle diskontot sankas. Detta kunde man kalkylera med,
oeh det redueerade osakerheten. Den sorts finanspolitik som forts pa 1950
talet har daremot inneburit standigt nya ove~raskningar, standigt nya x i kal
kylen. Detta har gj ort det svarare for f.oretagen att medverka i den politik, som
statsmakterna sokt bedriva. Det skulle alltsa enligt min mening vara ytterst
vardefullt, om vi pa ett tidigt stadium kunde fa klara linjer for hur finanspoli
tiken skall bedrivas i en hogkonjunkturrsom kan kornma nago:n gang i fram-
tiden. f

F. Riksbanksehefen I. Booth: Herr ordforande! Finansministem stallde fra
gan, om upplaningen under innevarande budgetar (58/59) ar inflationsdri
vande, oeh han svarade att den inte ar inflationsdrivande, eftersom priser oeh
loner varit ganska stabila. Det ar kanhanda riktigt att upplaningen under 1958
inte har varit inflationsdrivande, men det beror enligt min mening framfor allt
darpa, att vi for tillfallet befinner oss i en nedatgaende konjunktur med lagre
sysselsatning, minskad import oeh fallande ravarupriser, vilket oeksa har bidra
git till att till synes forbattra laget. Vi bor emellertid inte glomma att den upp..
laning som under manga ar pagatt i Sverige har varit storre an vad kapitaitill
gangen har mojliggjort. Jag skaH inte namna nagra siffror, men jag viII under
stryka att man inte behover som i Amerika totalbalansera hela budgeten. Jag
tror inte heller det ar nodvandigt att alltid balansera den lopande budgeten 
man kan nog underbalansera den i dAliga tider, under forutsattning att man
overbalanserar den i goda tider. Det senare har vi· tyvarr inte gjort, trots de
lardomar 80m Lindahl, Keynes oeh en hel del andra gav oss - aven jag anslot
mig till deras asikter.

Vi har alltsa lanat upp mer an vad kapitaltillgangen pa marknaden har moj
liggjort. Om vi inte lanar upp for statens utgifter mer an vad kapitalmarknaden
kan bara oeh om vi samtidigt bereder industrier oeh kommuner tillfalle att lana
pa marknaden i den utstraekning som ar nodvandig, ar upplaningen inte infla.
tionsdIrivande. Tyviirr har under efterkrigstiden - kanske inte varje ar 
staten oeh .de storre kommunerna beslutat utgifter 80m medfort underskott som
varit storre an vad man .kunnat lana upp.p~ kapitalmarknaden. Det ar dar skon
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klam,mer. Man har da fau lana pengar pa olika satt som antingen ar omedelbart
inflationsdrivande eller som framdeles kan hli inflationsdrivande.

Vill vi undvika den inflation som finansministern liksom jag oeh de fiesta
andra ar intresserad av att forsoka undvika, maste vi gora klart for oss atl
utgifterna maste haIlas inom rimliga -granser oeh att vi maste tillampa en
rinllig beskattning oeh en upplaning som kan tillgodoses pa kapitalmarknaden.
Visserligen kan staten for en kort tid lana upp pengar i riksbanken om de sedan
betalas tillbaka, men en standigt stigande uppHining i riksbanken, 80m okar
bankernas likviditet, kommer ofelbart att leda till inflation. Jag trof darfor aU
det inte finns nagonting annat att gora - hur obehagligt det an ar for herrar
politiker - an aU nu borja tanka om.

Vari skall da omtankandet besta? J0, forst oeh framst i att inse, att vi for
narvarande inte har rad med nya utgifter. Om vi tvingas gora nagon ny utgift,
maste vi se till att det blir en motsvarande minskning pa annat hall. Men det
raeker inte med detta; vi maste oeksa overvaga, vilka av de nuvarande utgif
terna som inte ar absolut nodvandiga. Det hjalper inte om riksdagen enhalligt
eller med overvagande majoritet har rostat for en viss utgift - vi maste iinda
gora klart for oss, om vi har fad med den.

Finansministern sade pa tal om den beraknade upplaningen under budgetaret
1959/60, att han trodde den skulle bli inflationsdrivande, om vi da kommer in
i en konjunkturuppgang. Jag haller med finansministern. Jag anser det inte
osannolikt att vi fore slutet av juni 1960 far se en battre konjunktur an den vi
har nu. Vi kan visserligen inte forutsaga det politiska laget ute i varlden, men
savitt vi kan overblieka situationen ter det sig sannolikt att konjunkturen blir
battre.

Det ar alltsa utomordentligt viktigt att halla utgifterna aven i den nu fram
lagda budgeten vasentligt myeket lagre. Hur mycket staten kan lana upp utan
att hidra till en inflationistisk utveckling skall jag inte forsoka reda ut i siffror,
men man kan fa ett relativt gott grepp om hur myeket staten har lanat upp mer
an den borde ha gj ort genom att undersoka dels hur myeket staten under aret
har lanat upp i riksbanken oeh dels hur myeket staten har Hlnat upp genom
skattkammarvaxlar som salts till bankerna. Dessa skattkammarvaxlar kommer
inte alltid att behallas av bankerna. Om staten genom en lag skulle forsoka
frysa dem inne, skulle bankerna visserligen inte kunna gora nagonting at det,
men i sa fall skulle staten sla sonder marknaden for skattkamlnarvaxlar, oeh <let
kan j u knappast ligga i statens intresse. Jag hoppas salunda innerligt att man,
trots att det sags att det ar omojligt att skara ned utgifterna oeh trots att det
sags, att nastan alIa i riksdagen har varit med om att besluta utgifterna, skall
lara sig inse, att vi nu har kommit i en situation, dar vi inte har rad att fortsatta
att ge ut pengar i samma utstrackning som nu_.

Finansministern namnde ett par ord om valutareserven. Jag skall inte ga
narmare in pa dess storlek oeh sammansattning, men jag vill saga att jag inte
ar lika radd for en minskning av valutareserven som for en inflation vilken
uppstar genom alltfor stora statsutgifter. Jag skall dock ingalunda anmala na
gon avvikande mening nar finansministern sager, att vi maste ge noga akt ock
sa pa valutareserven. Jag vill understryka att det inte bara galler att se pa riks
bankens oeh valutabankernas nettobehallning av guld oeh valutor - den kan
stiga trots att var stallning forsamrats. Det beror delvis, sasom finansministern
sade, pa om vi lanat upp pengar i utlandet. Ibland vet vi att vi Ianat, ibland vet
vi del' inte. Om t. ex. importhandeln far sina krediter utokade med en manad,
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uppstar en hogst betydande forskjutning. Dessutom far vi inte glomma, att aven
lagerhallningen spelar en viss roll harvidlag. Har vi ett ar kopt in rnycket rava
ror, som vi utnyttjar ett foljande ar, kan vi detta senare ar fa en forsfunrad
stallning i forhallande till utlandet, trots att den synliga valutareserven kan
ske okar.

Jag vill entraget hemstalla till de politiska instanserna att overvaga de har
sakerna innan det blir for sent.

Bankdirektor J. Wallenberg: Jag har inte mycket att tillagga utover det som
de foregaende talarna har sagt. Jag skulle tro, att bade de som tiHhor affars
livet och de som representerar den nationalekonO'miska vetenskapen kommer pi!
ungefar samma tankar, nar de ser den budget som nn ar framlagd. Jag tror
visst, att finansministern har lagt ned ett stort arbete pa att haHa nere kostna
derna, oeh det ar kanske politiskt omojligt att komma langre, men jag skulle
iinda vilja saga har i Nationalekonomiska foreningen, att det som ar gjort inte
ar tillrackligt. Om vi jamfor oss Ined andra lander, som vi viH oeh har anIed
ning att jamfora oss med, tror jag att vi star i sarklass betraffande statsutgif
ternas okning ar efter are Har maste man forsoka skapa nagon enighet for att
atminstone stoppa utgiftsokningen oeh heIst reducera utgifterna.

Finansministern talade om arbetslosheten, och den utgor ett problem SOln vi
alIa vill forsoka losa, men hur skall vi gora det? Jag kan inte neka till att
finansministern enligt min mening ser ratt yiligt pa problemet. Jag tycker oeksa
att han tog ganska Hitt pa fragan om st.atens upplaning. Jag aterkommer till
den saken i det foljande, fastan de b~da tidigare talarna har berort samma
amne, men fragan ar sa viktig, att den ~nte kan behandlas ofta nog.

Vi ar nu inne i en avmattningsperiod, men sasom finansnlinistern sade ar
aterhamtningen i Amerika ganska pataglig. Avmattningen har varit och ar fort
farande mest kannbar vad betraffar ravaror och halvfabrikat oeh mindre betraf
fande konsumtionsvaror. Sverige ar elt ravaru- oeh halvfabrikatexporterande
land, men vi har all anledning att hoppas oeh tro, att det amerikanska uppsvinget
skall sprida sig aven till oss. Vi har hort att finansministern, nar han utarbetade
nasta ars budget, har stallt upp for sig tva uppgifter, som ar nagot olika. Den
forsta har samband med foljderna av reeessionen - jag viII inte anvanda ett
starkare ord, eftersom konjunkturnedgangen faktiskt inte ar oeh inte har
varit av nagon storre omfattning, atminstone enligt vad vi tyeker 80m har varit
med om kriserna i borjan pa 1930-talet och i borjan pa 1920-talet. Det har
emellertid uppstatt en viss arbetsloshet, men problemet kompliceras av att vi
kan hoppas pa en konjunkturuppgang i framtiden, vilken sasom finansminis
tern mycket riktigt har sagt kan medfora prisstegringar.

Vilken slutsats har nu finansministern dragit? J0, att hans universalmediein
skall anvandas, namligen okade utgifter och okade skatter. Vi kanner igen
medicinen - den rekommenderades pa sin tid 80m det Himpligaste medIet for
att bromsa en hogkonjunktur.

Inom affarslivet praglas dagens lage av att kOllkurrensen har skarpts vasent
ligt bade pa exportmarknaden oeh pa hemmamarknaden. Sasom finansminis
tern sade har vi har i Sverige i stort sett frili-stat importen, oeh utlandska varor
kan darfor saljas ganska fritt och konkurrera med var egna. Foretagens vinst.
marginal har sjunkit, oeh foretagen maste i dag noggrant prova samtliga kost
nader. Det ar i och for sig ingenting ont, men det gor att man blir kanske
annu mer kanslig for sadana saker som okar kostnaderna an man ar under en
hogkonjunktur. Loner, byggkostnader oeh skatter ar internationellt setl hoga



.A.RETS STATSVERKSPROPOSITION 13

i Sverige. l\tlanga varor lean, sasom jag tror aHa 80m har med produktion att
gora val vet, framstallas billigare i andra lander. Detta ar fran 8ysselsattnings
synpunkt ett allvarligt problem, 80m i hog grad fortj anar myndigheternas upp
marksamhet men som finansministern savitt jag kunde hora forbigick. I stalIet
foreslar han nagot som jag skulle viIja kalla Iappning och lagning vilket ofta
ar mindre ekonomiskt. Det ar svart att veta, om pengarna alltid gar dit dar de
bast behovs. Det ar ett system som mojligen kan forsvaras, om man raknar
Ined en kortvarig arbetsloshet, men som inte duger om nedgangsperioden blir
mera Iangvarig.

Utgiftsokningarna skall enIigt finansministern finansieras med okade skatter.
Foretagen fick 1955, en extra bolagsskatt, som tillkom for att bromsa hogkon
junkturen och son1 da sades vara tilIfallig men som tydligen far sta kvar aven
nu under Iagkonjunkturen. Finansministern niimnde om nagra andra i och for
sig valkomna men icke sarskilt betydande forandringar som ger ett intryck 
och det ar kanske deras storsta fortj anst - av att myndigheternas tidigare,
mahanda inte fientliga, men atminstone avoga installning nu har andrats nagot.

Jag vill har namna en sak, som vi naturligtvis ar tacksamma for, ehurn be
gransat tacksamma, namligen att uppskrivningen av varulagren till 40 procent
av marknadsvardet har uppskjutits pa ett are Jag formodar att uppskovet har
beviljats i syfte att stimulera till investeringar, och jag kan danor knappast
tanka mig att man nasta ar kommer att utkrava denna skatt. Det skulle dock
kannas tryggare, on1 nagon mera definitiv och Hlngfristig reglering kunde ske
pa denna punkt.

Jag kan pa sitt satt forsta fil1ansministerns resonemang, nar han foresHir
skatteokning. De foreslagna, i verkligheten ganska begransade utgiftsokning
arna for arbetsloshetsbekiimpning samt de stora utgiftsstegringar, som heror
pa tidigare riksdagsbeslut men vilkas finansiering stalldes pa framtiden, kom
mer att oka kopkraften, och han viII balansera detta med nya skatter. Men har
man inte anledning att ifragasatta, om detta verkligen kommer att leda till ett
uppratthallande av den ekonomiska balansen? For min del tror jag att folk,
trots skatteokningarna, i huvudsak kommer att hibehalla sin konsumtion Sll

lange andra utvagar finns, och med den penning- och statliga upplaningspolitik,
som bedrivits under de senaste aren, finns sadana mojligheter. Man komlner i
forsta hand att soka inkomstkompensation, d. v. s. loneokningar, och darnast
sannolikt att -minska sparandet. Var konkurrenskraft gentemot utlandet skulle
i sa fall ytterligare forsamras, och jag behover val inte har utveckla, vad det
skulle betyda. Jag kan darfor inte komma till nagon annan slutsats an att den
atgard, som i dagens lage ar den riktiga, icke ar skatteokning, utan en mera
Hingtgaende beskarning av statsutgifterna, sa att det blir plats for de utgifts
stegringar, som ar oundvikliga.

Jag skulle ocksa, fastan fragan tidigare har berorts, viIj a saga nagra ord om
upplaningspolitiken.

Finansministern hade ju avsett att bade under foregaende och under nu
lopande budgetar tacka en vasentlig del av kapitalutgifterna med skatter. Sa har
det ej gatt. Endast driftbudgeten har i det nannaste tackts pa sa satt, medan
kapitalbudgeten har finansierats med Ian. Dess storsta utgiftsposter ar som vi
vet finansiering av investeringar i statens affarsdrivande verk och i b08tads
byggande. Det ar fraga om i hog grad langfristiga investeringar, 80m borde
ha finansierats pa ett motsvarande satt, d. v. s. med langfristig upplaning. Sa
har skett endast till en mindre del, medan de storsta beloppen har upplanat8 pa
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kort sikt mot korta statspapper, som for var och en ar en likvid tillgang., Samti
digt som pengar bundits i langfristiga investeringar har a11tsa marknaden blivit
mer likvid. Dessa korta papper har till stor del kopts av bankerna, och alltefter
som staten ger ut pengarna flyter dessa in till bankerna. Foljden har blivit att
foretag och allmanhet kunnat oka sina tillgodohavanden hos affarsbankerna Un
der 1958 med inte mindre an 1.700 miljoner, och pengar pa banken, det ar
pengar!

"Sa lange konjunkturerna ar osakra, far kanske pengarna till stor del sta kvar
pa banken, men det ar sannolikt att de sa smaningom kommer i rorelse. Vid
en konjunkturuppgang kommer detta att ske fortare, och da uppstar fara
bade for var valutabehallning och for prisnivan. Detta upplaningssatt maste
forsvara eller kanske till och med omojliggora for riksbanken att skota sin
uppgift, namligen att bevara kronans varde.

Nar finansministern som motiv for en skatteokning anfor behovet av en
kopkraftindragning, skulle jag darfor viij a" invanda, att sa lange vi fortsatter
med vart nuvarande upplaningssystem kommer en skattehojning framstatt
verka som en kostnadsokande faktor och kanske som en .prisdrivande. For att
han skall na avsedd effekt, maste penning-, finans- och budgetp<>litiken sam
arbeta, dra at samma hall. Ett liknande resonemang som jag nu fort betraf
fande statens investeringar och upplaning galler, 1at vara i nagot mindre grad,
ocksa kommunala och enskilda investeringar:' For att vi skall fa ordning pa
forhallandena, maste kapitalmarknaden ge~, fri, sa att kommuner och enskilda
foretag aven far mojlighet att uppta langtt Ian.

Vart nuvarande upplaningssystem ar :en fortsattning pa 1940-talets rante
tankande. Man har velat halla den langl)': rantan lag - om sa behovts konstlat
lag. I dag skulle jag vilja ifragasatta, l;1ur underligt det "an kan lata, om, inte
denna politik haft till foljd att den korta rantan i stallet under senare tid
kommit att hallas konstlat hog~ atminstorte i det likviditetsUige som uppkommit;
den korta rantan, d. v. s. diskontot, har i dag ej helt den verkan som asyftats.

Jag har alltid talat for rantans rorlighet. Rantan bor lika litet haUas for
hog som for lag. Om staten pa ett enligt min mening riktigare satt skoter sin
upplaning och om kapitalmarknaden ges fri, kan jag i nuvarande lage ej se att
en diskontosankning yore riskabel. Men framfar alIt: vad som i "dag behavs
ar en utgiftsminskning och en rimligare finanspolitik.

Statsradet G. Strang: Det har inte varit sa sardeles provocerande inlagg
som mina meddebattorer har presterat, men bakom synpunkterna har legat
vissa tankegangar som gor att jag anda har behov av att· saga Dagra o~d.

Docent Faxentalade om att man skulle kunna pacificera likviditetsriskerna
genom en radikal omplac~ring av bostadslanen. Jag forutsatter att herr Faxen
inte hyser nagon tanke pa en radikal nedskarning av bostadsbygga~det. Vi
ar val anda overens om ~tt bostadsbyggand~t ar ett av de mest effektiv~ kon
junkturstimulerande medel vi har, dels darigenom att det haIler byggnads.
arbetarna sysselsatta och dels darigenom att verksamheten kraver mycket
material som tillverkas av svensk industri och att den falj aktligen ar import
snal. Jag kan inte forsta, vad man reeUt skulle vinna moo ensadan omlaggning,
om man alltsA utgar fran att bostadsbyggandet skall hallas vid d,en niva det
har i dag. Man vinner val ingenting reeHt genom att overflytta lanen, fran
staten till marknaden. Staten tjanstgor har egentligen bara som formedlare av
kapital. Det kan visserligen sagas att staten genom denna formedlingsverksam'.
het lyckats gora en del kort kapital tilllangt kapital, sasom framgick i nagot
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av diskussionsinliiggen,har, men det finns val i 'oeh for'sig ingen anledning
att vara ledsen over den saken. Det ar ju bara en teknisk fraga, om man skall
lata staten tillhandahalla ,pengarna eller om de skall tas ut pa marknaden. Det
skulle naturligtvis vara angenamare for finansministern om han slapp redovisa
detta upplaningsbehov i sin, ,statsverksbudget, men finansministrar ar ju inte
till for att ha det. angenamt.

Herr Faxen.sade vidare, att foretagarna ar besvarade ,av denmoderna finans
politikens ryekighet, som han uttryckte det. Det var battre forr i tiden, sade
han, nar man arbetade med dis~ontopolitiken oeh slapp den har ryekigheten.
Var inte det litet lattsinnigt t~lat? Riksbanken har .val aldrig varskott fore
tagarna om forandringar i diskontot sa att de pa forhand kunnat stalla sina
dispositioner i enlighet darmed. I ,,~ak har nog diskontopolitiken inneburit lika
obehagliga overraskningar for foretagsamheten som finanspolitiken har gjort.

Vad ar det for ovrigt 80m konstituerar overraskningen, oavsett om 'den or
sakas av finanspolitiken, elIer penningpolitjken? J0, det ar forandringarna i
konjunkturlaget.· Vi har inte nagon ekonomisk diktatur i det har landet, oeh
det ar manga irrationella moment som spelar in i vart av starka intresseorga
nisationer kanneteeknade ,samhiille., Jag betraktar det som omojligt att pa for
hand stalla upp nagot slags tabelI for konjunkturforandringar, oeh formod
ligen haller, herr Faxen med mig pa den punkten. D~rfor ar det en sekundar
fraga, om denhar ryekigheten, ar en foljd av penningpolitiska eller finans
politiska ingripanden. Jag' forslar inte finessen med, enc)J;nlaggning, men det
ar mojligt att herr Faxen kan ge mig en plausibel forklaring.

Jag gj orde faktiskt nagra anteekningar oeksa under forre riksbankschefen
Rooths iiilagg. Jag kan halla med honom om' alt vi har fo'rsokt lana mer
an, vad kapitalmarknaden har' medgivit. :Vi har haft en utpraglad hogkonjunk
tur under efterkrigstiden, da varlden har ropat efter den svenska ind~striens

produkter oeh da aktiviteten inom, det privata naringslivet har varit stor." Det
ar sj alvfallet att man i en' sadan situation kraver ,mer av kapital an vad kapital
marknaden kan astadkomma.

Herr Rooth sager att politikerna maste. borj a tanka om. Ja, "politikerna kan
ju'skyllasformyeket, men de ger anda ett ganska representativtutslag av vad
svenska folket tanker oeh onskar, framfor alIt nB:r politikerna, monstras infor
svenska folket tva ganger pa ett ar sa som har skett under 1958. Man maste
naturligtvis alltid gara en avvagning for att finna vad som ar praktiskt mojIigt,
vad'som sa att saga ar ingenjortekniskt mojligt pa samhal}sekonomiens omrade.
Den kompromiss som denna avvagning leder till ar naturligtvis inte tilIfreds
stallande yare sig for ekonomerna" elIer for politikerna - det sista kan jag
i varj e fall farsakra.

Har vi rad med en upplaning av den omfattning som vi haft hittills? Jag
forsokte saga i mitt forsta anforande att min uppfattning ar den, att vi har
rad med en viss upplaning, sa lange vara reala resurser racker till utan onatur
liga genomsIag pa prisutveekling oeh valutareserv. Vi har haft en overkonjunk
tur under vissa ar pa 1950-talet, oeh sakerligen hade det varit halsosammare
om konjunkturen varit mera dampad. Jag kan bara tala om den tid da jag
har svarat for finansens fogderi, men da har jag gjort vissa anstrangningar
for att dampa overkonjunkturen genom en totalbalansering av budgeten. Jag
har ront fasligt Hten uppskattning for dessa forsok nar jag infor oppositionen,
80m j u har till uppgift att kritisera mina atgoranden, har sokt redovisa de
bakomliggande bevekelsegrunderna. Jag skall vilIigt erkanna att vi har miss-
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lyckats med denna toltalbalansering. Delvis har konjunkturutvecklingen med
fort att det hogtsatta malet inte kunnat nas. ·Vi har sasom jag nyss sade
inte nagon nosgrimma pa de stora intresseorganisationer som praglar vart
ekonomiska liv, och vi skulle heller inte vilja satta pa dem en l'losgrimma.

Vi hade de forsta aren pa 1950-talet en utpraglad exportkonjunktur. Ingen
80m kanner till vad det kostar i arbetslon·er att producera t. ex. ett ton cellulosa
kan gora gaIlande, att nagon loneoffensiv var orsaken till de valdiga likviditets
forstarkningar 80m agde rum. Vi lyckades med overtalningens alIa mojligheter
- om jag skall vara arlig maste jag nog satta "overtalning" inom citations
tecken - forma de 8venska exportforetagarna att satta 800 a 900 miljoner
av dessa eXpOrtvinster pa ett konto i riksbanken for att ha dem till samre tider
i stallet for att anvanda dem till okade investeringar just nar fortj ansterna var
skyhoga och livet lekte. Under de senaste aren har de nu kunnat anvanda dessa
lconjunkturutjamningsmede1, vilket har varit av utomordentligt yarde.

·Man kan inte begara av intresseorganisationernas foretradare att de skall
lagga pannan i djupa vecka naT de far hora de farhagor som vi uttalar har
·i kvall och att de skall avsta fran att ta ut lonehojningar som de faktiskt har
mojlighet att ta ut. Foretagarna har heller iute velat ga med pa ett stopp i
produktionen genom strejker och blockader· under de har aren, utan de har
garna betalat hogre loner. Detta har lett till en monetar expansion i vart
land under de gangna aren. Jag tycker bilden inte ar fullstandig darest man
inte konstaterar den saken.

Nar bankdirekt8r Wallenberg analys¢rar mina och mina medarbetares f<ir..
sok att pruta pa anslagen, sager han at! det 80m har gj orts inte ar tillrackligt,
och han gillar sj alvfallet inte att jag griper till den dar "universalmedicinen":
okade skatter. Om jag fattade herr Wallenberg ratt menade han att skatte..
okningar kan anvandas i en hogkonjunktur for att dampa .en alltfor stor efter
fragan men att de ar malplacerade i dagens lage. Jag har hort den synpunkten
foras till torgs av kanda nationalekonomer - som dessutonl ar ahorare till
kvallens diskussion - och darfor ligger det nara till hands att jag forsoker
motivera min syn pa den har fragan.

Det ar nog en allmant erkand uppfattning, att man i ett lage, 80m praglas
av inflationsbetonad konjunktur inom alla hranscher, bor satta in en kon..
junkttirdampande beskattning, men konjunkturbilden ar for narvarande inte·
sa dar enhetlig och euke!' Vi har en del klart expansiva sektorer; vi har andra
omraden - jag namner 80m exempel skogsindustrien och textilindustrien 
dar nedgangen ar pataglig. Jag skulle aldrig falla pa den tanken att en ny
skatt, som kanhanda hlir erforderlig, skulle tas ut med motivering att over..
efterfragan maste oskadliggoras. Pengarna skall till varje krona slappas ut igen,
pa de sektorer dar nedgangen just nu ar pataglig och dar statliga insatser er
fordlias. Man bor ha klart for sig att vi har extra kostnader - nannare 600
miljoner for arbetslosheten. Mycket talar for att vi kommer att fa stora kost
nader for arhetslosheten ocksa under nasta budgetar - tillat mig forutskicka
att det blir mellan 400 och SOD miljoner. Dessa pengar maste staten ta in,
och de bland vara broder och systrar som har arbete och darmed en viss for
maga att avsta fran sina inkomster maste avsta dem till de mera olyckliga
broder och systrar som har drabbats av arbetsloshet. Detta m?tiv for en skatte
hoj ning ar helt skilt fran det traditionella motivet, att oka beskattningen i syfte
att oskadliggora kopkraft. Nar vi talar om skattehojning i dag ar bevekelse
grunderna helt andra an under en hogkonjunktur.
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Bankdirektor Wallenberg sager vidare, att den svenska skattepolitiken for
Svarar var stallning i den internationella konkurrensen 'pa varldsmarknaden.
Jag fann i inlaggen har sj alvfallet en kritik mot den forda politiken sasom
naringsfientlig - nu ar det jag som anvander de starka orden, eftersom mina
motstandare var nog hansynsfulla att inte anvanda dem - men man kan
se mera objektivt pa laget nar man gor internationella jiimforelser. Jag haller
mig till de data som samlas in av Organisationen for europeiskt ekonomiskt
samarbete, oeh jag gor all reservation for osakerheten i internationella siffer
serier. Om jag ser pa produktionsutveeklingen fran 1957 till 1958 finner jag
- inte till nagon skadegladje, utan med ett beklagande - att vi inte sitter
ensamma i den rankiga oeh Hiekande baten. Manniskorna tyeks overallt av
nagon oforklarlig anledning ha tappat sugen. Man har blivit pessimistisk oeh
forsiktig, man anvander de befintliga ravarulagren oeh ar radd for att 'kopa
nytt. PA sa satt uppstar depressionens alla karakteristiska kanneteeken. Jag
har ibland tillatit mig saga, att det kanske inte alltid ar reella orsaker till en
uppgang eller nedgang i konjunkturen, utan att konjunkturvaxlingarna i stor
utstrackning beror pa nagonting sa diffust som att manniskorna troT det ena
eller det andra, oeh sa praglar denna tro hela den kommande utvecklingen.

Under det gangna aret har' industriproduktionen nedgatt, i Belgien med 6
procent, i Finland med 6, i Nederlanderna med 1, i Norge och Storbritannieri
med 2, i Nordamerikas forenta stater med 7 procent. Industriproduktionen
i Sverige ligger ungefar vid plus' minus' noll enligt OEEC-statistiken.

Vi behover salunda knappast skammas vid en internationell jamforelse. Med
tanke pa att olika politiska meningsriktningar svarar for ledningen av de har
uppraknade landerna foruts-atter jag att det tillampas manga olika metoder oeh
principer for behandlingen av foretagsamheteIi och av medborgarna i deras
egenskap av skattebetalare, men pa nagot underligt satt hamnar rnanga andil
pa minussidan.

Jag viII ur sanlma kalla redovisa oeksa en sifferserie for beskattnillgen. Jag
tycker det ar riktigast att redovisa en stats skatteintiikter i forhallande till
landets nationalprodukt. Skatterna kan vara direkta och indireka. Vart land
toppar den internationella tabellen nar det galler direkt beskattning oeh intar
en bottenplats nar det galler indirekt beskattning - jag sager det rent en
passant. De SOln kommer framst nar det galler att pressa befolkningen med
skatter oeh socialforsakringsavgifter ar Vast-Tyskland. Pa andra plats i denna
tabell efter V.asttyskland kommer Osterrike, darefter Frankrike, Nederlanderna
samt Sverige och Norge, strax foljda av Storbritannien

I den man man skall tro pa internationella sifferserier utg.or detta en denlenti
av pastaendet, att svenskarna skulle vara alldeles speciellt hart skattetyn.gda.
Jag gladde mig i viss utstrackning nar jag liiste en artikel i senaste numret
av Affarsvarlden, dar en kand och erkand ekononl skriver: "De SOin har det
svart i dag ar inte skattebetalarna i gemen. Dessa har ju under mycket jamnler
over skattehordan tvartom visat sig ha rad med bilar, resor, televisionsappara
ter oeh mycket annat, 80m langt ifran hor till livets nodtorft, i en mycket
storre utstrackning an bara for nagra ar sedan. Svart har i stallet vissa mino
ritetskategorier. Daribland far Inan viiI oeksa inrakna de arbetslosa.." Jag' ar
helt overens med professor Dahmen om den konklusionen.

Det finns vissa andra mojligheter att gora j amforelser pa fo'retagsbeskatt
ningens omrade. Aven har far man kanske revidera den dar populara upp
fattningen om den svenska statens ovanlighet gentemot foretagarna, onl man
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ser bolagsskatt, avskrivningsregler oeh varulagervarderingsregler i ett samman
.hang. Det·ar klart att den .extra bolagsskatten ar en olustig foreteelse for
den svenska foretagarvarlden. Den infordes under en hogkonjunktur med den
motivering som bankdirektor Jacob Wallenberg alldeles korrekt- har redovisat.
Den borde foljaktligen - menar man - i. konsekvensens namn avvecklas
'snarast moj ligt.

Ja, fraga ar, om bankdirektor Jacob Wallenberg oeh jag - vi som' var
med pa.1930-talet - viII betrakta dagens konjunkturHige som en .verklig de
·pression.. Dessutom innehar ju skatten trots allt ett visst inkomsttillskott for
statskassan, oeh en finansminister kan aldrig .lata bli att snegla at den aspekten
nar han diskuterar skattefragor. Men vi har anda sagt oss att den ena pinnen
efter den andra till slut kan knaeka kamelens rygg, aven om kamelen ar lika
frisk oeh livskraftig som det svenska naringslivet. Vi. har darfor tillatit oss
att tidigare deklarera, att den extra bolagsbeskattningen bOT forsvinna den
.dag da en allman tjanstepensionering, baserad pa premiebetalning fran fore
tag~n, blir genomford. Visserligen skaU premierna egentligen betraktas 80m
lontagarnas pengar, efters.om lontagarna '.inte kan ta ut lika stora lonehoj
ningarsom de eljest skulle kunna gara, efter en pensionsreform, men detkan
ju tankas att. foretagsamheten oeksa far sHippa till nagot i detta sammanhang
- det ar en fraga som till slut far. avgoras vid forhandlingsbordet. I ett sa
dant .. lage bor. det vara aktuellt att. avskaffa den extra b.olagsskatten utan att
det behover rads vare sig utpraglad.hogkonjunktur eller utpraglad lagkon
junktur. I dag kan vi inregistrera. den ~or. regeringen gUidjandeuppgiften, att
det finns viss mojIighet att genomfora tjanstepensioneringen utan att behova
lita till lottens hj alp. Jag h()ppas darfor att ~en extra bolagsskatten. kan
ses fran en a.nnan synpunkt nar bankdirektor Wallenberg oeh jag om Gud vill
traffas har nasta ar. .~. .
. Bankdirektor 'Wallenberg gjorde allra'sist det for manga av ahorarna
J~hoekerande pastaendet, att vi kan gladj a svenska folket .med en diskonto
sankning, om vi bar~ far en andring av den statliga upplfuiingen oeh .far en
fri kapitalmarknad. Det var en djarv oeh intressant slutsats, men jag ar" inte
.beredd att klappa handerna. Kanhanda ar det anda inte ett sa enkelt samband
mellan orsak oeh verkan i detta fall. I det har liiget finns det nog .s'il myeket
annat - bI. a. en relativt svag finanspolitik ~ som gor att man 'har anledning
att vara forsiktig med lattnader p~ det penningpolitiska omradet. Det ar ju
en odets ironi att jag skall behova saga det till bankdirektor .Wallenberg.

F. Riksbanksehefen I. Booth: Jag skall inte ga in pa riktigheten eller orik
heten i de internationella j-amforelser som finansministern' gj orde, men de
foranleder mig att gora en annan internationell jamforelse, som kanske kan
vara av nagon betydelse i det ha'r sammanhanget, na·mligen hur de olika
staterna i vastra Europa skoter sina finanser.

Norge, som oeksa sedan lang tid har en socialdemokratisk regering, for en
helt annan finanspolitik ·an Sverige. Norge har for litet kapital oeh lanar dar
for i utlandet - i Amerika, En.gland, Holland oeh Sverige - allt vad landet
behover for att bygga ut sina industrier oeh sin sjofart. Danmark har 80m
bekant fort en utomordentligt hard oeh forsiktig penning- oeh finanspolitik.
Vissa ar har finanspolitiken inte varit lika bra, men den har sedan blivit battre.
I England var den statliga utgiftspolitiken litet far genti! 1957, oeh darfor
har man varit forsiktigare under 1958. Fraga ar, om ·man kan vara lika for
siktig under valaret 1959~'
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Vi kan ocksa se pa Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz, Osterrike och Italien
- overallt i Vasteuropa finner vi Hinder som tillampar en helt annan finans
politik an Sverige. Frankrike utgor i viss man ett undantag, men Frankrike
har fortfarande krig.

Jag anser det vara av betydelse att det gores Idart for de narvarande, att aHa
internationella jamforelser inte utfaller till Sveriges fordel.

Statsradet G. Strang: Det vare mig fjarran att pasta, att vi skulle vara sa
skickliga, att alla internationella jamforelser skulle sla val ut for oss. Dessvarre
eller dessbattre ar det inte alltid sa. Emellertid maste finanspolitiken ses mot
bakgrund av ambitionerna att driva en aktiv sysselsattningspolitik. I Sverige
ar vi i stort sett eniga om att lamna en aktiv och effektiv hjalp till arbetslosa.

Jag sade i mitt inledningsanforande, att vi till nods kan acceptera den arbets
loshet vi har i dag, med hansyn till att januari val ar arets samsta manad. Jag
vill gora en j amforelse mellan arbetsloshetssiffrorna i vissa lander och talar
da om den procentuella arbetslosheten, vilket val ar det roest adekvata, aven
om det naturligtvis kan ligga en felkalla i att man inte overallt tillampar
samma metoder for att mata arbetslosheten. I bade Vasttyskland, Osterrike,
Forenta staterna, Nederlanderna, Danmark och Belgien har man en langt stone
toleransgrad nar det galler arbetsloshet an vi hare

Jag formenar att de har bada foreteelserna far ses som kommunicerande
kaT!. Om man anser sig bora tolerera en hogre arbetsloshet, da kan man ocksa
iakttaga en storre grad av aterhallsamhet i statsfinanserna.

F. Riksbankschefen I. Rooth: Den jamforelse jag talar om avser vasentligen
de ar dA det icke fanns nagon arbetsloshet.

Ord/Branden: Innan vi skiIjs at viII jag uttrycka athorarnas tack
samhet mot de arade talama och aven uttrycka den forhoppningen,
att talarna sjalva har haft llagot utbyte av den verserade diskussionen.

Vi ar sarskilt tacksamma for att herr statsradet har velat gora oss
den aran aven i ar och for hans vanliga Iofte att vi nasta ar skaII fa
se bade honom och bankdirektor Wallenberg hare
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Ordforande: Professor E. Lin d a h 1

Ohligatoriets pensionsfond

Docent Karl-Olof Faxen

Jag vet inte om den yttersta orsaken till att pensionsfragan blivit
en sa dominerande politisk stridsfraga ar att soka i de politiska for
hallalldena just nu eller i fragans vikt och betydelse. Manga av de
andra forandringar, som skett under senare decennier, hal' sakerligen
varit av storre betydelse an de forandringar pa pensionsomradet, som
nu diskuteras. Som exempel kan jag namna skolvasendets utbyggnad
och omvandling. Till skillnad fran pensionsforhallandena har dessa
forandringar emellertid skett stegvis. Man hal' kunnat bygga varje
steg pa erfarenheterna av tidigare atgarder. Nar det galler pensio
nerna stalls vi daremot infor att pa en garig besluta en vasentlig struk
turforandring och det ar kanske detta som vallat stridens hetta. Det
forhallandet att en pensionering enligt fordelningsprincipen maste
grundas pa en hel nation som forsakringskollektiv begransar starkt
mojligheterna' att ga fram stegvis - i stallet maste existerande pen
sionsanordningar avbrytas pa en gang och definitivt ersattas med ett
nytt system.

Pensionsfragan kan uppdelas i tva delar, vilkas inbordes samman
hang inte ar oupplosligt. Den ena delfragan ar inkomstoverforingen
fran de aktiva till aldringarna, en omfordelning av ungefar 10 <70 av
nationalinkomsten. Den "andra fragan ar fondbildningen. loch for sig
kan man genomfora en inkomstfordelning av detta slag utan nagon
fondbildning och man kan ocksa lagga upp en fond utan att sa att saga
ta pensionsfragan som motiv for detta.

De pensionsanordningar, som finns i dag ar i stor utstrackning ba
serade pa premiereservtekniken. Detta hal' lett till en betydande fond
bildning bade i pensionsanstalter av SPP:s typ och i pensionsstiftelser
inom foretagen. Denna fondbildning har kommit att fa ett betydande
inflytande pa kapitalmarknadens struktuT och omfattning samt pa
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betingelserna for foretagens finansiering. Forandrade former· for pen
sioneringen paverkar harigenom finansieringsforhallandena oeh far
darigenom ell genomgripande betydelse aven pa andra omraden an
det soeialpolitiska.

I enlighet med rubriken for kvallens foredrag skall jag inte nar
mare berora hur pensionerna ar tankta att utga enligt forslaget till
lagfast tillaggspensionering, sadant det foreligger i det till lagradet
remitterade propositionsutkastet. Jag skall heller inte berora fragan
om hur avgiftema kan komma att paverka inkomstbildningen, utan
jag skall begransa mig till fondbildningen oeh de problem som hanger
samman med denna.

