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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 21 januari 1960

()rdförande: Direktör H a l v d a n Å s t r a n d

o

Arets statsbudget

Statsrådet Gunnar Sträng:

Den· nyligen offentliggjorda statsverkspropositionen är kanske tyd
ligare än på länge en klar demonstration av våra försök att anpassa
budgetpolitiken till de skiftande konjunkturerna. Personligen har jag
den uppfattningen, att vi numera näppeligen behöver riskera att upp
leva så brutala och våldsamma konjunktursvängningar som vi minns
från l 92Q-30-talet. Det finns ett par väsentliga förklaringar till
detta. I praktiskt taget alla avancerade industriländer - och det
är ju dessa som avgör det internationella konjunkturperspektivet 
är man numera införstådd med samhällets skyldighet att genom elI
aktiv politik dämpa konjunktursvängningarna. Naturligtvis kan ambi
tionsgraden härvidlag variera med avseende på det politiska makt
innehavet, men i stort sett gäller regeln, glädjande nog, om konjunk
turpolitik och budgetpolitik som samordnade element. Vi har vidare
att räkna med att i den väldiga maktkampen mellan Öst och Väst,
som inte enbart representerar en kraftmätning mellan två politiska
ideologier utan också en kraftmätning mellan två i grunden skiljaktiga
ekonomiska system, har den demokratiska världen helt enkelt inte
råd med dels det produktionsbortfall som en depression och arbets
löshet för med sig och dels den sociala oro och misstämning som för
anledes härav.

Om detta gäller i stora drag så gäller emellertid lika säkert att i
den demokratiska västvärlden med ett ekonomiskt system, i väsentlig
utsträckning baserat på privat verksamhet med vinst och förtjänst
som ledmotiv, att vi aldrig helt undgår konjunktursvängningarna. Vi
har en produktionskapacitet som är så enorm att den då och då slår
emot den gräns som den aktlieIla konsumtionsefterfrågan utgör. I
en ekonomi som nu för varje år blir mer och mer inpassad i en större
världsvid ekonomisk hushållning uppstår ju också i regel det feno
menet att störningar på. det rent politiska fältet får ekonomis.ka kon-
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sekvenser som vi alla känner av. Späilningar ,p.å det utrikespolitiska
och militärpolitiska området förs vidare över på lagerpolitiken och
produktionsområdet. Avspänningar på salnma områden får liknande
effekter i motsatt riktning., Vi kommer väl således inom överskådlig
tid inte ifrån de temperaturförändringar i 'ekonomin som föranleds
av vad jag här beskrivit. Trösten .är enlellertid att förändringarna
numera möjligen inte blir .större än att man har goda utsikter att
eliminera de värsta konsekvenserna. Några effektivare instrument än
finanspolitik och penningpolitik har vi inte till vårt förfogande, och
det gäller därför att försöka bruka dem med det förstånd och i den
utsträckning som de politiska möjligheterna medger.

Under den nu övervunna avmattningsperioden kom detta till uttryck
på en rad olika områden. Den l januari 1958 borttogs investerings
avgiften för att animera företagarna till investeringsaktivitet. En suc
cessiv uppmjukning av byggnadsrestriktionerna. genomfördes. På
samma sätt uppmjukades kreditåtstramningen och räntan sänktes i
maj 1958. Vidare frisläpptes de skatteprivilegierade investerings
fonderna som de enskilda företagen tidigare hade avsatt, och vid
årsskiftet 1958/59 infördes en speciell form av skatteprivilegierade
fonder för mera långsiktiga investeringsobjekt. Exportkreditgralla
tiema höjdes till det dubbla och lättnader infördes för denna kredit
givning. 1958 började också återbetalningen av de under Koreakrisen
upplagda prisutjämningsfonderna inom skogsindustrierna. Jag kanske
också kan erinra om att den statliga inlösningen av LKAB i prak.
tiken inneburit en injektion av cirka 160 miljoner årligen ullder
lågkonjunkturen, pengar som glädjande nog har gått till produktiva
investeringar och beställningar inom järn- och varvsindustrin. Genom
att arbetslösheten trots detta för ett år sedan var hög enligt den värde
ring vi numera lägger på arbetslöshetssiffrorna, så betydde dessa
insatser att den väsentligt mildrades. Vi undgick vad som kan kallas
arbetslöshetskris och vi hade glädjen att inregistrera hur under ned
gången företagens investeringsverksamhet ändå låg på lika hög llivå
som under 50-talets högkonjunkturår. De utökade offentliga investe
ringarna i fråga om bostadsbyggandet, kraftproduktionen, vägbyggan
det, skolbyggandet m. fl. områden spelar naturligtvis här också sin
väsentliga roll för att balansera nedgångseffekterna i vårt land ocll
hålla sysselsättningen uppe. Så här i efterhand kan vi väl också av
läsa att vi tillhört det fåtal länder som under den senaste konjunktur
lledgången undgått produktionsminskning.

Under nedgångstiden ökade den statliga upplåningen för finansie
ring av den ökade offentliga verksamheten från i runt tal l miljard
under 1957/58 till 1,5 miljard under 1958/59. De engagemang som
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staten här åtog sig slår emellertid betalningsmässigt i många fall
ut på innevarande budgetår, d. v. s. år 1959/60. Härigenom och
genom vissa förskjutningar i saldot mellan kvarskatt och överskjutande
skatt, gav skatteinkomsterna endast en blygsam förstärkning för
1959/60, och den statliga upplåningen tenderade som vi avläste
den på våren 1959 att stiga till inemot 3 miljarder för det budgetår
som nu gäller. Jag tillåter mig ha den uppfattningen att den statliga
upplåningens omfattning som den tog sig uttryck under nedgångs-'
perioden 1958 och halva 1959 icke kan betraktas som för stor. Pro
blemet om den statliga lipplåningens eventuella inflationsdrivande
verkan aktualiserades först när konjunkturuppgången på nytt igen
blev påtaglig. Denna min uppfattning kan väl i stOlt sett verifieras
genom de ekonomiska data för det gångna kalenderåret 1959, som
nu redovisas i statsverkspropositionen. Vi har under år 1959 haft
en god prisstabilitet, bytesbalansen förbättrades med cirka 400 mil
joner, valutareserven förstärktes och produktionen ökade med 4,5
procent, d. v. s. högre än medeltalet för efterkrigstiden.

I och med att konjunkturuppgången blev alltmera påtaglig och
klart kunde avläsas ungefär i mitten på föregående år blev emellertid
perspektivet på finanspolitiken annorlunda. Statens upplåningsbehov,
framför allt ett ökat sådant, kunde icke tillfredsställas på kapital.
marknaden bl. a. med hänsyn till de konkurrerande behoven från
andra håll som helt enkelt måste tillgodoses. Jag tänker då i första
hand på bostadsbyggandets kapitalbehov, som väl tar närmare 2
miljarder av den långa kapitalmarknadens till i runt tal 3 miljarder
uppskattade tillgångar, d. v. s. tillgångar disponibla för utlåning.
Kommunerna brukar traditionellt kunna räkna med att årligen er
hålla mellan 5 och 600 miljoner på den långa marknaden; staten
har här fått hålla sig relativt i bakgrundell och som ett grovt medeltal
kanske kunnat utnyttja mellan 3 och 400 miljoner. Det statliga låne
behovet har således fått tillfredsställas i banksystemet och betytt en
likviditetsuppladdning i bankerna, som i och för sig icke innebär
någon fara så länge lågkonjunkturen behärskar tänkalldet, men tvivels
utan hlir en inflationsdrivande faktor när konjunkturen vänder uppåt
och man på nytt ifrån alla håll vill låna och satsa nya pengar. Att
dämpa ned de inflationsrisker som ligger i denna problematik är
inte det lättaste. De vägar som här använts är överenskommelser
mellan riksbanken och affärsbankerna om kassareservbestämmelser,
utlåningstak, vissa diskontoförändringar, där man, som. i dessa dagar,
genom olika ränteförändringar i avseende på kor~a och långa pengar
sökt skapa möjligheter till en omfördelning av betalningsmedlen till
kapitalmarknadens favör.
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I vart fall stod vi under fjolåret inför det läge att en statlig upp
låning, som den då tecknade sig, var helt oacceptabel mot bakgrunden
av den klara konjunkturuppgångell. I de petita som sammanställdes
på finansdepartementet i september-oktober 1959 talade det mesta
för en ytterligare stegrad statsupplåning under 1960/61, även om
skatteinkomsterna i viss utsträckning kunde förväntas stiga. I detta
läge presenterade regeringen sitt förslag till allmän omsättningsskatt,
som brutto beräknades ge 1.400 miljoner för nästa budgetår men
som kombinerades med en direkt-skattesänkning, förhöjning av barn
bidragen, en sambetskattningsreform, en reservation för indextillägg
till folkpensionärerna samt en förstärkning av arbetslöshetsförsäk
ringen, varför nettot i runt tal kunde taxeras till l miljard. Efter
en dramatisk votering i riksdagen, där regeringen ställde kabinetts
fråga på omsättningsskatten, genomfördes denna- med tillämpning
från den l januari 1960. För innevarande budgetår betyder den nu
införda omsättningsskatten jämte en av konjunkturuppgången genom
förd mindre uppräkning av övriga inkomster att statens upplåning
beräknades stanna vid 214 miljard och för nästa år vid 1,6 miljard.
Den senare siffran torde emellertid vara i underkant, då vissa till
kommande utgifter, t. ex. tilläggsstatsanslag och täckning för vissa
eventuella lönehöjningar ännu inte är medräknade på utgiftssidan.
Det statliga upplåningsbehovet därest omsättningsskatten inte genom
fÖTts l(an ju lätt avläsas genom att lägga i runt tal 112 respekive l
miljard till dessa här angivna upplåningssiffror.