Det ar da viktigt att till en borjan shl fast att det foreslagna pen
sionssystemet i princip ar ett fordelningssystem, som rent forsakrings
tekniskt inte kraver nagon fondbildning aIls. Ett renodlat fordelnings
system arbetar efter vad man skulle kunna kalla: "pay as you go"
prineipen. Intakterna under aret a1" inte hogre an att de natt oeh jamt
racker till for att tacka de under aret utgaende pensionerna. Motivet
for den fondbildning som foreslagits l ar al1tsa iute av forsakringstek
nisk art, utan ligger helt pa det samhallsekonomiska planet. Syftet
med fondbildningen ar att motverka ett vantat sparandebortfall. Fond
uppbyggnaden kan bade okas oeh:' minska.s godtyckligt utan att detta
paverkar.systemets formaga att utge de utfasta pensionerna. Pensions
avgifterna utgar ju pa grund av l'agstiftning, oeh skulle inkomstema
inte racka till, kan riksdagen alltid hoja pensionsavgiften.

Alldeles speciellt ar det obligatoriska pensionssystemet enligt for
delningsprincip inte beroende av att fa ranteinkomster av viss storlek
for att kunna infria sina forpliktelser. Skulle ranteinkomsterna inte
facka till, ar det endast for riksdagen att hoja avgifterna. Hogre rante
inkomster for pensionssystemet an vad som beraknats kan anvandas
for avgiftsreduktion eller for forbattring av formanerna eller for
hogre fondbildning an som fraIl borjan avsetts.

Helt annorlunda ar det i ett premiereservsystem. Dar utgor fond
bildningen och kravet pa forrantning av fondmedlen rent forsakrings
tekniskt sett en integrerande del i pensionssystemet. I ett premiere
servsystem bygger man upp tillgangar som skall vara tillrackliga for
att svara mot de forpliktelser, som systemet atagit sig just mot de for
sakringstagare, for vilkas rakning premierna hal" inbetalts. Systemet
ar for sin funktion inte beroende av riksdagsbeslut om premiernas
hojd for framtida generationer. loch med att en viss forsakringstagar
grupp under en viss tid hal" betalt in premier, hal" de erhallit civil
rattslig fordran pa forsakringssystemet, som maste motsvaras av fon-
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def for att systemet skall vara solvent. Nagra sadana civilrattsliga
forpliktelser finns inte i ett fordelningssystem och de kan heller inte
uppkomma genom fondbildning, sa lange systemet ar baserat pa for
delningsprincipen.

Ett premiereservsystem kan anknytas till en oppen population,
under det att ett fordelningssystem kraver ett fast forsakringskollektiv.
Detta betyder att forsakringsverksamheten och fondforvaltningen pa
ett naturligt satt kan decentraliseras i ett premiereservsystem. Det
kan byggas upp skilda forsakringssystem for olika grupper av foretag
eller for olika naringsgrenar. En pensionering enligt premiereserv
system kan ombesorjas av ett antal, pa vanlig foretagsekonomisk bas
konkurrerande forsakringsforetag, som ackvirerar inom olika omra
den och med olika metoder.

Ett fordelningssystem daremot maste byggas pa ett fast kollektiv,
i praktiken en nation. Flyttningarna mellan olika lander ar atminstone
annu sa lange - innan integrationsstravandena i Europa satt djupare
spar i arbetsmarknaden - av sa pass begransad omfattning, att de
inte vallar allvarliga storningar for ett antal pa nationell bas arbetall
de fordelningssystem. Daremot kan man knappast tanka sig skilda
fordelningssystem for skilda Ian i Sverige. Dartill ar den inrikes om
flyttningen for store

Slutsatsen av detta ar for det forsta:
att en fondbildning i anslutning till ett fordelningssystem maste bli

centraliserad pa ett heIt annat satt an inom ett premiereservsystem,
oeh for det andra

att fondbildningens storlek inte kan beraknas pa forsakringsmate
matisk grund utan blir beroende av fran tid till annan fattade sar
skilda beslut.

Man kan exempelvis tanka sig att fonden under en viss period kan
komma att minska, t. o. m. minska ratt avsevart, under det att den
okar relativt snabbt under andra perioder. Exempelvis har fonden
inom det fordelningssystem, som tillampas i USA, minskat en del
under de bagge sellaste aren pa grund av att man underskattat kost
naderna for de formansforbattringar, som genomfordes ar 1956. Efter
de betydande avgiftshojningar, som genomforas i ar och nasta aI',
vantas emellertid inkomsterna komma att stiga kraftigt oeh mojliggora
en stark fondbildning. Fragan om fondbildningstakten och syftet med
fonduppbyggnaden blir mot denna bakgrund den eentrala i hela fond
diskussionen. Skall vi i anslutning till en obligatorisk pensionering en
ligt fordelningsprineip efterstrava en fondbildning av sadan storlek,
att den ersatter alIt det sparande som annars hade kommit till stand
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i premiereservfonder av olika slag? Eller skall fondbildningen i elt
fordelningssystem begransas till en buffertfondmed funktion att over
brygga sadana fluktuationer i systemets in- oeh utbetalningar, som be
ror pa konjunktursvangningar eller tillfalliga forskjutningar i befolk
ningsfordelningen?

Skulle utvecklingen pa pensionsomradet fa fortsatta fritt utan stats
ingripanden, visar erfarenheterna fran andra lander att en mycket be
tydande del av de totala invest.eringarna kan vantas bli ..finansierade
med pensionsfondsmedel. Stravan efter tryggad forsorjning pa alder
domen ar ett viktigt sparmotiv. Exempelvis vantas de privata pensions
fonderna i USA vaxa fran drygt 10 miljarder dollars ar 1950 till
drygt 45 miljarder ar 1960 oeh nara 80 miljarder dollars ar 1965.
Denna utveckling valltas komma att intrada vid sidan av den allmanna
obligatoriska pensioneringen i USA, som emellertid ifraga om sin
niva narmast ar jamforbar med den svenska 'folkpensionen och som
darfor lamnar betydande utrymme for privata kompletteringar.

I vart land kan man inte rakna med en tillnarmelsevis motsvarande
lltveckling av privata kompletterings.anordningar till den foreslagna
obligatoriska tillaggspensioneringen, oeh fragan blir da: skall man
efterstrava att i anslutning till peI)sionssystemet bygga upp en fond,
motsvarande den annars vantade okningen av privata pensionsfonder?

En enkel kalkyl visar att en c~ntral fondbildning av denna stor
leksordning maste komma att bli 'utomordentligt omfattande. Skulle
man verkligen ga in for att i en central fond samla alIa de sparmedel,
som nu hopsamlas pa skilda hall for att trygga aJderdomen for skilda
kategorier, far denna fond en stallning pa var kreditmarknad, som
saknar motsvarighet i vart land. Vi saknar alIa erfarenheter ifraga om
plaeeringsmojligheter oeh plaeeringsteknik betraffande en institution
av denna storleksordning.

InfoI' detta perspektiv ar det naturligt att fraga sig om det inte
finns andra mojligheter att kompensera for det uteblivna sparandet i
privata pensionsinrattning&r' av olika slag.

I 1957 aI'S pensionskommittes fondpromemoria diskuteras tre moj
ligheter att kompensera sparandebortfallet, namligen dels en overba
lans-ering av statens budget, dels en allmant sparstimulerande ekono
misk politik och dels fondbildning inom ramen for pensionssystemet.
Om vi jamfor overbalansering av budgeten med fondbildning, sa kan
det vara pedagogiskt att betrakta pensionsavgifterna inom ett fordel
ningssystem, i den man de overskjuter vad som kravs for att betala
utgaende pensioner, som en form av beskattning. Om vi ser det hela
ur inkomstbildningssynpunkt - oeh alltsa ser bort fran formogenhets-
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aspekten - blir budgetoverskottsaltemativet oeh fondbildningsalter
llativet likvardiga. Mojlighetema till privat konsumtion begransas i
lika grad i bagge alternativen, i det ena fallet genom pensionsavgifter
i det andra fallet genom skatter, oeh mojligheter till privata investe
ringar skapas i lika grad i det ena alternativet genom utla.ning fran
fonden oeh i det andra alternativet genom en amortering av statsskul
den, varigenom medel i banker oeh andra kreditinstitut, som nu ligger
bundna i statspapper, skulle frigoras. Dessa medel skulle kunna an~

vandas for utlaning till enskild industri, handel, hantverk, jordbmk
oeh andra naringsgrenar i stallet for utlaningen fran pensionsfonden.

Fragan om fondbildning eller inte fondbildning redueeras - om
den ses ur denna begransade aspekt - till hur man villatt skatte
systemet skall se ute Ar det lampligt med en speeialskatt pa personer i
vissa aldrar, narmast mellan 18 oeh 67 ar, som utgar i formav en
arbetsgivaravgift med en enhetlig proeentsats pa alIa loner oeh motsva
rande inkomster av forvarvsarbete, eller ar en annan skatteform lamp
ligare, t. ex. en allman varubeskattning? Valet mellan fondbildnings
linjen oeh budgetoverskottslinjen blir harigenom till sist en fraga om
hur man viII att skattesystemet skall se ut pa langre sikt. Detta ar en
svar fraga, som jag maste lamna i och med att jag pa detta satt har
stallt den.

Om vi darefter }amfor fondbildningsalternativet med de alternativ,
som bygger pa en allmant sparstimulerande ekonomisk politik, alltsa
en kapitalbildning i enskild hand i stallet for kapitalbildning i eentral
form, hos staten eller hos en pensionsfond, blir problemet betydligt
mer komplieerat.

For det forsta blir det fraga om hur hog kapitalbildning, som egent
ligen ar onskvard. Eftersom man genom kollektiva beslut, .om pen
sionsavgifter eller om skatter, kan paverka investeringskvotens hojd
pa ett mer direkt satt an genom en allmant sparstimulerande ekono
miskpolitik, kan vi inte undga fragan om avvagningen mellan inves
teringar oeh konsumtion.

For det andra ar det fraga om investeringamas inriktning. Vilken
typ av investeringar skulle framfor alIt gynnas av den ena eller den
andra vagen att motverka sparandebortfallet?

Nar det galler den forsta fragan, investeringarnas omfattning, kan
man kanske pavisa en viss opinionsforskjutning under senare ar be
traffande investeringarnas betydelse for framatskridandet. Medan
man tidigare pa ett kanske nagot onyanserat satt satte likhetstecken
mellan stor investeringskvot oeh snabbt framatskridande, ar man nu
mera benagen att soka en storre andel av framatskridandets orsaker
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i teknisk utveekling, organisatioll~. "den manskliga faktoI'n",' "Horn
dalseffekten" eller vad man ntl kallar det for, oeh lagga motsvarande
mindre vikt vid investeringarna. Mall uppfattar saken narmast sa,
att investeringar av en viss omfattning ar nodvandiga for att mojlig
gora framatskridande av en viss storlek, men att takten i framatskri
dandet pa langre sikt ytterst bestams av andra faktorer an investe
ringarna, oeh att alltsa marginella tillskott till investeringar utover
en viss niva gel" en forhallandevis lag avkastning.

Om detta ar riktigt, bor malet bli att uppratthalla en investerings
kvot, som svarar mot en av andra faktorer bestamd takt i framat
skridandet, men inte att forsoka att genom atgarder av olika slag
oka investeringskvoten over denna niva. Om denna slutsats aeeepteras,
blir nasta fraga: Hur skapas realt utrymme for investeringar av denna
omfattning, oeh vilken roll spelar forandringar i enstaka delar av
det totala sparandet? Vilken roll spelar forandringar i det personliga
sparandet, i foretagssparandet oeh i det offentliga sparandet? AI' det
sa att forandringar i en av dessa sparandekomponenter pa kOltare
eller langre' sikt mer eller rnindre automatiskt kompenseras genom
forandringar i andra komponenter, ,'sa att det totala reala utrymmet
for investeringar forblir oforandra;t? Eller ar det tvartom sa att det
personliga sparandet, foretagssparandet oeh det offentliga sparandet
ar sjalvstandigt bestarnda val" for sig, oeh att deras summa saledes
bestamrner investeringarnas storlekt

Det personliga sparandet bestams rnahanda vasentligen ,uv andra
faktorer an behovet av investeringar, i varje fall investeringar inom
foretagssektorn. Men nar det galler det offentliga sparandet oeh fore
tagssparandet kan det inbordes beroendet under vissa betingelser vara
betydelsefullt.

Enligt en extrem uppfattning skulle foretagssparandet vara en rest
post. En minskning av det offentliga sparandet vid oforandrade in
vesteringar skulle leda till en okning av foretagssparandet, vilket i sin
tur skulle leda till overefterfragan pa arbetskraft oeh risk for infla
tion. En okning' av det offelltliga sparandet - oeh vi kal1 i detta
sammanhang betrakta sparandet inom en pensionsfond sorn analogt
med offentligt sparande - skulle pa motsvarande satt leda till en
dampning av overefterfragan pa arbetskraft men inte till sysselsatt
ningssvarigheter. Foretagens verksamhet skulle enligt denna uppfatt
ning fortga ungefar oforandrad aven vid en vasentligt lagre niva for
foretagssparandet. En vasentligt storre del an hittills av foretagens
investeringar skulle lanefinansieras, oeh en myeket stor del av dessa
okade Ian skulle, om den offentliga sparandeokningen ligger i en
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pensionsfond, komma fran denna. Denna syn pa foretagssparandet gar
narmast tillbaka pa den s. k. "windfall-profit" teorin for foretags
vinsterna. Foretagsvinsterna uppfattas som i huvudsak ieke planerade~

ieke forvantade tillskott till inkomsterna, vilka konstateras ar for ar
i efterhand, men som ieke paverkar handlandet eftersom de ieke in
gar i foretagens kalkyler for kommande are

Onl foretagssparandet daremot ar sjalvstandigt bestamt av andra
faktorer an de totala investeringarna, det offentliga sparandet oeh
det personliga sparandet, t. ex. foretagens behov av konsolidering i
forening med de vaxande kapitalansprak som teknikens oeh organisa
tionens utveekling staller, maste en okning av det offentliga sparandet
myeket snart leda till sysselsattningssvarigheter. En fondbildning
maste da, om sysselsattningen skall vidmakthallas, motverkas genom
underbalanserillg av budgeten, under det att betingelserna for fore
tagens finansiering ieke forandras jamfort med nuvarande forhallan
den. Relationen mellan sjalvfinansiering oeh lanefinansiering rubbas
icke.

Har finns, som jag antytt, utrymme for skilda uppfattningar, oeh
1957 ars pensionskommitte har inte kunnat bygga sina resonemang
pa att nagon av de nyss skisserade hypoteserna ar riktig. I staJlet
har man inriktat sig pa att finna sadana institutionella former, att
pensionsfonden inte hindrar en framtida anpassning i den ena eller
den andra riktningen, alIt eftersom utveeklingen visar att den ena
eller den andra uppfattningell om foretagssparandets natur oeh reak
tionssatt ar den riktiga. Kommitten hal' saledes efterstravat en sa
flexibel fondkonstruktion som mojligt.

Sa langt fragan om sparandets sammansattning: hur en fondbild
ning kan komma att paverka sparandets fordelning pa olika sektorer,
oeh speciellt forhallandet nlellan foretagssparande oeh offentligt spa
rande. Men sparandet paverkas aven av andringar i beskattnings
reglerna oeh i rantan. Vilka mojligheter finns det i praktiken att
kompensera det bortfall av sparmotiv, som den obligatoriska pensio
neringen maste innebara, genom atgarder pa detta.omrade?

Ja, den allmanna uppfattningen har ar val den att en hogre ranta
pa langre sikt leder till ett storre enskilt sparande oeh alltsa vid ett
givet investeringsprogram ett motsvarande mindre behov av offentligt
sparande. I enlighet harmed anses det att -en lagre grad av progres
sivitet i den totala personliga beskattningen, som innebar att rantan
pa sparmedel blir hogre, raknat netto efter skatt, leder till ett storre
sparande. Vidare bor rimligtvis en forskjutning av det totala skatte
tryeket i riktning fran kapitalillkomster till arbetsinkomster verka
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okande pa sparandet. En skatt pa loner och andra inkomster av for
varvsarbete skulle saledes ur sparandesynpunkt vara att.foredra fram
for en allman inkomstskatt eller en allman varubeskattning. Men aven
om dessa orsakssamband erkannas, blir det till sist en avvagnings
fraga, vilken vikt som skall tillmatas sparandesynpunkten vid llt
formningen av rantepolitiken och skattepolitiken och vilken vikt som
skall tillmatas andra onskemal.

Nar det galler foretagsbeskattningen torde den allmanna uppfatt
ningen vara den, att en skatteform, som innebar en jamforelsevis
hard beskattning av foretagsagarnas konsumtion, men en jamforelse
vis lag heskattning av sadana foretagsillkomster, som sparas direkt i
foretagen ar agnad att oka det totala sparandet. Sadana skatteformer
kan ocksa vara onskvarda ur synpunkten att stabilisera sysselsatt
ningen inom foretagen vid vaxlande konjunkturer. Enligt mangas upp
fattning ar det dock en betydande nackdel med dessa skatteformer,
att de i mycket hog grad drapbar de expansiva foretagen och narings
grenarna och endast i mindre grad de dmraden, dar vinsterna ar laga.
VI' strukturrationaliseringssynpunkt. anser manga det darfor vara
onskvart med andra former av foret~gsbeskattning.

Nar man bedomer en allmant ~parstimulerande ekonomisk politik
som en vag att ersatta sparandebortfallet vid en allman pensionering,
far man inte glomma, att alIa dessa olika sparstimulerande atgarder
samtidigt hal" politiskt viktiga konsekvenser i andra hanseenden och
att de av den framtida opinionen kommer att hedomas framst ur
dessa andra aspekteI'. Genomforandet av pensionssystemet represen
teral" en struktul"forandring, som inte kan aterkallas, under det att
de ekonomiskt-politiska iitgarderna pa sparandets omrade kan for
andras i framtiden, allteftersom den politiska opinionen svanger.

Nar 1957 aI'S pensionskommitte som vi vet enats om att for en
forsta femal"speriod forord·a fondbildning som ett medel att motverka
sparandebortfallet, far detta ses mot bakgrullden av en bedomning
av det aktuella laget. Bland a~nat val" kanske utgangslaget ifraga
om den statliga budgeten vid tiden for promemorians avgivande inte
det basta for ett genomforande av budgetoverskottslinjen, och det
hal" inte hlivit hattre sedan dess. Man hal" vidare haft att beakta
en rad overgangssvarigheter vid starten. Men vad man enades om
val" endast fonduppbyggnaden t. o. m. a1" 1964. Pensionsfonden hlir
i borjan av ar 1965 omkring 5 miljarder kronor, under det att stats
skulden i dag ar 20 miljarder oeh a££arsbankernas inlaning 16 mil·
jarder. Dell fond, som kommitten i forsta hand behandlat, ar ganska
blygsam i jamforelse med 60-miljardersfonden i pensionsberedningens
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betankande. Om fondbildningen skall fortsatta efter 1964 eller ej
kommer att bli beroende av framtida omprovning. Forsakringstekniskt
finns det ingenting som hindrar att fondbildningen avbrytes. Man kan
vid mitten av 1960-talet mycket val komma att foredraga andra vagar
an fondbildning for att motverka sparandebortfallet.

Nar det darefter galler fondmedlens placering, kan dessa fragor
egentligen inte ses skilda fran fragan om hela samhallets investerings
politik i stOlt. Vilken betydelse skall tillmatas de offentliga investe
ringarna i undervisning, sjukvard, transportvasen och andra grenar
av samhallets aktivitet, som det offentliga tagit pa sig, oeh vilken
vikt skall tillmatas den privata sektorns investeringsbehov? Efter
vilka kriterier skall illvesteringsmojligheterna allokeras mellan skilda
projekt inom ,dessa omraden? Vilken vikt skall tillmatas lokaliserings
synpunkter? Hur skall man beakta strukturrationaliseringsaspekten,
som ju ofta gar stick i stav med lokaliseringspolitiken? Vilken vikt
skall tillmatas s. k. sociala motiv till skillnad fran rantabilitetsmotiv
och andra foretagsekonomiskt uttryckbara motiv?

Aven pa denna punkt maste den allmanna opinionen i framtiden
komma att bli avgorande for pensionsfondens politik. For narvarande
ar det savitt jag forstar en utomordentligt allmant utbredd uppfattning
att storsta mojliga produktionsokning ar ett maJ for den ekonomiska
politiken, enligt mangas mening det centrala. malet. Accepteras detta
mal - maste fordelningen av investeringsmojligheterna generellt sett
baseras pa rantabilitetskriteriet. Ett investeringsprojekt, som ger hogre
rantabilitet an ett alternativt sadant, har i allmanhet storre forutsatt
ningar att bidra till produktionsokningen. Det skall dock genast till
laggas, att detta endast galler i ett ekonomiskt system, dar priserna
tillatits anpassa sig efter konsumenternas varderingar.

Den kritik, som framforts mot ralltabilitetskriteriet, grundas - i
den man den overhuvudtaget ar vederhaftig - pa ett framhallande
av den bristande realismen i vissa av de forutsattningar, som den
liberala prisbildningsmodellen ar byggd pa. Den liberala doktrinen
ser t. ex. bort ifran att foretaget ar en. social enhet och illte bara
en parameter i en produktionsfunktion. En kritik av rantabilitetskrite
riet kan ocksa grllndas pa att "external economies" kan valla situatio
ner i fraga om prisbildningen, som inte ar forutsatta i den liberala
modellen. ·Man kan aven peka pa betydelsen av olika former av social
konsumtion och pa att den offentliga sektorns tjanster inte ar fore
mal for prissattning och vardering pa samma satt. som den privata
sektorns are Avvagningen mellan privat och offentlig verksamhet maste
darfor baseras pa nagot annat an rantabiliteten. Kritiken av ranta-
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bilitetskriteriet hal" dock aldrig kunnat framstallas pa ett systematiskt
och genomtankt satt. Den hal" fatt formen av spridda randanmark
l1ingar och punktvisa reservationer till en effektivitetsideologi, som
man dock i stora drag ansluter sig till i alIa lager.

Det ar darfor ur samhallsekonomisk synpunkt av utomordentligt
stor vikt att i fondens placeringsreglemente stadgas att kravet pa god
avkastning av fondmedlen - vid sidan av andra onskemal - skall
utgora riktmarke for fOlldens placeringspolitik.

Som jag tidigare framhallit hal" fonden ingen forsakringsteknisk
funktion. VI' forsakringens synpunkt skuIIe aIItsa kravet pa avkastning
mycket val kunna eftersattas. Riksdagen kan ju nar som heIst hoja
premierna, om fondavkastningen inte skulle bli den beraknade. Men
ur samhallets synpunkt ar det utomordentligt viktigt, att om man i
form av en pensionsfond skapar en stor anhopning av kapital, detta
kapital ocksa anvands pa effektivast mojliga satt. Nagot battre krite
ri'um pa effektivitet an avkastningens ~ojd finns inte formulerat.

Aven om det saledes ar vardefullt med matematiskt uttryckbara
k:riterier att halla sig till vid placerlng av pengar saval for en styrelse
i en pensionsfond som for andra placerare, ar det sjalvklart atskilliga
omstandigheter kring en pennillgi;>lacering, som ytterst maste bli be
roende av det personliga omdomet och erfarenheten. I det ekonomiska
system som vi for narvarande har, finl1s det ett visst skydd mot kon
sekvenserna av stora felbedomningar genom att ansvaret for ,penning
placeringar och investeringar ar fordelat pa ett stort antal hander.
Den lanesokande, som inte finner forstaelse for sitt projekt pa ett hall,
hoI' kunna yanda sIg t~ll nagon annan langivare for att overtyga denne
om det" ha.llbara i sin tankegang. Pa sa satt reduceras riskerna for
felbedomningar.

Det hal" varit 'ett allmant onskemal att ocksa forvaltningen av en
pensionsfond inom ramen for ett obligatorisk fordelningssystem skulle
kunna uppbyggas efter liknande principeI'. Inom ett premiereservsy
stem iiI' detta, som jag tidigare framhallit, inte aIls nagot problem. Dar
kan ju forsakringell red,an fran borjan decentraliseras pa ett stort
antal forsakringsinrattnillgar, oeh med sjiilva forsakringens decentrali
sering 'foljer naturligt ocksa fondforvaltningens decentralisering. Men
i ett obligatoriskt fordelningssystem ar det annorlunda. Dar kraver
sjalva forsakringssystemet en central hopsamling av medlen och man
maste finna sarskilda anordningar for att uppna en decentralisering.

Det naturliga ar harvid att pa ett eller annat satt bygga pa existe
rande kreditinstitut: affarsbanker, sparbanker, jordbrukskassor, hypo
teksil1stitut osv. Pa ett eIIeI' annat satt hoI' dessa anlitas som mellan-
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hander vid fondmedlens plaeering, darom torde ingen diskussion rada.
Den lanesokande hor ha kontakt endast med ett reguljart kreditinsti
tut, aven om pengarna ytterst kommer fran fonden. Kreditinstitutens
sakkunskap oeh erfarelmet pa sina olika omraden kan pa sa satt ut
nyttjas till fordel for fonden oeh man undviker att bygga upp en helt
ny kreditadministration vid sidan av den bestaende.

Som redovisas i 1957 ars pensionskommitb~s fondpromemoria har
kommitten ingaende provat olika mojligheter att fordela fondmedlen
pa befintliga kreditinstitut, utan att dessa kreditinstitut darfor rakar
i beroendestallning till fonden. Problemet hal" narmast varit att finna
en objektiv mekanisk regel for medlens fordelning, som inte samtidigt
innebar en kvotering av kreditmarknaden, oeh som kan praktiskt ge
nomforas under skilda kreditmarknadsforhEtllanden. De olika forslag
till sadana regIer, som varit uppe till diskussion, har emellertid mast
avvisas pa grund av olika praktiska oeh kreditpolitiska hansyn. I
propositionen har dock fondstyrelserna fatt en mojlighet att efter
provning i varje sar8kilt fall anlita banker oeh andra kreditin8titut
som formedlare av langivningell. Denna mojlighet innebar en utok
ning av fondens plaeeringsmojligheter jamfort med kommittens for
slag.

En annan metod, som i forstone kan forefalla myeket elegant, ar
den 8. k. speeialdestinationslinjen, namligen att fondmedlens place
ring begransas till ett· fatal kreditomraden t. ex. bostadsbyggande oeh
kraftforsorjningen. Manga av de tekniska problem, 80m uppkommer
vid en mer flexibel plaeering av fondmedel, kan pa detta satt und
vikas.

A andra sidall ilmebar dock specialdestinationslinjen en prioritering
av· vissa kreditomraden. Aven om denna prioritering forefaller rimlig
for den allmanna opinionen i dag, kan den inte parakna att forefalla
lika rimlig om fern eIIer tio are Om tio ar kanske vi viII prioritera
jordbruket, herr ordforande, under det att man inte langre faster sa
stor vikt vid bostaderna. Speeialdestinationslinjen strider mot det
grundlaggande kravet pa flexibilitet for fondens placeringsmojligheter
oeh hal" darfor avvisats av kommitten.

Kvar star harefter obligationsmarknadslinjen och aterlanelinjen.
Placering i obligationer ar en traditionell metod for stora institutio
11eIla plaeerare, som inte sjalva viII ta pEt sig ansvaret for kreditvardig
hetsbedomning. Kreditvardighetsbedomningen har i stallet skett dels
genom de banker, 80m har medverkat vid emis8ionen av obligations
lanet, dels genom de ovriga privata plaeerare, 80m koper obligationer
av ifragavarande emission. Det ar att marka att fonden, nar det galler
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privata obligationer, endast far placera i sadana emissioner,' som ar
avsedda for den allmanna rorelsen. Fonden kan icke overta ett obliga
tionslan under hand av en privat lantagare.

Aterlaningen representerar daremot ur kreditteknisk synpunkt en
nyhet, och det kan darfor vara av intresse att nagot uppehalla sig
vid dess forhistoria. For pensioneringen av anstallda i enskild tjanst
har det 'sedan lange spelat en utomordentligt stor roll, att foretagen
hal" haft ratt att skattefritt avsatta medel till sarskilda pensionsstiftel
sere Pensionsstiftelserna hal" i vart land kunnat investeta sina till
gangar direkt i vederborande foretag. Medlen hal" salunda inte be
llovt avskiljas fran foretagets rorelse.· Detta system har fungerat val.
Pensionsstiftelserna hal" med ytterst fa undantag nar kunnat fullgora
sina forpliktelser gentemot de pensionsberattigade och anordningen
hal" bidragit till pensioneringens uthredning. .

Trots det i stort sett mycket gynnsamma resultatet av pensionsstif
telsernas verksamhet hal" stundom farhag.or for sakerheten i de inne
staende medlen gjorts gallande. Svenskd'Arbetsgivareforeningens for
slag till arbetarpensionering av ar 1~54, (alltsa inte det forslag som
senare blev "linje 3") 80m byggde: pa pensionsstiftelse-tanken, inne
holl darfor en anordning for omses~dig garanti foretagen emellan be
traffande pensionsmedlen. Teknis~t sett ordnades detta sa att fore
tagen kunde inbetala .premierna ~ed revers, under det att riskerna
bars av en sarskild delcrederefon'd inom systemet. Pensionsmedlen
skulle saledes fortfarande.fa arbeta inom foretagen till 100 <70, under
det att de anstalldas ratt till pension tryggades. Dessa tankar utgor
glunden till aterlane-linjen.

Fragan huruvida denna aterlaning av en viss del av de fonderade
pensionsmedlen" skulle kunna Qverforas till det obligatoriska systemet
diskuterades sjalvfallet ingaende inom kommitten. Man hade dar for
det forsta att beakta den grundlaggande olikheten i pensionssystemens
karaktar. Tidigare pensionsforsl~g, som innefattade aterlaning, val"
byggda pa premiereservprincipen, under det att obligatoriet ar byggt
pa fordelningsprincipen. Eftersom fondhildningen i det senare Jallet
inte kan grundas pa forsakringsmatematiska kalkyler, blir sjalva hasen
for berakningen av aterlaningen en annan.

For det andra val" det i fordelningssystemet fraga om en central
fond, under det att man i tidigare forslag hade tankt sig ett antal
decentraliserade fonder. For att inte de lantagande foretagen genom
aterlaningen skulle kunna komma i ett mindre onskvart beroendefor
haJlande till en centraliserad fond, en risk som inte forelag pa samma
satt i tidigare forslag, maste sarskilda anordningar vidtas. Den los-
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ning, som' valdes, blev som bekant att lagga riskerna i samband med
ate1"laningen helt pa formedlande kreditinstitut. Fonden i sig sjalv
skall inte lopa nagon som heIst risk i samband med aterlaningen.
Detta star i overensstammelse med principen att den i sina ovriga
placeringar bor undvika sadana laneformer, som fl"amtvingar en in
dividuell riskprovning. Genom att den individuella riskprovningen sa
lunda heIt laggs pa de enskilda kreditinstituten, maste dessa institut
ocksa forutsattas gora en normal kreditvardighetsprovning i fraga onl
aterlaningen.

Den automatiska ratten till aterlaning i tidigare forslag hal" saledes
av kommitten - och i propositionen - ersatts med en betingad ater
laning, foregangen av normal kreditvardighetsprovning. Aterlaningens
betydelse ligger endast i att kreditinstitutet fran fonden kan rekvirera
ett lan, motsvarande aterlanet, till en ranta som med en halv procent
overstiger hogsta inlaningsranta. Med en sadan anordning kommer
aterlaningen sannolikt att fa betydelse endast vid kreditrestriktioner
- vid normala forhallanden pa kreditmarknaden andras mycket litet
ifraga om foretagens kreditmojligheter.

En annan fraga ar om aterlaningen kommer 'att stimulera till okad
anvandning av kreditforsakring eller andra former av riskutjamning
for att mojliggora att lantagare, som normalt inte kan fa bankkredit,
skall kunna komma i atnjutande av aterlaningen. Kommitten raknade
med mojligheten 'harav, men allsag samtidigt att detta kllappast val"
en fraga som borde regleras genom pensionsfondells forvaltningsregh~

mente. Utvecklingen har bor fa bli bel"oellde av enskilda initia-tiv.
Kommitten ansag dock att en sadan riskutjamning icke fick drivas sa
langt, att kreditinstitutens eget intresse for provning av varje ellskilt
Ian allvarligt minskades.

,En annan vasentlig olikhet mellan aterlaningen i tidigare forslag
och i propositionen ligger i amorteringstiderna. I propositionen med
ges generelIt tio ars amorte1"ingstid, under det att kommitten ville
begransa amorteringstiden till 5 ar i de fall dB. inteckningssakerhet
icke lamnades. Dellna amo1"terillgstid, 10 aI', ar ko1"t i jamforelse med
Inanga langfristiga kapitalbehov. Vidare far enIigt propositionen en
dast halften av premierna overhuvud taget bli foremal for aterlaning.
Aven Oln alIa foretag skulle utnyttja sin aterlaneratt till 100 %, vilket
ar mycket osannolikt, kommer aterlaningen darfor att omfatta endast
en mindre del av fonden, a1" 1965 35 a40 %.

Om jag dB. till sist skulle samla mig till en .sammanfattning, sa
skulle jag viIja sammanfatta onskemalen om fondens konstl"uktion i
3 slagord: decentralisering, flexibilitet och sjalvstandighet.
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. Kravet pa decentralisering tillgodoses hI. a. genom uppdelilingen i
tre delfonder, i anlitandet av banker oeh andra kreditinstitut som mel
lanhander, och genom aterlaningen.

Flexibiliteten tillgodoses genom den vida ram av plaeeringsmojlig
heter, som fonden hal" genom obligationsmarknaden oeh genom att an
lita banker och andra kreditinstitut som mellanhand. Man hal" svart
att forestalla sig ett kreditpolitiskt lage, i vilket en fond med den
foreslagna konstruktionen skulle valla svarigheter pa grund av bristan
de flexibilitet.

Aterstar sa sjalvstandigheten. Skall den betydande kapitalansam
ling, som fonden eventuellt kan komma att utgora, komma att an
vandas pa ett ul" samhiillets synpunkt effektivast mojliga satt, maste
fondens .ledning ges en fullt sjalvstandig stallning. Ieke minst galler
detta fondstYl"elsernas forhallande till statsmakterna. Kravet pa god
forrantning av fondmedlen utgor det enda skydd mot ell anvandning
av fondmedlen till forman for speeiella intresseglupper oeh till naek
del for samhallet i stort, som kan astadkommas.

I,

Ordforanden: Jag skall be att fa !framfora ett tack till docent Faxen
for detta raskt och ledigt malade panorama over ell fraga som intres
seraI' oss alIa sa starkt. Han hal" i sin framstallning kunnat fa med,
tyeks det mig, otroligt manga synpunkter pa dessa problem, och jag
tror att detta anforande lampar sig synnerligen val sonl utgangspunkt
for den kommande diskussionen.

Harefter yttrade:

Sekreterare P. Holmberg:. Docent Faxen har har glVlt en mycket fore
domlig redovisning for den problem.atik vi star infor. Jag har egentligen inte
sa manga re£lexioner att gora i anledning av vad han sade, men jag viII be
rora nagra punkter som jag sarskilt reagerade ·infor.

AUra forst vill jag betona, att huvudsaken med tj anstepensioneringen inte
ar pensionsfondsproblemet, utan avser sj alva formanssidan. Pensionsfonden ar
ett bihang, 80m' man fatt lov att ta med av vad man ansett vara samhalls
ekonomiska skill. Naturligtvis dominerar sparandefragorna, nar man skall be
trakta effekten av inforandet av en pensionsfond. Har ar sjalva inforandet det
intressanta. Hur det hela kommer att se ut pa ett slutgiltigt stadium om nagra
decennier vagar vi inte ha sa exakta uppfattningar om.

Docent Faxen har anlagt en del allmanna synpunkter betraffande effekten av
en obligatorisk pensionsfond pa sparandet. Jag tycker det var synd att han
inte litet mer preciserade problemets storleksordning. Problemet ar ju inte
sa oerhort stort som vissa forsOker gora gallande.

Nysparandet i. Sverige' kan val vantas att i borj an pa 1960-talet uppga till
omkring 6 miljarder kronor per ar. Tillskottet till den allmanna tjanstepen-
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sionsfonden kommer att rora sig om i genomsnitt en nliljard om aret. Ar
1960 kommer man att ta bort den extra bolagsskatten, och darigenom upp
kommer en minuspost pa 200-300 miljoner per ar, som alltsa minskar av
giftsbordan for de avgiftsbetalande foretagen. Vidare betyder aterlaneratten,
om den fullt utnyttjas, ungefar 500 miljoner om aret, som skall sattas i relation
till bruttotillskottet till fonden pa 1 000 milj oner. Om man alltsa skalar av
detta, kommer jag till, att om nu sparandet skulle drabbas av inforandet av
en dylik fond, sa kommer .det i likvida Jnedel kanske inte att rora sig
om mer an 200-300 eHer mahanda 400 miljoner per ar, .vilket ju vid ett
totalt nysparande pa 6 miljarder ar ganska mattligt. Da har jag and& utgatt
fran att bara foretagssparandet skall drabbas.

Jag tycker alltsa att luan skall forsoka krympa ned problematiken till vet
tiga proportioner. Gor man det sa finner man, att i den man nagon viss typ
av sparande kommer att paverkas av inforandet av tjanstepensionering och
en darmed forenad fond, ror det sig kanske inte om sa enorma belopp att
lTIan inte med olika metoder kan motverka denna effekt.

Jag tror - vilket ocksa docent Faxen antydde - att foretagssparandet kanske
kommer att reagera mest kansligt infor inforandet av en tj anstepensionsfond.
Orsaken ar i forsta hand att man i propositionsutkastet knappast tanker sig
att de nuvarande pensionsstiftelserna skall kunna anvandas i framtiden. Dr
allmanna synpunkter ar det,. efter vad jag kan forsta, tillfredsstallande att
pensionsstiftelserna kommer att avvecklas.: Jag delar inte docent Faxens upp
fattning att pensionsstiftelserna, som har skotts. direkt av privatforetagen, har
varit en god sake Lontagarna och .aven skattemyndigheterna har pa mer an ett
satt haft dir~kt. Inotsatt erfarenhet av dessapensi0!1sstiftelser.

Foretagssparandet komlner alltsa formodligen att, drabbas i forsta hand.
Men a andra sidanar jag overtygad om atl pav~rkan till mycket stor del
ocksa ar en konjunkturforeteelse. Kommer konjunkturen att vara .sa att fore
tagarna kan overvaltra avgiftsbordan pa lontagarna oeh pa konsunlenterna sa
kommer foretagssparandet att kanske klara .sig ganska smartfritt fran· denna
palaga. Jag skulle tro att just konj unkturfaktorn harvidlag dominerar helt
over sjalva pen~ionsfaktorn. Konjunkturfaktorn betyder nog mera £.or fore
tagssparandets utveckling aven pa kort sikt an sjalva pensionsfondens in
forande.

Det ar klart att konjunkturfaktorn. ocksa har betydelse for hur hushalls
sparandet oeh det offentliga spar.~ndet skaH paverkas av. pensionsfondens in·
forande. Men nar det galler det hushallssparande, sonl inte ar foretagssparande,
oeh det offentliga spar~ndet, inaste man f.orutom konjunkturfaktorn beakta
rent institutionella faktore·r. Harvidlag tyckte jag att .docent Faxen pa ett
mycket uppriktigt och allsidigt satt belyste.. ju.st de soeialpsykologiska fakto
rernas betydelse. Jag tror att tj anstepensioneringens inverkan p~det offentliga
sparandet blir i hog grad beroende av vilken budget- oeh .finanspolitik och
vilken allman skattepolitik luan viII fora.· AlIt detta beror ju i sin tur pa hur
de rent partipolitiska intressena bryter sig mot varandra och vad som blir
resultatet darav. Fragan huruvida staten som arbetsgivare skall begagna sig
av aterlaneratten blir oeksa efter vad jag forstar en politisk fraga.

Hushallssparandets utveckling efter inforandet av en tj anstepension blir
sakert i myeket hog grad beroende av vilken fornlaga ·olika sparinstitut, d.v.s.
forsakringsbolag oeh banker, har nar det galler att franga sin hittillsvarande
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konservatism. Jag tycker att sparinstituten har i landet for narv~rande ar
ganska somniga, forskningsovilliga och idefattiga, sa man kanske inte bor
vanta sig att sparinstituten efter en pensionsreform skall bidraga till att med
nya ideer lindra och Ininska sparandebortfallet pa hushallssektorn.

Har maste man ocksa inflika, att om hushallssparandet skulle minska i och
med inforandet av en allman tj anstepension, skulle naturligtvis sparinstituten
komma att skylla pa tjanstepensionen. Men man finner a andra sidan av kon
junkturinstitutets sparundersokning 1955, att tillkomsten av pensionsskydd inte
ar nagonting som tydligt inverkar pa sparandet, sasom exempelvis docent Faxen
har gjorde gallande nar han aberopade de amerikanska erfarenheterna. Folks
motiv att spara ar inte aIls i den onifattning sam manga havdar just tryggheten
pa alderdomen, utan motivet till sparandet ligger pa andra plan i dagens sam
haIle. Detta omrade ar ganska outforskat, men man vet sa pass mycket som
att franvaron av pensionsanordningar inte ar nagonting 80m i avgorande grad
inverkar pa hushallssparandet. Men naturligtvis kommer vara sparinstitut att
saga detta efter 1960, om hushaHssparandet gar ned. Jag tror anda att spar
instituten framover med litet nya ideer - eHer rattare sagt mycket nya
ideer - skall kunna bidraga till att vidmakthAlla nivan pa nuvarande hus
haHssparande eHer t. o. m. hoj a den.

En sak som docent Faxen forbigick var qtt" den .Asbrinkska kommitten inte
har blivit fardig med sitt uppdrag. Vardesakringsfnigan har t. ex. inte fardig
hehandlats. Man har emellertid sagt att 'Jman kommer att behandla nagot av
den fragan. Det star ingenting skrivet om detta i det forslag till proposition,
som nu ar offentliggjort. Men Inan kan kanske formoda, att om det blir en
central pensionsfond av nagorlunda storleksordning, kommer denna att fram
tvinga nagon form av losning av fragan om vardesakring vid kapitalplacering.
Forutsattningen ar naturligtvis att styr~lserna for pensionsfonderna ar sa pass
sjalvstandiga och viljekraftiga att de reagerar mot de inflationsforluster, 80m
pensionsfonden i framtiden kan vantas lida, och mot de inflationsvinster, som
lantagarna ur denna fond a sin sida kan vantas gora. Jag tror alltsa att det
finns-storre forutsattningar att fa en losning av vardesakringsfragan for kapital
placeringar om man far denna pensionsfond an om man inte far den. Enligt
lnin mening ar ocksa en sadan losning betydligt mera sannolik vid en central
pensionsfond an vid pensionsfonder, som ar spridda pa ett antal enskilda for
sakringsbolag.

Till slut skulle jag vilja komnlentera nagot av vad docent Faxen sade onl
aterlanen. Darom vet Inan nn inte sa mycket, men i den man det finns risker
forknippade med en central pensionsfond tror jag de till storsta delen finns pa
aterHiningens omrade. Hur kommer- aterlaningen att praktiseras? Hur blir det
da de enskilda kreditinrattningarna skall bestamma om exempelvis rantestruk
turen? Pa vad satt kommer kreditinstitutens hittillsvarande utlaningsverksam
het att paverkas av denna nya form av utHining? Konlmer kreditinstitutens ut
laning i framtiden att mer an nu ga till branscher dar lonedelen yager tungt,
medan foretag med sma lonekostnader kommer att bli lidande i sin kapital
forsorjning pa grund av kreditinstitutens satt att praktisera aterlaning? Kom
Iner kreditinstituten genom press fran enskilda foretag eHer enskilda grupper
av foretag att kringga sin riskbedomning genom att koppla in kreditforsak
ringsarrangemang, sa att den centrala fonden skj uter over riskbedomningen pa
bankerna och bankerna i sin tur skj uter over riskbedomningen pa



OBLIGATORIETS PENSIONSFOND 37

forsiikringsbolag? Hur kommer for ovrigt konkurrensen att bli Inellan kredit
instituten nar det galler att bevilja dylik aterlaning? Pa vad satt kommer riks
bankens penningpolitik att inverka i samband med inforandet av aterHiningen?
En ganska intressant fraga, som jag namnde forut, ar huruvida staten som
arbetsgivare ocksa skall aterlana.

Jag staller dessa fragor, utan att forsoka besvara dem, for att papeka att
det kanske ar just betraffande aterlaningen som man har mest anledning att
folja utvecklingen i borjan pa 1960-talet. Da man skall forsoka summera er
farenheterna 1965, kommer man kanske att erfara de storsta overraskningarna
just pa aterlaningens omrade.

Ordforanden: Det kanske kall passa bra att efter detta lamna ordet
till en ledamot av den .Asbrinkska kommittt~n, professor Erik Lund
berg.

Professor Erik Lundberg: Jag atar Inig inte att fora den Asbrinkska konl
mittens talan. En stor del av rapporten skrevs ju for ovrigt av kommittens
expertt~r, som delvis just talat eller kommer att tala.

Jag viII endast ta upp nagra fragor, kanske delvis for att komplettera de
fragor som redan stallts. Jag hade hoppats att herr Holmberg skulle ge radi
kala svar pa en' del fragor, och darmed satta fart pa debatten, 'men han svek
oss pa den punkten.

Forst skulle jag vilja fraga inledaren, docent Faxen. Jag fick ett intryck av
att han narmast hade den uppfattningen att den fondbildning, som ar kombi
nerad med pensionsreformen, inte skulle vara sarskilt nodvandig eller viktig.
Det var dock svart att veta nar docent Faxen var sig'sjiilv och nar han var
expert i pensionskommitten. Men det forefoll som om han ansag, att framat
skridande oeh effektivitet inom naringslivet hangde mest pa teknikerna och pa
riktig resursanvandning, medan tillgangen pa sparmedel var en mera sekundar
betingelse, som dessutom i manga fall inte var absolut nodvandig.

Det ar ur den synpunkten som senare delen av inledningsanforandet, nar
docent Faxen talade om den centrala betydelsen av rantabiliteten, inte synes
mig sta helt i overensstammelse med uppfattningen Oln sparandets sekundara
roll. Om foretagen i allnlanhet har goda mojligheter att hoj a effektiviteten utan
storre behov av sparande och.i varje fall med ett minimum av tillgang pa kre
ditmedel utifran, sa behover ju inte fonden vara sa hart bunden av rantabili
tetskriterier. Tror man daremot, vilket jag narmast gor, att tillgangen pa spar
medel och att tillgang pa sparande for det enskilda naringslivet i framtiden blir
knapp - framfor aIlt interna sparmedel men aven sparmedel utifran - ar en
viktig oeh nodvandig betingelse for att kunna tillvarata de tekniska ut
vecklingsmojIigheterna, da blir effekten av fondbildningen och fragan, vart
fondens medel gar, ytterst vasentliga problem. Jag tror det var just detta som
docent Faxen lade vikt vid i andra delen av sitt anforande - trots uppfatt
ningen onl sparandets sekundiira roll i foredragets fOTsta del. Men jag har nog
lnissforstatt honom. I varj e fall skulle det vara bra att fa ett fortydligande.

Herr Holmberg ansag, att fragan om pensionsfonden har overdimensione
rats och att farhagorna pa en del hall ar alltfor stora. Det ar mojligt att sa
ar faIlet, om man endast betraktar utvecklingen fram till 1965, ty da blir ju
storleksrelationerna mellan de tal vi har att gora med inte sa anmarknings-
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varda. Farhagorna for pensionsfondbildningen har dock uppkommi~ med ut
gangspunkt fran planerna pa en valdig kapitalbildning genom pensionsfonderna
pa Hingre sikt. Det ar ju infor dessa perspektiv det ar av mycket stor betydelse
att fa veta mera om vad vi ger oss in pa. Vi maste da klargora vad vi tror oss
kunna utratta med hjalp av en stor fondbildning.

Jag hade faktiskt hoppats att herr Holmberg skulle vara litet gladare fond
bildare och litet mindre av vetenskaplig fragestallare~ Lat mig da i stallet a
hans vagnar framhalla vad jag anser borde vara onskemal ur mera socialistisk
synpunkt. Jag har salunda forestallt mig att den foreslagna pensionsreformens
fondbildning bor betraktas som en metod att fa till stand kapitalbildning inom
var ekonomi utan att nagra enskilda individer och bolag far formogenhetsOk
ning. Det bekymmersamma med vanlig sparpropaganda och direkta atgiirder
for att stimulera sparandet ar ju att de som framfor alIt blir stimulerade och
kan dra nytta av sparstimulerande atgarder i regel just ar foretag och individer
med relativt hyggliga inkomster och god formogenhet. En sparframjande
politik, som verkligen ar framgangsrik, skulle salunda folj as av en orattvisare
formogenhetsfordelning. Nu har vi emellertiQ funnit pa metoden att fa till
stand ett stort sparande utan att nagon blir formognare, ty ingen ager fonden,
den star till alIas vart forfogande och forvaltas till det allmannas basta. Hittills
har vi ju "gudskelov" inte lyckats vidare ,br,a med sparpropaganda och spar
stimulerande atgarder och darfor inte· helle~ behovt ta konsekvenserna i form
av vaxande orattvisor i fraga om formogenhetsfordelningen. loch med pen
sionsreformen far vi. goda motiv for ett,: tvangssparande utan vadlig formogen-
hetsbildning.· "

Fondbildningen i mera storartade f6rmer an de som foreslagits galla fram
till 1964 horde salunda sa vitt jag forstar vara en viktig ingrediens i en mera
radikal utformning av den ekonomiska tPolitiken. Fran den utgangspunkten kan
man ju fran oppositionens sida utmala farhagorna sarskilt dystert genom att
framhalla, att fondbildningen inte sa mycket betyder nytt nettosparande som
en omfordelning av sparandet fran foretag och enskilda inkomsttagare till pen
sionsfonderna. Diirmed okas riskerna for att vi hos styrelserna for de tre fon
derna far ett betydande matt av maktkoncentration pa kapitalmarknaden med
de olagenheter och ovisshetsmoment for den ekonomiska utvecklingen, som
detta kan medfora. Det ar salunda hogst naturligt, att det finns stora principiel
la. motsattningar i uppfattningarna om meningen med och betydelsen av stora
pensionsfonder, som skall byggas upp i samband med pensionsreformen. Dr
~konomisk.vetenskapligsynvinkel ar det daremot ytterst svart att fa unde~lag

for en klar uppfattning om konsekvenserna av det foreslagna pensionsfond
sparandet.

Mojligheterna for att sparande overfores fran foretag till pensionsfonderna
beror, som herr Holmberg framholl, i hog grad pa konjunkturfaktorerna. Man
kan inte bara betrakta fragan strukturellt. Aven utvecklingsresultaten pa langre
sikt maste hetraktas som en funktion av de konjunkturfaser som passeras. Far
vi mycket av den typen av forsvagade konjunkturer som vi har for narvarande,
d. v. s. hog frekvens av relativt daliga konjunkturer inom olika naringsgrenar,
kan det bli sma mojligheter for foretagen att skaffa sig kompensation for
pensionskostnaderna. Riskerna for overforing av medel fran foretag till fonden
bor da vara vasentligt storre an i inflatoriska konjunkturlagen da foretagen har
mojligheter att kompensera sig. Forslag till en betydande fondbildning har val
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framfor allt motiverats av farhagorna for att ineitamentet till enskilt inkomst
tagarsparande i hog grad skulle minska genom pensionsreformen. Herr
Holmberg ansag emellertid med ledning av konjunkturinstitutets sparundersok
ning, att man inte behovde hysa sa stora farhagor for detta. Da m-aste man
fraga: Varfor behover vi i sa fall ett sa stort pensionsfondsparande som fore
slagits? Ar det for att fora over medel fran foretag till fonden elIer for aU
ytterligare oka det totala sparandet? Jag tror emellertid att man inte kan byg~

ga pa konjunkturinstitutets sparundersOkning for en sparandeprognos av det
slag det har ar fraga onl. Det ar j u fraga om en provundersokning oeh den.
omfattar dessutom ett ytterst litet antal pensionarer i sarskilda inkomstklasser.
Vi kan inte av detta material dra nagra som heIst palitliga slutsatser.

Daremot tyeker jag det ligger en hel del i vad herr Holmberg sager om moj
ligheterna att aktivisera inkomsttagarsparandet, nar pensionsreformen val ge
nomfores. Vi hade farhagor for att den obligatoriska sjukforsakringen skulle
fa myeket allvarliga konsekvenser for den privata sjukforsakringen. Det visade
sig ef~erat att farhagorna var overdrivna oeh att den privata sjukforsakringen
1 sjalva verket fiek viss stimulans av att den obligatoriska sjukforsakringen
kommit till. Det ar kanske inte lika Hitt att tanka sig att privat liv- oeh kapital
forsakring far stimulans genom pensionsreformen. En stark negativ effekt pa
sparandet maste tankas bli det primara. Men sedan bor det finnas stora posi
tiva anpassningsmojligheter for forsakringsbolag, sparbanker oeh andra spar
institut att med pensionsreformen som given fora en sparstirnulerande politik.
Jag tanker mig t. ex. att nar pensionsreformen ar. genomford oeh vi salunda
far pensionerna vardesakrade, blir behovet av vardebestandiga liv- oeh kapi
talforsakringar myeket stort. Blirdet mojligt for forsakringsbolagen med
statssanktion att bjuda olika sorter av vardebestandiga .livforsakringar - val
~npassade till pensionssystemet - till nagorlunda hyggliga premier, kan mark
naden for sadana forsakringar bli stor. Oeh darmed hjalps det privata spa
randet upp. Jag tanker mig att vara pensionarer om 20 ar eller om 40. ar,
trots att de inom breda lager har ganska hyggliga inkolnster, kommer att kanna
sig ungefar lika fattiga som nu med bara folkpension oeh litet till, darfor att
alIa andra pensionarer oeksa har hyggliga inkomster. Standardbehoven drivs
upp. Pensionarerna behover nu pengar t. ex. for att gora utlandska resor, oeh
en kapitalforsakring som tillforsakrar dem en vardebestandig penningsumma
vid det tillfalle nar de far gott om tid oeh anda har hygglig standard i ovrigt,
skulle sakert verka tilltalande. Det borde finnas goda mojligheter for forsak
ringsbolag att skapa expanderande marknader for olika typer av vardebestan
diga forsakringar oeh darigenom stimulera till okat sparande som kompensa
tion for det sparande som bortfaller genom reformen. Detta var ett exempel.
Jag tanker mig salunda allmant - som herr Holmberg oeksa antydde - att det
finn~ stora mojligheter till nyskapande pa sparandeomradet i anpassning till
pensionsreformen. Man kan hoppas att hanker oeh forsakringsbolag anvander
sin skieklighet att fa enskilda individer att kanna behov av fortsatta sparpres
tationer.

Jag har inte myeket aU tillagga betraffande problemet om aterlaneratten.
Denna ar ju i oeh for sig en betanklig anordning - starka olustkanslor till
forslaget har f. o. redovisats av 1957 ars pensionsutredning. Forslaget ar emel·
lertid Inotiverat av oron for maktkoneentration till de stora fonderna, 80m for
valtas av ett fatal personer. Det ar ingen lyeklig losning att vi far ytterligare
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nler av "vattentata skott" inom var kreditmarknad. loch for sig skulle man
hellre se storre mojligheter till rorlighet oeh smidighet for fondforvaltningen.
Pa goda grunder har man emellertid ansett farorna av maktkoneentration storre
oeh pa detta satt funnit en provisorisk form av deeentralisering. Ingen vet emel
'lertid hur aterlaneratten kommer att begagnas oeh vilka former den faktiskt far.
Det blir ett experiment, oeh som docent Faxen framholl ar vi val alIa pa det
klara med att det beslut, sonl skaH fattas om fondens forvaltning, blir provi
sorisk. Det finns alla moj ligheter att ta upp fragan till omprovning efter en
relativt kort tidsperiod.

Direktor I. Laurin: Jag skall har i huvudsak begransa Iuig till en allvarlig
"aritmetisk" brist hos den foreslagna fonduppdelningen, en brist som foga
uppmarksammats i den allmanna debatten. Har i kvall har denna fonduppdel
ning overhuvud varit foremal far ratt liten uppmarkSanlhet.

Enligt den Asbrinkska kommittens forslag skaH storleken av varj e delfond
bestammas genom saldering varje are Stor.leken av varje delfond bestammes
genom saldering: en viss delfond ar vid arets slut lika med den ingaende del
fonden plus vissa kreditposter minus vissa debetposter. Kreditposterna ar dels
fondens egen avkastning, dels pa sektorn i fraga belapande pensionsavgifter,
80m influtit under aret. Mot detta finns intet att invanda. Debetposterna ar
delfondens andel av forsakringens gemensamma forvaltningskostnader oeh av
utbetalda pensioner. Hur fordelas da dess.a kostnader pa de tre delfonderna?
Svaret ar att de uppdelas i forhallande till delfondernas storlek vid arets borj an.

Orn denna fordelning av, framfar al}t, utgaende pensioner kan man kort
oeh gott konstatera, att den inte ens kan>kallas sehablonmassig, eftersom det inte
finns antydan till bevis for att den slar nAgorlunda ratt. Om den andra del
fonden ar dubbelt sa stor som den falsta belastas den med dubbelt sa stort
belopp for pensionsutbetalningar, allddles oavsett i vilken utstraekning pen
sionstagarna bestar av f. d. anstallda hos arbetsgivare, tillhorande de olika
sektorerna.

Har stoter vi salunda pa annu en godtyeklighet utover de manga, som finns
i sj alva forsakringssystemet darfor att man kastat loss fran premiereservsyste
met. Att· fordela utgifterna ar naturligtvis precis lika viktigt som att fordela
inkomsterna. Ett salderingsfel, 80m upprepas ar efter ar, vaxer obegransat.
Det kommer darfor inte att droja manga ar innan en eller tva av fondstyrel
serna - kanske alla tre - anser sig ha anledning klaga over att dess fond
avtappats alltfor kraftigt. Den utlovade decentraliseringen ar sAlunda inte sa
myeket att hurra for.

Det ar inte kritikens sak att prestera ett battre forslag till fordelning av ut
gifterna an den som propositionen, stodd pa den .Asbrinkska kommitten, fore
slar. Jag viII dock papeka~ att fran propositionens egen utgangspunkt skulle
en annan fordelningsregel vara mera naturlig. Denna utgAngspunkt ar, 80m

docent Faxen framhAllit, att fonderingens egentliga uppgift ar att motverka
det sparandebortfall, som -kan vantas uppsta genom tiHaggspensioneringens
tillkomst. Fonderingen ar salunda ett tvangssparande helt vid sidan av pen
sionssystemet. Pensionsavgiften betraktas med andra ord sasom sammansatt
av en ren fordelningsavgift plus nagonting som regering oeh riksdag "finner
erforderligt" for att sakerstalla ett visst sparande.

Fran denna utgangspunkt yore det rimligt att endast tvangssparandedelen
av avgifterna fordes till delfonderna eHer, vilket ar detsamma, att delfonderna
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sasom enligt forslaget krediterades respektive avgifter i deras helhet oeh debi
terades fordelningsmassigt beriiknade avgiftsdelar. Dessa kan naturligtvis pa
grund av olikheter i aldersSalnmansattningen vara olika i de tre sektorerna.
Staten skulle da kunna saga till de tre fondstyrelserna: Egentligen skulle vi ha
tillampat ett rent fordelningssystem utan fondbildning; det som vi tar ut dar
utover for att kompensera sparandebortfall kommer oss inte vid, det far ni
ta hand om.

Om det ar mojligt att pa det sattet reducera godtyckligheten framgar icke av
propositionen.

Jag vill oeksa papeka en detalj av ieke ringa intresse. Fonden skall enligt
lagforslaget forvaltas av de tre styrelserna sa "att den blir till storsta mojliga
gagn for forsakringen". Departementsehefen ar angelagen om -att detta inte
skall vaeka nagra omotiverade forhoppningar: "En fondstyrelse kan inte genom
att den uppnatt hogre avkastning· a de av styrelsen forvaltade medlen an de
ovriga fondstyrelserna astadkomma att avgifterna for de avgiftsbetalare, vilkas
avgifter forvaltas av styrelsen, blir Higre an for ovriga avgiftspliktiga. Det for
delaktiga resultatet av fondstyrelsens verksamhet kommer hela forsakringen
till godo."

Del ar forvisso riktigt, att en fondstyrelse inte kan gora nagon nytta at sin
sektor. Daremot har man anledning att satta ett fragetecken vid den sista
meningen, ty i sj alva verket kommer det fordelaktiga resultatet av fondstyrel
sens verksamhet icke heller "hela forsakringen" till godo, vilket docent Faxen
redan visat. Skalet ar ju helt enkelt, att fonden inte har nagot med forsak
ringen att gora.

Mojligen kan en god forvaltning av fondmedlen bidraga till en framflytt
ning av den tidpunkt, da fondavsattningarna blir negativa, oeh pa det sattet
fordroj a en nodvandig avgiftshoj ning.

En pikant detalj ar att det inte star nagot om att fondstyrelserna skall taga
hansyn till samhallsnyttan: nagra rekomlnendationer fran riksbanken skall fond·
styrelserna tydligen inte lyssna pa. Eller ocksa utgar man fran den liberala teori,
80m docent Faxen antydde, namligen. att det rader identitet mellan samhaIIs
nytta oeh stravan efter maximal rantabilitet. For enskilda forsakringsanstalter,
for vilka ett sadant uttryck som "gagn for forsakringen" ar en ekonomisk
realitet, underkanner man emellertid rantabilitetskriteriet. For dessa utfardar
riksbanken som bekant rekommendationer om placeringarnas inriktning. Men
helstatliga fondstyrelser, som egentligen inte kan gora Dagot till· gagn for for
sakringen, skall ha uttrycket "gagn for forsakringen" till ledstj arna. Ar det
underligt, Oln man inte kan lata bli att forsoka lasa mellan raderna?

Ordforanden.: De talare, som hittiIIs haft ordet, har i mycket stor
utstrackning agnat sig at att stalla fragor. Sekreteraren i utredningen,
Iicentiaten Kurt Eklof, som val ocksa varitme~ om att skriva pro
positionen, viII kanske svara pa nagra av dessa fragor eller stalla
ytterligare fragor.

Fil. lie. Kurt Eklof: Vad jag hade att saga har, bland myeket annat, redan
sagts av inledaren, oeh det ar bara pa nagra punkter jag har nagra kom
Inentarer att gora till vad foregaende talare framfort har i kvall.
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Betraffande behovet av uppbyggandet av en pensionsfond, sa har. det talats
om effekten pa foretagssparande och hushallssparande. Jag har nagot saknat
en synpunkt, som val ar sa sjalvklar att den kanske inte behover understrykas,
men som val ligger narmast till hands nar det galler pensionsreformens effekt
pa sparandet. Nar vi far obligatoriet - om vi far det - kommer med all
sakerhet ett mycket starkt bakslag att drabba det sparande med tanke pa alder·
domen 80m i dag forsiggar i organiserade institutionella former - i S.P.P. och
i en mangd tjanstepensionskassor. Hur pensionsrefdrmen for ovrigt och pa
langre sikt paverkar sparandet ar svart att bedoma, men har finns nagot
att ta fasta pa da man avvager behovet av fonduppbyggnad under de forsta
aren. Jag kan inte finna att den fonduppbyggnad fram till 1965 som foreslas
i propositionen pa nagot satt skulle vara orimligt stor ur denna synpunkt.

Professor Lundberg hade nagra kritiska saker att saga om aterlansystemet,
som jag helt och hallet vill instamma i. Om man kommer ihag nagot av sin
nationalekonomi och ar idealistisk nog att vilj a att de finansiella resurserna
skall fordelas efter rantabilitetskriterier, sa finns det inte nagot gott att saga
om aterlaningen. Det innebar en tillampning av nagon slags rattviseprincip, som
inte har med sunda samhallsekonomiska kriterier att gora, och som ar helt
malplacerad i detta sanlmanhang. Men det ar val andock sa, att de pengar
foretagen erhaller som aterIan till storsta delen skulle ha lanats upp av clem
i andra former. Jag har alltsa svart att se att aterlansystemets skadeverk·
ningar i praktiken skulle bli alltfor stors,

En invandning, som jag skulle vilja hemota, ar att en tioarig anlorteringstid
skulle vara for kort for att aterlanen $kulle kunna bidraga till foretagens for
sorj ning med Hingfristigt kapital. Oni ett foretag betalar in pensionsavgifter
ar efter ar sa kan det j u standigt aterlan~ nytt kapital. Sa lange foretaget
haIler sig uppe, sa kommer pa det sa~tet en fond att sta till dess forfogande,
som normalt vaxer, starkt under de .forsta aren, men .8.ven darefter i den man
foretagets Ionesumma stiger. Det innebar i aHa handelser att langfristigt kapitaJ
star till foretagets forfogande.

Pa en punkt har jag ett behov av att bestamt saga emot en av de foregaende
talarna, och· det ar i fraga om principerna for fondens uppdelning pa de tre
fondstyrelserna. Direktor Laurin sager at~ den foreslagna uppdelningen skulle
vara inkorrekt, eller nagot annu varre. Jag vill bara upprepa vad som sagts
.sa manga .ganger. Pensionsfonden har ingenting med forsakringssystemets tek·
nik att gora. Detta galler ocksa fonduppdelningen, vars regier valts for att fa
en sa enkel metod for fordelningen som mojligt. Forsakringstekniskt ar syste
met en enhet och det ar fullstandigt' irrelevant att studera om de personer, for
vilka avgifter betalas in till en viss delfond, ar de vilkas pensioner betalas ut
fran samma fond. Om fonduppdelningen inte kan ge nagon forsakringsteknisk
motivering, sa ar det just vad som' ar meningen. Direktor Laurins resonemang
ar ett exempel pa en fo~m av jamforelse, som alltid ar orattvis mot systelTI
byggda pa fordelningsprincipen. Man utgar fran att vissa konstruktioner, som
hor hemma i ett. premiereservsystem alltid ar de enda riktiga. I den man ett
annat system avviker fran premiereservsystemet ar det felaktigt. Denna metod
forekommer pa ffianga punkter, t. ex. i talet om overkompensation, som uppen
barligen inte har nagon plats - eller i varj e fall en helt annan plats - i ett
fordelningssystem.

Sa viII jag saga nagot om faran, som professor Lundberg niimnde, av den
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maktkoncentration hos ett fatal manniskor som pensionsfonden for nled sig.
Den viktigaste garantin mot dessa faror utgors ju av regeln att medlen skall
placeras i obligationer eller genom andra kreditinstitut, men det finns mer att
tillagga. De tre alternativ som man kan diskutera for en allman tillaggspen
sionering ar ett premiereservsystem, ett fordeiningssystem med en stor fond och
ett fordelningssystem utan fond kombinerad med nagon annan metod att Iosa
kapitaiforsorjningsproblemet. I det sista fallet, som jag dock tycker verkar uto
piskt, kan man kanske tanka sig mojligheten av en decentralisering av place
ringsbesluten. I fallet med ett premiereservsystem, dar forvaltningen av fond
medlen delas upp mellan forsakringsbolag, tror jag inte att nlan, med erfarenhet
av hur det brukar ga till har i landet, kan rakna med fler an nagra fa bolag.
Man kan dft fraga sig om skillnaden, nar det galler maktkoncentrationens fa
ror, ar sa stor mellan detta fall oeh det foreslagna fordeiningssystemet. Med ett
nu myeket populart betraktelsesatt kan man saga att det i bada fallen blir en
byrakrati, som i forsta hand skoter plaeeringarna. lena fallet blir det en byra
krati, som ar utsedd av staten, LO, arbetsgivareforeningen o. s. v., i andra
fallet en byrakrati SOITI utses av arbetsmarknadens parter eller av sig sj alv. Jag
tror inte att skillnaden kan bli sa stor, att den ena gruppen tjansteman ar
battre utrustad i fraga om aU forvalta pengar an den andra.

Vad man ar sarskilt radd for ar emellertid uppenbarligen inte att obligatoriet
lned dess fond skall leda till maktkoneentration i storsta allmanhet, utan att det
skall leda till en maktkoneentration hos staten. Vad kommer att ske med pen
sions£ondens pengar? Kommer det att bli en politiskt 'bestamd fordelning, eller
kommer fordelningen att ske marknadsmassigt efter nagra rantabilitetskrite
rier? Och vilken roll spelar regein att pengarna skall plaeeras sa att de ger god
avkastning? Jag tror for min del inte att obligatoriets pensionsfond pa nagot
avgorande satt skulle komma att paverka plaeeringarnas fordelning elIer de me
toder med vilka den kommer till stand.

o Det har 'ju har papekats, att forsakringsbolagens medel, i dag, skall placeras
sa atl de ger basta mojliga avkastning i forsakringstagarnas intresse, men att
detta inte kunnat ske genom att riksbanken begransat bolagens plaeeringsmoj
ligheter. Bakom detta ligget givetvis statsmakternas besIut, som innebar att det
behovs sa oeh sa myeket pengar till statens upplaning oeh bostadsbyggandet,
oeh kreditinstitutens placeringar anpassas pa' det eria eller andra sattet till dessa
behove

Om styrelserna i pensionsfonden bleve lydiga redskap i statens hand kan
man givetvis tanka sig, att de av staten omhuldade andamalen skulle ta en annu
storre andel av resurserna, oeh i varje fall med metoder som Inedforde mindre
besvar. Jag misstanker emellertid att styrelserna, sammansatta pa det satt som
anges i propositionen, kommer atl bli ganska svara atl tas med och inte aIls
bara kommer att foga sig i vad statsmakterna viII. Jag tror inte det finns an
ledning formoda att statens makt over kapitalmarknaden med detta system
automatiskt skulle bli storre an om nagra privata forsakringsbolag skulle for
valta en tillaggspensionerings fonder.

Forsakringsdirektor med. dr Tage Larsson: Jag nlaste bekanna att jag har
myeket svart att forsta hur en del av de resonemang,. som forts har i kvall,
over huvud taget kan foras. Jag blev ganska forvanad over att bankokotnmissa
rie Eklof tog upp fragan om premiereservsystem contra fordelningssystem pa
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det satt som han gj brde. I sj alva verket ar det j u sa enkelt. Det bor inte vara
underligt att det sags i denna lokal, dar inte bara nationalekonomer utan ocksa
bokforare och revisorer brukar sammantrada, att om nagon far en ratt till
nagonting sa far nagon annan en skyldighet i motsvarande grad. Om det ges
ratt till lagfasta pensioner, sa maste nagon fa skyldighet att betala dem, eHer
ocksa kommer de inte att betalas - sa enkelt ar det. Onl ett foretag asamkar
sig en skuld och inte betalar denna skuld under det lopande aret, sa betyder det
inte att foretaget under aret har haft en kostnad som det ar skyldigt att bokfora
i det arets vinst- och forlustrakning, men det betyder oviHkorligen att foretaget
har haft en kostnad som det forr eIler senare far skyldighet att fora upp i vinst
och forlustrakningen. Vi kan aHtid vardera tillgangar och skulder, vi kan aHtid
periodisera intakter och kostnader, och det galler att traffa overenskommelser
om hur detta skall goras. Men vi kan aldrig komma ifran att det betraffande
pensionsutfastelser inte finns mer an tva mojligheter: premiereservsystem och
falsk bokforing eUer svindel. Darmed ar inte sagt att premiereserven skaU
redovisas pa det satt som star foreskrivet i lagen om forsakringsrorelse. Det
beror pa vilken grad av sakerhet man viII ge for utfastelserna. Vill man inte
ge nagon sakerhet aUs, behover man inte avsatta nagon tackning for premie
reserven, men premiereservskulden finns dar utan tackning - konstigare ar
det inte. I sj alva verket ar en sadan form, av falsk bokforing tilHlten for ett
aktiebolag; skulden pa grund av intj ant pensionsratt behover inte redovisas
som skuldpost i balansrakningen. Sa lange det finns tillrackliga dolda reserver
pa tillgangssidan eUer andra skuldposter ,ar tillrackligt undervarderade blir det
ingen fara genom en sadan falsk bokf<iring. Men naturligtvis forsvinner inte
skulden - premiereserven - darfor att den inte redovisas som skuldpost i
balansrakningen.

Per Holmberg gjorde mig Inycket forvanad nar han sade att huvudsaken inte
ar fonden utan formanssidan. Det gladde mig verkligen att hora detta, och jag
fragar: Hur i all varlden kan propositionen se ut 80m den gor under den for
utsattningen, och hur i all varlden kan den over huvud taget foreligga?

Vi har i kvall hort en av ledamoterna och en av experterna i 1957 ars pen..
sionskommitte. Denna kommitte tillsattes for att utreda vissa samhallsekono
Iniska och finansiella problem i samband med en utbyggd pensionering. Pen
sionskommitten skulle bland annat overvaga metoderna och mojligheterna att
sakerstalla pensionernas vardebestandighet, prova fragan om pensionernas fi
nansiering, undersoka vilken effekt en pensionsfondering enligt olika alternativ
kan tankas fa pa ovrigt sparande och overvaga pensioneringens och fondbild~

ningens betydelse med hansyn till mojligheterna att bedriva en for penning..
vardets bevarande erforderlig penning- och kreditpolitik. Detta har jag kort
fattat tagit ur direktiven.

Vad har 1957 ars pensionskommitte gjort? Den 22 januari 1958 avgav kom
mitten ett delbetankande, dar det uttryckligen sages att man brutit ut en Hten
detalj ur detta komplex, som kommitten har i uppdrag att utreda. Pensions
beredningens majoritet hade "overvagt" tva alternativa skalor for 'avgiftsut
taget vid en obligatorisk tilUiggspensionering. Kommitten valde den hogre av
dessa och analyserade hur pensionsreformen kunde forvantas paverka spa
randet under 1960-talet. Att det var tva ar fore 1960-talet tog man ingen som
heIst hansyn till. Kommitten framholl att resultaten givetvis ar osakra men att
analysen genomgaende pekar i riktning mot slutsatsen att pensionsreformen
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som s&dan tenderar att Inedfora ett betydande sparandebortfall fran igangsatt
ningsaret oeh framover. Man hade da inte utgatt fran det Higre alternativet for
avgiftsuttaget pa vilket den proposition bygger som nu Higgs frame Undersok
ningen av vilken effekt en pensionsfondering enligt olika alternativ kan tankas
fa pa ovrigt sparande inskranktes alltsa till ett enda speeiellt alternativ med
fastlasta formaner oeh fastlasta hogre avgifter an som nu foreslas, oeh den be
gransades till 1960·talet.

Kommitten sade, att det ar givet att en sa vasentlig hojning av pensionarer
nas levnadsstandard som det har ar fraga om endast kan beredas utrymme
inonl samhaIlsekonomin om andra reformer, andra privata oeh offentliga be
hov makas at sidal1 i tillraeklig man. Finns det nagot i propositionen om vad
det ar som skall makas at sidan? Jag har inte kunnat hitta del.

Betraf£ande fondbildningen sade kommitten, att man inte bor vara blind for
mojligheten .att ett stort budgetoverskott eller en stark fondbildning under stat
lig elIer statligt kontroHerad forvaltning - kommitb~n tyeks likstaHa dessa
saker - loekar till en i oeh for sig aHtid valmotiverad expansion av statsut
gifterna. I uttryeket "alltid valmotiverad" tyeker man sig marka en glimt av
ironi.

Pensionskommitten hade inte aIls provat alia de andra fragorna som jag
namnde. Forslaget remitterades till elt antal myndigheter oeh organisationer,
oeh remisstiden utgiek den 14 februari. Tre dagar dessforinnan, den 11 febru
ari, lade regeringen fram den proposition om lagfast tillaggspensionering, som
sedermera avslogs av 1958 ars riksdag. Forst nu - i 1959 ars proposition 
refererar regeringen vad remissinstanserna sade om forslaget till fondforvalt
ning i 1957 ars pensionskommittes betankande. Vad kommitb~n oeh remiss
instanserna anforde om sparandet oeh de samhallsekonomiska verkningarna
berordes inte aUs i propositionen.

Vad har 1957 ars pensionskommitte gjort efter den 2 januari 1958? Finns
det redovisat i propositionen? Nej, inte med ett ord. Studerar man berattelsen
till 1959 ars riksdag om vad i rikets styrelse sig ti11dragit, finner man nagra .
korta ord om att utredningsarbetet, avseende vissa expertutredningar rorande
vardebestandighetsproblemet m. m., fortgar.

Detta ar a11tsa den grund vi skall bygga pa. Jag skulle garna vilja staHa
fragan: Ar soeialministern, kommittens ordforande oeh kommittens ledamoter
beredda att offentligt redovisa vilken grund det ar som genom pensionskom·
mittens arbete nu foreligger for en pensionsreform av denna natur?

Jag haIler fullstandigt med Per Holmberg om att man bor krympa ned
problematiken, men inte till den milda grad att man hamnar i ignorans. Vi
vet mera an vad vi visste i j anuari eHer februari 1958. Vi vet hur det stats
finansiella laget har utveeklat sig 0 s v.· Skall vi nu blunda oeh saga, att darfor
att det blir en sa liten fond - det ar fraga om 5 milj arder under de forsta
fern aren - skall vi bara ga med pa vad som heist utan att over huvud taget
tanka oss for? Per Holmberg talade om sparandebortfaUet oeh sade nagra ord
om forsakringsbolagens insatser darvidlag. Jag skall inte ga in i polemik pa
den punkten, men jag viII helt enkelt fraga: Hur har staten skott penning
"ardet?

Bankokommissarie Eklof sade att fonden inte har Ined forsakringen att gora.
Lat oss aeeeptera detta. Tyvarr ar det inte klart sagt i propositionen, att fonden
inte har med farsakringen att gara. Vad ar det del som skall motivera att
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man skaffar sig denna fond ooh att den forvaltas pa detta satt? .Jag skall
forsoka gora problemet mycket enkelt och saga nagra ord om fonden nr 1,
80m avser stats- ooh kommunalanstallda. .

Statsanstallda har i dag pensionsratt efter ett system, sOln sociahninistern
anser vara foredomligt. Det anser inte jag, ty pensionsratten ar inte oantastlig,
men det kan vi bortse fran i detta sammanhang. Endast for nagra enstaka
statstj ansteman ,blir det nagon andring, framforallt for sadana sonl anstiillts
i Aldern 4Q-45 ar och darfor far vidkannas reduktion enligt nu gallande
reglemente men inte skulle fa nagon reduktion enligt obligatoriet. I ovrigt blir
det for statstj anstemannen ingen annan andring an att pensionerna skall ut
betalas fran pensionsstyrelsen i stallet for fran statskontoret. Jag kan mycket val
forsta att statstj anstemannen tycker att de skall ha en viss kompensation for
den andringen - darfor att rattssakerheten kan bli samre. Att komma in i
obligatoriet ar ur denna synpunkt inte sa lustigt for statstjanstemannen. En
annan sak ar att statstj anstemannen kanske tycker att de skall ha ytterligare
ett antal procents loneforhojning for att bli nollstallda jamfort med anstallda
som tidigare inte haft ratt till pension. Men nagot annat hander absolut inte.
Staten har samma forpliktelser som forut att betala pensionerna. Eventuellt
far staten ta ett litet steg i riktning lnot sund redovisning - i riktning mot
ett premiereservsystem - och lata vinst- och forlustrakningen belastas med
kostnader for pensionsavgifter, vilket jag tycker ar en stor fordel i och for sig.
Men kan detta motivera att de statsanstiillda skall ta hand om forvaltningen
av de medel som avsattes for tackning av statens forpliktelser? Det blir ju
alltj amt staten som arbetsgivare som har betalningsansvaret.