Fanns det då ingen annan väg att åstadkomma den förstärkning av
finanspolitiken som mot bakgrunden av konjunkturförbättringell an
sågs erforderlig? Ja, förslag härom presenterades vid den gångna
höstriksdagen och förslagen var precis lika många som riksdagelI
har politiska partier. Oppositionens fyra olika och särpräglade för..
slag borde kunna tillfredsställa många olika smakriktningar. Dell ena
ytterlighetsriktningen ville skapa balans genom nedskärningar i bud
geten i storleken mellan 950 och 1.000 miljoner och genom höjda
punktskatter på cirka 200 miljoner. Den andra ytterlighetsriktningen
ville genom en höjd förmögenhetsskatt, en höjd bolagsskatt och en
ny skatt på kursstegringsvinster på börsen skaffa drygt 1.100 miljoner
kompletterad med en reduktion av försvarskostnaderna på 250 mil
joner. En tredje riktning ville genom 11ya skatter ta in 560 miljoner
och reducera budgeten med 450 miljoner, och en fjärde riktning
ville genom nya skatter ta in 880 miljoner och beskära budgeten med
400 miljoner. Vad jag personligen trots allt betraktade som ett
glädjande inslag under denna demonstration aven så utpräglad
oenighet om vägarna att förstärka statens budget var, att inget



ÅRETS STATSBUDGET 5

parti ville rekommendera en ytterligare ökad upplåning som medel
att få budgeten i balans. Man var således enig om att minst l miljard
skulle skaffas, men man var på de allra flesta punkter oenig om
hur den skulle skaffas. Mall demonstrerade vidare enighet om att
säga nej till en allmän konsumtionsbeskattning. Denna rent negativa
kraftyttring har naturligtvis sitt politiskt-historiska intresse men förde
oss inte ett fjät närmare det nödvändiga målet, nämligen att bringa
budgeten i bättre balans.

När vi således i finansdepartementet i sllltet av föregående år
hade att arbeta franl en ny statsverksbudget för 1960/61 förelåg
det en praktisk möjlighet att genom det inkomsttillskott av l miljard,
som konsumtionsbeskattningen beräknades ge, åstadkomma balans
i driftsbudgeten och hålla den statliga upplåningen under 2 miljarder.
ElI balanserad driftbudget och en nedgång i upplåningen får anses sonl
högst motiverad med den konjunkturutveckling som vi nu avläser.
Man kan naturligtvis ha delade meningar om den finanspolitiska åt
stramningen varit tillräcklig eller inte. I den finansplan, där bud
geten presenteras, ger vi uttryck för att säkerhetsmarginalerna mot
inflationen inte är alltför vidsträckta. Det understryks således att
det torde vara erforderligt att kravet på en restriktiv kreditpolitik
under 1960 med all kraft upprätthålles. Vidare uttalas att genom
den allmänna varubeskattningen och åtstramningen av de statliga
utgifterna för nästa år så kan spänningarna i samhällsekonomin redu
ceras till sådana proportioner att de bör kunna behärskas med de
medel som den ekonomiska politiken i övrigt förfogar över.

De statliga investeringarna får i överensstämmelse med det kon
junkturpolitiska handlandet i viss mån stryka på foten under nästa
budgetår. Jag vill erinra om själva utgångsläget d. v. s. den privata
sektorns investeringsplaner för 1960 ligger nära 15 % högre än
för 1959. Vårt bostadsbyggande, som nu ligger på 70.000 lägenheter,
erhåller medel i första hand för ett program om 63.000 lägenheter.
Anslagen till arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken reduceras
med 100 miljoner men är ändå höga på grund av den nya arbets
marknadspolitik vi ansett nödvändig att driva och understödja. Arbets
marknadspolitiken bör vara lika aktiv i en uppåtgående konjunktur
som i en nedåtgående konjunktur även om medlen skiftar karaktär.
I en uppåtgående konjunktur är det anpassningsåtgärderna som kom
mer i förgrunden. Omskolning, yrkesutbildning och hjälp till start
på nya områden blir här aktuella. Tvivelsutan kommer Europamark
naden att medföra en viss grad av omstrukturering inom vårt närings
liv, som ställer stora krav på arbetsmarknadsmyndigheterna. Vi har
de sista dagarna, mitt i en snabb konjunkturuppgång och med relativt
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låga arbetslöshetssiffror, fått exempel på vad jag här velat ~skådlig

göra. Jag tänker på läderfabriken i Valdemarsvik och Hargs fabriker
i Nyköping och Gävle med sammanlagt nära 1.000 anställda, som
med en gång lägger ned driften. Det är här som omflyttnings- och
omskolningsåtgärderna måste in och naturligtvis även statsfinansie
rade reservarbeten för de personer som nått den ålder att omskolning
och omflyttning näppeligen är praktiskt genomförbara alternativ.

Investeringarna inom de statliga affärsverken nedgår med cirka
50 miljoner, också som ett uttryck för en önskvärd konjunkturan
passnIng.

Jag är beredd på att åtskilliga av mina åhörare frågar sig: skall
vi då inte få en redovisning av alla de möjligheter till besparingar
på den statliga 15-miljardersb:udgeten som framför allt i den politiska
debatten så ofta förs fram? Tyvärr är ju verkligheten den, att dessa
besparingar i regel är ett annat och mera populärt uttryck för skatte
höjningar eller för den enskildes ökade utgifter. Jag skall be att
få illustrera driftbudgetens utgifter med en åskådlig uppställning,
som till skillnad mot den vanliga redovisningen per departement nu
i stället är utförd i form aven redovisning till vilka ändamål skatte
betalarnas pengar går. De beräknade inkomsterna belöper sig till
15.138 milj. Utgifternas till 14.852 milj. Överskott 284 milj.

l. Det visar sig då att försvaret leder genom en kostnad av 3.125
miljoner. Beloppet motsvarar den mellan de demokratiska partierna
träffade försvarsuppgörelsen.

2. Som nummer 2 kommer folkpensionerna med 2.400 miljoner.
I denna summa ligger då årets stora folkpensionsreform.

3. Som nummer 3 kommer skolor, vetenskap och forskning med
2.150 miljoner.

Beträffande dessa tre stora poster har - om jag undantar kom
munistiska partiets inställning till försvaret, inga delade meningar
rått i riksdagen.

4. Därefter kommer vägar,' kommunikationer och avlopp med
1.400 miljoner.

Personligen har jag nog den känslan att finansministern kommer
att få ligga hårt i selen för att få riksdagen att avstå ifrån att öka
på väganslagen.

5. Som nummer 5 kommer sjukförsäkringen, sjukvården, hälso
vården och nykterhetsvården med 900 miljoner.

Här bli det delade meningar om sjukförsäkringen; en besparing
på den posten innebär emellertid att den sjukförsäkringsavgift vi
betalar på våra skattsedlar i motsvarande mån justeras uppåt. Det
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är således en besparing som med lika starka skäl kan kallas för en
skattehöjning.

6. Statsskuldsräntan som kommer därefter, går numera till 850
miljoner. Den posten balanseras av avkastningen på statens kapital.
fonder, som redovisas med en inkomstpost på 865 miljoner. Att pruta
på statsskuldsräntan kommer ingen att försöka sig på.

7. Barnbidragen 800 miljoner stöds av 4/5 delar av riksdagens
ledamöter. Barnbidragen skall ju egentligen ses såsom en genom
förd fördelning av skattebördan mellan barnfamiljer och icke barn·
familjer, eftersom barnbidragen ersätter de gamla barnavdragen vid
beskattning. Jag vill ha sagt detta därför att i mångas uppfattning
betraktar man barnbidragen såsom ett slags socialt bidrag, vilket·är
fel.

8. Skatteersättningen till kommunerna är nu på avveckling men
kostar fortfarande 600 miljoner. En snabbare reduktion av denna
post, varom förslag framförts, betyder i praktiken att man över
flyttar medborgarnas skatteskyldighet från statsskatt till kommunal·
skatt, en skatteomfördelning som för alla gifta med årsinkomst
under 20.000 är en uppenbar nackdel.

9. Bostadssubventionerna, d. v. s. de egentliga subventionerna,
representerar ett belopp av 350 miljoner. Hälften går till att hålla
en relativt låg och stabil räntekostnad för att därmed garantera en
något så när jämnt flytande bostadsproduktion. Den andra hälften
är ett behovsprövat stöd i form av hyreshjälp till barnrika familjer.

10. Arbetsmarknaden och arbetslöshetsförsäkringen tar 300 mil
Joner, och jag har tidigare motiverat behovet av detta anslag.

Il. Polisen, rättsväsendet och fångvården tar 275 miljoner och
12. jordbrukssubventionerna kostar 250 miljoner, i huvudsak i

form av sllbventioner till det mindre jordbruket. Det egentliga gene·
rella jordbruksstödet i vårt land utgår, som alla vet, därigenom att
vi uppehåller ett gränsskydd mot världsmarknadens lägre priser.
Enligt den nya jordbruksuppgörelsen kan detta gränsskydd i dag
jämföras med en 40·procentig skyddstull.

13. Diverse sociala förmåner innefattar mödrahjälp och stöd till
eftersatta minoriteter, invalider och partiellt arbetsföra m. m. Sum
man är så pass blygsam i det här sammanhanget som ungefär 100
miljoner.

14. Som restpost är upptaget utrikesförvaltningen, tull· och skatte
väsen, länsstyrelserna, lantmäteri, skogsvård, fiske, ekonomisk för
svarsberedskap, civilförsvar, industri· och hantverksstöd, idrott, kul
tur m. m. 1.352 miljoner.
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När man ser uppställningen .i denna form. så ger den ·ett klart
uttryck för vart pengarna går, och var och en har möjligheter att
mera konkret sätta in det allmänna talet om besparjngsmöjligheterna
i sitt rätta sammanhang.