Om vi sager att fonden bestar av 5 'miljarder fern ar efter obligatoriets in
forande och 20 procent beloper pa statsanstallda, ar det 1 miljard som de
statsanstallda skall vara med och skota\ forvaltningen av. Men staten har i dag
mer an 10 miljarder i pensionsskuld, som staten inte redovisar som skuld men
har tackning for genom att den har en del tillgangar och har beskattningsratt.
Varfor sager man inte redan i dag, om man har en gnutta av konsekvens,
att vi nu skall skilja av 10 miljarder av statens tillgangar och lata dem for
valtas av en fondstyrelse bestaende av tre representanter for staten och tre
representanter for de statsanstallda.

Om arbetsgivarna genonl lagstiftning skall alaggas en viss prestation, nam
ligen att betala pensioner efter den formansutformning som propositionen talar
on1, kan det vara nagot motiv for att man dessutom skall Higga en annan
borda pa arbetsgivarna, namligen att tvinga dem att betala en sarskild skatt~

som skall bokforas pa ett sarskilt satt, eller - vilket ar ungefar detsamma 
att ge staten mycket betydande Ian som inte skall aterbetalas.

1990 skulle fonden uppga till 60 miljarder nominellt. Foretagen skulle sta
for sina forpliktelser solidariskt med staten och kommunerna i deras egen
skap av arbetsgivare samt med de sj alvstandiga yrkesutovare, sonl lockats eller
tvingats in i systemet trots att det ar oformanligt for dem. Det skall bli en
dispositiv ratt for dem att uttrada, men socialministern har utvecklat en skick
lighet, som pa sitt satt fortj anar allt berom, nar det gallt att stalla upp hinder
for dem. Han anvander bade overkompensation och andra morotter for att
locka och rikligt med kappar for att bestraffa dem 80m ar sa fracka att de
anda trader ute Men givetvis komlner de nu unga och de framtida fria yrkes.
utovarna att trada ut, om de far mojlighet till del. Arbetsgivarna - foretagen
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samt staten och kOnlnlUl1erna - far da tacka bristen. Det hetyder att arbets
givarna, om de vill handla vettigt, bor uttrada omedelbart nar systemet kom
mer i gang. Om de gor det, star man dar med Ebberods hank. Man har de
aldre och medeUHders sj alvstandiga yrkesutovarna, som man lovar riklig over
kompensation om de gar in i systemet och som darfor mojligen gar in, och
sedan finns det ingen som skall betala. Jag ar over huvud taget mycket hapen
over denna konstruktion. Det sages ingenstades i propositionen vern 80m skall
ha betalningsansvaret - vern som ar forsakringsgivare. Man vill inte saga
ifran rent ut att man blir tvungen att tvinga alIa att vara med.

Det avses att arbetsgivarna skall bygga upp en fond, som 1990 utgor 60
Iniljarder nominalkronor, till vilken de inte har Ininsta ratt, samtidigt som de
dll har forpliktelser pa 90 milj arder realkronor. Det ar klart att detta skulle
komma att medfora manga andringar i samhaIlet. BI a formodar jag att aktier
far flyttas over fran realpapper till nominalpapper, darfor att aktiebolagen
skall tvinga"s att ge utfastelser i realkronor och att placera pengar hos staten
i nominalkronor utan att fa tillbaka dem. Hittills har foretagen varit vana att
placera i realkronor vad de lanar i nominalkronor. Jag tror liksom herr Holm
berg att det blir vasentligt andrade forhallanden genom ett sadant arrangemang~

Fil. lie. Erik Hook: Jag"hlev ganska forvanad over ett uttalande av docent
Faxen. Han sade att den .Ashrinkska kommittens centrala rekommendation hade
bestatt i att man forordat en fondering som det basta sattet att kompensera det
sparandebortfall, som skulle intrada vid ohligatorisk pensionering. Visserligen
har kommitten herort detta i ett par rader, men i stort sett har kommitten inte
pa nagot satt uttalat sig om olika vagar att kompensera sparandebortfallet vid
ohligatorisk tj anstepensionering. Den har val ansett att detta delvis foIl utanfor
kommittens arbetsomrade.

Kommitten menade i korthet att den helt enkelt inte trodde pel statsDlakternas
formaga att astadkomma frivilligt budgetoverskott eller fora en sparframjande
ekonomisk politik.. Men den har inte narmare undersokt mojligheterna pa
dessa tva omraden. Hela fragan huruvida det finns nagon motivering ur saln
hallsekonomisk synpunkt for en sa stor fondbildning har darfor over huvud
taget inte behandlats i nagot av de sittande kommitteerna. Den ursprungliga
budgetheredningen har ju heller inte berort denna fraga utan sager bara att
detta troligen ar en' lamplig metod att kompensera sparandebortfallet. Ingen
har alltsa narmare behandlat fragan, huruvida fonden ar lampligare an andra
eventuella metoder.

Docent Faxen sade att en overbalansering av budgeten och en fondering
ger ungefar samma probleln, dvs. hur skatterna skall ordnas. Det finns goda
skal att betrakta fragan pa det sattet. Det finns ett direkt samband mellan
dessa olika system darigenom att av det sparande, som astadkommes genom en
fondering, maste en storre del, omkring 40 procent, finansieras via skatte
uttag. Detta heror pa uteblivna skatter till staten pa grund av statens och kom
munernas forpliktelser mot sina anstiillda, for vilka tidigare inte gj orts nagon
inbetalning i form av pensionsavgifter. Dar kommer man till syvende og sidst
till fragan om hur staten skall fora den ekonomiska politiken och hur det skall
ga med budgetoverskottet. Man har inte lost sparandeproblemet i och med fon
den, utan det hela beror fortfarande pa myndigheterna och den budgetpolitik
statslnakterna kommer att fora.
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Jag vill ocksa saga nagonting OlTI aterlaneratten. Manga talare har forutsatt
att sparandebortfallet kommer att traffa foretagen. Jag tror inte alls att sparan
det kommer att ga ut over foretagen, utan det blir lontagarna som far bara
bordan. Problemet kommer i en delvis annan dager om man behandlar det
som en fraga om hur hushallssparandet paverkas snarare an for,etagssparandet.
Detta har ett direkt samband TIled aterHiningen. Flera talare har sagt, att detta
ar en ganska otrevlig men ofrankomlig metod. Jag haIler fullstandigt med om,
att det i och for sig ar ett mycket otrevligt satt att losa decentraliseringen och
autolllatiken i utlaningen fran fonden. Men till skillnad fran de tidigare talarna
tror jag inte aIls det ar en ofrankomlig metod. Jag tror att man gott kan und
vara aterlaningen, och jag tror det yore bast att helt avfora aterlaningen fran
fondproblematiken. De motiv sonl luan hittills fort fram for aterlaning har
ju ingen storre tyngd. Man har sagt, att man vill ha en viss garanti for att
fonden inte kommer att diskriminera i sin kreditgivning till foretagarsektorn.
loch for sig innebar ju aterlaningen en diskriminering.. Det ar ingenting som
i och for sig sager att ett foretag bara darfor att det hetalat in avgift skall ha
aterlaneratt. Ar det ett stort foretag med manga .anstallda som betalar in och
far aterlana, diskrimineras rent kapitalmarknadsmassigt £oretagare, som inte
betalat in sa mycket. Det ar inte sakert att behovet av lanat kapital star i
relation till hur mycket pengar foretagen betalar in i pensionsavgifter.

Docent Faxen sade, att det finns en rak linje fran pensionsstiftelser till ater
laneratten. Det ar mojligt att det finns en linje, men efter vad jag kan forsta
ar den ingalunda rak utan krokig pa manga punkter. Pensionsstiftelserna var
ju anda ett foretagssparande. Det va~' medel, som foretaget disponerade och
som i stort sett var riskbarande. Man 'har da sagt, att om foretagen gar miste
om formanen att fa disponera medel pa detta satt, sa skall de fa kompensation
genom en dylik aterlaneratt. Bara for, att det ror sig om pensioner tror man
att man kan ersatta ett foretagssparande med lan, som det kravs en bankmassig
sakerhet for och som ar en direkt skuldforbindelse pa ett helt annat satt an
tidigare pensionsstiftelser. Om man dar yore konsekvent skulle man saga, att
nagon aterlaning med dessa motiveringar vill vi absolut inte veta av, men vi
kan mojligen andra fonderingsreglerna i mera liberal riktning.

Dessutom kommer man inte ifran, .att om man kraver en rationell och Iri
kapitalmarknad, sa ar en sadan inte pa nagot satt forenlig med en aterlaneratt.
Darfor finner jag att hela detta forslag skulle ha vunnit enormt mycket pa att
man. klippte av den linje, som docent Faxen tidigare skisserat och avstod fran
aterlaneratten.

Direktor S. Hyden: Jag skulle inte aIls ha deltagit i debatten, om inte ater
lanefragan kommit upp i sa manga sammanhang. Forst skulle jag vilja fora
ned diskussionen till j orden igen. Aterlaneratten enligt lagradsremissen bety..
der namligen'litet i forhallande till den propaganda som har forts kring den.

Per Holmberg sade att foretagen far aterIana 500 miljoner per are Men for
vart och ett ar skall de amortera en tiondel av den skuld de forut haft. Det
betyder, omsatt i praktiken, att luan far aterlana 2,5 eller mojligen, med visst
satt att berakna amorteringen, 2,75 ars premie.

I motsats till licentiat Hook tycker jag att det fortfarande ar en rak linje
mellan pensionsstiftelserna och· aterlaneratten. EftersolTI vara premier i ett fullt
utbyggt system i vad avser det egentliga naringslivet ar omkring 1 milj.ard,
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sa blir 2,5 ganger dessa premier 2,5 miljarder. Pensionsstiftelserna har Ininst
5 miljarder, oeh det ar alldeles uppenbart att man aven vid hundraprocentigt
utnyttjande av aterlaneratten har gatt miste om halften av vad man i dag har
som motsvarighet till denna aterlaning.

Eftersom nu denna stiftelse, om jag kallar fonden sa, kommit -till stand for
att ersatta annat sparande, ar det ju inte mer an rimligt att en viss del av
medlen anvandes pa detta satt for att ersatta ett alldeles patagligt bortfall av
sparande.

Docent K.-O. Faxen: Professor Lundberg har stallt en fraga till mig, som
jag har att besvara. Som han uppfattade det, hade senare delen av mitt anfo
rande kommit att svara mot forra delen, vilken pafordrade ett fortydligande,
s.om man brukar uttrycka saken i tentamenssammanhang.

Det var riktigt uppfattat att jag anser att den av pensionsberedningen fore
slagna, mycket stora fondbildningen inte ar den lyckligaste vagen att ersatta
sparandebortfallet. Det ar enligt min uppfattning stor sannolikhet for att man
vid den omprovning av hela fondfragan, som skall foretagas ar 1964 elIer
1965 kommer att stanna for en vasentligt lagre fondbildningstakt an som tidi
gare diskuterats. Kanske later man rent av fondbildningen upphora, nar man
fatt nagra ars erfarenhet av densamma och hunnit bygga upp en fond av till
racklig storlek for att tj ana som buffert vid £luktuationer i inkomsterna eller
i befolkningens alderssammansattning.

Betydelsen for det Hlngsiktiga framatskridandet av det marginella tillskott
till sparande och investeringar, som en fondbildning skulle kunna astadkomma,
har ofta overdrivits. Ett framatskridande i viss takt kraver sparande av viss
omfattning, det kan inte bestridas, men en marginell okning i takten for det
langsiktiga framatskridandet kraver ocksa andra saker an en okning av sparan
det. Om vi alltsa skall oka takten i framatskridandet fran t. ex. 3,5 till 4 pro
cent per ar over t. ex. en 50-arsperiod, tror jag, knappast att detta ar niojIigt
enbart genom att anskaffa £lera kapitalforemal av samma slag som redan
tidigare arbetar i produktionen, utan kapitalforemal av ny art maste tillkomma.
For den langsiktiga produktionsokningen blir det tekniska framatskridandet
m. a. o. av avgorande betydelse.

Kommittt~n diskuterade ingaende hur stora sparandetillskott, som den en
skilda foretagssektorn och den offentliga sektorn pa langre sikt kunde behova
fran en pensionsfond. Avgorande for bedomningen av dessa fragor maste enligt
min mening bli vilken uppfattning man har om orsakssammanhangen bakom
foretagssparandet resp. de offentliga budgetbalanseringsprinciperna, som be
stammer det offentliga sparandet.

Har luan den uppfattningen, att sparandet inom foretagen i viss man ar
beroende av foretagens interna behov av konsolidering, deras kapitalbehov
med hansyn till vantade ansprak pa kapitalmedel pa grund av den tekniska
utvecklingen, som foretagen maste hanga med i, och liknande faktorer, redu
ceras behovet av externa sparandetillskott till foretagssektorn for att ett givet
investeringsprogram skall kunna realiseras. De offentliga budgetbalanserings
principerna har inte varit oforandrade sedan antiken - tvartom har de i stor
utstrackning anpassats till vaxlingar i balansen mellan sparande och investe
ringsvilj a inom den privata sektorn. Man kan Ined viss tillforsikt vanta sig att
riktpunkterna for statens och kommunernas finanspolitik till nagon del anpas-
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sas till de forandringar, som en obligatorisk tillaggspensionering skulle med·
fora.

Det finns med andra ord grund for den forhoppningen, att man efter nagon
tids erfarenhet kommer att finna andra vagar an fondbildning for att motverka
det sparandebortfall, som en obligatorisk tilllaggspensionering "kommer att
medfora, och att tillgodose de kapitalbehov, inom den enskilda liksom inom
den offentliga sektorn, som den tekniska utvecklingen, den internationella kon
kurrensen och andra faktorer kommer att aktualisera.

Professor Lundberg menade, att min uppfattning om sambandet mellan
variationer i den langsiktiga takten for framatskridandet och marginella till·
skott till sparande och investeringar skulle strida mot att jag tilldelade ranta
bilitetskriteriet en central roll vid fordelningen av investeringsmojligheterna.
Jag kan inte forsta "detta. Vad jag sa"gt betraffande den" forsta fragan skulle
kunna uttryckas sa, att jag tror att kurvan for kapitalets granseffektivitet vid
given teknik faller relativt snabbt, sedan en viss investeringskvot uppnatts.
Marginella tillskott av investeringar utover denna grans lonar sig alltsa for
hallan~evis litet. Men halIer man sig inom ifragavarande grans, borde val
rantabilitetskriteriet spela en lika stor roll for effektiviteten i fordelningen
av investeringsmojligheterna som om kurvan for kapitalets granseffektivitet
hade ett mera flackt forlopp?

Ordforanden: Det finns ett ordsprak som sager 'att en dare kan
fraga mer an tio vise kan svara pa..Vern skall svara nar tio vise borjar
fraga? Det ar en reflexion som man osokt har gjort hal" i kvall. Manga
viktiga problem ar fortfarande olosta pa detta omrade.

Jag bel" till sist att fa tacka for inledningsanforandet och alIa diskus
sionsinlagg i kvall oeh forklarar harmed sammantradet avslutat.
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Ordforande: Fil. lie. H a I v dan As t ran d

Valstand contra viilfiird?
Socialpolitiken i nytt utgangsliige

Fil. lie. Ulrich Herz:

Herr ordforande! Mina darner och herrar! Det rader i vart land
en marklig disproportion mellan den ekonomisk-politiska debatten a
ena sidan och den socialpolitiska debatten a den andra. I den ekono
misk-politiska debatten ar ekonomer av faeket standigt engagerade.
Det bedrivs en, delvis av staten oeh i varje fall av de stora intresse
organisationerna speeiellt gynnad, forskning som skall ge underlag
for ekonomisk-poIitiska staIlningstaganden, oeh de fIesta ekonomer
betraktar det som sin angelagna uppgift att da och da bade i sin forsk
ning oeh i sina mera allmanna uttalanden uttryckligen ta stallning till
aktuella ekonomisk-poIitiska problem eller i varje fall satta sina reso
nemang i relation till sadana sporsmal.

Nar det galler socialpoIitiken ar utgangsIaget ofantligt mycket
samre. I motsats till bl. a. vart grannland Danmark saknar vi exem
pelvis akademiska larostolar i amnet, atminstone vid universiteten och
hogskolorna, oeh vi saknar dessutom - markligt nog - kvalificerade
inlagg i debatten av personer som genom sin vetenskapliga forskning
har atminstone viss anknytning till aktuella sociaIpoIitiska fragestall
11ingar. Detta omdome galler icke om mer eller mindre tekniska fra
gor pa det socialpolitiska omradet, men det galler i fraga om den mera
principiella debatten om soeialpolitikens mal och medel.

Det ar karakteristiskt, att under de tva senaste aren, da andock fra
gan om en s. k. omprovning av socialpolitiken har aktualiserats pa det
politiska planet bland annat genom en foIkpartimotion oeh genom
tillsattande av en statlig utredning, denna debatt nastan uteslutande
har forts pa det partipolitiska planet med - efter vad jag forstar 
genomgaende ganska ytliga oeh slappa argument. Man finner inte mer
an ett fatal tidnings- oeh tidskriftsartiklar, om man ger sig ut pa jakt
efter kvalifieerad teoretisk soeialpolitisk debatt. I dessa yttersta dagar
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- narmare bestamt idag pa eftermiddagen - har det kommit en liten
skrift, forfattad av rektor Paul Lindblom, som tar upp en del prin
eipiella aspekter. Men, som forfattaren sjalv sager i forordet, betrak
tar han inte denna skrift som nagot sardeles allvarligt syftande djup
lodande inlagg. Jag betraktar det i sammanhanget som symptomatiskt
att uppdraget att inleda kvallens debatt har anfortrotts at en person
som ar enbart lekman pa omradet oeh som inte kan aberopa yare sig
egen forskning eller strangt taget nagon mera intensiv befattning med
soeialpolitiska fragor an vad rimligtvis varje samhallsintresserad med
borgare bar ha tagit.

Jag forestaller Inig att vetenskapSmam1enS tveksamhet att ge sig in
i debatten om soeialpolitiska prineipfragor har sin forklaring - i
varje fall sin psykologiska forklaring - dariatt det framstar sonl
oklart vad som egentligen skall vara forema.! for analyse Med den
alltjamt i stort sett aeeepterade prineipiella gransdragningen mellall
vetenskap oeh politik framstar det som tvivelaktigt, huruvida veten
skapen overhuvud taget har nagot bid~ag att ge nar diskussionen
uttryekligen - eller atminstone i forsta hand - galler soeialpoliti
kens allmanna grunder, dess mal oeh medel. Pa det ekonomisk-poli
tiska faltet foreligger visserligen en till synes i viss man jamforbar
situation. Aven dar har man ju vissa malsattningar i forhaJlande till
vilka ekonomer av faeket forhaller sig nagorlunda eller helt neutrala,
medan de anser sig ha fritt speltum l1ar det galler att exempelvis
analysera vilka medel som kan tankas leda fram till dessa mal. Men
skillnaden ligger uppenbarligen dari att man pa det ekonomisk-poli
tiska faltet har vissa pa en oeh samma gang myeket allmant aeeepte
rade oeh --- vid det har laget - nagorlunda preeiserade malsattningar.
Jag tanker da pa sadana formuleringar som okning av nationalpro
dukten, full sysselsattning, fast penningvarde osv. - malsattningar
som for all del har en ganska vid marginal for olika tolkningar men
sam anda ar sa relativt avgransade oeh sam sagt sa allmant aeeepte
rade att de for vetenskapsmannen maste framsta som "intressanta"
oeh relevanta, yare sig han personligen ansluter sig till dem eller inte.
Han kan alltsa t. ex. analysera verkningarna av olika ekonomisk
politiska atgarder med avseende pa dessa maJsattningar utan att sjalv
behova ge sig in i en maldebatt eller utan att sjalv behova narmare
redovisa sina egna varderingar. I fraga om socialpolitiken daremot
forhaller det sig sa att de malsattningar som historiskt-politiskt har
spelat en stor oeh viktig roll, alltsa sadana allmanna malsattningar
som att skapa trygghet, att utjamna klassmotsattningar, att bedriva
en familjevanlig politik osv. maste framsta sasom atskilligt vagare,
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atskilligt mera svartolkade oeh atskilligt mindre Iampade for kvanti
tativa preciseringar. Foljaktligen framstar risken for otillborliga glid
ningar Inellan vetenskap och politik som sa mycket storre, vilket for
den samvetsgranne vetenskapsmannen tyeks vara ett skal att heIst icke
branna fingrarna i sammanhanget. Dartill kommer, son1 i foljande
narmare skall behandlas, att dessa malsattningar ter sig myeket
mindre allmant accepterade, i ll1ycket hogre grad kontroversiella an
motsvarande ekonomisk-politiska malformuleringar.

Jag tror dessutom att det ar ytterligare en omstandighet som kom
Iner till. Det ar val Sakelt ingen som viII pasta att politiska malsatt
I1ingar, handlingsmotiv oeh liknande for socialpolitiken "grundlag
gande" data ieke skulle kunna goras till foremal for vetenskaplig
analyse Det finns ju exempelvis nagonting som kallas motivanaIys,
det finns en vetenskap som bl. a. sysslar med problem rorande foren
ligheten eller ieke-forenligheten mellan olikamalsattningar osv. Mell
111ed Val' havdvunna indelning av vetenskaperna rakar det vara sa att
fragor av det slaget anses tillhora speciella discipliner, sag Iogiken,
soeialpsykologien, sociologien, men daremot inte hora hemma inom
den disciplin som intresserar sig for socialpolitiska "sak"-fragor sa
dana som t. ex. de ekonomiska verkningarna av socialpolitiken, finan
sieringen av socialforsakringarna, soeialpolitik och inkomstfordelning,
m. m. Foljden av denna gransdragning mella11 vetenskaperna blir den
att de dar tva polerna som tillsammans konstituerar socialpolitikells
problematik sa att saga aldrig far n10ta varandra. For sociologer och
Iogiker framstar de socialpolitiska fragorna som relativt perifera,
medan mera samhallsekonomiskt inriktade vetenskapsman finner att
de inte viII ta befattning med dessa fragors mera "filosofiska" aspek
tel'. Resultatet ar att man fran omse hall i stort sett overlater prineip
debatten at politikerna, som emelleltid aterigen i manga fall saknar
forusattningar och intresse att fora denna debatt tillraekligt forutsatt
ningslost, att driva analysen tillrackIigt langt. Jag tror mig finna
underlag for detta omdome bade i den aberopade motionen och ej
mindre i socialministerns direktiv vid tillsattandet av den socialpoli
tiska kommitten, som ju for ovrigt, typiskt nog, har fatt en nastan rent
parlamentarisk sammansattning.

Nar vi i det foljande amnal' att fora ett resonemang om soeialpoli
tikens malsattningar eller principer, galler det att finna en utgangs
punkt som icke uteslutande hal' karaktaren av ett pel'sonligt tyckande
oeh en upplaggning av problemet som kan innefatta atminstone vissa
element av analyse

Historiskt ar det framfor alIt tva malsattningar som hal' drivit fram
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socialpolitiken och som hal" anforts son1 nl0tiv resp. verkat som "moti
vation" for det sociala reformarbetet, framst i den s. k. genereIla
socialpolitikens, alltsa t. ex. socialforsakringarnas form namligen a
ena sidan en trygghetsmalsiittning och a al1dra sidal1 ett utjiimnings
motive Bortsett ifran att bada dessa motiv aldrig hal" varit sa sardeles
val preciserade, maste mall nu emellertid konstatera att de pa senaste
tid, Iat oss saga under 50-talet, val" for sig blivit alltmera problema
tiska eller t. o. m. inaktuella.

Trygghetsmotivet mojliggjorde en relativt entydig teoretisk tolkning
o'ch praktisk tillampning sa lange det knots till forestallningen om en
sorts elemental" existensiell trygghet, nagon sorts minimistandard,
exempelvis - i basta fall - definierad i fysiologiska och liknande
termer.

Sa lange stora gl"uppel" i samhallet levde pa en inkomstniva" dar
liven ett relativt kortvarigt inkomstbortfall elIer en mer eller mindre
tillfallig kostnadsokning vallade uppenbara problem for fan1iljens
halsa och fysiska existens, val" det sjalvkIart och i nagon viss mening
entydigt att lagga ett sadant n1inim~petraktelsesatt till grund for de
socialpolitiska hjalpatgarderna. i

Man finneI', om man laser igenom de utredningar som gjordes i
borjan oeh n1itten av 30-talet exer4pelvis i samband med den befolk
l1ingspolitiska framstoten, att den' typen av motiveringal" vid denna
tidpunkt anl1U spelade en mycket stbr roll. I dessa utredningar utpekas
en lang rad fysiska standardbrister nere i bottenskikten av "inkomst
loken". loch med detta far man vissa normer eller mattstockar for
trygghetsskapande reformer av det ena eIIer andra slaget.

Med allmant stigande standard hal" det ju emellertid blivit alIt
mindre sjaIvklart hur trygghetskravet skall definieras, dvs. vilken av
vikelse fran normalstandarden eller genomsnittsstandarden - vad
man nu viII anvanda for ord - sam kan tolereras. Som bekant hal"
trygghetsstandarddefinitionen blivit foremal for en suceessiv utvidg
ning och darmed efterhand for en alIt Iangre driven relativisering. Jag
viII peka pa atminstone tre faktorer.

For det forsta hal" vissa motiv ansetts tala for att formaner av s. k.
grundtrygghetstyp skall tillkomma alIa medborgare, oberoende av
aktuell, forutvarande eller tillkommande inkomstsituation. En sadan
sak ar att foIkpel1sionens grundbelopp hal" gjorts oberoende av ieke
blott vederborande medborgares inkomst- oeh formogenhetsstallning
lInder hans arbetsfora period utan oeksa av hans forvantade inkomst
oeh formogenhetsstallning vid den tidpunkt da formanen skall utfalla.
Det ar klart att detta ar en utvidgning oeh samtidigt en viss
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relativisering av den llrsprungliga trygghetsstandarddefinitionen av
"minimityp".

For det andra hal' det ansetts nodvandigt oeh onskvart att i vissa
fall uttryckligen stalla trygghetsmaJtet i relation till vederb·orandes
normalstandard enligt regeln "ersattning i forhallande till vad veder
borande hal' haft i en som 'normal' betraktad situation",alltsa t. ex.
under hans arbetsfora period. Jag syftar hal" givetvis pa den s. k.
inkomstbortfallsprineipen, som efterhand hal' inforts i flera av vara
soeialforsakringar, t. ex. olycksfall~forsakringen, sjukforsakringen
samt Illl senast i tillaggspensionen, dar alltsa i samtliga fall formans
nivan star i positiv relation till vederborandes standard under dell
period da han atnjot fllll forvarvsinkomst.

Den tredje utvidgningen av trygghetskravet han£or sig till en sue
eessiv "dematerialisering" eller, annorlunda uttryekt, "psykologise
ring" av begreppet. Det ar icke langre endast trygghet i fraga on1
existeI1snledel som inbegripes i den efterstravade soeialstandarden
utan trygghet med avseende pa behovIig yard, hjalp till social anpass
ning, medieinsk behandling, psykoterapeutisk behandling, rehabilite
ring osv. AlIt detta skall medborgaren vara tillforsakrad i handelse
av behove Det ar sjaIvklart att det maste vara ofantligt mycket svarare
att for dessa behov finna nagra entydiga och i basta fall rent av
kval1titativa kriterier och norrner. Naringsbehovet kan uttryekas i kate
gorier - vardbehovet kan ieke llttryckas i motsvarande tekniska ter
mer.

Med alIt detta hal' saledes trygghetsmalsattningen blivit alIt 11lera
vag, mangtydig och svaruttolkad - oeh alIt mera onyttig oeh oan
vandbar SOln en sjalvklar mattstoek for vad vi skall gora eller ieke
gora. Malsattningen om trygghet ar i behov av preciseringar, oeh dessa
preeiseringar maste sa att saga fa karaktaren av fristaende vardering
are Vi kan mojligen saga att eftersom vi viII garantera trygghet sa skall
vi ha sa oell sa myeket foda oeh sa oeh sa mycket bostadsutrymme
per persoll osv. Behovet av yard, omvardnad, 11jalp till anpassning osv.
kan icke fixeras i sadana kvantitativa 110rmer. Oeh betraffande de
mera "lattdefinierade" trygghetselementen ar det hogst tvivelaktigt,
om vi langre viII noja oss med de fysiska minimivardena.

I den osakerhet som denna differentieringsprocess gett upphov till,
ar det mycket naturligt att lnan hal' forsokt finna ett nytt "lloll-lage"
gen0111 att stalla den radikala fraga som anges i rubriken till kvallens
foredrag, namligen "Viilstand contra viilfiird?" - observera frage
teeknet! Jag viII saga att denna rubrik inte far ses som nagot forsok
till ordrytteri eller till formeII· begreppsexeersis, utan orden skaII tas
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i sin hogst vardagliga bemarkelse. Rubriken syftar pa en luycket reell
och rimlig fragestallning, namligen denna: I vad man kan det som
vi hal" avsett med trygghetskravet forvantas bli eller fOlutsattas vara
ett mer eller mindre automatiskt resultat av valstandsutvecklingen, 
och i vad man maste det aven framdeles bli foremal for valfardsat
garder? I vad man gor den fortgaende valstandsutvecklingen eftel"
hand socialpolitiken alIt mera overflodig? Eller, med en nagot mindre
ambitios fragestallning: Bor icke i varje fall vissa havdvllnna social
politiska atgarder bli obehovliga i och med den allmanna valstands
stegrillgen? Det ar val ungefar detta som kan sagas vara karnan i den
1110derata omprovningsnl0tion som jag tidigare omnamnt och kanske
i flertalet omprovningskrav som har framkonlmit i den politiska de-
batten. .

Innan jag gel" mig in pa att forsoka analysera och for egen del be
svara dessa fragor viII jag nled nagra ord berora den andra av de
bada namnda historiska malsattningarlla for socialpolitiken, alltsa
kravet pa en utjiimning av de klassmassiga standardklyftorna. Nu ar
det uppenbart att man harvidlag alltid tagit for givet att dessa stan
clardklyftor pa ett nagorlunda adekv~t satt kommer till uttryck i den
s. k. vertikala inkomstfordelningen,,;dvs. i det som populart kallas "in
komstloken". Man hal" menat att (socialpolitikell skall "pressa ihop
Ioken", minska avstandet mellan hogre och lagre inkomsttagare.

Aven denna malsattning hal" emellertid av olika anledningar blivit
alIt mera problematisk. Det hal" saledes visat sig ovantat svart att
overhuvud taget fa fastslaget huruvida de socialpolitiska atgarder som
genomforts hal' haft eller har nagon vertikalt inkomstutjamnande
effekt - och hur stor den effekten i sa fall are Med en nagot tillspet
sad formulering skulle man kunna saga att det val" den fragan som
professor Bentzel foresatte sig att besvara i sin doktorsavhandling
1953. Resultatet av hans undersokning blev icke blott att han inte an
sag sig kunna besvara fragan utall att hall fann den vara, som han
uttryckte sig, rent meningslos. Professor Bentzel ar val inte alldeles
ensam om den upptackten; flera forskare hal" antingen gatt bet pa
uppgiften eller hal" kommit fram till resultat som ar sa uttunnade att
de inte skiljer sig fran det triviala: "Av alIt att doma torde social
politiken ha en viss (vertikalt) inkomstutjamnande verkan, men den
kan inte vara stor och den kan i varje fall inte matas exakt".

Det tycks vara en orimlig uppgift att pa inkomstloken pricka ut i
vilka inkomstskikt formanerna "foretradesvis" utfaller eller dar de
skall anses utfalla tyngre an i vissa andra skikt. For de allra fIesta
formanerna ar det ju uttryckligen inte inkomsten som ar kriteriet for
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utfallet utan helt andra saker: familjesituationen, aldern, halsotill
standet och liknande.

Nu ar det ju a andra sidan sa att fordelningen av kostnaderna for
socialpolitiska anordningar ar i hog grad korrelerad med inkomsten.
Trots en nagot kranglig kombination av skatte- och avgiftsfinansiering, .
som gor det till en ganska besvarlig uppgift att mera exakt ange hur
finansieringen belastar olika inkomstskikt, kan man som ett grovt om·
dome formulera satsen att kostnaderna for soeialpolitiken fordelas
efter ett progressivt monster. Men just pa grund av bland annat avgif
terna och en del andra faktorer, bl. a. aven den redan omnamnda ten
densen att gora alIt flera sociala formaner generella oeh att i viss
man positivt inkomstdifferentiera formansbeloppen (hogre formaner
till storre inkomsttagare) kan man saga att socialutgifternas fordel
ning snarare torde vara mindre progressiv an fordelningen av ovriga
kostnader. Huvudforklaringen till detta ar som sagt den att ratt manga
av de har formanerna ar delvis avgiftsfinansierade, vilket medfor en
lagre grad av progressivitet an i fraga om sadana offentliga atgarder
som ar helt skattefinansierade.

Man kan ga ett steg langre oeh saga att det sakerligen ar ratt arti
fieiellt oeh for ovrigt strangt taget kanske ogenomforbart att pa detta
satt soka urskilja de soeiala kostnaderna fran ovriga offentliga ut
gifter. Visserligen hor det ju till god ton att da och da offentliggora
uppstallningar over vad soeialpolitiken kostar. Men det ar ju i hog
grad godtyekligt var gransen skall dras mellan soeialpolitiska kostna
der oeh andra kostnader, och dessa budgetsiffror, som brukar publice
ras sager ju valdigt litet om de "verkliga" kostnaderna. Det enda fullt
"sakra" i sammanhanget ar saledes att den offentliga sektorn som hel
het med nuvarande skattestruktur har en viss vertikalt inkomstutjam
11ande effekt. Men darmed bortfaller jll inkomstutjamningen som ett
specifikt motiv just for socialpolitiken. Det ar den offentliga hushall
l1ingen som sadan som verkar inkomstutjamnande - genom det satt
pa vilket den finansieras. ViII man ha fortsatt vertikal inkomstutjam
ning talal" starka skal for att denna effekt lagges pa kostnadssidan i
stallet for pa formanssidan.

Ytterligare en faktor 80m kan vara agnad att problematisera in
komstutjamningsmotivet skall hal" anforas.

Vi har under de senaste decennierna, som alIa vet, haft en visser
ligen ieke uppseendevackande men dock ganska tydligt marker~d ver
tikal inkomstutjamning i samhallet. Denna har till overvagande del
astadkommits pa vad Bentzel kallar "automatisk" vag: framst genom
omflyttning mellan naringsgrenarna o. dyl. Endast till en mindre del



60 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 29 OKTOBER 1959

har den vertikala utjamningen skett pa skattepolitisk vag, alltsa genonl
den samlade effekten av den offentliga sektorn och dess finansiering.
Med vissa politiska varderingar som underlag kan man givetvis ifra
gasatta hur langt denna vertikala inkomstutjamning skall drivas eller
i varje fall val" gransen for den politiska utjamningen skall ga. Onl
fattar man en nlera skeptisk asikt rorande inkomstutjamningens all
manna onskvardhet, anser man kanske att vi numera redan hal" natt
den gransen. Da skulle alltsa fran den utgangspunkten ell av de bada
havdvunna malsattningarna for socialpolitiken bortfalla.

Det forefaller saledes som om vi befann oss i ett idemassigt tomrum
med avseende pa socialpolitikens malsattning eller malsattningar. Onl
de hal" tva historiska malsattningarna inte langre hal" relevans, vad
skall vi da ha for riktpunkter och normer? Man befinner sig i detta
tomrum oberoende av huruvida man sa att saga rent kanslomassigt
ar possitivt installd till fOltsatta soeialpolitiska reformer eller ej. Jag
hal" sjalv i samband med forelasningar infor olika auditorier med

!

intresse iakttagit att attityderna harvidlag f. n. kanske gar mera i sal"
an vad de gjorde pa 30- oeh 40-tale~.'~Medan sjalva ordet s~cialpolitik

i vissa kretsar fortfarande hal" kara~taren av ett honnorsord, som leder
till "signalreaktionen" att man str~rlnar upp sig och visar en positiv
beredskap, verkar samma ord i andra kretsar numera nastan som en
psykologisk stoppsignal. Jag hal" t. \o. m. hort en i oeh for sig veder
haftig oeh intelligent person saga, nar en viss konkret reform fordes
pa tal: "Visst tycker jag att den reformen skall genomforas, mel1
kalla den inte for socialpolitik". Nagot liknande intraffade ju for
resten i borjan av 30-talet, da det visade sig lampligt att dopa om ell
del soeialpolitiska atgarder till familjepolitiska for att fa clem genom
forda i enheten teeken.

Om vi bortser fran den sortens mera kanslomassiga reaktioner infol'
soeialpolitiska fragestallningar, skulle jag vilja lagga till grllnd for
mina fortsatta reflexioner nagot som kunde kallas en hypotetisk mal
siittning for socialpolitiken. Denna hypotetiska malsattning skulle jag
vilja harleda ur nagot som i sin tur kunde kallas "en overordnad
valfardspremiss" eller "en central valfardsvardering". - Jag bel"
Er observera att det i oeh for sig ar fullkomligt likgiltigt huruvida
jag eller nagon annan enskild person godtar denna eentrala vardering.
Det enda relevanta ar om denna vardering ar intressant i den bemar
kelsen att den kan sagas vara mera allmant omfattad, vilket inte be
hover betyda att den skulle vara omfattad med 51 procents majoritet.
Om varderingen skulle vara mitt personliga pahitt, maste alIt det
foljande vara ointressant. Skulle denna vardering daremot bedomas
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som "intressant", sa maste principiellt aven den foljande utredningen
vara det - varav givetvis icke foljer att den analys jag skall forsoka
genomfora pa grundval av denna vardering skulle val' riktig!

Naval! Den valfardshypotes som jag viII utga ifran och som jag
ponerar ar sa pass allmant accepterad att den maste betecknas som
illtressant, kan uttryckas ungefar salunda: Det finns vid en viss tid·
punkt av valstandsutvecklingen hos medborgarna en sorts "normal
standardforestiillning". Denna normalstandardforestallning hal' tva
dimensioner eller tva riktpunkter. Den ena ar bestamd av vad man
skulle kunna kalla "genomsnittsstandarden i samhallet", alltsa den'
standard pa vilken majoriteten eller en relativt stor grupp av samhalls
nledborgarna lever, sag exemepelvis det skikt, dar inkomstloken ar
Lredast. Det behover inte nodvandigtvis vara det aritmetiska mediet,
nlen en stalldard som man hal' en kansla av ar "flertalets". Fixeringen
av valfardsstandarden sker nu, bildligt talat, inte fran botten - fran
existensminimUlTI - och uppat, utan man raknar snarare "fran mit
ten och nedat". Den centrala valfardsnormen kan alltsa formuleras
saJunda (forsta kriteriet): "Ingen skall behova leva pa ett storre av
stand fran genomsnittsstandarden an ..." I stallet for punkterna satter
ll1an in ett matt, som varierar med mera specifika politiska varde
ringar. Star man politiskt mera till hoger, blir mattet - lat oss kalla
det for "toleransmarginalen" - storre, star man mera till vanster,
blir mattet mindre.