Staten~ investeringar och utlåning som de redovisas under den
s. k. kapitalbudgeten, slutar på en summa av 2.750 miljoner. De
fördelas på lånefonder och investeringar, där bostadslånen tar 910
miljoner. Det rör sig här om tertiärlån och egnahemslån placerade
ovanför marknadslånen. I dessa lån ligger emellertid ingen subven
tionering. Bostadssubventionerna redovisas på driftsbudgeten, som
jag tidigare redogjort för. Man kan naturligtvis tänka sig att staten
avvecklar sitt engagemang i form. av bostadslån för att reducera
statens upplåning genom att hänvisa husbyggarna och egnahemsbyg
garna till den allmänna kapitalmarknaden. Förslag härom har fram
förts. Om man emellertid håller på att bostadsbyggandet icke skall
reduceras under det nu föreslagna programmet så har en sådan
omfördelning inte någon samhällsekonomisk eller realekonomisk
effekt.

Övriga lånefonder, som uppgår till 175 miljoner, fördelas på
oljelagring, atomenergi, luftfart, studielån, hantverk och industri,
fiskeri, jordbruk och samlingslokaler.

De statliga investeringarna fördelas på kraftproduktionen med
465 miljoner. Därefter kommer i tur och ordning S. J. med 325
miljoner, televerket med 305 miljoner, försvaret med 170 miljoner,
fastigheterna - därmed förstås sjukhus, universitet och högskolor 
155 miljoner, vägväsendet 45 miljoner - garagebyggen och väg
maskiner - och civila flygfält 40 miljoller. Slutligen redovisas här
avbetalningell av de norrländska gruvfälten med 160 miljoner. Sum
man är för lånefonder och investeringar 2.750 miljoner, från vilken
avgår verkens egna avskrivningsmedel och övriga vinstmedel, så
det belopp som staten har att finansiera lånevägen slutar på 1.700
miljoner.

Denna budget går nu till riksdagen och blir väl någonting av
upptakten för den politiska kraftmätning, som äger rum i september
månad i år. Inför detta perspektiv vågar jag nog personligen uttala
en känsla av att det kommer att tarvas ett energiskt försvar från
finansministerns sida om inte utgifterna skall tendera att gå ytter
ligare i höjden. Överbud på kostsamma områden har redan annon
serats.

Är en statsverksbudget, där driftsutgifterna slutar på drygt 15·
miljarder i absolut mening en för stor budget? Är en statsskuld, som
i dag går upp till drygt 20 miljarder, en för· stor statsskuld? På den
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sista frågall skulle jag kanske kunna svara med ett citat aven högt
värderad nationalekonomisk professor, som tyvärr inte i år men
många gånger tidigare deltagit i debatterna här i Nationalekonomiska
föreningen, och som på ett möte med bank- och industrimän här i
Stockholm för ett par månader sedan fällde lIttrycket att vid el1
relativ jämförelse är egentligen den svenska statsskulden "löjligt
liten". Den representerar 1/3 del av vår bruttonationalprodukt,
då statsskulden i U.S.A. går upp till 2/3 delar av nationalprodukten
och i England till 1,5 gånger nationalprodukten. Någon tröst för en
finansminister, som ofta h-äcklas på grund av statsskuldens storlek kall
naturligtvis ett sådant auktoritativt besked innebära.

Svaret på den första frågan om budgeten i absolut mening är för
hög ,bör väl lämpligen ges genom ett försök att analysera vad samhälls
livets flaskhalsar och trånga sektorer just nu är till finnandes. Jag
tillåter mig endast att erinra om att vi köar framför sjukhusportarna.
Vår mentalsjukvård lämnar ännu mycket övrigt att önska. Våra
ungdomar ·köar framför utbildningsanstalterna, både läroverk, hög
skolor och universitet. Bostadsköerna är fortfarande en realitet trots
vårt energiska bostadsbyggande. Vi har brist på läkare, tekniker,
ingenjörer och utbildade yrkesarbetare. Samtidigt som vi har dessa
uttalade bristproblem håller vi oss med överflöd på många gånger
relativt umbärliga varor, ting som endast kan säljas genom en ytterst
påkostad reklam som naturligtvis vi konsumenter i sista hand och
till sista öret får betala. Även om jag inte är blind för att den fria
marknadsekonomin kräver dessa reklaminslag och att reklamen delvis
kan fungera som en konkurrentpiska, som pressar fÖTetagen till ratio
nalisering och .förbilligad produktion, så kommer jag ändock inte
ifrån att så länge våra bristfenomen visar sig på våra viktigaste om
råden som endast kan utbyggas genom samhällets kollektiva med
verkan kan jag inte acceptera det så många gånger brukade talet
om att den offentliga verksamheten på ett otillbörligt sätt breder
ut sig på den privata sektorns bekostnad.

Det ligger nu på riksdagens bord en enligt traditionella grunder
balanserad budget. Den upplåning som sker motsvaras av statliga
räntebärande investeringar, som även efter en rent affärsmässig syn
kan betraktas som acceptabla. Den finanspolitiken, understödd aven
målmedveten penningpolitik, bör ge oss en fair chans att bibehålla
stabiliteten i vårt ekonomiska liv. Vårt utgångsläge i jämförelse
med våra konkurrentländer är som jag ser det relativt gott. I ett
avseende har vi en absolut fördel; den svenska fackföreningsrörelsen
representerar en högre grad av samhällsekonomisk insikt än i de
flesta övriga länder. Den är dessutom positivt inställd till den ratio-
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nalisering och effektivisering av industrins produktionsapparat som
är avgörande för framgång i en hård internationell konkurrens. Med
dessa utgångspunkter bör vi ha rätt till en viss förtröstan, och jag tror
allra sist att vår samhällsekonomi mår bättre aven sådan lugn atmo
sfär än om vi överdriver svårigheterna och därmed utåt skaffar oss
ett sämre rykte än vad vi i själva verket är förtjänta av.

Ordföranden: Jag ber att få tacka statsrådet Sträng för denna redo
görelse, som vanligt framförd med kraft och frejdighet trots att dell
rör en så bekymmersam sak som en svensk statsbudget. Här har
introducerats en nyhet: statsrådet Sträng har hörjat begagna hildell
som hjälpmedel, vilket har tillfört ännll mera stoff till hans redan
förut innehållsrika anförande. Man brukar ju också påstå, att en
bild säger mer än tusen ord.

Vi tackar för denna prestatioll. Det har säkert varit en lyckad
generalrepetition för relnissdehatten.

Härefter yttrade:

Bankdirektör J. Wallenberg: Jag skall inte gå in på finansministerns histo ..
rik över vad Ulan gj orde förra året och året dessförinnan för att motverka en
lågkonjunktur, utan jag skall i stället ta upp några av de frågor SOln finans..
lninistern var inne på under slutet av sitt anförande.

Finansministern anser, att konjunkturen nu har förbättrats så mycket, att
det finns risk för överkonjunktur med lönestegringar och prisstegringar
inflation, med ett ord. Jag fick det intrycket att finansministern menade, att
budgetbalanseringen och de instruktioner på det kreditpolitiska området SOlU

är utfärdade skall försäkra oss om en balanserad utveckling. Omsättnings..
skatten ger, såvitt jag förstår, finansnlinistern en miljard, och även övriga
inkomster stiger på grund av konjunkturförbättringen och produktionsökningen.
Utgifterna för arbetslöshetens bekämpande bör gå ned. Om jag inte helt miss
minner mig sade finansministern förra året, att större delen av det underskott
som då fanns i driftbudgeten motsvarade belopp som på ett eller annat sätt
gavs ut för arbetslöshetens bekämpande. Om vi nu får en god konjunktur,
borde finansministern med tillämpande av san1ma räknesätt kunna åstadkomma
en rätt avsevärd utgiftsminskning. Det frapperar mig inom parentes sagt, att
300 milj oner nu skall behöva ges ut på det kontot.

Vi hörde också att budgeten trots alla dessa förbättringar är med näppe
nöd balanserad. Vi har ju under tidigare år hört finansministrar från samma
parti som det herr Sträng företräder säga, att ett år är en alltför kort tid
för budgetbalansering; man måste räkna över flera år, helst en konjunktur..
cykel. Underbalanseringen under de dåliga åren skall motsvaras av överbalan
sering under de goda åren. Vi borde därför, när vi nu räknar med ett hög
konjunkturår, ha haft en överbalansering av budgeten, om budgeten verkligen
skall ha ett sådant balanserande inflytande på konjunkturutvecklingen son1
finansministern nu lät påskina att den får. När nu budgeten trots stora
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inkomstförstärkningar och trots en utgiftsminskning på grund av arbetslös
hetens nedgång inte är mer än balanserad, måste det alltså förekomma stora
utgiftsökningar, som verkligen inte ger bevis för någon större återhållsamhet
på utgiftssidan. Jag tror visst det är riktigt som finansministern säger, att
han kan få besvär med att försvara sina modesta utgiftsbegränsningar, men
j ust därför tycker jag _att hans bud på utgiftssidan borde ha varit lägre än
de nu är.

Jag vill gärna upprepa vad sonl har sagts tidigare i detta forum, att
budgeten genolu sin storlek verkar inflationsdrivande. Den naturliga av
vägningen lnellan konsumtion och sparande blir snedvriden genom de in
grepp SOIU stora skatter och offentliga _utgifter medför, och även denna
budget, som är en trogen efterföljare till tidigare budgeter, bidrar till att
ytterligare öka konsunltionen.

När det gällde finanspolitiken sade finansnlinistern att kreditrestriktionerna
skulle fortsättas med all kraft. Jag vet inte, hur stort avseende Inan bör fästa
vid ordet "fortsättas". Vi har visserligen såtillvida haft kreditrestriktioner, att
det funnits ett utlåningstak och likviditetskvoter, Iuen samtidigt har, förnäln
ligast på grund av finansministerns upplåningspolitik, företagens likviditet
ökats så starkt, att kreditrestriktionerna blivit ett slag i luften. Det har
faktiskt inte varit någon svårighet för ett solvent företag att låna pengar.
Man har kunnat gå utanför bankväsendet när bankväsendet förbjudits att
låna ut; det har kanske blivit dyrare, men pengar har alltid funnits. Det
vore ju också märkvärdigt OIU det skulle ha varit annorlunda, med tanke
på den oerhörda ökningen av likviditeten SOIU skett. Jag vet inte riktigt,
hur Inycket bankernas inlåning har stigit förra året - siffrorna har ännu
inte kommit fram - men jag undrar om det inte rör sig om Iuer än 2
luilj arder.

(F. riksbankschefen l. Rooth: 3 miljarder från sista novelnber 1958 till
sista noveluber i fj 01, enligt riksbankens uppgifter.)

Det visar att vi faktiskt inte haft någon kreditrestriktivitet, utan i stället
en kreditexpansion. Det är j u gott och väl att säga, att detta inte har lnedfört
några risker under -lågkonjunkturtiden, nlen denna uppsamling av likvida
Iuedel har i alla fall bäddat för en utveckling SOIU kan bli besvärlig. Jag vet
därför inte onl den kritik mot vårt sätt att öka statsutgifterna och finansiera
dem med lån som förekommit från synnerligen vederhäftiga utländska in
stitutioner och som varit mycket litet smickrande för oss har varit så felaktig
som finansministern här ville ge uttryck åt. Jag hoppas att vi kommer att
ändra oss, så att kritikerna i alla fall till slut kommer att få fel.

Nu medför ju vår nuvarande situation betydande risker. Den första och
mest påtagliga är de stora kraven på löneökningar. Alla söker inkomstkom
pensationför sina utgifter, och en omsättningsskatt är någonting SOlll
löntagarna gärna vill kompensera sig för. Det gäller att hålla emot för att
inte omsättningsskatten skall verka prisdrivande. Jag tror, i Inotsats till
finansministern, att den hjälp vid de kommande löneförhandlingarna som
näringslivet har fått av den allmänna ekonomiska politiken inte är så stor,
och j ag' tror det vore bra om statell, som ju också är arbetsgivare, inte bara
ville sätta sig i efterhand utan ville verksalnt och aktivt kämpa för de prin
ciper som herr Sträng talade för och som då kanske även kommer att
accepteras på den andra sidan - herr Sträng ingav mig vissa förhoppningar
i den vägen - nämligen att en löneökning måste hålla sig inom ramen
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för produktivitetsökningen. Jag tror det är särskilt viktigt i n'uvarande läge,
när vi står inför tillskapandet av stora frihandelsonlråden, som kan erbjuda
stora fördelar för svensk industri men också medföra vissa faror. Det blir
lättare att vinna fördelarna och avvärj a farorna om vi är konkurrenskraftiga,
och vi vet alla att vår lönenivå redan är den högsta i Europa.

Jag kanske får gå tillbaka till penningpolitiken. Den stora likviditet som
förefinns beror huvudsakligen på upplåningsmetoderna. Finansplanen näm·
ner två andra orsaker: lagerminskningen och budgetbristen från förra året.
Jag tror att dessa orsaker är av relativt mindre betydelse - lagerminskningen
kommer väl snart att återhämtas, och då tas ju pengarna återigen i anspråk.

Det är alldeles klart att staten har gått kreditexpansionens väg därför att
det varit billigare att skaffa pengar på så sätt - därigenom kan staten
praktiskt taget bestämma räntan själv, eftersolTI det är graden av kredit
expansion som bestän11ner räntan. Det har också varit lättare att skaffa
pengar på detta sätt. När jag hörde finansministern tala on1 det stora upp
låningsbehovet och säga att staten 11låste släppa fram kommuner och andra
låntagare, och att han därför inte kan anlita den långa kapitalmarknaden
annat än när det gäller begränsade belopp, frågade jag mig, varifrån finans·
luinistern egentligen tror att de övriga pengarna kommer.

Nu fick jag det intrycket, att finansministern är ense lned mig Oln att
detta sätt att låna via en kreditexpansion ändå till slut betyder att sparandet
kOlumer fram genom inflation. Med finansministerns sätt att resonera kan
nlan fråga, hur de belopp skall frambringas som staten behöver låna under
det kommande året, om man inte lånar i bankerna. Vi har ju faktiskt genolu
de senaste årens politik, on1 inte förstört, så i varje fall försämrat kapital.
marknadens funktion. Spararna har alldeles klart för sig att staten på kapital.
marknaden inte har betalat ett marknadsmässigt pris, och de har också klart
för sig att nuvarande upplåningssystem med lån i bankerna leder till inflation.
Det lockar sannerligen inte till att köpa långa obligationer. För korta pengar
kunde man före den senaste diskontohöjningen - jag vet inte vilka de nya
räntesatserna är - få 4,5 procent, medan man på långa statsobligationer fick
5 procent. En sådan liten skillnad kan inte locka en sparare, när det finns
inflationsrisk och han tror att den långa räntan sannolikt måste gå upp.

Jag föreslog här förra året, att man med hänsyn till det dåvarande konjunk.
turläget skulle sänka diskontot, och j ag sade uttryckligen att det borde ske
utan att den långa räntan sänktes. Jag ansåg att marginalen var för liten och
det var av största vikt att staten i större utsträckning lånade på den långa
marknaden. I dag är detta ännu viktigare med hänsyn till det nuvarande
konjunkturläget. När nu problelnet gäller att placera så mycket långa lån
som möjligt och vi har en rik marknad på korta pengar och en knapp marknad
på långa pengar, förefaller det som om räntehöjningarna - vilka helt säkert
behövde göras - borde ha genomförts i en annan ordningsföljd. Det hade
varit naturligare att först höj a den långa räntan för att sedan, när man genom
försäljningen av långa lån dragit pengar från den korta marknaden, låta
diskontot följ a efter. Ett sådant förfarande skulle ha underlättat placeringen
av behövliga obligationslån.

Nu beräknas staten i år komma att låna upp inte mindre än inemot 1.900
miljoner, bostadsbyggandet kräver inemot 2 miljarder och kommunerna 500
-600 miljoner enligt vad finansministern sade. Industrien kommer också att
behöva låna en del pengar. Vi måste bättre sköta den kapitalmarknad som
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skall kunna absorbera sådana belopp. Går det inte, är det ett tecken på att
vi håller på att överanstränga oss och att det faktiskt inte finns utrymme för
en så olnfattande investeringsverksanlhet som den nu planerade. Ytterligare
utrymme kan ju skapas antingen genom mindre konsumtion eller genom ökad
produktion, vilket förutsätter att Inan släpper fram näringslivet på låne
marknaden - annars hindrar man en ökning av produktionen. Jag tror, att
vi nu har kommit in i ett läge som det blir ganska besvärligt att vrida rätt.
Vi står inför stora, delvis sj älvförvållade problem på grund av att vi under
de gångna åren har tagit alltför lätt på dessa frågor.

Utöver detta skulle jag vilja ta upp ytterligare en relativt liten fråga. Jag
har sett att det bland statsutgifterna för nästa budgetår tas upp en post på
120 miljoner för sparpremier. Jag skulle knappast ha vidrört denna fråga,
om det inte i finansplanen fanns en ganska mångtydig fras, som lnöjligen
skulle kunna tolkas så att finansministern vill fortsatta på denna väg. Detta
sätt att stimulera sparandet är enligt min Inening naivt. Den allra största
delen av de pengar som satts in på dessa sparkonton och nu skall premieras
med skattemedel har helt enkelt överflyttats från andra konton - det är bara
en Inindre del som utgör nysparande. Vill man stimulera sparandet, gör man
det effektivare och billigare genom att ta bort sådana rena straffskatter på
sparandet som vi har. Som finansministern vet, kan det inträffa att ökningen
i förmögenhetsskatt plus inkomstskatt överstiger ökningen av inkomsten på
grund av sparandet.

En annan relativt mindre fråga gäller valutaställningen. Finansministern
sade att vi har ökat valutabehållningen, och det är alldeles riktigt. Han har
också själv sagt, att det kanske i någon mån beror på lagerminskning. Men
vi bör se den saken i ett större perspektiv. Samtliga västeuropeiska länder har
ökat sin valutabehållning, men vi står i en särklass såtillvida att vi ha gj ort
det i så liten grad. Förbättringen är alltså egentligen ingenting att yvas över.
Jag hoppas att det under innevarande år kommer att föras en sådan finans
politik att vi under en tid då exportmöjligheterna är goda inte skall behöva
minska vår valutabehållning. Finansplanen eller nationalbudgeten räknar med
att lagerhållningen kommer att öka. Finansministerns förslag att nu till be
skattning uppta uppskrivningen av lagervärdena från 30 till 40 procent kom
mer sannolikt att bidra därtill.

F. riksbankschefen I. Rooth: Finansministern sade att vi otvivelaktigt
har inflationsrisker när konjunkturen vänt. Det är en obestridlig sanning,
som för många av oss inte är ny. Jag tror t. o. m. att finansministern i diskus
sionen här i fjollnedgav, att konjunkturvändningen skulle komma under andra
halvåret 1959, som den ju gjorde. Jag hörde till dem som långt tidigare ansåg,
att den kunde väntas komma då, och jag och många andra ansåg att man
på ett tidigt stadium borde vidta vissa åtgärder som en förberedelse inför
vändningen.