Alltsa: Ingens standard skall behova pressas nedanfor toleransgran
sen, yare sig vid sjukdom, arbetsloshet, olycksfall eller alderdom, vare
sig vederborande befinner sig under lltbildning eller hal' en onormalt
stor forsorjningsborda, vare sig han ar hemfallen at alkoholism, aso
cialitet osv.

Det varden allmanna valfardspremissen i dess forsta, mest allman
na men samtidigt annu ofullstandiga version. Den suppleras nu av
ett andra kriterium. Detta skulle kunna uttryckas salunda: Som alIa
vet, forekommer standardskillnader bland personer med normala for
val'vsinkomster - vi raknar alltsa bort aldringar, partiellt arbetsfol'a
In. £1. specialkategorier - alltsa avvikelser bade uppat och nedat i
forhallande till genomsnittsstandarden.

Den centrala valfardsvarderingen i dess fullstandiga version synes
11U inom vissa granser godtaga existensen av dylika standardolikheter
mellan personer. Den synes erkanna detta som nagot atminstone for
tillfallet givet och darmed for tillfiillet acceptabelt, oberoende av hum
vida man pa langre sikt onskar en hopkrympning av skillnaderna eller
ej. Om detta far tas som nagot for tillfallet givet, foljer darav den slut-
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satsen att inte blott en alltfor stor avvikelse nedat fran genomsnitts
standarden framstar som icke tolerabel utan likasa en alltfor stor av
vikelse nedat fran en persons normalstandard, aven om denna normal
standard rakar ligga ovanfor genomsnittsstandarden. Jag hal" en kansla
av att det hal" kanske later krangligare an det aI', men jag skall omedel
bart konkretisera och exeplifiera fragan: Skall vi i sjukforsakringen
valja en viss fix procent, for ersattningen i form av sjukpenni:qg, sag
t. ex.. 70, och skall vi tillampa denna procent aven da vederborandes
inkom.st ar t. ex. 30 tusell kronor och saledes ligger ett gott stycke
ovanfor den genomsnittsstandard som enligt det forsta valfardskriteriet
skulle vara utgangspunkt for bedomandet av kompensationsbehovet?
(70 % av 30.000 gel" kanske en inkomst som ligger t. o. m. over
genomsnittsinkomsten och i varje fall over den nedre toleransgransen.)

Resultatet av det andra kriteriet skulle alltsa bli att en avvikelse
fran vederborandes etablerade normalstandard skall kompenseras, om
avvikelsen overstiger ett visst toleransmatt. Saledes: aven en relativ
standardnedpressning i inkomstskikt' ~~anfor genomsnittsinkomsten
bor kompenseras, darest denna nedpr~ssning overstiger en viss procent
(ett andra toleransmatt, som aven det varierar politiskt - mojligell
i omvand ordning mot det forsta!)"

Som jag fattar det, ar denna s. k. centrala valfardsvardering av den
beskaffenheten att de som omfattar den ar villiga att tillam.pa den
bade pa sig sjalva - dvs. att i forekommande fall for egen rakning
formulera socialpolitiska krav med nyss angivna motivering - och
gentemot andra, dvs. att betrakta det som riittvist att det socialpoli
tiska systemet uppfyller dessa bada kritier. Att denna centrala val
fardsvardering hal" relevans, att den ar ratt allmant omfattad, synes
det mig finnas atskilliga indicier pa, som jag dock inte hal" narmare
kan utveckla. Jag hal" emellertid en mycket stark kansla av att denna
valfardsremiss aven ar kongruent bland annat med Val" kulturpoli
tik och med den "moral" som kommer till uttryck t. ex. ivaI' peda
gogik och andra klilturyttringar. Det ar darfor jag kallar den for "den
overordnade valfardspremissen".

Ett indicium bor dock kanske anforas. Jag viII paminna om hur
den allmanna standardokningen hal" medfort, lat vara med en valdig
efterslapning och mot ett starkt institutionellt och delvis aven psyko
logiskt motstand, att normerna for vara valfardsinrattningar undan
for undan hal" hojts. Jag tanker exempelvis pa overgangen fran sal
system till fabaddsrum eller t. o. m. enbaddsrum pa olika vardanstal
tel". Jag tanker pa vissa anstalters overgang fran uniformer till mera
civila och mera differentierade klader, pa inforandet av olika "for-
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stroelselnoment" o. dyl. i institutioner som fran borjan hade en utprag
lad karaktar av (enbart) "forsorjningsanstalter". Det ar just i sadana
har till synes ovidkomnlande smasaker som det tydligast framtrader
hur vi ar pa vag fran en "minimistandarddefinition" till en "relativ
standarddefinition", fran ett berakningssatt "fran botten uppat" till
ett berakningssatt "fran mitten ett stycke nedat'.'. Alltsa: Ingen skall
i sin standard pressas ned langre an ett litet stycke. Foljdriktigt far
vi efterhand TV-apparater i fangelserna, rum med egna toaletter pa
alderdonlshemmen osv.

Med utgangspunkt fran denna centrala vardering skulle nlan alltsa
ha fatt vissa nornler for vilkell standard som socialpolitiskt skall
garanteras respektive vilka standardforsamringar for grupper eller
individer som skall anses icke tolerabla.

Om detta resonemang haIler streck, skulle uppenbarligell en allman
slutsats vara den att viilstand och valfard framstar som komplement,
som sidoordnade i den bemarkelsen, att en fortgaende viilstandsutveck
ling hojer standardnormerna for viilfardsatgiirderna.

Men nu har ju fragestallningen "Valstand contra valfaI'd?" 
Inark val: fortfarande med fragetecken! - ytterligare en aspekt,
llamligen den finansiel'ingsmassiga.

Man kan mycket val godta de normer sonl jag I1YSS skisserade Inen
anda till aventyrs anse att okande valstand bor ge individerna mojlig
het att forverkliga dessa normer pa annat satt an genom statens intra
dande SOln garant. Vi maste har ett ogonblick ga tillbaka till fragan
om forhallandet mellan socialpolitik och inkomstfordelning. Nar de
stora reforrnerna, framst da socialforsakringarna, kom till, var det
sOln sagt uppenbart att man uppfattade dem ul' vertikal-inkomstfordel
nings-aspekt. Man tankte sig pa den tiden - for ovrigt antagligen
med ratta - att dessa reformer i framsta rummet kom de lagre
inkomsttagarna tillgodo, samtidigt som de i viss utstrackning skulle
betalas av de hogre inkomsttagarna. Det val' for ovrigt, som alIa vet,
rent historiskt sa att flera av dessa socialreformer ursprungligen var
forbehallna at vissa skikt, SOlll formodades ligga nere i botten pa
inkomstlokeIl, som pa den tiden snarast hade formen av en inkomst
pyramid nled bred hotten.

Naval! Nar det sedan gallde fragan hur dessa sociala reformer
skulle finansieras, sa brot sig tva tankegangar, namligen dels den just
namnda vertikala-inkomstutjamnings-aspekten - "det har ar det rim
ligt att de rika delvis ska fa hetala at de fattiga" - dels forsakrings
aspekten. En konsekvent tillampning av forsakringsprincipen leder
fram till ett system, dar en individ, medan han har en jamnt flytande
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forvarvsinkomst, gellonl organiserat sparande garderar sig mot visst
inkomstbortfall (eller eventuellt mot vissa kostnadsokningar). Sjalva
llttrycket socialforsiikring vittnar ju for ovrigt om denna dubbelhet.
Delvis hal" de politiska maktforhallandena vid varje aktuellt tillfalle
avgjort lluruvida tyngdpunkten i den praktiska utformningen och i
synnerhet i finansieringen hal" lagts pa forsakringsdelen eller pa in
komstfordelningsdelen, men aven politiskpsykologiska moment hal"
spelat in. Man hal" saledes efterhand - om uttrycket tillates - mast
"kora hardare" pa forsakringsaspekten, helt enkelt darfor att TIled
fortskridande standardforbattring och automatisk inkomstutjamning
skattetryckets tyngd alIt mera hal" drabbat de inkomstskikt sonl man
llrsprungligen hade tankt sig som socialreformernas objekt. Det hal"
da gallt att for denl klargora, varfor man tyvarr ar tVllngen att lagga
kanske rent av den storsta delen av kostnadsbordan pa dem sjalva,
va'rvid forsakringsaspekten utgjort en lamplig motivering.

Samtidigt hal" nu emellertid denna allt mera forsakringsmassiga syn
pa socialpolitiken enligt min mening' avsevart bidragit till att sadana
grenar av soeialpolitikell, dar ett ,forsakringsmassigt betraktelsesatt
av olika skal icke ar tillalnpligt, ex~mpelvis mentalsjukvarden, varden
av handikappade, llngdonlsvarden" osv. hal' kommit katastrofalt pa
efterkalken. Jag betraktar denna efterslapning delvis som en foljd av
att man sa hart hal" kort fram for~akringssynpunkten. Man hal' sagt:
"Sa mycket skall du betala och for det far du sa och sa mycket till
baka. Det hal' ar en lonande forsakring for dig". Foljaktligen hal' sa
dana vardomraden dar "lonsamhetsresonemang" av detta slag inte
hal" haft samma overtygelsekraft kommit att slapa efter i utveckling
en. "Det hal" bor du betala, ty du kan bli sinnessjuk en dag" ar ett
argument som illte hal" horts av - darfor att det knappast hal" utsikt
att anammas.

Nar man sa smaningonl borjade inse att den vertikala inkomstut
janlningen spelar sa liten roll i soeialpolitiken, hal" man ibland velat
tanka sig socialpolitiken snarast som en horisontell inkomstutjamning.
Man hal" sagt att soeialpolitiken ar ett system for utjamning mellan
friska och sjuk:a, mellan barnlosa och barnrika, mellan fOTvarvsarbe
tallde oeh arbetslosa, mellan arbetsfora oeh pensionerade, osv. Men i
denna formlilering bel'or forestallningen om en horisontell inkomst
lltjamning via soeialpolitiken snarast pa ett missforstand oeh ar mera
agnad att fordunkla an att klargora sammanhanget. Jag hal" sjaIv
tidigare flera ganger begagnat mig av detta uttryekssatt men seder
mera kommit pa battre tankar. Dessa motsatspar, de friska - de
sjuka, de forvarvsarbetande - de arbetslosa osv., ar jll ieke statio-
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nara i samhallet. Flertalet medborgare tillhor onlsom den ena, omsonl
den andra kategorin, oeh de negativa komponenterna - de sjuka,
de arbetslosa likaval som de barnrika - utgor soeiala "riskeI''' med
avseende pa inkomstbortfall (eller kostnadsokning), som praktiskt
taget varje individ loper: "risken" att bli sjuk, att bli invalid, att fa
barn, att bli pensionar, etc.

Aspekten horisontell inkonlstutjamning bor alltsa snarast inordnas
under forsakringsaspekten. Man ser da individens liv SaS0111 kantat
av en rad risker, for vilka man kan forsakra sig och av vilka en del
intraffar med till visshet gransande sannolikhet eller med mycket stor
sannolikhet medan i andra fall sannolikheten ar mindre, i ytterlighets
fallet kanske minimal. Socialpolitiken framstar da framst som en
standardutjamning mellall olika skeden i en manniskas liv och sonl
en (matematisk-teknisk) riskutjamning mellan individer med i stort
sett samma risksituation.

Hela socialpolitiken kan alltsa ur den synpunkten ses sam en sorts
kollektiv riskforsakring av ungefar samma typ som den vanliga liv
forsakringen, dock med den skillnaden att man funnit det lampligt
att inte uttaga premierna riktigt pa samma satt som man brukar i en
privat livforsakring (jag aterkommer strax till den synpunkten). Ser
man socialpolitiken pa det sattet, sa far man for ovrigt ett speeifikt
argument till stod for kravet att forsakringsformanerna bor variera
i samma rikning och i samma takt som valstandsutvecklingen. Det ar
ju sjalvklart att om jag lever pa en hogre normalstandard, sa bor jag
forsakra mig med hogre riskpremier.

Men tva fragor kvarstar alltjamt. For det forsta: Skall denna for
sakring - ordet forsakring hal' taget i vidaste bemarkelse, innefat
tande inte bara kontanta formaner utan ocksa t. ex. olika former av
yard m. m. - vara obligatorisk, eller skall det overlatas at den en
skilde huruvida han viII forsakra sig eller ej? (Han forutsattes. da i
stort sett "ha rad" att gora detta pa sina normala inkomster.) For det
andra: Skall man betraffande socialpolitiken overga till finansierings
metoder som sa nara som mojligt ansluter sig till privata forsakrings
massiga grunder?

Vid bedomning av den forsta fragan kommer ater den centrala val
fardspremissen in. Gor vi forsakringen frivillig och later individen
sta sitt kast, sa ar vi tydligen enligt valfardspremissen inte villiga att
acceptera konsekvenserna, namligen att individen till foljd av under
latenhet att forsakra sig eller till foljd av for lag riskbedomning el.
dyl. vid forekommande olycka tvingas att pressa sin och familjens
standard sa langt att den faller nedanfor toleransgransell. Resultatet
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lJlir i sa fall att samhallet tvingas till inkonsekventa "anda"-ingripan
den, sonl maste underminera rattskanslan och rubba fortroendet for
hela det socialpolitiska systemet. Vi hamnar da ocksa i inkonsekvenser
av den fatala typen att den som t. ex. blivit arbetslos och ar oforsakrad
tvingas leva pa en samre standard an den som gjort sig skyldig till
ett kriminellt brott och blivit intern pa en fangvardsanstalt, dar stan
darden ar bestamd av toleransmarginalen i forhallande till genom
snittsstandarden. Vi kan ju namligen inte garna differentiera fang
varden med utgangspunkt fran huruvida medborgare frivilligt hal"
forsakrat sig mot risken att hamna i fangelse eller inte.

Oln man sarskilt pa det politiska planet alltfor starkt trycker pa
forsakringsaspekten och samtidigt gor forsakringen frivillig, far m.an
av alIt att doma en ytterligare diskriminering av standarden for vissa
speciellt hart drabbade kategorier. 1. ex. mentalsjuka och handikap
pade. V.i far namligen utga ifran att det i vissa fall hos flertalet med
borgare foreligger en tendens till systematisk undervardering av ris
kerna~ och samtidigt blir kompensatiollsbehovet for yard, for rehabili
tering osv. i dessa fall i regel sa stort att den forsakringsm.assiga pre
miekostnaden framstar som orimligl hog, sarskilt om vi gor forsak
ringen frivillig och darmed far ~p. mindre grad av riskutjamning. I
sjalva verket skulle heller aldrig ID.agon pa allvar vilja ifragasatta att
sinnessjukvarden skulle goras beroende av om man £orsakrat sig mot
denna speciella risk eller inte. l\1en enligt mitt satt att se' ar detta
bara ett ytterlighetsfall pa en hei skala av risker, for vilken samma
resonemang maste galla.

Det finns ytterligare nagra vagande skal mot en renodling av for
sakringsaspekten och mot frivilligheten. Jag namnde att prenlien maste
bli hogre ju fler som star utanfor. Vi riskerar da att fa foljande cirkel:
Vissa individer star utanfor darfor att de inte onskar forsakra sig
(t. ex. till foljd av for lag riskvardering). Darmed hojer de premie
avgifterna for dem som ar villiga att forsakra sig, - i ytterlighets
fallet kanske till den grad att vissa individer hindras att fullfolja
sin onskan att forsakra sig pa grund av att de utomstaende drivit upp
premierna for dem. Vidare: Vissa av de namnda riskerna infaller i
borjan snarare an i slutet av livsperioden, t. ex. barnforsorjningsbor
dan. Skulle nu socialpolitiken vasentligen vara forsakringsmassigt
konstruerad och bygga pa frivillig anslutning, maste det intraffa en
ffiangd "avhopp" fran forsakringen sa snart den kritiska perioden
ar passerad. Detta blir sa mycket besvarligare som ju individen under
de tidigare levnadsaren inte hinner bygga upp ett tillrackligt forsak
ringssparande. Vi skulle saledes "i bada andarna" fa en flykt fran
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p.remiebetalningen, med den pafoljden att utjamningen med avseende
pa livsperioderna skulle bli alltmera illusorisk. Tanken att man med
stigande valstandsutveckling skulle' kunna gora socialpolitiken alIt
mer frivillig forefaller Inig alltsa ur angivna synpunkter vasentligell
orealistisk.

Lat mig till sist saga ett par ord om finansieringsproblemet.

Rent historiskt forhaller det sig som redan namnts sa att finansie
ringsfragan har skarpts for val" gang man har beslutat en viss· social
reform, och darvid har det i regel ansetts att de som bedomdes ha spe
ciell nytta av reformen ocksa speciellt borde engageras i dess finan
siering, givetvis inom mattet av sin ekonomiska barkraft. Av peda
gogisk-politiska skal hal" man velat llnderstryka detta samband, vilket
skett genom att man avskilt en del av skattebetalningen och kallat den
for avgifter. I vissa fall hal" man t. o. m. ordnat sarskilda kolumner
pa debetsedeln. Man hal" alltsa i detta stycke latit forsakringsaspekten
varit dominerande, vilket varit sarskilt nyttigt for den politiska moti
vationen: "Har'ser du vad dll betalar. Har har du formanen. Men hal"
ser du samtidigt att du inte far den gratis". Fragan ar dock om inte
detta ar ett i grunden foraldrat och hogst irrationellt system.

Lat mig anfora en parallel!. Vi har utgifter for rattsvasen, for un
dervisning, for forsvar. Varfor skall vi inte satta upp en sarskild rad
pa debetsedeln for dessa olika slag av offentliga utgifter? Varfor
skall vi inte aven har satta avgifterna i viss relation till vern som hal"
mest nytta eller anses ha mest nytta av dem? Den som forslagsvis bor
vid kusten eller i stora stader far betala litet hogre avgift for forsvaret
an den som rakar bo i ett skogstorp i Harjedalen! - Tanken fore
faller absurd. Vi har accepterat rattsvasen, undervisning oeh forsvar
som kollektiva behov, som skall bekostas solidariskt av samhallsmed
lemmarna, oberoende av hur formanerna rakar utfalla, om man nu
overhuvlld taget kan uttala sig om den saken. Vi tar inte ut mindre
skatteandel till skolan av en barnlos darfor att han inte kan dra nytta
av skolan. Vi later inte pacifisten slippa betala for forsvaret.

I fraga om den sociala hemhjalpen - for att ta ett exempel 
har vi daremot det paradoxala forhallandet att vi a ena sidan (pa
goda grunder) later en pa medieinska, psykologiska eller sociologiska
indikationer baserad beh?vssituation avgora huruvida hjalp skall stal·
las till en familjs forfogande, oberoende av familjens inkomst- eller
formogenhetssituation, men a andra sidan efterat tar ut litet storre
avgift av den som anses "ha rad" an av den som anses icke ha rad.

Om standardskydd inom vissa marginaler enligt den centrala val
fardsvarderingen ar en av oss alIa omfattad malsattning, finns det
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all anledning att pa motsvarande satt betrakta summan av kompensa
tionsatgarderna vid standardnedpressning for grupper eller enskilda
som ett kollektivbehov som skall finansieras av medborgarna samfallt
utan hansyn till vern som aktuellt eller potentiellt hal" storsta nyttan
av den ena eller andra atgarden. Soeialpolitiken bOT m. a. o. ur
finansieringssynpunkt betraktas som en enhet. Men hur skall da kost
naderna fordelas, ty de maste ju betalas?

Den samlade skattebordan bOT givetvis fordelas efter tvenne grun
der, namligen dels efter fordelningspolitiska varderingar, alltsa den
grad av vertikal standardutjamning vi onskar i samhallet, dels eftel"
konjunktul"politiska synpunkter, alltsa den fordelning pa mera pro
gressiva eller mel"a regressiva skatteformer 80m bedoms som lamp
ligast i den aktuella konjunktursituationen. Daremot bor disti"nktionen
mellan skatter oeh avgifter borttagas. Finansieringen av soeialpoli
tiken bor definitivt frikopplas fran soeialpolitiken sjalv.

Blil" de sociala formanerna darmed gratis? Naturligtvis inte - vi
betalar dem ju med vara skatter! - Men om det direkta sambandet
mellan forman oeh avgift brytes oehf,formanen saledes for den kort
synte kan te sig vara "gratis" mast~~man da inte rakna med risken
att en efterfragan pa formaner upp~ommer, som spranger alIa rimliga
granser? "

Jag tror att farhagorna pa den punkten ar avsevart overdrivna. Vi
har ju i det overvagande antalet fall sakliga kriterier for vad som gel"
ratt till formanen: Jag maste ha barn for att fa bambidrag, jag maste
ha uppnatt en viss alder for att fa pension, jag maste ha intyg fran
lakare for att fa yard, jag maste vara arbetslos for att fa arbetslos
hetsunderstod, jag maste vara begavad for att av samhallet kostas
pa en hogre utbildning, osv. Riskerna for missbruk genom att man
simulerar sig ha barn eller uppger sig vara aldTe an man aI', - ja
t. o. m. for att man falskeligen uppger sig vara sjuk - ar i sjalva
verket sa sma att vi enligt min mening rentav borde kunna ta bort den
likaledes pedagogisk-moraliskt "betingade underkompensationspro
centen, exempelvis i arbetsloshets- oeh sjukforsakring. Det kan i varje
fall vara motiverat att ganska avsevart krympa ned avstandet mellan
"normalstandard" oeh "socialstandard", vilket ar ungefar detsamma
som att minska "toleransmarginalen". Dell nuvarande spannvidden
a1" i flertalet fall betingad av orealistiska s. k. forsiktighetsantaganden
oeh den leder till orimliga konsekvenser. Tag t. ex. detta att en sjuk
forsakrad som laggs in for yard pa en specialavdelning far en bety
dande overkompensation (i pengar raknat), medan den som av lakare
forordnas ligga hemma far en betydande underkompensation, som hela
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familjen blir lidande aVe Detta ar rester av ett minimistandardtankan
de, som forvillar oss oeh som vi maste frigora oss fran.

En sista betanklighet skulle kunna riktas mot min propa att man
borde vara frikostigare nar det galler att kompensera en inkomstned
pressning aven for grupper som i oeh for sig i nulaget ligger relativt
hogt oeh som foljaktligen efter en standardnedpressning sag till foljd
av sjukdom eller arbetsloshet fortfarande, absolut taget, ligger relativt
hogt. Invandningen kommer ju hal" framfor alIt fran politiskt vanster
hall, dar man menar att det inte kan vara rattvist att den "rike" i en
sadan situation skall fa mer an den fattige. (Inneborden av en sadan
invandning skulle saledes narmast vara den att man antingen inte god
tar det andra kriteriet i den eentrala valfardspremissen eller onskar
halla en myeket bred toleransmarginal i detta avseende.) Jag ser per
sonligen sakell sa har: Anser man en fortsatt nedkrympning av de
vertikala standardskillnaderna i samhallet onskvard, sa bor man poli
tiskt arbeta for en ihoppressning av respektive gruppers normalstan
dard, alltsa av vederborandes disponibla normalinkomst (== forvarvs
inkomsten efter skatt), men man bor ieke passa pa att lata den ned
krympningen verkstallas under vederborandes sjukdom, arbetsloshet,
ankestand eller vad det kan vara. Detta yore en standardutjamning
sa att saga koksvagen, som inte kan betraktas som fullt juste. Varfor
ska vi vara mera jamlika som sjuka an som friska, som gamla an som
forvarvsarbetande, osv.?

Kontentan av mitt forsok att ur en primarvardering harleda vissa
konsekvenser blir den att den viilfiird som rubriken talar om framstar
som en garantimekanism for bibehllllen standard (med avdrag for tole
ransmarginalen). Den fortgaende allmanna viilstandsutveeklingen kan
saledes enligt min mening inte motivera nagon minskning av samhal
lets soeialpolitiska insatser utan synes snarare forutsatta en betydande
forbattring av standardskyddet, bade nar det galler de s. k. generella
formanerna av forsakringskaraktar oeh nar det galler den mera diffe
rentierade varden av eftersatta grupper oeh handikappade individer.

Ordforanden: ForedragshaJlaren kallade sig inledllingsvis for lek
man, men jag tror att vi hal" kunnat konstatera under det har fore
draget att han behandlar besvarliga problem med en faekmans meto
der oeh att han drivit en tes med myekell konsekvens. Det forefaller
mig som om han givit oss en utmarkt inledning for en diskussion i
amnet, oeh jag ber att fa framfora mitt tack till foredragshallaren for
detta.
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Harefter yttrade:

Generaldirektor E. Bexelius: Jag tycker det ar mycket roligt att det har
amnet har blivit upptaget pa Nationalekonomiska Foreningens foredragnings
lista och att vi far tillfalle att prata om del.

Det ar inte latt att se vad som kan sagas vara i vetenskaplig mening givet
- vad som ar givet i politisk mening bedon1S ju ena dagen pa ett satt och
andra dagen pa ett annat - och ur detta forsoka fa fram vad vi bor syfta
till att gora. Det ar i och for sig ratt naturligt att det har amnet inte har blivit
foremal for nagon sorts vetenskaplig analys pa samma satt som den ekono
miska politiken, dar det i alIa fall ar fraga om sammanhang som luan kan
deducera fram den ena och den andra atgarden.

Det ar klart att socialpolitiken alltid maste grunda sig pa den trygghets
malsattning som foredragshallaren talade om. Det ar i och for sig en ganska
stor sak att ha erkant denna princip och att i ett land ha fatt igenom en klar
uppfattning hos alIa att samhallet, aIltsa totaliteten av medborgarna, skall ha
ett ansvar for hur det gar for de olika individerna. Om vi ser oss runt om i
varlden, sa finner vi att den principen ingalunda ar accepterad overallt, aven
om man helt och hallet raknar bort de s. k. 'underutvecklade landerna. Vi har,
dess battre, har i Norden kommit till en sadan standpunkt att vi allaar ense
om den malsattningen. Det ar inte nagot tgriil mellan de politiska partierna
om den saken. Sedan kommer de olika varderingarna nar det galler att med
utgangspunkt fran denna - som jag ty6ker sjalvklara - sanning bedoma hur
langt vi skall g,a. ,I

Det ar klart att utvecklingen i ett sqln.halle har n1aste ha en enorm betydelse.
AlIt efter son1 man lyfter sig upp frAn det gamla samhallet, dar fattigdomen
var mycket allman, till ett lage 'Som det nuvarande i vart land, dar vi har ett
stort allmant valstand, sa ar det sjalvfallet att malsattningarna maste forskjuta
sig. Man kan inte tala om att det bor vara sa eller sa overlag, utan det blir
en malsattning som naturnodvandigt maste bli annorlunda, aUt efter som val
standsutvecklingen gar vidare.

Foredragshallaren talade om en normalstandardforestallning och om att
det finns nagon aUman uppfattning om att den bor ligga pa en viss punkt.
Jag ar benagen att utan vidare haUa med honom vad betraffar det forsta
av de problem som han tog upp, niimligen fragan Oln hur langt under normal·
standarden det ar tolerabelt att lata en individ leva. Det ar alldeles sj alvfallet
att vi allaopererar med en sadan uppfattning om att den gransen bor ligga
sa och sa mycket under normalstandarden, den ena litet hogre och den andra
litet lagre. Det ar inte nagot tvivel om att problemet i den delen ar riktigt
och klart upplagt av foredragshallaren.

Ser man till den andra sidan - hur langt ovanfor normalstandarden skall
man ga? - blir det strax annorlunda. Da kommer litet grand av de trivsamma
motiveringarna fran folkomrostningsstriden in. Darmed kommer man ocksa
in pa fragestallningen obligatorisk eller frivillig, som vi fick hora en del om
sa smaningom.

Jag skulle pa den punkten viIj a saga .att samhalIet maste ha skyldighet alt
svara for att medborgarna i varje situation i livet alltid har inte bara trygghet
mot nod utan ocksa sa pass mycket darutover som kan anses vara rimligt med
hansyn till de ekonomiska mojligheterna i landet. Det dar innebar ju sjalv
fallet inte en vardering av hur langt man kan ga just nu, utan det blir allticl
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en politisk bedamning i varje situation. Det tillhor inrikespolitikens dagliga
brod aU grala om hur langt vi har rad att ga; olika personer maste dar ha
olika varderingar. Det tyeker jag att man prineipiellt bor saga. Men luin nasta
slutsats ar den, att om samhallet garanterar detta, da har samhallet ieke anIed..
ning att tvangsvis garantera en vasentligt hogre standard vid olika tillfallen
av inkomstbortfall. Jag skulle kanske dar viIja gora en skillnad meHan kort..
tidshjalpen oeh langtidshjalpen. Det ar oeh forhlir en prineipiell skillnad mel·
Ian sjukforsakringen oeh pensionsforsakringen i det avseendet. Den omstandig
heten att man kan vara nled om inkomstbortfallsprineipen i fraga om sj ukfor ..
sakringen oeh till oeh med aktivt ha slagits for dess inforande - innebar
inget motsatsforhallande till att man sager att nar det galler Iangtidsunder
stodet, pensionen, har samhallet ieke anledning att tvangsvis tillforsakra med·
borgarna mer an till en viss grans. Resten blir sa att saga resandens ensak att
klara, i forsta hand naturIigtvis genom de organisationer man tillhor; genom
overenskommelser meHan organisationerna far man fram en norm. Na, darom
bryter sig meningarna i den aktuella debatten, oeh det var ju i ganska stor
utstraekning just den fragan som var foremill for hedomning, nar vi disku..
terade tillaggspensioneringen.

Det ar bra nog manga sidor av det har problemet som inte ar sa latta att
sammanfatta i nagra korta ord, oeh de olika sidorna hanger ihop som ler
och langhalm, men systemet kan vi val enas om: Samhallet ordnar ohligatoriskt
for medborgarna upp till den norm som jag talade om. Darutover far det hli
vars och ens ensak.

Hur skall da detta genomforas? loch for sig ar det naturligt att man bra
Hinge star kvar pa det 80m historiskt har vuxit frame Vi har fatt Be de olika
socialforsakringarna vaxa upp. Vi har da oeh da diskuterat samordningspro..
blem. Vi har kunnat saga oss att naturligtvis kan vi sla ihop alla soeialforsak..
ringarna och saga att det och det skall manniskan ha vid inkomsthortfaU pa
grund av det ena eUer det andra. Det kan finnas manga satt, som teoretiskt
later bra. Men det ar inte i praktiken sa Iatt att ga ifran den historiskt givna
utveeklingen, oeh man kan fraga sig om det yore lyekligt att gora det. Man
far forsoka jamka sig fram oeh na resultat genom partiella reformer, genom
rationalisering, genom att forsoka fa de olika grenarna att klaffa med varandra,
osv. Jag tror att man kan na ett fullgott resultat pa ·det sattet, aven om man
naturligtvis kan fa en elegantare bild, om man gor sig av med det nuvarande
oeh bygger upp nagot helt nytt.

Vi har i Sverige gatt pa den linjen att vi skall ge alla medborgare ett skydd,
oeh vi har gjort detta oeks.a myeket klart genom finansieringsmetoderna. Vi
har sagt att vi vill lagga hordan pa medborgarna mera efter barkraften an
efter de rent privatforsakringsmassiga linjer som man ocksa kan diskutera.
I andra lander har diskussionerna gatt helt olika. Det ar mycket vanligt i en
rad lander att de obligatoriska forsakringarna endast tacker arbetstagarna.
Det ar Idart att man oppnar mojligheter for 1. ex. sj alvstandiga foretagare att
kunna bli forsakrade, men man gor inte detta till nag.ot obligatorium. Stalen
svarar inte for dem pa samma satt. Som foredragshallaren sade, ar det en
systematisk undervardering av riskerna pa manga hall, oeh det kan man rada
hot for genom lagstiftning for alla medhorgare. Det har vi gj ort i vart land,
och det kan vi vara glada och litet stolta over. Bade i sjukforsakringen och
framfor alIt i alderspensioneringen har vi problemet klart framlagt.

Ju mera av finansieringshordan man plaeerar pa den allmanna budgeten,
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desto mera blir naturligtvis kostnaderna fordelade efter de grunder som vi
gor vara skatteuttag eiter, dvs. betraffande statsskatten med en progressivitet
allt efter inkomstens hoj d. Gar vi direkt pa avgifter, blir det en helt och hallet
annan fordelning. Dar har alltsa socialpolitiken haft och har fortfarande en
klar malsattning att latta bordan for de svagare i samhallet. Vi har emellertid
nu i Sverige fatt se en utveckling, dar vi har fatt var statsbudget pressad pa
ett satt som har gjort att man kanske iute kan uppratthalla de har sa som man
skulle vilja gora, utan man tvingas att fora over mera pa avgifter, en finansie
ring som ovillkorligen blir tyngre for de fattigare. Detta ar ocksa en sak sonl
man har anledning att grala om i dagspolitiken. Det ar inte riktigt att tyngd
punkten liger pa medborgare som maste anses ha samre mojIigheter att kunna
bara denna borda. Men jag ar ocksa radd for det som foredragshallaren kom
fram till SOln en av slutsatserna, namligen att vi skall forsoka avskaffa skill
naden mellan skatter och avgifter. Resonemanget ar teoretiskt mycket elegant,
det ar sant, men jag ar radd for konsekvenserna. Praktiskt kan det bli ganska
besvarligt.

Nar nlan skall se pa fragan "Valstand contra valfard? Socialpolitiken i nytt
utgangslage" och forsoka bedoma hur vi skall stalla oss i det ena och i det
andra fallet, nar valstandet okar, da tror jag att man inte kan eller bor ge
ett generellt svar pa fragan. Jag haIler alldeles med foredragshallaren om att
man har anledning att uppratthalla de al~an'ria socialforsakringarna aven vid
ett kraftigt okat valstand. For den enskilde individen blir det alltid i alla fall
mycket stora svarigheter om han skulle r~ka ut for olyckan att inte fa behalla
sin inkomst. Men vi maste komma ihag'<att socialpolitiken har manga andra
grenar. Om vi ser pa familjepolitiken, QiU vi ser pa utjamningen mellan olika
grupper, ar det sa alldeles givet att fragan skall besvaras pa samma satt?

Jag skall ta upp fragan om de allmanna barnbidragen. De infordes i Sverige
pa 4O-talet, alldeles efter kriget, och de har varit till stor valsignelse. Sedan
dess har vi fatt se en forskj utning i prisnivan, som har tagit bort en ratt stor
del av deras realvarde, och diskussionen har hela tiden rort sig om fragan:
Bor vi, kan vi, maste vi atminstone inte aterstalla realvardet av barnbidragen
fran 1947?

Jag tror inte man skall se pa den fragan utan att se pa behovssidan. Vad
har hant sedan 1947? Det har hland annat hant det, att reallonenivan for vara
arbetare har stigit med 65 procent - jag kan inte saga dagens procentsiffra,
men gardagens var 65. Laget ar med andra ord nu ett helt annat. Man kan
inte idag saga att det finns behov av utj amning mellan barnfamiljer och andra
familjer, som det fanns 1947. Vi har aldrig pastatt att vi skall tacka hela
barnkostnaderna genom allmanna barhbidrag, utan det har varit fraga om en
viss utj amning, och den utj amningen, menar jag, kan och bor bedomas olika
alIt efter behovet. Man har mojligheter att klara av enstaka fall pa annat satt:
vi har var modrahjalp t. ex., aven om jag maste beklaga att den ar sa under
nard som den ar; vi tvingas arbeta efter normer som gor att vi far ge avslag
i fall som ar ganska sallsamma att se pa. Om vi nu inte aterstaller realvardet,
vilket vi inte har gj ort, hos de allmanna barnbidragen, kan vi i stallet visa
pa andra saker som samhallet har ordnat. Jag tanker pa bostadspQlitiken, de
inkomstprovade delarna av bostadsformanerna. Dar har vi mojlighet att ge
at de fattigare, och det ar just barnfamiljerna som gynnas. Det ar alltsa inte
alldeles sj alvklart att vi skall ha en oforandrad socialpolitik, om valstands
utvecklingen fortsatter. Fragan kan saledes besvaras till viss.a delar med ja,
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till andra delar med nej. Behoven ar inte desan1ma SOln forut, darfor bar
svaret inte bli ett entydigt j a.

Vi maste ju i alla fall komma ihag: Annu hal' vi inte sett ett s·amhaIle, dar
vi orkar med att gora alIt vad vi skulle teoretiskt vilj a gora. Vi maste alltid
praktiskt se vad vi kan klara i dagens situation utan att dra pa oss nagonting
som kan vara tio resor varre, en himlastormande inflation, till exempel. Det
gor att s·ocialpolitiken alltid far bli litet av det mojligas konsl. Det ar utom
ordentligt intressant att teoretiskt diskutera igenom det hela, men jag tror
inte att lnan genom en vetenskaplig analys kan saga att sa oeh sa bor det hela
laggas upp. Det maste alltid bli fragan om en bedomning fran dagens situation
av vad vi kan orka med. For mig ,som skall sitta i det har arbetet dagligen
ar svaret ibland ganska givet. Jag sager mig, att om vi nu gel' sa och sa
lnycket i en generell hjalpform som de allmanna barnbidragen, som idag icke
ar lika mycket behovliga SOln for bara 10-12 ar sedan, sa minskas darmed
vara mojligheter att klara de saker dar vi hal' ganska fruktansvarda hal att
stoppa i; foredragshallaren har namnt nagra: sinnessjukvarden, ungdomsvar
den, nykterhetsvarden oeh naturligtvis Inanga, manga fIer. Sedan har vi pa
utbildningssidan enorma behov att tacka, vi hal' vara vagal', osv. Gar man
igenom hela samhallsomradet, sa finner man ofantligt n1anga omraden, dar
vi behover investera mera, omraden pa vilka vi vet att vi maste gora mycket,
men vi orkar inte med del. Det Inaste bli en bedomning av vad det ar som
trycker pa mest.

Aven om man helt bortser fran fordelningen av de tillgangliga samhalls
resurserna mellan socialpolitiken och andra omraden och bara haIler sig till
socialpolitiken, sa ar situationen den att vissa omraden skall oeh bor hjalpas
mera oeh kan hj alpas mera utan att det hlir en allt for stor press pa samhallet.
Det sager sig sjalvt att vi kan bygga upp ungdomsvarden med forhallandevis
sma medel utan att det tillnarmelsevis 1'01' sig Oln de siffror som vi talar om
nar vi harmed generella hfalpformer att gora. Med nykterhetsvarden forhaller
det sig likadant, naturligtvis. Det ar bagatellsummor som behovs pa dessa om·
raden, och dem bor vi i forsta hand fa frame Allt det som ligger i individuell
.service till medborgarna pa alIa vardomraden, ar vad man i dagens situation
framst bor koncentrera krafterna pa, men da maste varderingen av vad man
skall gora pa de andra omradena bli litet annorlunda. Det galler bara att
haUa den allmanna malsattningen klar, namligen att vi alltid maste svara for
att medborgarna far leva minst pa den niva som ligger sa och sa mycket under
normalnivan oeh som vi kan grala om.

Direktor S. Hyden: Herr ordforande! Mina herrar! Jag skall inte ta upp
sa mycket tid. Det ar bara ett par punkter jag skulle vilja berora.