Finansministern sade likaledes, att budgetpolitiken skall anpassas till de
skiftande konjunkture.rna. Det är ju en gammal sanning, som emellertid tyvärr
inte har följts, framför allt inte tidigare, i den utsträckning som borde ha
skett. Jacob Wallenberg erinrade om att tidigare socialdemokratiska finans
ministrar har framhållit, att driftbudgeten borde överbalanseras under år
med goda konjunkturer och underbalanseras andra å.r, men så har ingalunda
alltid skett.

Jag erkänner att man har gj ort vissa saker, som finansministern här redo-
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visar, för att anpassa budgetpolitiken i år, men den väsentliga skillnaden mel
lan den politik som regeringen har fört och fått riksdagens godkännande av
och den som en del kritiker har ansett att man borde följ a är väl den, att
medan finansministern har velat skaffa mer pengar genom att öka inkomsterna,
så har de andra ansett att staten i stället borde lninska utgifterna. Jag tror
den senare vägen är den riktiga. Vi var många som blev utomordentligt glada
och tacksamma när finansministern för några år sedan gick in för någonting
som för svenska förhållanden var alldeles nytt, nämligen en totalbalansering
av hela budgeten efter amerikanskt mönster. Tyvärr har utvecklingen under
de följande åren gått åt ett annat håll. Vi har fått alltför stora utgifter och
en alltför stigande kort upplåning som en nödtvungen följd därav.

Så börj ade vi åter få förhoppningar på finansministern när han tillsatte
besparingsutredningen. Vi hoppades att han skulle gå i sin store företrädare
Thorssons fotspår och se till att statsutgifterna verkligen skars ned. De åtgärder
som besparingsutredningen föreslog var naturligtvis inte tillräckliga, men de
utgj orde ett steg i rätt riktning. Emellertid intog regeringen till 1nin stora för
våning en missnöj d attityd. Jag hoppades att det berodde på att den inte ville
ta ståndpunkt förrän efter vissa omröstningar i riksdagen i maj, men tyvärr
visade sig den förhoppningen felaktig. Jag trodde sedan att finansministern
till hösten skulle ta upp besparingsutredningens förslag och göra dem till sina,
men han har endast tagit upp mycket litet av dem.

Det mest remarkabla lned besparingsutredningen var att alla ledamöterna
var eniga om de förslag som framlades. Man hade bestämt sig för att icke
lägga fram andra förslag än sådana som man kunde ena sig Oln, och leda
möterna hoppades förmodligen liksom väl de flesta i Sverige, att förslagen
skulle komma att genomföras, men så har det icke blivit.

Den socialdemokratiska pressen har gjort en del - för att använda ett
understatement - olämpliga kommentarer till kommittens resultat. När man
karakteriserar förslagen SOln ,reaktionära, kan det bara bero på att man inte
har några sakliga argument att komma med. Det är ett alltför lättvindigt sätt
att avvisa den uppfattning som generaldirektör Karleby, förre handelsminister
Ericsson och fru Nancy Eriksson, för att bara nämna några av ledamöterna,
har kommit fram till efter att noga ha satt sig in i sakerna. Vi får hoppas
att riksdagen konlmer att visa något större intresse för vikten av att följ a
besparingsutredningen än finansministern har gj ort. Min förhoppning är emel
lertid fortfarande - j ag är kanske alltför stor optimist - att finansministern
skall anmoda besparingsutredningen att fortsätta sitt arbete och komma nled
nya förslag, även sådana som inte samtliga ledamöter kan ena sig om.

Särskilt betydelsefullt tror jag det är att tänka på den långsiktiga utveck
lingen, den femårsplanering som utredningen gått in för.

De pengar som staten har lånat upp under de senare åren har till största
delen kommit från bankerna, eftersom man inte kunnat få fram pengar på
annat sätt. Det är alltså inga pengar som funnits förut, utan det är pengar
som man har skapat. När man på detta sätt lånar upp de pengar som för
tillfället finns i bankerna, kommer pengarna snart tillbaka på insättningsräk
ningarna i bankerna, och då kan staten låna på nytt. Det är beklagligt att
vi har hörj at med denna metod och fortsatt den.

Det är klart att någonting måste göras, och finansministern talade o~ att
räntehöjningen, kreditrestriktionerna o. s. v. bör kunna åstadkomma en
hel del. Jag skall be att få påpeka vad j ag sagt förut, att detta är ett sätt
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att angripa symptomen och icke verkningarna. Orsaken till svårigheterna är
de metoder för den statliga upplåningen som har tillämpats. Den korta statliga
upplåningen som har måst tillgripas för att man över huvud taget skulle
kunna låna upp pengar, ty såsom både Jacob Wallenberg har sagt här och
andra har påpekat vid andra tillfällen har pengar inte funnits till förfogande;
staten skulle inte kunna låna upp allt vad den behöver låna på kapitalmarknaden.

Jag skall be att få läsa upp ett par meningar, som såvitt j ag förstår ger
uttryck för samma uppfattning: "Det statliga utgiftsöverskottet och den kort
fristiga finansieringen av detta samt även i någon mån valutareservens ut
veckling medför under 1959 en expansion i accelererat telnpo av bankernas
och allmänhetens likviditet.

Kreditrestriktiva åtgärder för att elinlinera eller avskärma riskerna för
störningar av den samhällsekonomiska balansen måste väsentligen riktas mot
affärsbankerna, men kan inte drivas längre än till en viss gräns, eftersoln
enbart sådana åtgärder inte kan hindra allmänheten från att lyfta sina i
bankerna innestående tillgodohavanden och inte heller förebygga att dessa
eventuellt tillföres en "grå" marknad vid sidan av den reguljära kreditmark
naden. Med hänsyn till den omfattning likviditetstillskotten för närvarande
har och det förhållandet att de till större delen härrör ur den finanspolitiska
utvecklingen, måste korrektivet mot deln i främsta rummet ligga i finanspoli
tiska åtgärder." Det är inte, som någon kanske tror, ett citat från ett anfö
rande av Bertil Ohlin eller Jarl Hjalmarson, utan ett uttalande i riksbankens
skrivelse till bankoutskottet, som finns intagen i bankoutskottets melllorial
nr l, som kom ut häromdagen.

Finansministern har här i dag liksom vid många föregående tillfällen talat
om att allt vad staten lånar upp för kapitalbudgeten går till investeringar, som
ger staten inkomster. Han har sagt att statens kapitaltillgångar har stigit lika
mycket som skulderna ökat, och han har velat att åhörarna skulle dra den
slutsatsen, att upplåningen inte är någonting att oroa sig för. Detta är emel
lertid ett försök att koppla in auditoriets tankar på ett sidospår. Om staten
skulle ha kunnat låna upp vad som behövdes på kapitalmarknaden och ändå
bereda erforderligt utrymme åt industrierna, kommunerna och byggnads
verksamheten, kunde man kanske nöja sig med ett par enkla frågor - för
det första: har verkligen alla de här utgifterna varit absolut nödvändiga,
och för det andra: är avkastningen på investeringarna så stor, att den räcker
till att betala inte bara räntorna, utan även amorteringar på investeringarna?
Såvitt j ag förstår av de siffror finansministern anförde i dag finns det för
närvarande inte utrymme för några amorteringar, utan det belopp som staten
totalt får i inkomstränta motsvarar ungefär utgiftsräntorna. Då är att komma
ihåg, att statens inkomster till stor del kommer från gamla investeringar:
skogar, vattenfall och annat, som inte har någonting att göra med de senaste
årens upplåning.

Men den väsentliga frågan är: Vilken risk för inflation ligger i den stora
och stigande upplåningen mot skattkammarväxlar? Om staten lånar upp mot
obligationer som säljs exempelvis till försäkringsbolag och kassor, minskas
ju dessas tillgodohavanden med samma bolopp. Om staten däremot lånar i
bankerna mot skattkammarväxlar, minskar visserligen bankernas behållning
i riksbanken, men insättarnas behållning blir oförändrad~ Då staten efter en
kort tid betalar ut pengorna, ökas insättningarna i bankerna igen. Detta upp
repas sedan så ofta staten behöver pengar. Resultaten är att - såsom jag
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nämnde - insättarbehållningen enligt riksbankens uppgifter har stigit med
3 miljarder från sista november 1958 till sista november 1959 enbart i affärs
bankerna. Räknar man även med sparbankerna och postgirot, skulle det
tillkomma ytterligare ett betydande belopp.

Om det fortsätter på det här viset får vi en fortgående ökning av likviditeten.
Jag hyser inget tvivel om att den väsentliga orsaken till inflationsrisken ligger
i statens alltför stora utgifter och den upplåningsmetod som användes för att
tillgodose statens kapitalbehov, men jag vill inte underlåta att i det här sam
manhanget påpeka, att det finns även en del andra orsaker. Här har både
finansministern och Jacob Wallenberg nämnt lönepolitiken, och jag vill i
anslutning till vad professor Dahmen och även professor Hansen på senaste
tiden har framhållit betona, att den solidariska lönepolitik SOIU förs i vårt
land och i vissa andra länder är en starkt bidragande orsak till att lönerna
här kOlumit att bli ett oroselement. Om penningrikligheten icke funnits, är det
sj älvklart att priserna skulle ha stigit mindre än de har gj ort respektive kom
mer att göra när det finns så gott om pengar som nu, och det är naturligt
att en löntagare gärna vill få kompensation för prissstegringen.

'Det! talas så vackert om att vi kan medge en löneökning i relation till
produktivitetsökningen, men man glömmer nästan alltid att produktionsök
ningen ingalunda är j ämnt fördelad över näringslivet. Det finns säkerligen
vissa företag som framför allt tack vare nya maskiner och förbättrade metoder
kunnat öka sin produktivitet ganska mycket. Men en stor del av industrin har
icke uppnått sådana produktivitetsförbättringar, att den lönestegring som har
genomförts, respektive antagligen kommer att genomföras, är motiverad. För
tjänstemännen kan man ingalunda påvisa produktivitetsökningar annat än
i enstaka undantagsfall som går upp till de procentsatser man nu vill ta ut i
löneförhöjningar. Man har ju också en benägenhet att ta ut höjningarna i
förväg, innan man med säkerhet vet, om produktivitetsökningen blir så stor
som den väntas bli.