Jag hal' lyssnat till foredraget med allra storsta intresse, i varj e fall till de
fern forsta sj attedelarna, som ju inneholl en utomordentligt intressant begrepps
analys av det hal' omradet. Jag ar daremot inte alldeles saker pa att jag ar
beredd att £01ja lieentiat Herz i slutsatserna i den sista delen av foredraget.
Det galler alldeles sarskilt nar han snuddar vid finansieringsprincipen. Det ar
namligen sa att lieentiat Herz ar sa over hovan bonhord som overhuvud taget
ar mojIigt. Vi hal' hal' i landet en finansiering av socialpolitiken skattevagen,
som endast overtraffas av ett enda land, namIigen Australien. Det ar bara en
liten liten del av var socialforsakring som finansieras med avgifter, resten tas
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over skatterna. Det ar framfor alIt Internationella arbetsorganisationen SOin
publieerar sammandrag ur olika landers finansieringspolitik.

Jag ar forvanad over den slutsats lieentiat Herz drar. Han sager att aven
den del av soeialpolitiken som skulle leda till att man ger formaner sam ligger
over toleransgransen under alla forhallanden borde skattefinansieras. Jag ar
alldeles pa det klara Ined att man maste skattefinansiera sa langt det ar fragan
om att na upp till toleransgransen, dvs. det nya begreppet for ett standigt
stigande existensluinimum.

Jag ar heller inte saker pa att historieskrivningen var riktig i fraga Oln
genomforandet av en hel del av vara soeiaia reformer. Ar det inte tvartonl
pa det sattet att nar vi pa 10- oeh 20-talen - framfor allt pa IO-talet 
borj ade byta ut fattigvarden mot olika former av soeialforsakringar, sa strok
luan under just detta att det var ett utbyte av fattigvard lnot nagonting annat,
oeh da var det ju sjaIvklart att man skulle ga fram skattevagen. Det var behovs
provade forlnaner~ oeh den som har behov av hjalp kan ju inte beraknas
ha formaga att betala den hj alpen, knappast ens i forskott.

Nar man sedan har gjort formanerna allmanna oeh latit alla konlma i
atnjutande av dem utan nagon behovsprovning, har man funnit det naturligt
att atminstone till en del ta ut avgifter men i en onlfattning som ar sallsynt
bIygsam, med ett enda undantag namligen ~jukforsakring,en. Vad som hande
1955 var helt enkelt en revolution pa detta omrade. I stallet for att skatte
finansiera sjukforsakringen, vilket hadet':varit normalt tidigare, gjorde man
den till 75 proeent avgiftsfinansierad. Skulle man dessutom betrakta den all
luanna tillaggspensioneringen som en .soeialforsakring, da ar det ju alldeles
uppenbart att vi ar myeket langt fran Iieentiat Herz' uppfattning.

Jag skulle for min del narmast vara ·beredd att havda att i stallet for att
ga den vag som foredragshallaren anty~t, namIigen aU lagga alIt mer pa skat
ter, sa bor man i vad avser fornlaner 'som ieke ar av behovsprovad karaktar
oeh formaner som ligger ovanfor toleransgransen ta ut avgifter for finansie
ringen. Vern man skall ta ut avgifterna av lamnar jag darhan.

Ar det inte sa, lieentiat Herz, att vad som ligger ovanfor vad Ni kallar
toleransgransen tar vi ~om en forsakring oeh betalar nled avgifter, medan
det som Iigger under denna grans betalas over skatterna? Dar har man en
klar oeh strikt linje.

Generaldirektor R. Sterner: Herr ordforande! Jag skall bara gora nagra
korta anmarkningar. Jag lninns en gang nar David O"ven under de sista
krigsaren var over i Sverige oeh propagerade for Beveridge-planen oeh man
fiek stalla. fragor. Jag stallde fragan: Varfor skall man ta ut avgifter? Varfor
~an man inte ta oeh klamma de hoga inkomsttagarna litet hattre? Det forkla
rades att man i alIa fall ville ha avgifter, oeh jag tyekte det var fasligt irra
tionellt, precis sonl Iieentiat Herz. Sedan har jag blivit mindre saker pa den
saken. Bl. a. tror jag litet grand pa den pedagogiska synpunkten. Man kanske
t. o. ID. kunde driva pedagogiken langre, sa att vi pa debetsedlarna fiek mera
speeifieerade uppgifter om vad var skatt gar till.

Det blandade system vi utformat har ju till stor del kommit till som en
kompromiss mellan hur myeket man skall ta in genom progressiv beskattning
oeh pa annat satt; det har varit finansiella overvaganden 80m legat bakom.
Det ar klart att det kan tankas igenom fnln mera rationella utgangspunkter,
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men man klarar inte problemet bara med att saga att vi skall ta bort avgifterna.
utan det finns andra synpunkter som man far overvaga.

Licentiat Herz borjade med att fraga varfor vetenskapsmannen - han
n1enade val ekonomerna, ty han tycktes inte tanka pa att det kan finnas nagra
andra - har sysslat sa litet med socialpolitiken. Nagra har i alIa fall gjort
det, Myrdal t. ex. lnen aven andra. Den farklaringen licentiat Herz sedan kom
med farstod jag inte. Han sade att ekonomerna har sysslat Ined den allmanna
ekonomiska politiken, darfor att dar ar malsattningarn~ givna, medan de
inte skulle vara det i fraga om socialpolitiken. Det dar begriper jag inte alls.
De ar precis lika givna eUer lika litet givna i bada fallen!

Skall man vetenskapa, sa far man ta reda pa vilka uppgifter som ar relevanta
fran synpunkter av de vardeprelnisser man lagger till grund, oeh sedan far man
gara analyser. Problelnet ar likadant i hada fallen, och att herrar ekonomer
har begransat sitt an1nesomrade beror pa att de varit sa fartjusta i det omrade
de hittills har agnat sig at.

Jag kan namna sjukvarden som ett Hilnpligt omrade for ekonon1erna att
studera. Sjukvarden ar en del ay socialpolitiken. Den kostar for narvarande
tva milj arder om aret, oeh kostnaderna stiger standigt. Sj ukvarden ar en i
ekonomiskt avseende lnyeket viktig, sak, bade med tanke pa kostnaderna oeh
med tanke pa vad n1a'n kan vinna genom att investera mera. Det finns oerhorda
problem far ekonomer att ta itu lned. Desto lnera gladjande ar det ju att lieen
tiat Herz har tagit upp detta amne oeh barjat med en analys av det.

Lieentiat Herz berorde hur ordet soeialpolitik borj ar bli nott. J a, nar man
talade om soeialpolitik pa l800-talet oeh i borj an av detta arhundrade, sa var
forestaIlningarna litet annorlunda an de ar nu. Da var forhallandena 5:adana
som lnan kan lasa Oln i Jack Londons bok om de fattiga i London. Det var
ohyggligt. SOInliga var rysligt fina i anden oeh arbetade med problemet, men
det befanns vara for stOlt for att klaras med enskild valgorenhet. SamhaHet
genolnforde darfar nagot som var liksom en soeialisering av enskild valgaren
het, oeh atgarderna avsag forhiHlandena i botten. Numera ser vi inte social
politiken pa samma satt, utan nu har den sonderfallit i sina bestandsdelar. Det
ar hjalp vid inkomstbortfall, alderdom, invaliditet, arbetsloshet, hogt barn
antal, osv., det ar sjukvard oeh alIa n1ajliga andra saker. Det ar inte langre
bara fragan Oln samhallets hotten. Man uppfarde forr i varlden sarskilda
fattigsj ukhus. Det gor Inan inte langre. Samhallet ar en farsakringsinrattning
for alla, darfor att saInhallet i vissa fall ar mera effektivt son1 forsakrings
inrattning an vad privata forsakringsbolag kan vara. Samhallet gar en forsak
ring obligatorisk oeh spar darigenom hela aekvisitionskostnaden, for att ta ett
exempel. Det ar alltsa rimligt att samhallet skater sj ukvarden liksom skolorna
oeh alltmajligt annat.

I det sammanhanget ar kanske inkomstloken oeh allt det dar, SOin lieentiat
Herz talade om, inte ett sa dominerande problem langre. Jag skulle i
sammanhanget vilja framfara ett klagomal pa ekonomerna. De lar oss fel om
en del saker, t. ex. om det som de hanfor till kategorin "offentlig konsun1tion".
En valdigt stor del av detta ar inte konsumtion utan investeringar, t. ex. i
undervisning. En stor del av sjukvardskostnaderna ar oeksa investeringar.
Ekonomerna har harjat korrigera det dar nu, sedan de bra lange lyekats
farvilla oss en hel del. Jag finner det myeket gladj ande oeh jag ar taeksan1
for att sadana har amnen tas upp till diskussion inom en sadan har forening.
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Det ar betydelsefullt att fa problemen klarlagda, och jag vill saga aU de ligger
Inycket val till for en mera ingaende vetenskaplig analyse

Sekreterare G. Rehn: Vi fick en liten postseminariediskussion till pensions
debattenmellan herrar Herz och Bexelius, och jag skall tillfoga att jag tycker
bada tva har feI.

Fragestallningen dem emellan ar: Skall den del av de socialpolitiska for
manerna som ligger ovanfor grundtryggheten vara obligatorisk och skall den
finansieras med obligatoriska avgifter (som Herz viII dopa om till skatter)
elIer skall den vara en frivillig angelagenhet? - Jag viII pavisa den tankbara
kompromiss nlellan dessa tva standpUllkter som ligger dari att forsakringen ar
obligatorisk pa ena sidan och frivillig pa den andra. Den skulle kunna vara
obligatorisk pa avgiftssidan och frivillig pa formanssidan, d. v. s. frivillig i
fraga om hur Inan skall fa anvanda de formaner som ackumuleras.

En frivillig forsakring ar ju i realiteten mycket svar att bestmnma sig far,
och blir darfor en illusion. Man ar insatt i ett manskligt sammanhang. Man ar
underkastad olnvarldens tryck. Det ar ett nastan orimligt beslut att fatta, att
- i forhallande till sin omgivning - frivilligt sanka standarden far sig sj alv
och sin familj med tio procent for att pensiotlstorsakra sig for nagonting ovan
for grundtryggheten. Om daremot alIa manniskor ar med pa en forsakring
genom avgifter som betalas sa att de aldrig ser pengarna, da finns det inte
langre samma psykologiska mottryck. DA sanks sa att saga alIas standard lika
mycket eller alIa slipper fa sin standard hojd lika mycket, och det ar inte Hingre
nagot problem for den enskilde, sasomnar han skall frivilligt sanka sin stan
dard i forhallande till andra. Alltsa maste farsakringen vara obligatorisk.

Detta hindrar emellertid inte att de\'! enskilde inOlTI vissa granser kan ges
rattighet att anvanda den med avgifteri uppbyggda formanen pa ett satt som
han sja1v bestammer - anvanda den inte bara nar han fyllt 67 ar utan dess
forinnan. Han skulle kunna anvanda den under en period da han vill ha ett
lindrigare arbete, han kan anvanda den for sina barn, han kan anvanda den for
den dar egnahemsvillan som sa ofta forekom i pensionsdebatten.

Det var den medelproportionalens eller kompromissmojlighetens existens jag
ville pavisa.

Jag skulle ocksa vilka pavisa en annan sake Vad vi har talar om ar till stor
del socialteknik mera an socialpolitik. Det var synd att Herz inte tog upp att en
vasentlig del av det som traditionellt kallas socialpolitik inte bara ar en humani
tart motiverad hjalp, nar man far inkomstbortfall, utan en ekonomiskt moti
verad stimulans till anpassning efter de farandringar som samhallsutvecklingen
och enskilda olyckor staller den enskilde infor.

Exempelvis: Hur mycket av arbetsmarknadspolitiken innebar inte i sjalva
verket en effektivisering? Genom att hjiilpa arbetskraft att snahbt komma over
fran en tillbakagaende naring till en expansiv framjar samhallet stegringen av
produktiviteten och nationalinkomsten. Sadana utgifter innebar alltsa inte nagon
sadan social belastning pa samhallsekonolnin som de utgifter generaldirektoren
och chefen for socialstyrelsen ar ledsen over att inte fa genomdriva darfor att
vi inte har fad. I stallet bor lnan saga att vi inte har fad att lata bli att gora
utgifter av det slaget, darfor att dessa utgifter innebar en effektivisering av
samhallsekononlin. Detta slags socialpolitik, menar jag, borde hellre kallas for
socialteknik.
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Till sist viII jag pavisa ett annat satt att se pa just det har problemet med de
kostnader sonl man i soeialstyrelsen beklagar att man inte har rad till. Att man
ger generella formaner - t. ex. barnbidrag - sags medfora aU vi inte har
rad med de mera behjartansvarda sakerna, att hjalpa eftersatta minoriteter med
t. ex. modrahjalp o. s. v. Men ar det verkligen sa?

Livet ar inte platt. Livet gar i vagor, sa som jag har ritar pa svarta tavlan.
Det innebar hI. a. att olika manniskor och olika familj er har olika skattekraft,
storre eller mindre, t. ex. beroende pa olika forsorj ningsborda. Vi kan inte ga
Hingre an till ett visst maximunl av skatteuttag, emedan de mindre barkraftiga
annars skulle drabbas alltfor hart. Men onl vi da ger dessa en forman av barn
bidragets typ, hindras man inte sa starkt av deras Higa barkraft oeh kan aIltsa
ga langre med skatteuttaget i sin helhet. De generella formanerna till vissa grup
per ar alltsa inte en helastning som hindrar oss att gora de dar utgifterna for
de verkligt behjartansvarda andamalen, som hr Bexelius talade om. Det ar all
deles tvartom. Ju mera vi anpassar skatter Deh barkraft till varandra, generellt
laget, i det har faIlet hos olika familjestorlekar, desto mera far vi rad att gara
for de eftersatta minoriteterna.

Forbundsordf. Yngve Persson: Herr ordforande! Jag vill borja med att
ge foredragshallaren en komplimang. Jag kanske inte kunde folja med i alIa
svangar - detta innebar ju inte nagon kritik, det beror val litet grand pa den
som lyssnar oeksa - men sjalva det satt som denna ganska uttuggade fraga
togs upp till analys pa, lovar gott for den framtida debatten onl hur vart sam..
halle skall se ut.

Jag skall inte ga in pa manga saker, lnen jag faste mig vid att lieentiat Herz
Ined kraft unclerstrok att vetenskapen har statt utanfor debatten p'a detta OIn
rade. Jag viII inte uttala mig om huruvida det varit lyckligt eller inte for
socialpolitikens pionjarperiod, lnen jag har den uppfattningen, att vi kommer
att behova vetenskapen i framtiden.

Onl vi utgar ifran att vi skall ta vetenskapen till hjalp bade nar det galler
Inalsattning oeh praktiskt utforande, skulle jag viIja ge vetenskaparna ett
tips, namligen att ga ut och fraga svenska folket inte om de onskar social
politik fran samhallets sida utan: viII du ha ekonomisk trygghet for din existens
eller inte? Stalls den fragan utan att vi 'hlandar in fragan om hUT det skall
ordnas, skall vi fa bevittna ett sallsamt skadespel i folkhemmet, namligen att
varje individ - nlojligen utom de som har priller pa hjarnan - stiger fram
oeh sager: Jag kraver trygghet for mig oeh de mina!

I grova drag skulle jag viija saga, att vi nog ar overens om att vi vill ha
trygghet. Samtidigt tar man i vida kretsar avstand fraIi soeialpolitiken, om
man rakar kunna ordna tryggheten - eller tror sig kunna ordna den - pa
egen hand eller i nagot kollektiv av mindre olnfattning, under det att de som
inte har samma mojligheter ,begar samhallets engagemang" allts-a en samhiiIle
lig trygghetspolitik. Men gar vi, SOln sagt, ut oeh fragar manniskorna om de
vill ha trygghet, sa far vi en folkfront, som omfattar hela vart folk.

Sedan ar det dags att satta sig ned och fraga sig hur detta skaIl utformas,
oeh aa tror jag att lieentiat Herz, oln jag har forstatt honom riktigt, kommer
att fa ratt dari, att vi - om fornuftet far rada - inte ser nagon vag forbi
vad jag viII kalla obligatoriet, att losa fragan via samhallet.

Vi hor val i framtidens samhalle krava, att varj e medborgare i princip skall
ta sitt ansvar for socialpolitiken, for tryggheten, men detta ansvar tas inte
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alltid frivilligt, tydar raeker inte hjarnor oeh hjartan till, utan manga drar
sig undan, spelar sa att saga pa lotteri eller tanker inte aIls, oeh sa far andra
klara upp deras svarigheter, nar de kommer. I obligatoriet kommer ingen
undan sin plikt.

Jag tror for min del att det ar en underordnad fraga, om vi skaH finansiera
tryggheten med avgifter via en progressiv heskattning., genom en kombination
eller pa nagot annat satt. Det vasentliga ar att vi skapar trygghet pa det hi!
ligaste oeh rationellaste sattet. Fragan om progressiv beskattning, alltsa fragan
om hur vi skall fordela samhiillets kostnader, ar en fraga 80m inte bara ror
soeialpolitiken, sa den debatten bor vi nog ta upp i annat san1manhang. Trygg..
hetskravet far inte komprometteras med en diskussion om fordelningen av
kostnaderna. Om man bortser fran finansieringsformen oeh inriktar sig pa
malsattningen, tror jagdet blir lattare att se vart vi aHa syftar.

Jag tror att svenskarna, som val anda ar ett kulturfolk, inte kommer att
avsvara sig den medmanskliga synen pa saker oeh ting. Jag finner inget
logiskt eller fornuftigt i att en manniska, som rakar ut for en olyeka, skall ha
en vasentligt sankt standard. Racker det inte med olyekan? Varfor skall den
som ofrivilligt ,blivit arbetslos ha det samre? Kan nagon vetenskapare elIer
faekforeningsman elIer nagon annan ge besked om det? Jag forstar det inte.
Varfor skall den som mister sina armar i johbet, ha det ekonomiskt samre
an han eljest skulle ha haft? Vad ar det for skal man har? Det diskuterar
man inte. !f

Skulle vi inte kunna vara overens om .att den som provas av olyckor av nagot
slag, skalI ha en i stort sett bibehalIell standard? Vi maste oeksa aeeeptera
att manniskor, som normalt tillerkannes olika standard, oeksa far olika trygg
hetsniva, dock givetvis inom vissa granser. Det ar latt att gora invandningar
av praktisk natur mot dessa resonem~ng. Men vad jag framfort ar en grov
skiss av hur jag tanker i de har fragorna och jag ax overtygad Oin en sak,
namligen att det aldrig kan anforas nagra ekonomiska skal mot trygghets
politiken. Den finansieras genoin en avvagning mellan dem, som star i produk
tionen och kanforsorja sig, och dem som inte har denna mojlighet. Detta
har vi alltid rad med, ar jag overtygad om. Det ror sig saledes inte om huru
vida vi har resurser utan om en fordelning mellan medborgarna oeh mellan
olika perioder i medborgarnas liv.

Generaldirektor E. Bexelius: Jag bad om ordet for att saga nagra saker
med anledning av den valdsamma voltigeritt som Rehn tillat sig nar det gallde
obligatoriet oeh frivilligheten. Han· sade att forsakringen ar obligatorisk pa
avgiftssidan och frivillig pa formanssidan, oeh sedan sade han en del om fri
villigheten overhuvud taget.

Vi ar alla overens om att for en enskild individ blir det inte frivillighet,
om t. ex. hans faekforbund ordnar en viss forsakring for honom oeh han som
medlem i forbundet ar med om den. Men dA har han haft mojlighet att inom
sin organisation anfora argument, oeh gruppen av likstallda fattar ett majori
tetsbeslut. Det ar inte frivillighet for individen, men det kan bli ett vasentligt
fornuftigare resultat pA det sattet an om man ordnar for hela samhallet.

Betraffande fragan om obligatorium for det som ligger ovanfor tolerans
gransen vill jag saga att nagonstans tyeks vi vara overens om att gransen skall
dras for samhallets ingripande. Regeringen oeh riksdagen har stannat vid
30 tusen kronor. Varfor inte 300 tusen kronor elIer varfor inte ta bort gransen
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helt och hallet? Varfor inte lata varenda en vara pensionsforsakrad upp till
hela sin inkomst? Man tycker att det blir for vanvettigt om 'man gar over
30 tusen, men det ar tillrackligt vanvettigt att staten skall bestamma vad tret
tiotusenkronorskarlar skall ha nar de lamnat sitt amhete. Staten skall inte
genom lagstiftning forklara att vissa manniskor efter sin pensionering skall
ha minst en inkomst som vida overstiger vad den stoTa massan av det arbetande
folket fortjanar. Det kan inte vara praktisk socialpolitik - sadant bor man
satta andra namn pa!

Vad betraffar det eleganta resonemanget om generella fornlaner for att
hoj a skattekraften vill jag saga att det ar en utsokt illustration till begreppet
planering.

Sa ber jag att fa saga ett par ord om fragan SOIn Yngve Persson tog upp.
Den ar i och for sig kolossalt intressant.

Naturligtvis finns det en mangd argument som man kan ta fram for att
forsvara standpunkten att standarden inte skall bli Hig,re for att nlan rakar
ut for det ena eller andra otrevliga. Ja, teoretiskt, men tank litet grand pa att
vi skall ga pa jorden, tank pa hur vi manniskor ar funtade! Onl vi yore till
forsakrade exakt samma standard om vi ar sjuka eller om vi ar arbetslosa,
da komme nog ett och annat att intraffa. Jag antar att Sterner skulle kunna
underhalla oss en del med de erfarenheter som han har fran den nuvarande
nivaskillnaden mellan inkomster for friska och sjuka. Man kan alltsa befara
en forlangning av det trakiga tillstandet som skall ersattas, och detta maste
nlan helt enkelt ta hansyn till. Vi kan inte ordna socialpolitik efter teoretiska
funderingar.

Sekreterare G. Rehn: Generaldirektor Bexelius' personliga politiska varde
ringar om vilken forsakringsform och vilken grad av forsakringsskydd som
ar lampliga ar en sak som ingen annan kan gora nagot at. Men mitt inlagg i
diskussionen gallde nagot annat, namligen att pavisa att det vid sidan av her
rar Herz' och Bexelius' asikter finns en tankbar handlingslinje som har ett
annat sakligt innehall an vad nagondera av de tva herrarna talat onl.

Med den figur jag ritade pa tavlan ville jag pavisa att det inte foreligger
nagon motsattning mellan generella formaner och mojligheten att finansiera
de verkligt behjartansvarda andamalen. Att karakterisera detta med vad som
tydligen avsags vara ett invektiv, namligen "planering", ar heller ingenting som
forandrar saklaget. Tag exempelvis den nu aktuella situationen som belysning:
genom att genomfora en okning av de generella barnbidragen skapar vi 
sasom jag hoppas atminstone - politiskt-psykologiska forutsattningar att ocksa
genomfora den omsattningsskatt, som daremot yore orimlig och omojlig om
man inte kompenserade barnfamiljerna. Harigenom skapas, generaldirektor
Bexelius, ett utrymme att genoInfora de verkligt behjartansvarda tingen har
i samhallet.

Fil. lie. U. Herz: Det ar ett fatal av de intressanta reflexionerna som gj orts,
som jag i storsta korthet viII ta upp. Den politiska debatten mellan general
direktor Bexelius och sekreterare Rehn vill jag sa mycket mindre lagga mig i,
som jag var naiv nog att faktiskt inte tanka pa tillaggspensionsfragan, nar jag
drog mina mera allmanna slutsatser om frivillighet och ,obligatorium i social
politiken.
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Finessen med de dubbla toleransgranserna tyeks jag inte ha lyekats. att rik
tigt klargora, eftersoln det ar ingen som tagit upp den sak.en.

Bexelius snuddade dock vid fragan. Han var tveksam om, huruvida det var
.rimligt att kompensera personer eller grupper, som lag relativt hogt pa in
komstskalan, for tilIfalIigt elIer mera langvarigt, inkolnstbortfall, exempelvis
vid sjukdom eller dylikt. Han tyektes dock vara av den uppfattningen att
atminstone kortidsbortfall borde kOlnpenseras. Det tycker jag ar gladjande.
Jag tanker namligen i forsta hand pa det.

Vi vet att var socialvard ofta kritiseras av folk som sager: "Ni har hj alpt
den har personen eller familjen med det elIer det, oeh det ar lyx, ty det har
vi inte sj alva rad till". Det ar ett kortsiktigt betraktelsesatt, darfor att de psy
kologiska vadorna av en hastig standardnedpressning ar lika svara antingen
det ar fraga om en 30-procentig nedpressning av en lag inkonlst eller en 30
proeentig nedpressning av en inkolnst hogre upp pa skalan.

Sedan namnde Bexelius att det ar praktiskt svart att andra pa historiskt
givna finansieringsformer. Det ar ju alldeles sjalvklart, oeh mitt resonemang
hade mindre karaktaren av ett praktiskt reformforslag an fastmer av en tanke
stallare. Jag uppfattade inte riktigt, om Bexelius delade eller ieke delade min
uppfattning att finansieringen av socialforsakringarna snarare ar mindre pro
gressiv an finansieringen av ovriga statsutgifter.

Det ar riktigt SOIn direktor Hyden sager, att internationella jamforelser
utvisar att det hos oss ar en liten del av s,ocialforsakringarna sonl finansieras
Ined avgifter. Men jag kan inte finna annat an att det finns ett regressivt
moment i avgiftsfinansieringen. Jag kan)nte forsta varfor man just vid finan
sieringen av soeialforsakringar skall haett regressivt moment som 'man annars
inte anser sig viIj a ha eller varfor just., soeialutgifterna skall finansieras efter
radikalt andra grunder an ovriga offentliga utgifter.

Bexelius var inne ;pa fragan att mah inte skall pataga sig Uler an nlan
orkar med, oeh han anforde i det sammanhanget barnforsorjningskompensa
tionen. Jag kan inte finna annat an att exemplet inte ar sardeles lyekligt valt.
Har ar det jn fraga om en bedonlning av "toleransen" i standardvariationen
mellan den period sonl ligger fore barnens tillkomst och den som ligger efter
harnens uppvaxttid. Det ar jn alltj amt sa att om vi jamfor forsorjningskostna ..
derna oeh inkomsterna, sa har vi en svaeka for nettot av de bada posterna
under de aren da barnen vaxer upp, oeh jag kan inte forsta att detta ar
rationellt. Jag forstar inte heller varfor man sager att vi inte har rad att
fylla igen den svaekan. Om vi bestamnler oss for att fylla svackan, sa betyder
ju det bara att vi tar (via skatter), fran perioderna fore oeh efter. Detta har
inte att gora med huruvida sanlhaIIet har rad eller icke; det ar en ren olnfordel-
ningsfraga. .

Generaldirektor Sterner drog en pedagogisk lans for det dar med avgifterna
pa skattsedeln. Sjalv ar jag till mitt yrke narmast pedagog oeh jag vill darfor
som min personliga uppfattning deklarera att jag inte tror pa pedagogik via
debetsedeln - det ar en primitiv form av folkbildning.

Generaldirektor Sterner sade ocksa att problemet med inknmstloken inte
.var sa dominerande som framgatt av mitt foredrag, men mitt foredrag giek
ju just ut pa att visa att detta prohleln inte har den vikt som man tidigare
velat tillmata det.

Om Yngve Perssons utlaggning viII jag bara saga att jag i langa stycken
ar overens med honom, framfor aUt i den viktiga fragan om den fulla kom-
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pensationen. Jag vill ocksa saga att jag inte tror ett dugg pa Bexelius' far
hagor for missbruk och okynnesefterfragan; motiveringen aT, som jag namnde
i mitt foredrag, att kriterierna ar sa pass klara - huruvida man har barn,
huruvida man har fyllt 67 ar, huruvida Inan ar forklarad sjuk eller arbets
oformogen - att det ar en sorts efterslapl1ing att man fortfarande lagger
sa stor vikt vid forsiktighetsmarginalerna.

Slutligen skaIl jag anknyta till nagra reflexioner som generaldirektor Sterner
gj orde. Han paminde oss om hur det liksom var lattare att ta staIlning till
socialpolitiken i dess begynnelse. Fragestallningen var da sa entydig att en
samhallsintresserad person nastan inte kunde undga att bli gripen av social
politiskt patos. Nu har fragestallningen splittrats upp, pavisade han, och defi
nitionen av IniHsattningarna ar inte lika klar. Vi tvingas mera omstandigt och
utforligt forklara for manniskorna, varfor de bor stodj a det och det. Jag vill
bestamt understryka Perssons papekande att man inte skall komprolnettera
trygghetsbehovet eller trygghetsproblemets losning genom en debatt om finan
sieringen. Ar alIa overens om att vi skall ha tryggheten garanterad, sa ar finan
sieringen narmast en teknikfraga som i varje fall inte bor fa aventyra sjalva
losningen.

I min inledning forsokte jag inta en relativt varderingsfri attityd och lade
tyngdpunkten pa analysmomentet. .. Jag vill garna i anslutning till general
direktor Sterners slutpaminnelse saga - i den man min personliga uppfatt
ning har nagot intresse i sammanhanget - att jag tror att det ar oerhort
viktigt att nagot av ett "socialpolitiskt patos" halls vid liv just i en utvecklings
fas, dar splittringen och den tekniska kompliceringen av fragorna ar sa tydligt
framtradande och gor det svarare att ta stallning. Det uppstar· sa latt en
opinionsmassig leda vid hela det trassliga systemet.

En sadan har debatt fyIler enligt min Inening icke -bara uppgiften att klar
gora sammanhangen utan i nagon man kanske ocksa en icke oviktig opinions
skapande funktion. Sa har atminstone jag velat se min uppgift som inledare.

Ordforanden: Vi taekar annu en gang for ett foredrag 80m har
visat sig ha stor fOrnlaga att stimulera debatten, och vi tackar delta
garna i diskussionen. Darmed forklarar jag sammantradet avslutat.



NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den 3 december 1959

Ordforande: Fil. lie. Hal v dan As t ran d

Svensk handelspolitik och den
europeiska integrationen

Statssekr,eterare Gustav Cederwall

Nar foreningens ordforande oeh styrelse ansett att var aktuella
handelspolitik borde diskllteras i denna forening oeh att jag darvid
borde upptrada som inledare, har jag inte velat undandra mig detta.
Det sker ju sa myeket pa detta omrade, att det val motiverar att det
upptages till behandling inom nationalekonomiska foreningen. Det
enda man mojligen kan invanda ar att fragorna diskuteras sa ofta
oeh i sa manga sammanhang, att de kanske framstar som nagot ut
tjatade. Jag viII fran borjan understryka att jag pa intet satt efter
stravar nagon sarskild djupsinnighet eller originalitet oeh formodligen
kommer med foga nytt. Jag har bedomt laget sa, att jag bast fullgor
mitt uppdrag genom att i stallet syfta till oversikt oeh balans i min
framstallning. Den kan kanske darigenom ge bakgrund oeh samman
hang at de olika uppgifter som fortlopande framkommer i dagspres
sen. Med denna upplagglling foljer oeksa att jag inte har nagot pole
miskt syfte med min framstallning.

En polemik ar val for ovrigt redan ur den synpunkten Ol10dig
eftersom det rorande utformningen av var handelspolitik ratt oeh
rader en myeket langt gaende enighet, bottnande i vart ekonomiska
oeh geografiska lage. Bade importen oeh exporten uppgar ju till
omkring en femtedel av var nationalinkomst. Mot bakgrunden av
detta forhallande uttalade kommissionen for ekonomisk efterkrigs
planering pa sin tid foljande:

"Sverige ar jamfort med andra lander ett av utrikeshandeln i hog
grad beroende land. Men vidare bar llppmarksammas, att utrikes
handelns betydelse ieke utan vidare framgar av sadana enkla rela
tionstal som de har angivna. Det later sig knappast i exakt form
bevisas, men det framstar som ganska uppenbart, att utrikeshandeln
i sarskilt hog grad bidrager till att hoja var allmanna ekonomiska
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standard. Genom utrikeshandeln infogas vart land i ell lopande
arhetsfordelning olika lander emellan. Utrikeshandeln gel" oss till
gang till billiga oeh delvis oundgangliga ravaror, liksonl den vasent
ligt okar vardet av vara for export lampade naturtillgangar, skog,
maIm o. s. v. Den mojliggor vidare en okning av Val" produktions
kapaeitet pa vissa omraden langt over de relativt hegransade in
hemska hehoven, varigenom speeialiseringens oeh stordriftens fordelar
kUlma uppnas. Det gor det samtidigt mojligt for oss att utnyttja
motsvarande fordelar, som uppsta i utlandets exportindustri.

Kommissionen har icke velat underlata att anfora dessa egentligen
sjalvklara synpunkter for att darmed understryka hetydelsen av, att
vart naringsliv finner vagen tillbaka till ett omfattande internationellt
byte", en sats som man ytterligare framhavde genom kursivering.
Strax darefter hette det: "En vasentlig forutsattning for ett forverk·
ligande av malsattningen om en hog oeh jamn sysselsattning under
bevarande av relativt fria marknadsf61"hallanden ar saval pa kort
som pa langre sikt, att exporten efte.r kriget ieke endast ater llppnar
sin forkrigsvolym utan darutover fO~ mojligt utvecklas i takt med
landets produktionsmojligheter. . if • Endast vid en sadall gynnsam
exportutveekling kan den fulla sysselsattningens politik forverkligas
utan en tendens till autarki, som verkar bromsande pa det ekonomiska
framatskridandet. "

Man var klar over att den forsta efterkrigstiden kunde nodvandig
gora vissa regleringar. Men:

"Mindre handelspolitiska vinster pa kort sikt bora icke fa foran
leda regleringar av utrikeshandeln, som begransa dess rorelsefrihet,
sarskilt vad galler mojligheten att kopa i den billigaste respektive
salja i den mest formanliga marknaden samt att pa langre sikt bygga
upp vardefulla handelsforbindelser. Reglerande ingrepp fa latt till
foljd motatgarder fran utlandets sida, oeh vinsten av de handels
politisk~a atgarderna blir darigenom atminstone i det langa loppet
illusorisk. En sadan avvagning mellan olika synpunkter bar ieke
endast taga sikte pa det enskilda fallet utan bor oeksa vagledas av
den insikten, att vi kunna risl{era att i var man bidraga till att ill
snarja den internationella handeln i band, som kunna bli svara att
upplosa. Vi kunna genom ett lllotsatt, mera generost forfarande stodja
de tendenser till fri handel, som man maste hoppas skola gora sig
gallande. Det bor vidare ihagkommas, att Sverige sedan mellankrigs
tiden hal" ett anseende som frihandelsvanligt land. Detta representerar
en good will, sam ieke lattsinnigt bar forslosas."

Jag hal" eiterat sa utforligt ur ett betankande som den av Gunnar
Myrdal ledda kommissionen for ekonomisk efterkrigsplanering avgav
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den 16 maj 1945, darfor att jag tror att vad som da uttalades fort
farande agel" giltighet som grund for svensk handelspolitik. Det radde
enighet harom da oeh det rader savitt jag £orstar enighet harom idag.

De ekonomiska lltgangspunkterna ar aIItjamt desamlna. Vi viII
kunna kopa utifran ravaror, sonl vi over huvud inte har~ Vi viII
kunna importera en nlangd varor, sonl vi pa det sattet far billigare.
Ett litet land kan med den lTIoderna teknikell knappast vara en val
sorterad diversehandel om det skall strava efter att gora allting sjalvt;
myeket maste hamtas uti£ran. Oeh inte minst maste vi tacka vara
med stigande produktion och levnadsstandard starkt vaxande energi
behov med en kraftigt vaxande import av franlfor alIt olja. Vi maste
kunna betala for alIt detta med okad export. Och har maste vi rakna
nled en nodvandig strukturforandring: vi nlaste i standigt stigande
grad lita till okad foradling av vara exportprodukter oeh i relativt
mindre grad leva pa export av ravaror. Detta okar i sin man vart
intresse av friast mojliga tilltrade till avsattningsmarknader overallt
i varlden; handelshindren ar ju traditionellt sarskilt betydande pa
industriella fardigvaror, medan ravaror i aIImanhet passerar obe
hindrade.

Hur hal" da de av efterkrigskommissionen angivna riktIinjerna
kunnat forverkligas? Ja, det kom ratt snart Hagot som maste betraktas
sonl ett steg tillbaka, namligen den allmanna importreglering i vart
land, som hlev nodvandig 1947 och som for ovrigt forst signalerades
i ett foredrag av Myrdal i denna forening i december 1946, for i
dagarna 13 ar sedan. Men sett i ett langre perspektiv, hIev detta
dock endast en parentes i utvecklingen (vilket jag for ovrigt tror
att davarande statsradet Gjares uttryckIigen utlovade i radio vid im
portregleringens inforande). Jag tror att jag vagal' havda att vi idag
hal' hunnit mycket langre ifraga om en friare handel i varIden an
vad kOlnmissionsledamoterna eller nagra andra egentligen nagonsin
trodde eIIer .hoppades.

Via atta ar av europeiska betalningsuniol1en har vi kOIIl111it till
ett Iage SOITI pa betalningsomradet i reaIiteten ar praktiskt taget flill
kOl1vertibilitet for de fIesta av den fria varldens valutor, ett tillstand
sonl stades av internationella valutafondens existens. Under tio aI'S

samarbete mellan de vasteuropeiska landerna hal' importreglering
arna successivt avvecklats mellan dessa lander inbordes, en avveck
ling som sedan utstrackts till att i nara samma omfattning ocksa galla
importen fran "andra hall, framst dollarolnradet. Genom upprepade
varldsomfattande forhandlingarna inom ramen for GATT har bety
dande reduktioner av tulllTIurarna avagabragts med resultat att de
stora industrilandernas tullmurar idag i genomsnitt torde val'a endast
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halften sa hoga som for 20 ar sedan. Det finns ingen anledniIlg att
forringa vad som vunnits. AI' vi missnojda, sa ar det - hal" som pa
sa manga andra faIt - i £orsta hand darfor att ambitionerna vuxit.
Vi viII idag garna komma langre all vad man tidigare dromt om.

Det ar i fo1"sta hand inom det geografiska omrade som vasteuropa
hildar dar vi hal" trott att man skulIe kunna na langre emot en ekono
misk integration. Kravs det i vaf tid stora enheter, sa Inaste man
lagga ihop alIa de vasteuropeiska landerna for att komma till nagon
ting som kan jamforas med Forenta staterna eller Sovjetunionen. AI'
det inte i linje TIled den historiska utvecklingen att Vasteuropas lander
sIal" samman sina reSllrser och ser efter vad man genlensamt skulle
kunna astadkomma? Sanlarbetet inom OEEC utgor darvid en god
grund. Det hal" visserligen hjudit pa hade franlgangar och bakslag.
Till framgangarna raknar jag fordelningen av Marshallhjalpell och
de redan namnda handelsliberaliseringell och betalningsunionen. Dit
hoI' lnanga andra saker: oljeransoneringen under Suezkrisen, gemen
samma anstrangningar pa atomen~rgins, forskningens ocll utbild
ningens och i vissa fall produktjvitetsstravandenas faIt. 1\1an kan
ocksa peka pa de fortlopande konsultationer som kommit till stand
pa manga omraden, inte minst den ekonomiska politikens. Till bak
slagell far man nog rakna alIa anstrangningar att astadkomrna nagon
mera amhitios harmonisering, t. ~ex. i form av en koordinering av
investeringarna o. dyl. Totalt sett maste man dock hetrakta OEEC
sonl en av de framgangsrikaste internationella organisationer, som
skapats; man hal" formodligen astadkomnlit mera resliltat och haft
mindre av - ofta oundviklig - tomgang an pa andra hall. Man
hal" haft en grupp av ekonomiskt utvecklade lander med i langa
stycken likartade intressen och likartad installning. Man har haft ett
valvilligt - fran horjan klingande - stad fran Forenta staterna,
vilka liksom Kanada varit associerade medlenlmar och man hal" ocksa
via London haft goda relationer till det hrittiska salTIvaldet i ovrigt.
Att denna grupp varit av sarskilt intresse for Sveriges del samman
hanger redall darmed att gott 2/3 av var utrikeshalldel sk.eI' lned
OEEC-landerna och hela 3/4 med de lander som omfattadc5 av he
talningsunionen, dar hela sterlingomradet kom Ined.