Dessa risker i lönepolitiken har under senaste åren uppmärksammats allt
mer inte bara hos oss, utan även i Tyskland, England och Amerika. Vi har
inom ett par veckor att vänta ett uttalande från den tyska riksbanken i denna
fråga, vilket säkerligen blir mycket intressant.

Jag vill inte underlåta att fästa uppmärksamheten också på jordbruks
politiken förutom lönepolitiken och upplåningen. Jag skall inte i dag för
dj upa mig i de automatiska stegringarna - det skulle föra alldeles för långt
- utan j ag skall säga ett par ord bara med anledning av ett relativt litet
belopp i budgeten som avser ett utomordentligt behjärtansvärt ändamål,
nämligen hjälpen åt de underutvecklade länderna. Det är alldeles klart att vi
alla måste göra mycket mer för att hjälpa dem, men jag skulle vilja citera
Mr Black, chefen för Världsbanken, som vid upprepade tillfällen har betonat,
att problemet för de underutvecklade länderna inte bara gäller att skaffa
mer pengar. Han har också offentligen uttalat vid bankens och fondens möte
i september i W.ashington, då även vi hade en delegation där ute, att de
underutvecklade länderna inte kan utan export av de varor som de åstad·
kommer dels förränta och dels avbetala de utländska lån som de har fått
respektive kommer att få. "Aid to.day has to be followed by trade to-morrow",
sade Mr Black - de som lånar ut pengar måste vara beredda på att seder·
mera köpa dessa länders produkter.

Jag vill som exempel erinra om de stora investeringar som engelsmännen
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gjorde i Argentina, där de byggde järnvägar och hjälpte till med att uppodla
pampas. De investerade stora belopp och tog stora risker, nlen de kunde få
betalt för räntor och amorteringar genom att de köpte vete, kött, hudar
och andra varor som Argentina kunde producera.

Nu förs i de flesta länder i världen en politik som försvårar importen av
jordbruksprodukter - jag tänker i främsta rummet på amerikanerna, som
ju är alldeles omöjliga när det gäller att släppa på någonting om varorna
finns -bn surplus och som även i övrigt är mycket litet av frihandlare så snart
det blir fråga om jordbruksprodukter. Det är inte bara för socker man
fixerar vissa kvoter (t. o. m. kvoter för olika länder), utan man har under
det senaste året skurit ned möjligheterna till import av råolja från en hel
del länder, vilket har påverkat både Canada och vissa sydamerikanska länder.
Sådana principer irriterar dessa länder och många andra. När Japan med
hjälp av amerikansk teknik och amerikanska pengar byggt upp vissa industrier
SOIU kan få fram utmärkt bra och billiga varor, har amerikanska fabrikanter
hävt upp ett skri, och lnan har försökt luinska importen. För att undvika im
portförbud har man sökt övertyga j apanska regeringen om att den måste
se till att japanska industrier "frivilligt" minskar sin export till Amerika.
På det sättet kan amerikanerna inte få ränta och aluortering på de pengar
de har lånat ut.

På samma sätt som nled jordbruksvarorna är det med textilierna. När
det gäller t. ex. billiga bomullstyger kan de nya länderna - j ag tar som
exempel ur högen Pakistan, Indien och Hongkong - dels på grund av sin
billiga arbetskraft och dels på grund av att de med pengar som de lånat i
utlandet skaffat sig billiga maskiner producera tyger till mycket lägre priser
än vi kan göra, men de har svårigheter att sälja.

När jag här har talat om svårigheter av olika slag att hålla penningvärdet
uppe har jag inte velat undvika att i förväg nämna även detta problem, som
kommer att bli mycket besvärligt att lösa. Nu kanske folk säger att jag målar
allt i svart, luen j ag tror att vi så småningom måste ändra vår politik i
många avseenden.

Finansministern slutade sitt anförande med att säga, att han hoppades att
vi inte skulle överdriva svårigheterna och därigenom framställa vårt läge i
ofördelaktig dager. Jag kan försäkra honom, att när jag har talat här i dag
har min avsikt ingalunda varit att framställa Sverige inför utlandet i en dålig
dager, utan det har skett i den varma förhoppningen .att finansministern skall
förstå, att det finns de i landet som inte ser lika optimistiskt på hans finans
politik som 'han sj älv gör och som tror att det ekonomiska läget skulle vara
ett annat och bättre, om vi slog in på en annan politik.

Statsrådet G. Sträng: Jag ger bankdirektör Wallenberg rätt i att det i
dagens perspektiv naturligtvis i första hand är inflationsriskerna vi måste
försvara oss emot. Vi är ängsliga för en övertändning i den svenska ekonomin.
Att jag personligen tagit på mig hundgörat att driva igenom en omsättnings
skatt och inte bara med hjälp av mina regeringskamrater vänt opinionen inom
mitt eget parti utan fått möta hela den övriga riksdagen som motståndare
till en i och för sig riktig konsumtionsbeskattning utgör väl en dokumentation
på hur allvarligt vi ser på den ekonomiska situationen i dag. Nu har vi, som
j ag tillät mig säga avslutningsvis, presenterat en traditionellt balanserad budget,
där de löpande utgifterna täcks av löpande inkomster och där upplåningen,
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som här netto redovisas till l 700 miljoner, motsvaras av räntebärande in
vesteringar. Att de statliga investeringarna upp till l 700 11liljoner även
affärsmässigt är försvarbara vågar j ag hävda.

Nu har jag anledning att komplettera min egen fraInställning lned hänsyn
till bankdirektör Wallenbergs inlägg. Det är riktigt att omsättningsskatten
ger den miljard vi behöver för att få hyfs på budgetproblemet. Herr Wallen
berg frågade i samband med den saken, om vi ändå inte kan räkna med ganska
kraftigt ökade inkomster franlöver. Jo, det tror jag, och vi har i den budget
sonl här presenteras redan diskonterat ökade inkomster. Vi tror oss kunna
räkna med en allmän höjning av skatteunderlaget med ungefär 5 procent, och
vi har tillåtit oss diskontera en produktionsstegring under 1960 som är ungefär
lika stark som den har varit under 1959. Även om jag ar en erkänt k1ronisk
optimist vågar j ag nog inte gå längre än till att räkna med 5 procents ökning
av skatteunderlaget samtidigt som företagarna skall avsätta 1,9 procent av
lönesumman till en allmän tjänstepensionsfond och samtidigt SOln vi tar den
sista timmen av arbetstidsförkortningen ner till 45-timmarsveckan. Detta
betyder ju en ganska kraftig di&kontering av inkomsthöj ningen.

Däremot har jag inte räknat med de lönejusteringar för statstjänarna och
affärsverkens anställda som sannolikt kommer och som måste föranleda en
sämre inkomstredovisning från affärsverken än ,om lönerna är oförändrade.
Statens löneutbetalningar är för närvarande så stora, att - såsom jag brukar
säga för att ge en expressiv bild - en procents lönehöjning för de statsan
ställda med det genomslag i pensionerna en sådan höjning får innebär, att
finansministern måste skaffa fram 50 nya miljoner.

Mot bakgrunden av detta bör det stå klart, att den här budgeten inte är
någon stark budget. Jag tillät mig i ett radioanförande till svenska folket
säga, att budgeten inte är stark men heller inte svag. Jag kan dock i denna
församling av intresserade ekonomer villigt erkänna, att vi nu måste slå vakt
om budgeten och med hjälp av penningpolitiken sätta en spärr mot den
hotande inflationsfaran. Vi har tidigare kanske inte varit i samma beträngda
läge som vi är nu. Man brukar ibland säga, att när vi inte hade någon
överenskommelse om konvertibilitet att ta hänsyn till och inte var så beroende
av utvecklingen i länderna omkring oss, kunde vi utan alltför stora risker
kosta på oss en sådan där liten "hemmalagad" inflation. Det är svårare nu.
Jag kanske också kan tillåta lnig säga, att jag trots allt tal om "mängd
konjunktur" - som ju har blivit standarduttrycket för den situation vi nu
är inne i - skulle bli förvånad, om något absolut prisstopp är att vänta, så
stark som konjunkturutvecklingen ändå är i de stora ledande länderna SåS0111
Amerikas förenta stater, England och Tyskland.

Det kan naturligtvis vara berättigat att säga, att vi borde ha en starkare
budget, en överbalanserad budget i dagens högkonjunktur. Jag vill svara både
bankdirektör Wallenberg och f. riksbankschefen Rooth, att om någon har
fått lida smälek för den tesen, så är det j ag. Jag har ju tidigare försökt
presentera en totalbalanserad budget, som skulle göra att vi inte behövde till
gripa någon upplåning alls och kanske t. o. m. skulle kunna göra en 'mindre
avbetalning på statsskulden, men dessa försök har resulterat i en våldsanl
krigsdans i riksdagen. Budgeten har framstått som en fint smyckad julgran,
som till varj e pris skulle plundras. Finansministern har velat tvångsbeskatta
svenska folket genom att skattefinansiera även sådana statsutgifter som tra
ditionellt finansieras med lånta pengar, har det hetat.
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Nå, i den här församlingen ·av nationalekonolner tycker jag det är alldeles
riktigt att föra fram sådana här synpunkter, men såsom jag tillät mig säga
i min inledning är vi i en sådan situation, att vi måste göra en kompromiss
mellan vad som är strikt ekonomiskt riktigt och vad som är praktiskt politiskt
11löjligt att genomföra. Jag har inte lyckats vinna gehör för den goda tanken
på totalbalansering av budgeten, hur riktig den än må vara. Jag har knappast
lyckats vinna gehör ens för tanken på en strikt budget. Det skall bli intressant
att se nästa vecka, om j ag får någon applåd för den här budgeten därför att
den är jämnt balanserad - jag skulle inte bli förvånad om jag fick höra
att budgeten ger utrymme för vissa extra utflykter.

Herr Wallenberg presenterar problematiken på ett sätt som jag inte har
någonting emot när han talar om att den statliga upplåningen leder till ökad
likviditet i banksystemet. Vi har försökt behärska lusten att låna, men i dagens
läge finns det ingen möjlighet att genomföra den totalbalansering som skulle
befria staten från nödvändigheten att låna pengar. Vi måste låna i stor ut
sträckning och har inte kunnat tillgodose behovet på den långa marknaden,
varför vi nödgats gå till affärsbankerna och ta upp korta lån. Vi har inte
haft någonting annat att göra än att försöka dämpa likviditetsökningen med
hjälp av direkta regleringar, som riksbanken tillämpar. Nu är det i viss
lnån överraskande att höra, att de kreditrestriktioner som riksbanken am
bitiöst och flitigt har arbetat med egentligen har varit slag i luften utan
någon restriktiv verkan. Jag skall lägga det på minnet, eftersom ett helt annat
tal ibland förs till torgs. Nu har jag fått höra, att Enskilda Banken och
'k;anske någon annan bank inte känt av restriktionerna, .men det är min
mycket bestämda uppfattning att andra banker i den brokiga floran av bank
företag har erfarit att både bestämmelserna om utlåningstak och kassareserv
bestämmelserna har haft en påtagligt dämpande effekt.

När det sägs att omsättningsskatten innebär inflationsdynamit därför att
löntagarna vill kompensera sig för alla fördyringar av levnadskostnaderna,
skulle jag vilja svara, att enligt min mångåriga erfarenhet som förhandlings
ledare kan man nog finna argument för att lönerna bör höj as, och våra
fackföreningsledare är j u skickliga att argumentera. Jag tror emellertid inte
att de kommer att hänvisa till omsättningsskatten i och för sig, ty den har
en annan motivering. Vi har kostat på oss åtskilligt som vi genom våra
politiska representanter alla har varit eniga om, och vi måste ha omsättnings
skatten för att kunna betala det. Att kräva kompensation för att de gamla
skall få bättre folkpension är j u inget argument, som biter på skickliga arbets
givardirektörer. Att kräva kompensation för att världen är vrång så att vi
lnåst höj a försvarsutgifterna från 800 milj oner för tio år sedan till över 3
lnilj arder i dag är heller inget argument som imponerar på arbetsgivarnas
förhandlare. Visst kan en skicklig argumentering göra mycket, men i sista
hand är det avgörande ändå hur stort utrymme det finns för lönehöjningar.
På företagarsidan har man att avväga, om man skall betala högre löner eller
ta en konflikt. Om man då kallblodigt bedömer att det är bättre att ta den
högre löneutgiften än att få finna sig i ett produktionsstopp, är det en fri be
dömning, ett resultat aven fri förhandling. Förutsättningen för att det skall
kunna bli löneförhöjningar är naturligtvis att konjunkturen är god. Där ingen
ting finns att ta, där har även kej saren förlorat sin rätt, och om det inte
finns någonting att ta, blir det heller ingenting till löntagarna.

Det kan anföras många argument för en lönehöjning. Ett sådant uppstår
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om de bostadssubventioner, som nu tillämpas, slopas så att vi får en allnlän
hyresstegring på omkring 10 procent. Om det vidtas andra förändringar i
budgeten som i sista hand slår igenom i den enskilde löntagarens utgifter,
kan det också vara argument för kompensation, men i sista hand konlmer
man ändå fram till frågan, vad finns det för utrymlne för höjningar. På
båda sidorna gör man sina bedömningar, och resultatet av de följ ande över
vägandena blir den nya lönen.

Vi politiker lägger oss inte i den proceduren, och jag tror det är en fördel
att inte göra det. Jag är övertygad om att både Bertil Kugelberg och Arne
Gei jer skulle ogilla på det allra högsta om vi politiker kom med pekpinnar
och försökte tala om, hur stor lönehöjningen kan bli i ett visst -läge. Vi
sätter värde på att den fria arbetsmarknaden själv avgör sådana saker. Det
kan naturligtvis föra med sig risker; det kan-Inåhända bli för stora höjningar
någon gång, men just att vi har en fri lönerörelse där parterna sj älva klarar
de viktiga avsnitten är av så stort värde, att vi bör kunna ta vissa risker.
Det kan ju tänkas att en politisk aktivitet på det här ömtåliga området skulle
leda till en effekt som vore rakt motsatt den avsedda. Den här ärade för
samlingen är väl underrättad om att de amerikanska stålarbetarna gick i
konflikt för att få -20 cents höj ning i tinlmen. Det blev ett politiskt ingripande,
som ledde till att de i stället fick 32 cents höj ning.

Jag minns mycket väl att herr Wallenberg i sitt inlägg i fj 01 talade onl
vikten aven förskjutning mellan räntan på långa och på korta krediter.
Herr Wallenberg chockerade oss litet genom att för ett år sedan säga, att
vi borde sänka de korta räntorna. Nu har vi tagit hänsyn till detta råd, och
i den uppgörelse som träffats mellan riksbanken och penninginstituten har
denna grundtanke kommit till uttryck i den nya räntesättningen. Jag tror
också det är riktigt att vi får ett större avstånd mellan priset på långa och på
korta krediter för att vi skall få en förstärkning av kapitalmarknaden.

Jag kan däremot icke dela herr Wallenbergs uppfattning när han diskuterade
budgetens absoluta storlek och slutade med att säga, att man lnåste släppa
fram näringslivet, eftersonl produktionen i annat fall inte kan ökas. Det
resonemanget bygger på vanföreställningen att de samhälleliga investeringarna
är oräntabla och affärsmässigt sett dåliga. Låt oss se på kapitalbudgeten!
Staten skulle t. ex. kunna uppträda ännu mera affärsmässigt och höj a taxorna
på elkraft; jag är inte säker på att industrins företrädare skulle vara kon
sekventa och applådera en sådan åtgärd när de i sin egenskap av för
brukare av elektrisk kraft skall se till att debet och kredit går ihop. Det är
möjligt att televerket affärsmässigt skulle kunna ta ut högre taxor. En privat
företagare som hade hand om SJ skulle säkerligen göra bättre business av
j ärnvägarna genom att lägga ned en rad oräntabla banor, bl. a. Inlandsbanan,
80m kostar åtskilliga tiotal milj oner i driftförluster, men staten kan icke
lägga ett sådant rent affärslnässigt betraktelsesätt på sin verksamhet. Folk
måste kunna förflytta sig från en ort till en annan, och försvarspolitiska och
många andra skäl är inmängda i problemet. Därför tvingar vi SJ att på
vissa bandelar driva en trafik som för närvarande innebär en ekonomisk
belastning av sammanlagt ett par hundra miljoner per år.

Jag vill också understryka att en del av de investeringar som staten har
tagit på sig - de må gälla -transporter och vägar, eller utbildning vid skolor,
universitet och tekniska utbildningsanstalter - är dåligt räntabla investeringar,
sedda från statens synpunkt, lnen utomordentligt räntabla, sedda från närings-
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livets och samhällets synpunkt. Jag tycker att näringslivet bör vara tacksamt
för att samhällskollektivet tar på sig de här nödvändiga men affärsmässigt
sett dåliga investeringarna, eftersom de utgör underlaget för att näringslivet
kan redovisa bättre avkastning på sina investeringar.

Jag kOlnmer så till ytterligare en punkt där jag kan instämma med bank
direktör Wallenberg - det gäller sparpremierna. Jag är ,den förste att er
känna, att införandet av dem var ett misstag. Vi gjorde ett försök - och
man bör inte vara rädd för att göra försök - men redan efter något år
kunde vi konstatera, att insättningarna på premiesparkonto i stort sett endast
innebar en överflyttning av ett sparande som ändå framkommit, varför state~

betalar premier alldeles i onödan. Nu vet vi det, och jag kan lugna alla
åhörare med att vi inte konuner att fortsätta med någonting sådant. Om det
finns en något underfundig argumentation i finansplanen på den punkten,
så ligger där bakom den tanken, att det kanhända inte är nödvändigt att
släppa ut 120 IniIjoner i sparpremier till ökad konsumtion - riksgälds
kontoret kanske kan lägga upp något lån som är så attraktivt, att de som
skall få ut pengarna köper obligationer i stället för en Volkswagen eller Volvo.
Jag vet inte hur vi kommer att lyckas med detta, men jag tycker ändå det
är värt ett försök att' transformera den här utgiften, som väl i annat fall
går till ökad konsumtion, till någon fornl av nytt sparande. Någonting annat
lnenarvi inte. Vi kommer inte att upprepa detta försök att stimulera sparan
det som sparpremierna innefattar.

Bakom bankdirektör Wallenbergs inlägg låg den uppfattningen, att man
bör vara försiktigare lned den progressiva inkomstskatten och med för
mögenhetsskatten för att skapa möjligheter, för ökad kapitalbildning. Det var
nog riktigare förr i världen, när kapitalbildningen var en uppgift för ett
fåtal, men så är det inte i dag. Tack vare den allnlänna standardhöjningen
är det nu oändligt många fler människor än förr som har en praktisk möjlig
het att bidra till kapitalbildningen. Vi har vid en revision av direktbeskatt
ningen så långt som möjligheterna lnedgav åstadkommit en lindring av pro
gressiviteten j ust i de inkomstlägen där de stora breda grupperna av yrkes
arbetare och t j änstemän befinner sig. När det gäller förmögenheterna utgår
ingen skatt på belopp under 80 000 kronor, och det är ju ändå en relativt
liten andel av svenska folket som har en förmögenhet på minst 80 000 kronor.
I varj e fall då det gäller den oj ämförligt största delen av Sveriges medborgare
utgör förmögenhetsbeskattningen inget som helst hinder för ett ambitiöst
sparande.