For oss val' det naturligt att sa langt sonl mojligt arbeta for ett
vidgat ekonomiskt samarbete i Vasteuropa inom ramen for OEEC
och enligt de riktlinjer som dar utvecklats. Redan tidigt reste vi
tanken pa att utstracka liberaliseringell, d. v. s. inlportregleringarnas
avskaffande, ocksa till tullomradet. Nar beslutet om den 90-procentiga
liheraliseringen togs i januari 1955, gjorde vi t. o. m. ett sarskilt
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forbehaJI for att endast framsteg darvid kunde anses erbjuda tiII
fredsstallande reeiproeitet i atagandena. Vi fann redan tidigt stad
hos de andra sma Ianderna lned relativt laga tulIaI': Danmark, Norge,
Benelllx, Sehweiz. Varen 1956 hade vi en gemensam plan fran lag
tullandernas sida for en ursprungligel1 ganska ansprakslos attack
inom OEEC pa tullomradet. Det kan kanske namnas att h·uvudoppo~

nenten val' Storbritannien, som dels havdade att tullar, i nl0tsats mot
importrestriktioner, utgjorde ett normalt, tillatet, langfristigt medel
for en protektiollistisk politik, dels ansag att forhandlingar om tlillar
nas hojd endast kunde aga rum pa varldsomfattande grund inonl
GATT.

Emellertid korsades bade vara anstrangningar oeh det brittiska
lnotstandet av nya initiativ. Dar var forst planen pa att hilda en
gemensam .markllad for de sex lander pa kontinenten, som redan 1951
sammanslutit sig i kol.. oeh stalunionen d. v. s. de tre BeneluxJanderna,
Frankrike, Tyskland oeh Italien. Det stod redan tidigt klalt - oeh
blev efter hand alIt klarare - att sexstatsunionen utformades pa ett
sadant satt att intet annat OEEC-Iand kunde helt oeh fullt ansluta sig
till den. Da konl det andra initiativet, forst fran engelsk sida, nanl"
ligel1 att man skulle llndersoka mojligheten att forena de sex' gemen
samma markl1ad oeh ovriga elva OEEC-Ial1der inom ranleIl for ett
frihandelsolnrade. Det sager sig sjalvt, att detta val' en tank~e SOlll vi
fran borjan oeh alltigenom gay vart fulla stod. Det ar oeksa bekant
hur forhandlingarna om detta frihandelsomrade for hela Vasteuropa
efter tva oeh ett halvt ar definitivt brat samman i slutet av fjolaret;
de pagiek fran jllli 1956 till december 1958. Det kan val oeksa kon..
stateras, att sammanbrottet kom darfar att det politiska syfte, som
sexstatsunionen el1ligt dess ledande tillskyndare i Frankrike oeh Tysk
land hade, inte ansags tillata en sadan utspadning, som dess insmalt
ning i ett allmant, nondiskriminatoriskt vasteuropeiskt frihandels
omrade hade inneburit Derina politiska grundinstallning has de sex
lltgar alltjamt en avgorande faktor, som clet inte gar att komnla forbi.
Man rna anvanda vilka bilder man viII for att beskriva forhallandet
mellan i forsta hand Tyskland oeh Frankrike; man rna halsa det som
en stor historisk prestation att en sammanhallning mellan dessa bada
lander astadkornmits eller vardera det 11lera kritiskt, det ar likviil i
dagens situation ett faktum. Det viktiga ar endast att man inte hanger
sig at nagra illusioner onl att forhallandet ar tillfaJligt eiler latt kan
brytas upp. Det lar, sa lange den storpolitiska spanningel1 i varlden
bestar, inte vara realistiskt, alldeles oberoende av vern som regerar
i Tyskland eller Frankrike. Med samrnanhrottet i slutet av forra aret
hal" emellertid ett nytt lage i Europa intratt: Vasteuropa ar splittrat
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i grupper, en diskrimination pa handelsolnradet ar ett faktum, OEEC
hal' tilldelats ett allvarligt slag.

I detta lage fragade sig de utanfor de sex staende landerna vad de
skulle gora. Varfor inte ga vidare med att astadkomma frihandel
mellan sa manga som kunde och ville vara med? Tanken att de gemen
samt skulle sta sig battre an om de val" for sig sokte komma till tals
med de sex lag ocksa nara till hands. Sa uppstod planerna pa en fri
handelssanlmanslutning mellan de sju, for vars lltarbetande vart land
spelat en ledande roll. Det ar med tillfredsstallelse vi sett att det gatt
att snabbt komlna till ett resultat. Den 20 november i ar ~0dkandes

ett avtal av ministrar fran de sju landerna: Sverige, Norge, Dannlark,
Storbritanl1ien, Schweiz, Osterrike, Portugal.

Jag skall inte ta upp tid med att redogora for avtalet. Det hal"
lamnats utforliga redogorelser i pressen dels i anslutning till Saltsjo
badsnl0tet i juli, dels efter motet i-november. Avtalstexten hal" i
dagarna gjorts tillganglig oeh en utforlig redovisning med kommen
tarer kommer i den proposition om svensk ratifikation som enljgt
planerna skall presenteras riksdagt111 i januari.

Fran borjan hal" man sagt blan¢! de sju att deras sammanslutning
skall ha tva syften: dels skall den medfora nytta for medlemmarna
i oeh for sig, dels skall den utgora en etapp pa vagen mot en onskad

\

llppgorelse mellan samtliga de vasteuropeiska landerna.
Det forsta syftet nas ju darigenom att man skapar en fri Inarknad

av de sju landerna. Tullarna reduceras med 20 proc. i mitten av
nasta ar och sedan foljer arligen 10-procentiga sankningJ.l" till ett
fullstandigt borttagande om 10 ar - savida man inte dessforinnan
beslutar sig for att ga snabbare. Samtidigt okas forekomnlande kvoter.
Hela denna konstruktion betraktar vi ur svensk synpunkt som ell
vinning for oss. Jag skall inte hal' tala om vad verkningarna bli utan
halla mig till det handelspolitiska planet. Det ar emellertid klart att
hal" oppnar sig chanser, som det tillkommer de svenska foretagarna
att utnyttja pa basta satt. Lat nlig peka pa att man i Danmark visser
ligel1 temporart hojer tullarna i viss utstraekning, men samtidig i stor
omfattning avskaffar gamla importregleringar. Det senare betyder att
vi nu kal1 fa tilltrade till den danska marknaden for manga produkter,
dar vi lange genom regleringar varit helt utestangda. Osterrike fortja
nar sakert att uppmarksammas av bade importorer oeh exportorer. Vi
hal" enastaende good-will dar och vi hal' alIt intresse att komma in for
att i nagoll man balansera det starka ekonomiska inflytandet fran det
lnera naraliggande Tyskland. Den storsta marknaden ar givetvis Eng
land, som vi bor agna sarskild uppmarksamhet oeh dar vi bor handla
snabbt. Det kan ju handa att vi far en preferens, i forhltllande till
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exempelvis Tyskland - om det inte blir nagon uppgorelse med de sex
fore den 1 juli 1960. Det kan handa att ett sadant lage blir tillfallig~

- vi syftar ju till att forI" eller senare na en uppgorelse med de sex.
Det galler darfar att utnyttja en mojligen tillfallig fordel for att kom
nla in oeh da duger det knappast att vanta oeh see - Naturligtvis bor
vi for den skull inte forsumma alldra marknader. Vi hoppas ju att oek
sa i fortsattningen kunna behalla oeh aven aka val" avsattning aven pa _
de sex, inklusive Tyskland.

Det andra syftet med de sjus sammanslutning ar att na en allman
llppgorelse om det vasteuropeiska samarbetet. Detta understraks i en
sarskild resolutioll som ministrarna. tog den 20 november oeh dar de
mot bakgrunden av 10 ars samarbete inom OEEC upprepade sin vad
jan om fornyade forhandlingar. Man forklarade sig redo att forhandla
med de sex sa snart dessa val" beredda darfor oeh avsag att genonl
diplomatiska oeh andra kanaler undersoka vilka -grundvalar som
kunde finnas for nya forhandlingar. Forutsattningen for sadana ar gi
vetvis att det finns nagra utsikter till framgang.

Detta ar en sak sam ieke endast angar de sju oeh de sex. AlIa ar
Inedvetna om de sarskilda problem, som yppat sig for ovriga euro
peiska lander. Dar ar Grekland oeh Turkiet, som upptagit diskussioner
med de sex. Dar ar Spanien, som nyligen upptagits i OEEC, vi hoppas
att anslutningen till OEEC:s liberaliseringsregler ska fa gYllnsamma
verkningar bade for Spanien oeh dess handelspartner. Forst pa grund
val av darvid vunna erfarenheter ar det mojligt att bedoma mojlig
heterna for vidare atgarder. Irland oeh Island hal" val narmast an
knytningar till de sju. Vi har oeksa Finland att tanka pa. Anordningar
har vidtagits for diskussioner am relationen mellan Finland oeh de sju.
Hal" i Sverige skulle vi givetvis med gladje se att Finland kunde ansluta
sig i en eller annan form. Det ar naturligt att Finland onskar fa lika
gynnsam behandling pa viktiga marknader som t. ex. den engelska
som konkurrenterna i Sverige oeh Norge. Finlands handelsintressen
talar ett tydligt sprak oeh pakallar nagon form av uppgorelse med de
sju. En sadan behover helleI" inte, oeh far inte, skada Finlands handel
med andra lander. Det forbehallet viII ju for ovrigt vi sjalva oeksa
gora for var del. Likasa ar det klart att Finland inte onskar deltaga
i nagot samarbete som innebar politiska bindningar eller en anslut
ning till overnationella organ. Oeksa harutinnan har emellertid OV
riga sjustatsmedlemmar, oeh kanske speeiellt neutrala lander som
Sverige, Osterrike, Sehweiz oeh (SOS-landerna- som de skamtsamt
kallas i Wien) samma uppfattning. Det tillkommer givetvis Finlands
regering att utan patryekning utifran fatta sin standpunkt. Vi skulle
for Val" del garna valkomna Finland bland de sju oeh vi har med till-
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fredsstallelse utront att denna uppfattning delas av de ovriga bland de
SJU.

Men den stora fragan ar givetvis relationen mellall de sj-u oeh de
sex. Pa kort sikt ar det hal" fraga om att undvika eller minska olagen
heterna av den diskriminering, 80m genomforande av de sex' avtal
medfor. Vid detta aI'S borjan - 1 jan. 1959 - gjorde de sex dels
vissa kvotutvidgningal" inbordes, dels en 10-proeentig tullsankning.
Man val" villig att diskutera om vissa kvotutvidgningar med ovriga
OEEC-Iander men inte lova nondiskrilnination. Man val" villig sanka
tullarna gentemot alIa GATT-lander, men endast om man holl sig over
de sex' gemensamma framtida tullniva. Nu hal" man forklarat sig villig
att ga vidare pa kvotomradet utan diskrinlination oeh man hal" talat
om att g6ra samma erbjudande pa tullarna som forra aret. Betraffande
kvote1"na a1" det kanske ett f1"anlsteg. Men det skall salntidigt sagas att
importregleringarna nllmera inte spelar sa stor roll; de hal" jll i stor
utstrackning avskaffats. Betraffande tullarna ar fortfarande forbehal·
let for oss avgorande. Den export av tullbelagda varor vi hal" till de
sex gar huvudsakligen till Benelux ~ch Vasttyskland pa omraden, dar
tullarna ligger under den blivande"gemensamma tullnivan. Dar 11loter
vi salunda en till ell b6rjan liteti~ men vaxande diskriminering, S0111
emellertid blir verkligt allvarlig ~forst senare, framst den dag da de
gemensamma tullarna for de sexi trader i kraft, d. v. s. i huvudsak
1 jan. 1962. Da skulle vi drabbas av tullh6jningar i Benelux oeh Vast
tyskland som skulle allvarligt drabba Val" export av tullbelagda varor
till dessa lallder och darmed skapa ett lage som knappast kan vara
aeeeptabeit. Onl de sex paskyndar genomf6randet av sin gemensalnma
marknad, kan denna kritiska tidpunkt komma tidigare.

A andra sidan skall erkannas, att det pa motsvarande satt Uppk0111
mer en diskrimination fran de sjus sida gentemot de sex pa tullomra
det, da de sju genomfor sin 20-procentiga sankning den 1 juli 1960,
om dessforinnan ingen uppgorelse skett mellan de beida grupperna. Val'
oeh en av de sju bibehaller emellertid sin frihet att bestamma over vad
de viII gora med sina yttre tullar, aven om diskussioner om ett gemen
samt upptradande formodligen kommer att aga rum. Det bor oeksa
anmarkas att de sju innefattar en rad lander med jamforelsevis laga
tullar och att det inte ar fraga om att hoja dessa.

Viktigare synes mig dock de langsiktiga problemen vara. Dar Skyl1l
tar alltjamt ingell losning. ViII man vara optimist, kan man lTIojligen
peka pa nagra gynnsamma omstandigheter. Viktigast ar kanske den
ekonomiska aterhamtningen i Frankrike efter devalveringen i julas.
Dell hal" gatt battre an vantat. Den franska konkurrensf6rmagall hal"
visat sig vara vasentligt storre an vad man tidigare trott oeh i samband



SVENSK HANDELSPOLITIK OCH DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN 93

darmed hal' kanske de protektiollistiska tendenserna i Frankrike nagot
gett med sig oeh t. o. ffi. liberala tankegangar framtratt. - En annan
omstandighet ar kanske den, att den europeiska kommissionen forlorat
i prestige. Det hal' betydelse i tva avseenden. Dels har vi ett intryek
att det manga ganger kanske a1' Hittare att resonera med de sex lan
dernas regeringar an med kommissionen, vilken som en super-regering
tenderar att bevaka sina egna intressen. Dels a1' det val sa, att ell av de
saker som utanforstaende lander har svarast att aeeeptera ar de over
nationella dragen i sexstatsunionen. Trangs dessa tillbaka - bI. a.
darfor att reginlen de Gaulle knappast kan tankas underordna sig Herr
Hallstein - kan detta gora det lattare att astadkomma en utjamning
luellall de sex oeh ovriga lallder.

En annan gynnsam onlstandighet, sonl man kanske kall hoppas en
del pa, sammanhanger direkt med utvecl(lingen bland de sju. Dar hal'
man pa nagra manader konstruerat ufsprungsregler for ett frihandels
onlrade, vilket mall aldrig nadde franl till under Parisforhandlingarna.
Redan detta gel' en ny lltgangspunkt for nya forhandlingar. Annu mer
blir det fallet, om det - som vi hoppas - visar sig mojligt att i prak
tikell tillampa dessa ursprungsregler utan att det uppkommer alltfor
luyeket svarigheter oeh krangel. Man hal' ju i sa fall ett konlcret exem
pel att peka pa nar det kommer till forhandlingar med de sex; man
kan da bygga pa gjorda erfarenheter oeh ta hansyn till dessa.

Det maste dock sagas, att ingenting annu framkommit som skulle
kunl1a tjana som underlag for en ny forhandling mellan de sex oeh de
sju eller andra lander. Tvartom synes det bland de sex ha utbildats en
ideologi, som alltmer avlagsnat sig fran alIa europeiska hansyn. De
sex aI', sager man, en ekol1omisk stormakt vid sidan av Forent3. staterna
och Sovjetuniollen oeh - mojligen - brittiska samvaldet. De har som
en sadan att ta mondiala hansyn. Europeiska smastater spelar harvid
lag inte storre roll an mindre lander i andra varldsdelar. Det besva
rande for oss ar att denna ideologi synes tillnlotesga vissa onskemal
som framstalls bade fran Amerika och fran de s. k. underutvecklade
lallderna. Genom sin propaganda hal' de sex manga ganger kommit att
franlsta sonl mera acceptabla oeh mera liberala for frammande varlds
delar an de sju, trots att en av de senares framsta invandningar just ar
att de sex inte ar tillrackligt liberala.

Detta dilemma illlistreras kanske bast om man gar over till fragan
om Forenta staternas reaktioner till den europeiska utveeklingen. Nar
den gemensamma marknaden och de allmanna vasteuropeiska frihan
delsplanerlla dok upp, gjordes den amerikanska installningen till fore
mal for myeket ingaende overvaganden. Man hade ju genom Marshall
hjalpen statt fadder till OEEC oeh det vasteuropeiska samarbetet, man
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hade accepterat bade betalningsunionen och liberaliseringen inonl
OEEC, vilka inlleholl element av en diskrinlinering gentemot dollar
omradet. Om alIt detta bidrog till att satta Europa pa fotter och darlned
minska dess behov av amerikansk hjalp, sa var det likval nagonting
som pa langre sikt gagnade hela den fria varlden, inklusive Forellta
staterna. Nu gjorde, narmare bestamt i januari 19579 Forenta staternas
regering ett uttalande, utformat av the foreign economic policy ad
visory board. Detta var ett noga genomtankt stallningstagande. Det val
komnade bade den gemensamma nlarknaden och det vastellropeiska
frihandelsomradet som steg mot ell friare varldshandel, men endast
pa ell rad betingelser som alIa innebar att man forutsatte att den euro
peiska sammanslutningen icke medforde hojda handelshinder utat, att
den var utatriktad och tog vederborliga hansyn till ovriga lander. Se
dan gay visserligen mr. Dulles stodet at de sex' hogsta prioritet av rent
politiska skal och detta medforde att de alnerikanska representanterna
tvingades inta en alltigenom passiv attifYfd'under Parisforhandlingarna,
vartill det ocksa kunde finnas andra skal.

De sju har visserligen varit medvetna om att de inte kan parakna
samma politiska valvilja som de s¢x, hI. a. eftersom deras samnlan
slutning framst ar en rent ekonomlsk angelagenhet. Mell Vasteuropas
splittring maste anda ur alIa synpunkter framsta som en allvarlig sake
Och bedomd efter de kriterier, so~ nedlades i det amerikanska stall
ningstagandet fran 1957 - eller ur synpunkten av de principer sonl
ligger till grund for GATT - kan det knappast rada nagot som heIst
tvivel om att de sju utat ar liberalare an de sex. Redan organisations-

. formen - frihandelsomrade i stallet for tullunion - markerar detta.
lnget land som deltar i ett frihandelsomrade behover pa grund harav
hoja sina tullar mot utomstaende. De bibehaller tvartom sin frihet att
fora en autonom tullpolitik utat och hal' darmed storre mojligheter att
forhandla om tullsankningar med andra lander. Man kan sllitligen
saga, att frihandelsomradeskonst.ruktionell som Sadall medfor en ten
dens mot nivellering av tullar 'ned emot den niva, som finns i landet
med de lagsta tullarna; andra lander ha ett motiv att sanka sina tullar
for att undga de snedvridningsrisker som kan uppkomma trots alIa ur
sprungsregler.

Mycket hal" emellertid hant sedan januari 1957, inte minst just i
forhallandet till Forenta staterna och andra lander utanfor Europa.

Det viktigaste harvid ar val genomforandet av den valutakonverti
bilitet, vartill det avgorande steget togs vid forra julen. Successivt hade
man redan tidigare alIt mera narmat sig en de facto konvertibilitet.
Nu avskaffades den europeiska betalningsunionen sasom icke langre
behovlig och man fick en konvertibilitet, som visserligen formellt ann11
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val' kl'inggardad med vissa villkor men som i realiteten blivit lTIyeket
omfattande. Detblev darmed ocksa annu sval'are an tidigare att Dl0ti
vera en diskriminering gentemot dollaromradet och ett bibehallande
av sarskilda importrestriktioner mot detta. Sadana foreteelser hal"
ocksa under det senaste aret i snabbt tempo avvecklats. Ocksa i vart
land hal" en sadan utveckling skett; vi ligger i sjalva verket val fram
me darvidlag. Pa grund harav blir det till synes alIt svarare att moti
vera exklusivt ellropeiska atgarder, ett forhallande som de sex' euro
peiska kommission dragit propagandamassiga fordelar av i sin nega
tiva hallning till en uppgorelse med ovriga europeiska lander. Det blir
anledning att aterkomma till denna fraga.

Dessforinnan ar det skal att agna sarskild uppmarksamhet at vissa
amerikanska foreteelser. Dar ar for det forsta den senaste lltvecklingen
av den alnerikanska betalningsbalansen. Vern skulle under de fore
gaende tio arens diskussion om dollarbristen i varlden, som ll1anga
uppfattade sonl ett bestaende fenomen, ha trott att det vid det hal' laget
skulle ha llppkommit ett llnderskott i Forenta staternas betalnings
balans och ett valutalltflode fran USA, som vacker allvarliga bekym
mer? Detta ar dock vad som skett. Bytesbalan~en - d. v. s. lopande be
talningar for handeln och tjanster - visar visserligen fortfarande ett
overskott pa ett par miljarder dollar om aret. Men amerikanska betal
ningar for milita1" och ekonolnisk hjalp till andra lander, kapitalexport
m. m. uppgar netto till i rlint tal tre ganger sa mycket. Darav dollar
utflodet. Dessa betalningar anses ocksa sa pass stabila, att laget be-
tl'aktas som allvarligt. .

For det andra foranleder den ame1"ikanska kostnad~nivan oro~ bade
betl'affande mojliglleterna for ame1"ikansk export att konklirrera pa
andra nlarknader och for anle1"ikansk produktioll att konkllrrera iuonl
Forenta staterna med import bade fran Europa och fran lltvecklings
landerna med deras laga loner. Detta ar en av de omstandiglleter S0111
lag bakom den stora kOllflikten i stalindustrin. Visserligen val" man
medveten om att sa st91"a produktivitetsokningar intraffat for stalver
ken att dessa skulle ha kunnat betala betydande lo·neokningar, men av
hansyn till vad som skulle klinna ske med den allmallna prig- oeh lone
nivan onskade man fran arbetsgivarhall likval bjuda sa stort motstalld
som mojligt.

For det tredje hal" man en stark mobilisering av protektionistiska ten
denser i Forenta staterna. Denna begagnar darvid bade betalnings
balansen och kostnadsnivan som argument. Den skarptes givetvis av
den tillfalliga konjunktu1"avmattningen for ett ar sedan. Den hal" inte
Ininskat under konjunkturuppgangen, snarare tvartom. Den ar darfor
en betydelsefull faktor att rakna Ined i dagells situation.
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KOllsekvellserna harav franltrader tydligt i amerikansk ekononlisk
lltrikespolitik. Man begagnar varje tillfalle att kampa mot annu kvar
staende dollardiskriminering: sa pa varldsbankens oeh vallltafondens
arsmote i Washington, sa pa GATTs mote i Tokio. Man soker oeksa
overflytta ansvaret for hjalpen till underutveeklade lander pa andra;
sarskilt det efter sin starka aterhamtning anyo jamforelsevis rika
Europa bor darvid enligt amerikansk uppfattning bara en vasentligt
storre del all hittills.

AlIt detta som innefattas i den anlerikanska argumentationen pa sis
tone later val saga sig oeh man gor sakert klokt i att pa europeisk sida
allvarligt overvaga laget. Undanrojandet av diskrimineringen mot
dollaromradet betraffande importrestriktioner ligger i de europeiska
landernas eget intresse salntidigt som ett tillmotesgaende mot ameri
kanska onskelnal underlattar den anlerikanska administrationens svara
arbete att sta elnot de protektionistiska tendenserna dar borta. Nar den
anlerikanska regeringen tidigare lyek3;d~s utverka en fullmakt av kon
gressen att inom ramen for internationella forhandlingar oeh mot rinl
liga lnotprestationer sallka amerikanska tullar med upp till 20 proeent
- den s. k. Dillonplallen - sa bo:i~ vi givetvis soka medverka till att
I'esllltatet harav blir det basta nlo,jliga. Fullnlaktell ar tidsbeglansad
oeh darfor traffas nu anordningar for att paborja en ny olngang av
tullforhandlingar under 1960 inom ramen for GATT. Detta blir oeksa
ett tillfalle att soka 11edbringa de ~ex' yttre tulIaI'. Vi hal' alIt intresse
av att medverka till den forhandlingen oeh hoppas na basta Inojliga
resultat.

Men vi viII garna ga langre. Det nya amerikanska laget gor det i dag
svarare att fa aven en liberal regional bildning aeeepterad an vad det
val' for nagra ar sedan, sarskilt onl det inte bakom densamma star star
ka politiska hansyn. Vi hal' enlellertid sagt oss, att de Sjll aren oppen
klubb. Vi skulle garna se aven Forenta staterna sam deltagare. Det ar
lnycket lnindre orimligt att uttalCl:' en Sadall forhoppning nar det galler
en till handelsomradet begransad sanlmansllltning f~om de sjus an nar
det galler sexstatsllnionen med dess overstatliga organ; kall nagon
tanka sig amerikanska regeringen underordnad den europeiska kOln
lnissionen? Vi skulle ocksa garna se en anslutning till de sjus klubb av
lander sadana SOln Kanada, Australien oeh andra delar av samvaldet;
det finns ingenting ide sjus regler som borde vara ooverkomligt for
dessa lander.

Men om det ar sa att dessa for narvarallde inte kan eller viII., sa be
hover de likval knappast motsatta sig de sjus bildning. Det finns en hel
litteratur fran de sista artiondena om i vilken utstraekning gruppbild
ningar, i tullunionens eller frihandelsomt§'dets form, frarnjar eller
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skadar varldshandeln i stort. Svaret harpa kan val inte vara generellt.
Det heror i hog grad pa gruppbildningens regler gentemot lltomstaende.
Ett block kan naturligtvis utfornlas pa sadant satt att det blir exklu
sivt, kanske starkt autarkiskt. Vissa argument och politiska tanke
gangar bakom sexstatsunionen kunde tyda pa att den skulle kunna
utveckla sig i dell riktningen - och detta hal" ju fran val" sida varit ett
av de ekonomiska argumenten nlot denna. Den behover emellertid iute
hli det, den kan t. o. m. ga i liberal riktning. Det {inns anledning for
utomstaende bade att arbeta for och hoppas pa en Sadall utveckling.
- Betraffande de sjus organisation ar en liberal hallning den enda
lllojliga. Vart och ett av de sju landerna hal' en vida storre handel
lltanfor an inom gruppen, i de fIesta fall manga ganger storre. Redan
detta borde vara gal"anti nog och en faktor, som man skulle ha anled
ning att ta hansyn till fran amel"ikansk sida.

Detsanlma maste enligt val" mening galla ocksa ell grllppbildning,
som omfattal" alIa de vasteuropeiska landerna. Den maste nodvandigt
vis val"a utatriktad, liberal. Kan Forenta staterna vara med, sa mycket
battre. Men aven om ett amerikanskt deltagallde inte ar nlojligt pa
grund av interna amerikanska overvaganden, sa borde just en sadun
sammanslutning av alIa landerna i Vasteuropa kunna vara acceptabel
ocksa ur amerikansk synpunkt.

Detta resonemang Iedel" over till en diskussion om villkoren for
varldshandeln i stort. Varfor skulle man i sa fall inte kunna gora ett
frihandelsomrade av alIa varldens lander? Fragan kan val stallas. Vi
skulle for val" del inte ha llagot daremot. Det ar ocksa det allmanna
syftet med GATT. Vi skulle forvisso stodja sadana tendenser och vi far
val se vart man kommer med nasta Olngang av tullforhandlingar. Om
tanken likval ar nagot utopisk, beror detta pa att den inte tar hansyn
till nagra grundlaggande forhallanden. Den passar val den vastra
varldens industrilander. Men hela denna ordning passar aIls inte lika
val till den stora grupp av lander SOITI llndergar ekonomisk lltveckling.
Jag skall inte inga pa nagon teoretisk diskussion Oln dessa. Jag skall
bara konstatera att en vitt utbredd uppfattning gor gallande att dessa
under sitt uppbyggnadsskede behover ku.nna anvanda protektionistiska
metoder. Det ar den ganlle Lizts uppfostringstullar, som pa senare tid
fatt en framstaende anhangare i Gunnar Myrdal. Jag llpprepar, att
jag inte viII diskutera om denna asikt ar riktig eller inte. Man maste
i alIa fall ta den S0111 ett faktum sam det inte gar att komma forbi.

En fri utrikeshandel ar ocksa ganska svar att fa att ga ihop med
centraldirigerade ekonomiska systenl. Detta skiljer ater ut en grupp
lander SOITI brukar betecknas sonl statshandelslander. Det monapol
over sin utrikeshandel som dessa lander utovar tvingar ocksa deras
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'motparter till spee,iella organisationsformer. Det behover inte nodvan
digtvis leda till bilaterala betalningsavtal; tvartom skulle val vi for
val" del, garna se att fornler ku,nde skapas for en viss multilateralise..
ring av betalningsforbindelserna med statshandelslanderna. Men han
deln med dessa maste med nodvandighet ges sarskilda former.

Vi hal' darvid speeiella problem. Vi skulle aIls inte ha nagot emot
ett storre handelsutbyte med statshandelslanderna. Svarigheterna har
framst varit att fa till stand tillraeklig import~ Sovjethandeln hal" ju
blivit starkt snedlastad genom attimportsidan domineras av oljan. Vi
hal" alIt intresse av en spridning av vara stora oljekop pa olika kallor~

vilken· spridning kan minska riskerna av temporara leveransavbrott.
Inte heller den ryska oljan kan darfor fa bli mera all en lamplig del
av val' forsorjning. Den okning som det senaste aret kommit till stand
hal" varit mojlig endast genom en konkurrens av vilken vi haft stora
fordelar i form av laga priser. Om vi under kommande ar da den
ryska krediten skall aterbetalas, skall fa rum med en onskvard svensk
export, maste vi finna bytesvaror som intresserar oss. Det borde kunna
finnas sadana produkter i Sputnikernas oeh manraketernas lalld.

Men detta val" en parentes.
Jag atervander till fragan onl en .fri varldshandel. Vi onskar den sa

fri som mojligt. Men vi tvingas till speeiella fornler av llppgorelser
med statshandelslanderna. Det finns en grans for hur langt vi kan fa
alIa GATT-lander med, bade meq hansyn till utveeklingslandernas
skyddsbehov oeh till forhallandena i t. ex. Forenta staterna. Men skulle
vi da inte kunna fa ga vidare-, sa langt som mojligt, mellan ovriga
industrilander, d. v. s. i forsta hand hela Vasteuropa? Givetvis under
forutsattning att vi darmed inte skadar handeln med andra. Under
forutsattning oeksa att vi hjalper till med den utveekling pa andra
hall som maste ske oeh i den lltstraekning man rinlligtvis kan begara
av oss.

Lat mig emellertid lamna dessa mera luftiga spekulationer oeh over..
ga till ett par viktiga konsekvenser av' vara· stravanden till en friare
varldshandel. Redan sjustatsavtalet, an mera en vidare uppgorelse,
innebar att vi - tills vidare i relation till en grupp av lander - av
sager oss bruket av tullar oeh importregleringar som medel for ekono..
misk politik. Redan forut ar vi genom anslutningen till valutafonden i
den situationen att vi i sjalva verket till stor del avhant oss friheten att
bedriva en sjalvstandig vaxelkurspolitik. Jag viII avslutningsvis saga
nagra ord om fragan vilka krav detta staller pa oss i ovrigt. Och dess..
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utom' viII, jag berora fragan vilka forutsattningar som internatione]lt
luastevai'a for ·handen for att dessa bindningar skall ha1la.

Det 'aruppenbart, att ett fritt o'ch omfattande handelsutbyte medfor
ett visst beroendeforhallande till utvecklingen i andra Hinder. ;Vad
som sker'i dessa, far vissa automatiska aterverkningar pa den ekono
luiska utvecklingen i vart land. Vi maste ta hansyn till hur vart hand
lande aterverkar pa vart forhallande till omvarlden. Detta beroende
skall pa intet satt bortforklaras, det maste accepteras och vi maste
inratta oss darefter. Speciellt ar det val uppenbart, att vi far annu
mindre mojlighet att stalla till med nagon hemmagjord inflation. Vi
Inaste folja me'd vad som sker pa annat hall.

Detta ar dock nagot helt annat an att uppge suveraniteten pa det
satt som en anslutning till de sex eller over huvud till en internationell,
overstatlig organisation, dar beslut fattas med majoritet, skulle inne
bara. Detta ar nagot som vi inte anser forenligt med Val" neutralitet
eller med val" utrikespolitiska hallning over huvud. Vi accepterar pre
cisa forpliktelser, kanske ganska langtgaende, i en uppgorelse dar vi
ocksa far bestamda fordelar. Vi maste acceptera de konsekvenser som
foljer darmed. Men vi utlamnar inte till nagon en mera vag bestam
manderatt over vara forhallanden. Det finns de som anser att vi inte
harden basta regering, men jag tror inte att ens de anser att vi' ska
lata fjarrdirigera oss, 'vare sig fran Bryssel eller nagon' annanstans.
Detta ar mera an en formell skillnad. Den anpassning som ar nod
vandig kan i allmanhet astadkommas pa manga olika satt. Om man tar
den allra mest aktuella situationen, sa hal" man varit ense om att man
behover en forbattring av statsbudgeten av storleksordningen eJl mil
jard kronor, men varje paTti hal" presenterat sin egen losning Ined olika
kombinationer av besparingar och skattehojningar och olika utform
ning av skattehojningarna. Varje losning darvidlag som inte innebar
inflatioll ar val forenlig med vara internationella engagemang. Vi hal"
ratt att valja hur vi ska bara oss at, mell vi hal" inte frihet att misskota
oss. Jag hal" val redan talat for lange och skall darfor noja Inig med
dessa antydningar~ Fragan om vilka anpassningar fran Val" sida sOIn
kravs av ett vidgat handelssamarbete ar eljest sa stor och viktig att den
skulle kunna - och fortjana - bli foremal for ett sarskilt foredrag.

Den andra sidan av saken ar inte mindre viktig. Mot bakgrunden
av mellankrigstidens erfarenheter tror jag det ar alldeles llppenbart,
att en allvarlig internationell depression skulle kunna medfora bety
dande risker ocksa for det nu utvecklade samarbetet mellan landerna.
Darfor upprepas i inledningen till sjustatsavtalet ,att detta ~yftar till
att uppehalla full sysselsattning och framja ekonomiskt framatskri
dande. Detta ar enligt min mening betydligt mera an en fras. Det ar en
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viktig betingelse oeksa for att handelns frihet skall leda till asyftat
resultat. Oeksa har galler emellertid att en sadan ekonomi~l( utveck·
ling inte kan garanteras av de sju pa egen hand. HaT annu Iner an pa
handelns omrade kravs ett samarbete pa bredast mojliga bas. Ocksa
hal" kan det system n1ed nastan kontinuerliga konsultationer, 80m ut
bildats inom OEEC, ha en uppgift att fylla som monster oeh forebild.

Ordforanden: Statssekreterare Cederwall forklarade inledningsvis,
att han ville efterstrava en oversiktlig oeh balanserad framstallning och
att han inte i forsta hand syftade till polemik med sitt anforande. Jag
tror att han lyckats val, ja, ur diskussionens synpunkt kanske t. o. m.
alltfor val. Av de kritiska synpunkter han anfolt ar det val narmast de
som drabbat sexstatsunionen, son1 varit mest pafallande; jag vet inte
om denna linion har nagon forsvarare hal", som ar villig att ta lipp
nagon av de handskar han kastat.

Ayen om jag alltsa forestaller mig, att det i diskussionen inte blir sa
myeket att hugga in pa i den hal" framstallningen, sa undrar jag om
det inte yore myeket bra, om vi kunde fa belysta en del av de anpass
ningsproblem som vi stalls infoI' och de konkreta forandringar som
maste ske, nar vi nu gar in i denll.a nya fas av Val'" tillvaro. Vidare bor
vi givetvis begagna tillfallet att t stalla fragor till foredragshallaren,
som ju sitter inne lued synnerlig·en ingaende kunskaper om detta om
rade.

Jag .ber att fa taeka statssekreterare Cederwall for hans anforande
och forklarar ordet fritt.

Harefter yttrade:

Professor Sven Helander:
Herr ordforande!
Det ar med inte ringa spanning vi har ahort statssekreterare Cederwalls fraIn

stallning, som ju stodde sig pa all. den kunskap han har om de forhandlingar
som nu ligger bakom oss oeh S0111 varit av betydelse inte bara for var egen
ekonomiska utveekling utan for hela varldens handelspolitiska utveekling. On1
nu en helt utomstaende tillater sig att framhava ett par synpunkter, sa ligger
redan dari en viss inskrankning i vad han kan bidra med. DB. jag andfl har
sysslat ratt ingaende lned handelspolitiska problem, rna det tillatas mig att
saga nagra ord.

Jalnfor man sexstaterna oeh sjustaterna - oeh det maste man gora, om vi
eventuellt har att rakna med handelspolitiska motsattningar oeh kanske rent av
spanning mellan dessa tva grupper - sa synes det mig viktigt att framhava,
att sa vitt Ulan kan finna av statistiken har den ekonomiska utvecklingstakten
bland sexstaterna efter kriget varit hastigare an bland sjustaterna. Bortser vi
fran de direkta krigslikvidationsaren oeh tar 1950 som utgangspunkt~ sa har
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produktionsutvecklingen i fraga om flera viktiga industriprodukter, exelnpelvis
kol, j arnmahn, tackj arn, stal, cement, elektrisk kraft, i sexstaterna per capita
utan tvivel varit vasentligt kraftigare an i sj ustaterna. Detta ar inte endast en
foljd av det tyska ekonomiska undret, utan aven om man hortraknar Vasttysk
land fran sexstaterna for att darmed faststalla vad detta ekononliska under
kan ha hetytt, sa kan n1an konstatera, att utvecklingstakten inon1 de ovriga feln
varit hastigare an il10m sj ustaterna.

Hur detta kommer att gestalta sig i framtiden kan vi inte profetera om~

Mojligen kan man saga, att om nu sexstaterna samorganiseras ekonomiskt
Inycket intensivare an hittills vad angar inte bara handelspolitiken utan vad
angar jordbrukspolitiken, socialpolitikel1, samfardselpolitiken, penningpolitiken
o. s. v., sa talar enviss sannolikhet for att denna utvecklingstakt kanske kom
Iner att ytterligare gynnas av sadana samordnande atgarder. Detta ar saledes
nagot som talar for sexstaterna och ar ogynnsamlnare for sj ustaterna.

Det behover inte tilHiggas, att utvecklingstakten bade bland sexstaterna oeh
sj ustaterna har varit myeket langsaInlnare an den sovj etryska utvecklingen.
Det kanske ar en viss komplettering, SOln statssekreterare Cederwall utan tvivel
aeeepterar, att vi bor se den ytterst hastiga ekonomiska utveeklinge!1 i Sovj et
unionen som en bakgrund, da det galler fragan hur intensivt vi far inrikta oss
pa en reformering av den vasteuropeiska utveeklingen. Den sovjetryska ut
vecklingen ar sa uton10rdentligt hastig, att det innebar ett visst tvang for
Vasteuropa att anvanda alIa de utvecklingslnojligheter SOln finns.

Om detta ar en faktor som talar for sexstaternas oeh mot sjustaternas ut
YeeklingsInojligheter, sa kan a andra sidan anforas sadant som pekar i rakt
1notsatt rikt~ing. Handelsutbytet ar nu sadant, att sjustaterna har ett import
overskott pa i runt tal en miljard dollar om aret. Det ar ett gammal kant han
delspolitiskt faktum, att den som koper 11ler an han saljer har betydligt storre
utsikter att kunna utova ett visst tvang oeh gora sina synpunkter gallande i det
omsesidiga utbytet. Skulle det bli en handelspolitiskt effektiv 1110t8ats Inellan
sexstaterna oeh sjustaterna, sa ar det omojligt att profetera om alIt 80111 kOln
nler att handa. Men i varj e fall kan det med sakerhet sagas, att om sexstaterna
finner, att de inte kan exportera pa sjustaterna som hittills, sa maste man for
cera exporten inom sjustatsgruppen myeket kraftigare an nu. Frankrike kom
Iner saledes att fa kanna den tyska konkurrensen myeket kraftigare an forut,
om den tyska exporten inte langre kan som hittills riktas n10t England eller
Skandinavien. Om just fran Frankrike huvudmostandet kommit mot ett enande
av de sex' oeh de sjus handelspolitik, sa kan det val tankas, att erfarenheten
i det hanseendet kan leda till att den franska synpunkten reforIneras.

Vad nu angar denna omstallning i ovrigt, kanske ocksa en ytterligare syn
punkt far anforas, namligen Forenta Staternas stallningstagande. En ekonomisk
olnstallning, som blir nodvandig, OIn vi far en sexstatsgrupp oeh en sjustats
grupp, betyder oerhorda kapitalinvesteringar. Fabriker maste utbyggas inom
det lampligaste omradet, nya transportproblem uppkommer, dotterfabriker
InaSte anlaggas inOln den andra gruppens omrade etc. Har behovs kapital
i oerhord mangd. Skall Forenta Staterna stalla detta kapital till forfogande
for en utveckling, om vilken man inte vet hur langvarig den kommer att bli?
On1 sedan sexstaterna och sjustaterna efterat enas, kan' det visa sig att en fel
disponering av kapital har agt rum, om man foretar dessa investeringar under
den forutsattningen att motsatsforhallandet mellan de sex oeh de sju skulle
bli bestaende. Dessa synpunkter torde vara av ratt stor, ocksa praktisk be-
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tydelse, Onl Amerika skall overvaga hur man viII gestalta sin kapitalexport.
Detta kan kanske vara en viss konlplettering till den ytterst nlangsidiga

inside information - i den man statssekreterare Cederwall varit berattigad
att Himna nagon sadan - som vi fatt horae

Doktor Karl Wistrand:
Herr ordforande!
Jag skall ocksa be att fa tacka statssekreterare Cederwall for detta anforan

de, som givit ass en hel del upplysningar SOI11 vi mycket val behovde - i
varj e fall jag. Jag skulle enlellertid vilj a rikta atminstone en fraga till honoln.

Statssekreterare Cederwall sade, am jag fattade honom ratt, att det redan
i borjan av forra aret eller om det var 1957 stod klart for samtliga medlenlnlar
i OEEC som stod utanfor sexstaterna, att det icke kunde bli nagot samarbete
inonl rainen fore deras sammanslutning. Eller hur foIl orden? Nagot i den
stilen var det emellertid.

(Statssekreterare CederwalI: Nej.)
Da kanske min fraga forfaller.
Men dessutom har det manga ganger hilT i landet frainhallits, att det inte

kunde vara nagon tanke pa att nagonsin ansluta oss till sex.staterna.
Det skulle vara ratt intressant att en g.~n:'g fa ett verkligt svar pa fragan, varfor
man kan konstatera detta. Har det skett nagra forhandlingar med sexstats
sammanslutningen fran nagot hall? Har det tagits nagra kontakter angaende
den nlojligheten? :

Handelsministern forklarade pa eft tidigt stadium, att sexstatssaillmanslut
ningen inte tar emot nya medlemmar~ Det var ett pastaende SOl11 efter vad jag
kan forsta icke var overensstamnlande med det verkliga forhiHlandet. Seder
lnera har' det uttalandet modifierats darhan att det i alla fall var klart, att
det i praktiken forholl sig sa.

Det ma nu vara hur sonl heIst med den saken. Vi har forsulnluat vara
nlojligheter att kOlnma i narmare kontakt nled sex1naktssamlnanslutningen pa
ett stadiul11, da vi hade kunnat gora det S8.S01n en cnskild medlem. Det hal'
tydligen inte sa mycket berott pa forhallandena inOI11 sexstatssammanslutningell
SOl11 pa den politiska installning sOln Sveriges regering och riksdag intagit.

Den engelska opinionen har langt ifran varit sa enhallig sonl man i Sverige
Hitit ass veta. Bland dem som pa sin tid payrkade, att England skulle ga in
i sexstatssalnmanslutningen, var ju tidningen Economist, som man icke kan
beteckna sonl yare sig ekonomiskt okunnig elIer ilIa underrattad. Aven i Dan
111ark har det funnits en stark minoritet, som velat ansluta landet till de sex.

Man har forsummat aU passa pa i tid. Och tidpunkten kanske borde ha
varit ganska tidig. Men den svenska opinionen ror sig j u langsamt, och vara
utslagsgivande myndigheter och pressen har inte varit mycket intresserade
av det som dock ar arhundradets stora handelser, det europeiska integrations
arbetet. Nu hoppas jag, att man pa den vag som man slagit in pa, oeh sonl
ar riskablare med hansyn till resultatet an det hade varit att ga direkt, skall
kunna na en overenskommelse som pa ett eller annat satt kan skanka en
uppgorelse.

Men kan denna overenskonlmelse verkligen tankas k0111ma till stand utan
att vi i nagon man far underkasta oss det som statssekreterare Cederwall
sa helt avvisade, namligen vissa overstatliga organ i DagOn form med en
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viss beslutanderatt? Jag vet inte om det ar Inojligt. Jag fruktar att det inte
ar det. Vi i vart lilla land framstaller 80m nagot fullstandigt omajIigt att
avsaga oss nagon del av var suveranitet. Men varfar skall vi inte kunna gora
det, nar andra Hinder, som Tyskland, Frankrike och Italien, har gjort det?

Jag tyckte nog att statssekreterare Cederwall i nagon man slog sig sj alv
pa fingrarna, nar han sade att man i alIa fall inte kan tanka sig att de Gaulle
8kulle underkasta sig Hallstein. Om det skulle vara nagot annat an en fort
sattlling pa det gamla skamtet om Adenauer och Marianne, som ocksa kom
fran vart handelsdepartement, sa skulle det val innebara att dessa overstatliga
organ kanske i sj alva verket inte fick sa overvaldigande mycket att saga till
om nar det kom till kritan.

Nu sags det att det pa sista tiden har skett en andring i de sex' installning,
sa att deras attityd hardnat. Jag har inte kunnat folj a dessa forhandlingar
inifran. Men om nu en sadan andring skett, sa innebar det val att man nu
skordar frukterna av den installning man sj alv angivit.

Vad som alltid farvanat mig - och jag haIler mig endast till vad som
forekolnmit har i Sverige - ar att man ansett sig bora upptrada som moralist
gent emot sexmaktssammanslutningen, medan denna ju i sjalva verket kan
ha minst lika starka skal att upptrada som lnoralist gent emot de sju. Man
talar om "diskriminer1ng", ett uttryck som i oeh for sig inte betyder nagot
sa obehagligt som den allmanna forestallningen tillaggs det lnen 80m ju ar
ratt naturlig: det ar fullt naturligt, att utomstaende blir diskriminerade sa
lange de ej kommit overens om annat. Det ar nagot SOln alla stater har till·
lampat i alIa tider.

Jag ville egentligen begagna detta tillfalle for att vadra en olustig kansla
av att man inte pa ett tidigt stadiuln haft oeh annu knappast har - jag talar
inte 0111 de sista forhandlingarna, ty de har, tror jag, med den situation 80m
forelegat, forts pa ett tillfredsstallande satt - ogonen oppna for vad den
europeiska integrationen verkligen vill saga oeh vilken aktualitet den i sj alva
verket ager. Jag vill sluta med det.

Tror nagon, att om det en gang blir en valdig makt av dessa sex oeh de
kanske far Ined sig ytterligare nagra stater och salunda i stort sett lyckas gora
vad de har tankt sig skapa ett enat Europa att vi kan 8tanna kvar 80m ett
8UVerant litet land, omgivet pa bada sidor av de bada stora varldsmakterna?
Far vi inte i alIa fall forr eller senare gora klart for oss infor vart lands fram
tid, att den europeiska integrationen ar neigot som ror aven oss?

Direktor Wilhelm Paues:
Herr ordforande:
Samlna problem som doktor Wistrand tog upp kommer vi aU stallas infor

gang pa gang, varje gang vi komlner att ha kontakt med sexstatsgruppen for
att fa nagot slags arrangemang mellan de sex oeh de sju. Det ar de problem
som kanske framfor allt framkastades haromdagen av de sex i Strassburg,
dar man fortfarande haIler pa att man maste ha gelnensam eller nagot sa
nar gemensam tullniva och en gemensam handelspolitik; nu har det ocksa
formulerats ett tredje: det ma8te i sadana har samlnanslutningar fattas majori
tetsbeslut. Da har vi precis samma sak som under OEEC-forhandlingarna.

Jag fattade dock ett visst hopp, nar statssekreterare Cederwall yttrade nagot
om ett frihandelsomrade for hela varlden: om man har tullfrihet for hela
varlden, kan ingen tekniker saga, om det ar ett frihandelsomrade eller en tull-
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union. Det ar alltsa har man kommer till en av karnpunkterna i diskussionerna
mellan sexstatsgruppen oeh sjustatsgruppen.

Det hanger myeket pa hur stor tullunionen ar oeh vilken tullpolitik den for
n10t yttervarlden. Ett frihandelsomrade kan vara protektionistiskt, om £lera
av staterna ar hogtullander, oeh en tullunion som den europeiska kan vara
liberal, om den har laga tullar mot yttervarlden.

Tullunionen som sadan ar inget fel - tvart om. Men det var de sex' tull
niva vi opponerade oss Inot. Man har inte ens idag utrett vilken skillnaden ar
Inellan den blivande gemensaInn1a tullnivan for de sex oeh vad det skulle
bli onl 1nan genomforde nagot slags genomsnittsberakning for hela Europa.

Den andra punkten ar den gen1ensan1ma handelspolitiken. Den ar lika be
kynlmersam. Dar ar det besvarligt nog sa, att de Sex vill man skall skriva
under oeh godta en gemensanl handelspolitik, trots att de Sex sj alva inte har
beStan1t sig for vad den kOlnmer att innebara. Enligt ROlnavtalet ar sexstats
gruppens medlemslander inte skyldiga att gora nagot annat an att under over
gangstiden vidta sadana atgarder, att de darefter ar i stand att fora en gemen
sam handelspolitik. Det ar en 111yeket vag sak man skall skriva under. Hur
skall man kunna krangla sig ur detta? i

Besvaret Ined sexstatsgruppen ar inte, att den ar overstatlig. Den kommer
att bli det, lnen idag ar det storsta bekymret att den ieke ar overstatlig. Man
har i stalIet en negativ overstatlighet 'med en vetoratt som gor att det blir
stagnation. Det ar i vissa fall praktiskt taget omojligt att fa forhandlings
beslut annat an pa en minsta gelnensamma nan1nare, som kan vara ganska
lag. Detta gor att vi formodligen har att se fram mot nagra ar av bekymmer
samn1a tekniska forhandlingar for alt komma till atminstone praktiska arran
gemang i nagon form som kan vafa forenliga med GATT. Detta tror jag
man far rakna med Oln inte de handelspolitiska stravandena forandras, fram
for alIt over Kanalen.

Jag viII oeksa ta upp en annan del av vad statssekreterare Ceder,vaII sade.
Vi kan inte i ett sadant har frihandelsomrade skapa en he111magj ord inflation,
sade han. Det ar klart, att varje atgard som hindrar en inflation ar forenlig
Ined EFTA:s syfte. Jag fragar mig, om lnan inte maste ha en tredje del i den
hal' ekvationen. Varj e stegring av den allmanna skattenivan i Sverige, sam
tidigt som det sker sankningar i de andra EFTA-Ianderna, ar oforenlig med
stravandena att starka den svenska industriella konkurrenskraften i frihandels
omradet. Men det ar inte bara det. Man ar fullstandigt fri att hoj a skatten.
Darigenom skapar man inte trassel for sina lnedbroder. Men utgiftsnivan for
den offentliga sektorn kan oeksa vara myeket betydelsefull, nar en hojning
av den maste taekas Ined okade skatter aven i en situation sadan som den nu
varande. Det ar ju utgifterna SOlll kommit forst i Sverige: man finner helt
plotsligt ett hal, SOln man maste tappa till.

Direktor Hans Swedberg:
Herr ordforande!
Statssekreterare CederwalI efterlyste synpunkter pa de anpassningsproblem

av olika karaktar, som uppstar i det nya laget. Jag vagar saga, att man inom
exportindustrin bade med lyhordhet oeh kraft gar in for att forsoka utnyttj a
fordelarna av sjustatsoverenskommelsen. Darvid moter man emellertid en del
rent praktiska svarigheter, inte minst nar det galleI' tidtabellen som, om man
ser {ramat, pa vissa punkter ter sig fast men pa andra ganska osaker.
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En fast punkt ar den 1 juli nasta somnlar. Da kan vi rakna nled att de
hoga maskin- oeh apparattullarna i exelnpelvis Storbritannien kommer att
falla med 20 proeent. Det ar en sak, sonl man inom betydande delar av var
verkstadsindustri riktar in sig pa - de SOln nu hinner gara det, ty sedan kom
mer man till en del andra tidpunkter, sOln Inan far rita frageteeken for.

Ett mycket allvarligt datum for oss ar namligen den 1 januari 1962, sonl
foredragshallaren namnde. Da borjar de Sex' gemensamma tullmur att etable
ras. I samma ogonbliek, som den borj ar komma till stand, blir risken for vad
Inan befarar - en glidning i sar mellan de tva grupperna - an nler uppen
bar. Nu har ju belgiske utrikesministern Vigny talat om mojligheten att man
inom sexstatsgruppen borjar uppratta muren tidigare, oeh aven fransman
nen har i ett par sanlmanhang talat 0111 det. Tills vidare ar val det problelnet
omhandertaget pa det satt som man regelbundet gor, nar det uppstar svarig
heter: det har hanvisats till kommittebehandling. Men risken ar uppenbar
for. den enskilde planeraren i ett foretag, att detta datum 1962: inte star sig.

Jag skall emellertid inte overdriva. De sista antydningarna onl de Sex' av
sikter pekar pa, att denna situation inte intrader den 1 januari 1962. Men
Inan kommer anda franl till att det enskilda foretaget pa myeket kort
sikt har ett par hallpunkter, varav den langre bort liggande kanske ar
forsedd Ined fragetecken. Det yore intressant, om statssekreterare Cederwall
ville kOlnmentera denna problemstallning for oss, som ar verksanllna i export
arbetet. Jag behover bara titta mig onlkring har i salen for att se flera, SOln
har sanlnla problenl. Sa vitt vi forstar, utgor den 1 januari 1962 ett datum,
som lnan for de Yttre Sju hoppas skall vara en tidpunkt, dit all::l anstrang
ningar i sista hand skall koneentreras. Sjustatsavtalet ar ett utomordentligt
forhandlingsinstrument. Det maste vara mojligt att anvanda detta instrument
sa, att vi slipper framtidsperspektivet med en isarglidning.

Till sist hoppas jag, att ingen far intryeket att osakerheten ar sarskilt stor
inom sjustatsomradet. Jag vet nogsamt, att osakerheten ar lika stor bland fore
tag inOln de Sex.

Bankkamrer Bo Thome:
Herr ordforande!
Direktor Paues har redan diskuterat min forsta fraga. Jag vill andlt nanlna

den. Ar inte diskriminationen fran de sju jalnforbar med den fnln de sex?
Man kan tydligen inte svara pa detta nu, sa jag skall inte pressa statssekreterare
Cederwall pa den punkten.

Man kan emellertid konstatera, att det ar en diskrimination fran de sex utat
oeh fran de sju utat, speeiellt riktad Inot de sjalvstandiga stater som inte ar
anslutna till dessa marknader. Det kan tankas att USA pa nagot satt kan
fa Dagra formaner oeh kOlnma in pa dessa omraden 8a sll1aningom. Men
utanfor kommer troligen i fortsattningen att sta Sovjet, Japan oeh vissa sjalv
standiga underutveeklade lander.

Det har tidigare papekats, att Sovjets expansion ar starkare an Vasteuropas
oeh Amerikas oeh att det skulle kunna vara en anledning for oss att satsa
en storre del av var handel pa Sovjet. Det vill jag inte ga in pa. Det finns
kanske politiska forhallanden som omojIiggor detta.

Men ser vi pa vad SOln ror mig narmast, de underutvecklade landernas
expansion, sa finns det nagra fakta som tyder pa att Sverige kan komma i ett
oformanligt lage genom diskriminationen - speeiellt Sverige. Var export



106 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRXDE DEN 3 DECEMBER 1959-

till de underutveeklade staterna vaxte Inellan 1938 oeh 1948 dubbelt sa fort
SOln var export till ovriga Hinder. De underutveeklade tog 8 procent av
exporten 1938 oeh 15 proeent 1948. Sedan kom en stagnationsperiod, sonl
till stor del berodde pa valutabrist hos de underutvecklade landerna, i sin
tur orsakad av att ravaruefterfragan inte stigit sa snabbt som efterfragan pa
fardigprodukter.

Denna period fram till 1958, da den svenska exporten till underutveeklade
lfinderna inte steg namnvart fortare an exporten till de andra Hinderna, har
mot slutet visat sig ha en tendens att krava mer oeh mer krediter. Det kan
tankas att den framtida utveeklingen, dar alltsa Sverige skall konkurrera med
andra lander pa de underutveeklade landerna, kommer att krava en storre
kreditinsats. 01n en diskrimination sker speeiellt mot de underutveeklade
landerna, kommer deras inkomster fran exporten inte att oka lika fort SOln
annars oeh deras behov av krediter att oka snabbare an om ingen diskrinlina
tion kom till stand. Eftersom Sverige har sarskilt svart jamfort Ined Vasttysk
land elIer Storbritannien att ge krediter skulle Sverige i detta lage kunna
forlora marknader. Skulle daremot nagon diskrimination inte komma till stand,
k01nmer de underutveeklade landernas eXPQrtutveekling inte att bli sa ofor
lllaulig, deras inkomster inte att stiga sa litet oeh deras behov 3V krediter
inte att oka sa myeket.

Jag ar alltsa radd for att den speeiella udden Inot dessa lander kan vara
ofornlanlig for Sverige, Ined dess daliga kreditmojligheter.

Statssekreterare Gustav Cederwall: .
Herr ordforande!

Det har j u Illest blivit kompletteringar, sonl jag kanske inte har anledning
att ytterligare komplettera.

Om jag far borj a med Thome, sa ar jag i~te riktigt saker pa att den
faktor han drog fram, namligen diskriminationen pa handelsomradet i for
hallande till de underutveeklade landerna, komnler att vara det viktigaste pro
blemet for vara forbindelser med dessa. For det forsta ar det sa att de huvud
sakligen levererar ravaror som ar tullfria oeh dar nagon handelsdiskrimination
darfor inte uppkomnler. For det andra tror jag att det avgorande ar hur
deras kreditbehov kommer att tillgodoses. Vi hal' alIt intresse av att med
verka till att det sker i sa multilaterala former som mojligt oeh att det hi
stand som utgar fran de rika Ianderna till de underutveeklade sker genolll
illternatiollella organisationer, heIst sadana som arbetar nagorlunda effektivt
men framfor alIt sadana som arbetar med sa fa bindningar som mojIigt mel
Ian kapitaltillskott oeh h j alpprestation, sa att vi alltsa far vara med oeh
leverera aven i sadana fall dar till aventyrs nagon annan skriver pa rakningen.

Jag hal' iute stora mojligheter att komplettera mitt foredrag pa den punkten
sonl direktor Swedberg drog upp. Vi lever i en osaker varld. Vi skall val rakna
med att det sj ustatsavtal som nu iugatts kommer att genomforas tidtabells
enligt eller i varj e fall inte Iangsammare an enligt tidtabellen. Det kan komma
att ga fortare. Att utlova nagot om hur fort det kan ga att komtna overens
mellan de sex oeh de sju tror jag med forlov sagt ingen ar i stand till. Jag
har formodligen redan i mitt foredrag sagt for myeket. Jag hangde upp det
pa vissa kritiska dagar, narmast 1 januari 1962. Jag brukar betraktas som
optilnist, oeh jag viII fortfarande tro att det skall vara mojligt att fore 1 januari
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1962 ha kOlnmit till nagot slags uppgorelse mellan de sex och de sju - jag
ar till och nled beredd att sla vad harom, dock icke om alltfor stora helopp.

Av de ovriga anforandena ar det val narmast doktor Wistrands 801n borde
foranleda nagra kommentarer. Jag kan kanske kommentera det bast genom
att vanda pa hans fragestallning. Om man har den uppfattningen, som val ar
gangse har i landet, att vi vill ha sa mycket av europeisk integration SOIn
l110jligt oeh garna medverkar i den, sa kan man fraga sig: Vad har vi gjort .
for fel under de gangna tio aren? Det ar i oeh for sig en inte helt onyttig fraga;
en viss sj alvrannsakan ar val alltid pa sin plats. Da tror jag nlan Inaste konlma.
till att det var olyekligt, att nlan inte lyekades konlIna langre inon1 OEEC
Ined de arbetsmetoder som dar anvandes "fore Initten av 1950-talet. Det gjordes
en bra start 1948, 1949, 1950, 1951, n1en sedan stannade framstegen i OEEC
arbetet i viss utstraekning upp. Det har manga ganger t. o. m. oppet sagts
fran de sex' sida, att deras samarbetsplaner vaxte fram darfor att de miss
trostade on1 nlojligheterna att kOInma vidare inom OEEC, inte minst onl
lnojligheterna att fa England med i ett nlera oInfattande samarbete. Jag tror
att det ligger en del i den kritiken. Det var beklagligt, att l11an inte kunde
fortsatta med det satt att arbeta som anvandes inoln OEEC.

- I forebigaende kan jag tala om for direktor Paues, att jag betraktar det
son1 ett utonl0rdentligt stort yarde, att man inon1 OEEC hade den Inetoden,
att varj e beslut kravde enhallighet. Jag trof inte att Inan kOlnmit ens till han..
delsliberaliseringen pa nagon annan grundval. - Men sedan gj ordes av olika
politiska oeh andra skal dessa forsok att ga vidare mellan de sex.

Det ar mojligt att de andra Hinderna i det inledande skedet borde ha in
tagit en mera positiv hallning. England satt med i de sex' forsta interna diskus
sioner nagot halvar eller nagot ar men hoppade sedan av eller blev utsparkat,
vilken beskrivning man nu foredrar att anvanda. Det ar oeksa ett skede dar
jag tror att vi andra oeh kanske speeiellt England borde ha fort en annan
politik. Men sedan de sex lagt fraln sin konstruktion, med de starka politiska
bindningar den innebar, kom man i den situation son1 jag forsokte skildra i
foredraget, namligen att man hade en gruppbildning i Europa, till vilken
enligt nlin nlening inget annat land kunde ansluta sig. Jag ar nledveten on1
att det ar hart uttryekt, Inen jag tror det ar det enda adekvata.

Da satsade vi pa mojligheten att fa till stand en uppgorelse Inell~n de sex
oeh de ovriga inom ramen for diskussjonerna onl frihandelsol11rad ~t i OEEC.
Det var den losning som vi sag sob den ur var oeh manga andras synpunkt~

inklusive de sex', idealiska, nar det gallde att undvika den sprieka sonl hotade
att uppsta.

Jag vet inte om man behover ga sarskilt Hlngt i diskussionen om varfor
vi inte anslot oss till de sex. Man kan fraga sig vad som hade hant i de andra
landerna, on1 den diskussionen tagits upp. Vi hade vanner inon1 de sex, som
bad de andra landerna:

- Kan inte DagOn uppoffra sig oeh be att fa bli Ined bland de sex, sa
att vi far se hur det gar?

- Hur tror ni det gar?
- Det ar klart att de inte kommer att acceptera, men det skulle anda vara

sa roligt for oss att fa det fastslaget.
Dessvarre var det ingen som frivilligt anmalde sig sam forsokskanin.
Det ligger naturligtvis olika till i olika lander. Det ar ett notoriskt faktum,

att inget politiskt parti i detta land har vagat fororda nagot sadant. Vi be..
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traktar det sonl oforenligt med svensk neutralitetspolitik oeh den allnlanna
svenska installningen till internationella fragor. Redan av den anledningen
har det varit uteslutet, innan lnan nagonsin diskuterat vad det skulle kosta
oeh vilka ekonomiska villkor sonl skulle komlna i fraga.

Lange spreds den uppfattningen, att Danlnark var pa vag in i de sex. Sa
tidigt som for tva ar sedan forklarade jag bestalnt, aU det var fullstandigt ute
slutet. Oeh jag ar overtygad om att alla som deltagit i den danska diskussionen
varit Inedvetna om att det varit uteslutet redan av det forlnella skalet, att
en dansk anslutning sa sonl ROlnavtalet ar konstruerat skulle ha kravt en
grundlagsandring, for vilken fordrats 5/6 Inaj oritet i folketinget eller en
folkolnrostning, dar 50 procent av de rostberattigade uttalat sig for sakel1;
jag tror inte att nlan kunde ha fatt 50 proeent av de rostberattigade att in
tressera sig for fragan.

Schweiz har samma installning till neutralitetspolitiken sonl vi.
Osterrike anses genom statsfordraget fran 1954, som gav landet dess frihet

oeh upphavde oekupationen, forhindrat till en anslutning. Det ar klart, att
Osterrike pa grund av sina utrikespolitiska fordrag inte kan vare Rig ga Bled
de sex eller ha nagot bilateralt associationsfo'rhallande till de sex.

Doktor Wistrand pekade pa att det i England funnits sadana SOln forordat
att England skulle ga med de sex. Det skulIe ha varit roligare an nagot annat
att ha fatt det provat. For England var det inte salnnla politiska problem sonl for
Sverige, Schweiz oeh Osterrike, ty England ar anda genom den vasteuropeiska
unionen, Nato oeh andra band politiskt hopbundet lned de sex. Dar kan
alltsa i varj e fall inte de politiskaovervagandena ha samma karaktar SOlll
for oss. t

Den enda utvag vi sag var egentligen att forhandla sa Iangt dpt giek for
att astadkomma en uppgorelse onl ett allmant vasteuropeiskt frihandelsoInrade.

Doktor Wistrand borj ade med att fraga nar det blev klart, att det iute
giek. Det var olika gissningar pa olika hall. Men forhandlingarna fordes anda
franl till sist stund under den forutsattuingen, att det skulle kunnu ga. Man
kau efterat se tillbaka oeh saga, att vi var forfarligt dumlna, som inte langt
tidigare begrep att det inte skulle ga, oeh man kan kanske efterat saga, att det
fanns vissa tidpunkter, da det intraffade saker som gj orde att fortsatla for
handlingar darefter var meningslosa. Jag vet inte om man vill anse omvalv
ningen i Frankrike sonl en sadan tidpunkt. Den sista tidpunkten var i varj e
fall den, da den franska regeringen offieiellt forklarade att nlan inte tankte
ga lned. Det var anda en manad innan forhandlingarna brots. Det togs inte
heller upp nagra som heIst resonemang om nagot alternativ, sa lange diskus
sionen om det allmanna frihandelsomradet pagick. Sa oskuldsfulla var faktiskt
de som forhandlade, eller sa angeHigna om att over huvud taget inte kunna
misstankas for att vilja ga bakom ryggen pa de ,sex oeh astadkonlma nagon
SalllmanSVarjning mot dem.

Det dar ar historia oeh bakgrund. Man har kommit i den situation l11an
kOlnmit i, oeh man har varit tamligen overens Oln att det i det laget inte
var myeket annat att gora an att prova den vag vi nu ar inne pa, alltsa bilda
de sju oeh se om det mojliggor nya forhandlingskontakter.

Vissa uttalanden av doktor Wistrand oeh aven av direktor Paues gar langre
an det finns taekning for har i landet. Det ar alldeles klart att nlan kan re'so
nera oehforhandla om ekonomiska villkor; man kan t. o. m. diskutera tull
niva; 111en jag tror inte, att i varj e fall flertalet av de sj u over huvud taget
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kan' tanka sig en kompronliss pa de politiska villkoren. Man skall iute inge
nagon manniska den forestallningen, att vart land eHer Sehweiz eller Osterrike,
for att bara ta de tre lander bland de sju, som ieke tillhor Nato, ett enda
ogonbliek konlmer att kunna vara i stand att betraffande de politiska bind
ningarna, overstatlighet oeh rnajoritetsbeslut, gora en kompromiss. Daremot
tror jag att man myeket val kan diskutera forpliktelser i olika avseenden oeh
framwr alIt diskutera komprornisser pa det ekonomiska onlf<ldet. Om det
kommer att gil i den ena eller den andra riktningen far val kommande for
handlingar utvisa. Vi komnler naturligtvis alltid att vara intresserade av att
fa sa lag tullniva som n1ojligt. Det ar den enkla .bakgrunden till vart
satt att forhandla hela tiden, oeh sa komnler vi att fortsatta att gora. Men
80m direktor Paues sa riktigt anmarkte sa spelar tullnivan oeh dessa andra
fragor en alIt mindre roll, ju storre oUlradet blir. Finns det mojligheter till
en stor uppgorelse, sa skall sadana saker kanske inte behova sta i vagen.

Jag skall inte fullfolja diskussionen om vad det kan bli for interna kon
sekvenser. Direktor Paues sade - oeh jag forstar att man kommer att fa
hora det manga ganger - att vi oberoende av om vi har bestamda bindningar
eller iute i varj e fall i realiteten far loy att exempelvis i fraga om skattenivans
utforlnning ta hansyn. Det ar klart att vi nlaSte ta vissa hansyn; det lag i vad
jag sade. Vad det sedan konkret innebar bli val en sak som de politiska
grupperingarna kanske oeksa i fortsattningen kommer att ha nagot olika
uppfattningar Oln. Men det ar viktigt att understryka, att aven TIled det beslut
som riksdagen rakade fatta haromdagen ar val den totala skattebelastningen
i detta land ieke alltfor starkt avvikande fran andra landers. Vi ligger inte
i toppen, OIU man narnligen tar med bade direkta oeh indirekta skatter,
soeialforsakringsavgifter oeh sadant. Men daren10t ar det sa - det skall
jag omedelbart erkanna - att vi betraffande loner ligger i toppen. Det finns
san1band son1 man maste ta hansyn till darfor att man tycker att det ur det
egna landets synpunkt ar klokt att gora det, inte darfor att man underordnar
sig nagot overstatligt organ. Det ar den poang jag ville ha fram, oeh jag tror
att man maste tillmata detta en myeket stor betydelse.

Doktor Karl Wistra,nd:

Herr ordforande!
Bara en kort replik. - Statssekreterare Cederwall undrade, vad det aT

for fel sonl gj orts i det forgangna. Till det viII jag saga, att vad som enligt min
luening utgj orde ett av de storsta felen var den ytterligt motvilliga hallning
son1 den svenska utrikesledningen sedan fran borj an visade mot varj e spar
till ett europeiskt integrationsarbete, hoten fran utrikeslninistern, att Sverige
skulle lamna Europaradet i det sammanhanget osv. Dar fiek vi en aura om
kring oss, som inte varit sarskilt lycklig for den vidare utvecklingen.

Nar man drar upp Osterrike, son1 kopt sig fritt fran ockupationen genom
att binda sin utrikespolitiska frihet, oeh nar man drar upp Seh,veiz, som ar
sa till den grad neutralt, att det inte ens anser sig kunna vara medlem av For
enta Nationerna, talar luan inte om stater, vilkas stallning ar helt janlforlig
med Sveriges.

Det rna vara hur som heIst nled den saken. Men om man gor tankeexperinlen
tet, att man fiek en vidare utbyggd europeisk integration oeh de sex ut
akades med en hel rad lander, som nu tillhor de sju, kan luan da - jag upp-
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repar det - tanka sig, att Sverige fortfarande skall ha SUlnlna hallning, stalla
sig utanfor oeh ta riskerna oeh naekdelarna av det? Ingen skulle val gora det.

Jag har nu av statssekreterare Ceder\-\Tall fatt belagg for vad jag velat gora
klart oeh som motstritts av upprepade uttalanden av handelsministern vid
dessa forhandIingars borj an, namligen att orsaken till att vi inte sokt anslut
ning till de sex ligger i forhallanden sonl ar grundade i var regerings politiska
uppfattning oeh ieke hos de sex.

Direktor \Vilhelm Paues:
Herr ordforande:
Bara ett ord for att ratta ett lnissforstand. - Jag talade inte for att vi skulle

aeeeptera overstatliga hestammelser, om man skulle. sla ihop det hela. Vad jag
ville forsoka fa fram var att det inom sexstatsgruppen endast ar enhalliga
beslut. En enda stat kan alltsa 1. ex. hindra de fern andra att vara ljberala~

oeh en stat kan for narvarande hindra fern andra sexstatsnledlenlmar att i
Gattforhandlingarna nasta ar sanka tullarna eller forhandla om tullarna. Det
fordras enhallighet. Det ar detta som gor att det blir en sa forfarligt svar
forhandlingssituation. Jag tror att situatiorien hlir en annan, nar det blir
rnajoritetsbeslut oeh om ieke langre en enda kan utova diktatur over fem,
vilket ar falIet idag. '~

Det ar en helt annan sak om man talar om den form sonl OEEC haft for
att fatta beslut. Det var bara det att flertalet stater kunde ga fraIn liberalare
i OEEC, aven oln nagon 111edlenl int~ orkade med. Men Romavtalet gel' ieke
fern av de sex nagon InojIighet att vara liberalare forran efter andra etappens
slut. Det ar detta son1 ar det tragisk~. Sexstatsmedlemmnrna star alltsa infor
att antingen bryta sin gruppering, oni de vill vara liberalare, eUer folja Rom
avtalets regler oeh da bli sa dar otroligt Hista. Man vet inte hur detta skall
losas tekniskt, sa Hinge man fol jer Romavtalet oeh vi i t. ex. de Sj u inte
vill aeeeptera de overstatliga hestammelserna.

Statssekreterare Gustav Cedel'vall:
11err ordforande!
Direktor Paues far garna for mig kritisera de sex' avtal hur mycket han

vill oeh saga att det ar for myeket eller for litet overstatlighet. Men jag forstar
inte, att det ar ett argument nar det galler fragan om vi skulle aeeeptera
mer eUer mindre overstatlighet. Det ar viktigt att sla fast att direktor Paues
inte menade detta, aven oln jag tycker han uttryekte sig en smula oklart.

Oeh jag tror inte, att en internationeU grupphildning, inte ens de sex', nagon
sin kommer att fungera pa det sattet, att fern overrostar den sj atte, i varj e
fall inte om den sjatte ar en av de storre. Detta ar intressant, ty det ar ett
avgorande lTIOlnent ocksa for forstaelsen av Sveriges installning. Vi ar angsliga
for att ga rued i nagot, dar man skulle kunna fatta rna j oritetsbeslut, ty vi vet
att en internationell organisation inte fungerar pa sanlma satt mot alla
Inedlem1nar. Oln ett land ar tillrackligt start, kan det alltid utova ett till
rackligt politiskt inflytande for att kunna gora hur det yill. Ar det 111ycket,
l11ycket litet, kan det ocksa kanske ta sig vissa friheter. Det finns j u Hinder
som ar Inycket sma. De har t. o. 111. hildat en egen grupp. Men vi ar varken
tillraekligt stora eller tillrackligt sma for att kunna ta oss sadana friheter, oeh
vi ar framfor aUt tillraekligt anstandiga oeksa i internationella sammanhang



SVENSK HANDELSPOLITIK OCH DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN III

for att garna viIj a veta vad vi skriver pa och vad vi ger oss in i. Det ar ett
av de avgorande mOlnenten for att vi inte kan acceptera en overstatlighet.

Jag skulle garna vilja saga annu en sak till doktor Wistrand. Onl han vill
framstalla det pa det sattet, att vi iute ville vara nled bland de sex, sa ar
det inte nagon sa forfarligt stort fel i det. Det har inte bar i landet forelegat
nagon som heIst onskan att bli med bland de sex. Foljaktligen har den fragdn
inte stallts pa sin spets. Man har inte heller fragat de sex, OIU de skulle kunna
tanka sig nagon mera medlelu.

Jag vet inte vad doktor Wistrand menar med att om de sex utokas nled
en lang rad andra lander, sa skall vi inte stalla oss utanfor. Det ar alldeles
sj alvklart. Men utgangspunkten for mitt resonemang ar det forhallandet, att
icke nagot annat land som star utan£or de sex har varit berett att kasta sig in
bland dem.

Talar man Oln "surhet" fran den svenska statsledningens sida lnot de
europeiska integrationsstravandena, sa ger man en alldeles felaktig forestall
ning om bade il1tentionerna och de anstrangningar som gj orts. De har varit
en surhet, dvs. en bestanlt avvisande installning, till allt som smakar militart
eHer politiskt samarbete, men det har varit en Hingtgaende forstael"e for och
en positiv installning till allt ekonoluiskt samarbete, framfor alIt ekonomiskt
samarbete i nagorlunda liberal anda. Det var b1.a. mot bakgrund av detta
som jag gj orde mig modan att i mitt foredrag skildra nyttan av allt det sonl
gjorts inom OEEC under anslutning fran svensk sida. Dar har Svtrige pa
manga olnraden spelat en utomordentligt positiv roll. Vi hade garn a sett
att man kunnat ga vidare i dessa {orlner av samarbete" och det ar darfor
jag reagerar mot det satt att framstalla den svenska installningen sonl doktor
Wistrand anvande.

Direktor Wilhelm Panes:
Herr ordforande!
Jag ar bara angelagen om att det i protokollet inte skall sta kvar nagon

missuppfattning luellan statssekreterare Cederwall och mig.
Jag har inte foreslagit, att vi skall acceptera overstatliga besiut i en organisa

tion. Vad jag sagt ar att svarigheten att fa ihop de bada blocken komIller
under langre tid franlat att bero darpa, att konstruktionen av Romavtalet och
sarskilt Frankrikes installning gor att man staller SOln krav pa en samman
slagning rnajoritetsbeslut, dar sexstatsgruppen har 55 procent av rosterna. Det
gor att jag inte ser nagon InojIighet att fa nagon ordning pa detta, forran
det blir n1ajoritetsbeslut i sexstatsgruppen, sa att ett land inte kan hindra de
andra att vara liberala.

Detta har ingenting med den storre associationens konstruktion att gora.

Ordforanden:
Ingen mer talare ar anmald. Jag her att fa tacka deltagarna i diskus

sionen, alldeles sarskilt statssekreterare Cederwall, for en givande
kvall.