Herr Rooths anlnärkningar om budgetbalansen har jag väl redan besvarat
i min replik till herr Wallenberg.

Sedan talade herr Rooth Oln regeringens lj umma inställning till besparings
utredningens förslag. Nu vill jag först och främst klara upp ett grundläggande
begrepp. Besparingsutredningen arbetade som alla andra sakkunnigutredningar,
och jag försäkrar att de politiska partierna inte hade delegerat sin rätt
att slutgiltigt pröva frågorna till sina representanter i utredningen. Nu lade
besparingsutredningen fralTI ett försl~g, som för' budgetåret 1960/61 skulle
ha inneburit en ,reduktion av statsutgifterna med 120 miljoner kronor. Sam
tidigt redovisade utredningen perspektiven för den statsfinansiella utvecklingen
enligt vilka - utredningen hade myndigheternas förslag och experternas
prognoser att falla tillbaka på - upplåningen för detta år tenderade mot 4
milj arder. När besparingsutredningens betänkande offentliggj ordes, uppstämdes
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en högröstad presskör: Nu är alla sorger ur världen, nu kan Sträng. stoppa
sin omsättningsskatt i en säck och knyta till. Jag vill erinra om att j ag redan
i januari 1959 hade annonserat, att statens budget måste förstärkas med
bortåt en milj ard, och med all respekt för besparingsutredningen, som har
gjort ett gott och energiskt arbete, måste jag säga att dess förslag inte kan
utgöra ett alternativ till den skattehöjning som vi blev tvingade att bjuda
svenska folket om vi skulle ha en rimlig chans att få balans i statens budget.

Man kanske kan säga att regeringen borde mera helhjärtat ha slutit upp
kring besparingsutredningens förslag - det var herr Rooths uppfattning. Läser
lnan de tusentals sidorna i de olika huvudtitlarna skall man emellertid finna
at~ vartenda förslag, som besparingsutredningen har levererat, är upptaget,
bedömt och redovisat. I många fall föreslås fortsatta utredningar - i de flesta
fall hade besparingsutredningen just begärt utredningar, - eftersom den inte
kunde ta ställning så hastigt och lustigt. I vissa andra fall - det gäller bo
stadspolitiken och skatteersättningen till kommunerna - blev den politiska
bedömningen i kanslihuset en annan än bedömningen inom besparingsutred.
ningen. I riksdagen har i varj e fall ett. parti desavouerat sin representant i
besparingsutredningen på en viktig punkt, som gäller en starkt kostnads
krävande post. Det är därför kanske inte så uppseendeväckande att det vid
den politiska bedömningen uppstår vissa meningsskilj aktigheter mellan de
sakkunniga och de i sista hand ansvariga politiska instanserna.

I stort sett var f. riksbankschefen inne på samma tankegångar som bank·
direktör Wallenberg anförde, och jag gör mig skyldig till upprepningar om
jag punkt för punkt bemöter dem igen. Herr Rooth säger att man vill ta ut
lönehöjningar som är större än produktivitetsökningen. Jag har väl förklarat
min inställning när j ag sagt, att' detta är ett avsnitt som arbetsmarknads
parterna, även om det innebär vissa risker, får klara själva utan politiska in·
gripanden.

Jag har antecknat en fråga av herr Rooth: Har alla statsutgifterna varit
nödvändiga? Den frågan kan vem som helst ställa sig, men jag tror att det
blir svårt att göra några besparingar så som budgeten nu är serverad. Det
finns ett parti som kommer att attackera barnbidragen, förebärande att de
är ett socialt bidrag, som nu kan prövas från andra synpunkter än för tolv
år sedan, eftersom levnadsstandarden har stigit sedan dess. Jag tror emellertid
inte jag spår fel om jag säger, att 80 procent av riksdagens ledamöter inte
accepterar den argumentationen, utan betraktar barnbidragen som ett medel
att åstadkomma rättvis fördelning av skattebördan mellan barnfamilj er och
andra. Andra komlner säkerligen att skjuta in sig på andra punkter. Vilket
resultatet blir vet vi inte, Iuen jag kan försäkra att regeringen kommer att
kämpa för sin linje.

Visst kan man ogilla statens upplåningsmetoder men om det kapital som
finns disponibelt för utlåning på kapitalmarknaden - jag talar här inte om
företagens sj älvfinansiering via vinstmedel och avskrivningar - skall för
delas mellan kommuner och bostadsbyggande institutioner och om ett eller
annat industriföretag, en eller annan fartygskreditkassa och ett eller annat
privat kraftverk skall släppas in på obligationsmarknaden, finns det ingen
annan möjlighet än att anlita banksystemet och den korta marknaden, såvida
man icke kan vinna gehör för förslag om en totalbalansering, som gör den
statliga upplåningen överflödig. Nu bör man också tänka på att när staten
lånar exempelvis l 700 miljoner för en utbyggnad av de statliga investeringarna,
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eller för bostäder, förstärks också statens förmögenhetsställning. Jag tycker det
är ganska god korrespondens mellan statsskuldens trend och den statliga
förmögenhetsställningens trend. Dessutom är, såsom jag tillät mig säga, av·
kastningen från statens kapitalfonder tillräcklig för att täcka räntan på alla
statslånen, och det kan väl vara ett uttryck för att affären även privatekonomiskt
sett är relativt hygglig.

Bankdirektör J. Wallenberg: En del uttalanden av finansministern föran
leder mig att begära ordet igen.

Jag måtte ha uttryckt mig mycket illa när jag talade om penningpolitiken.
När j ag säger att kreditrestriktionerna inte har någon betydelse, tror finans.
ministern att j ag därmed vill göra gällande att de inte har drabbat Stockholms
Enskilda Bank, och han tillägger, att eftersom andra banker drabbats, så
har kreditrestriktionerna en viss betydelse. Jag uttryckte mig betydligt mera
allmänt än herr Sträng ville göra gå1lande; jag sade att i det läge som
uppstått till följ d av statens upplåningspolitik och den därav föranledda stora
ökningen av likviditeten och bankinlåningen har restriktionerna icke betytt
någonting. I ett annat läge kan det visa sig att t. ex. 45 procents likviditet
är en alldeles för tung börda. Hela uttalandet måste ses i samband med den
penningpolitik eller finanspolitik som herr Sträng ht:\r gjort sig till målsman
för.

Jag tycker att herr Strängs sista uttalande var rent skrämmande. Herr
Sträng sade att om man behöver ett visst belopp' och inte kan få pengarna
på kapitalmarknaden, måste man låna hos bankern:a, försåvitt man inte total
balanserar budgeten. Detta visar att herr Sträng tydligen är beredd att accep
tera inflation, bara han kan finansiera de utgifter som aven eller annan
anledning anses önskvärda. Det är väl alltid så att önskningarna str,äcker sig
längre än möjligheterna att tillfredsställa dem. Vad jag vill är att vi skall
rätta munnen efter matsäcken, inte att vi skall försöka inbilla oss sj älva att
vi med konstlade medel kan åstadkomma mer än det finns plats för.

Nog innebär det en snedvridning av mina uttalanden, när herr Sträng
frågade: Varför skall jag lämna plats åt industrien? Den fortsatta argumen
teringen utformades som om alla de investeringar som här har nämnts var
nödvändiga. Om j ag nu skulle snedvrida herr Strängs uttalande, skulle j ag
dra den slutsatsen att herr Sträng tycker det är onödigt att industrien får
pengar. I så fall vill jag fråga: Hur skall då produktiviteten kunna 'utvecklas?
Jag sade ingenting annat än att vi måste släppa fram industrien också; jag
sade inte att andra ändamål inte måste tillgodoses. Jag har fullt klart för ,mig
att det fordras ökade investeringar i de statliga affärsdrivande verken och
även sociala investeringar. Vad vi här stöter på är ett avvägningsproblem,
där det fortfarande gäller att rätta munnen efter matsäcken.

Jag tog upp frågan om sparpremierna och sade att det finns bättre sätt
att uppmuntra sparandet. Jag tycker man inte skall bestraffa sparandet så
att spararen inte får någon glädje av sitt sparande. Detta byggde herr Sträng
ut till en betraktelse om progressiv beskattning. Det är ett ämne som jag
alltid har undvikit för att ingen skall tro att j ag talar i egen sak, men eftersom
finansministern bragt frågan på tal vill jag säga så mycket, att progressiv be
skattning av löneinkomster som t. ex. en statsrådslön enligt min mening egent
ligen är felaktig. Ett statsråd har högre lön än en grovarbetare därför att
han har ett mera krävande arbete som även medför större utgifter etc. Då
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bör inte s~aten genom en progressiv beskattning ta tillbaka en del" av den
lön man anser att ett statsråd sakligt sett skall ha. Jag har däremot ingenting
emot en lämplig progressiv beskattning för större inkomster.

Beträffande lönefrågan tror jag visst att omsättningsskatten ej kommer
att anföras som motiv för en löneökning, men nog tror jag att fackförening
arna kommer att försök få största möjliga löneökning och att även arbets
givarna kommer att se saken ur sin synpunkt på frågan. Onl finansministern
genom sin finanspolitik - låt oss kalla det så - skapar riklig penningtillgång
med ökad efterfrågan på varor, så blir det möjligt för arbetsgivarna att vältra
över på konsumenterna den löneökning som arbetarna begär, varigenom mot
ståndet mot löneökningar minskar. Därför tror jag inte att finansministern
bör ta så lätt på denna fråga. Regeringen är j u också arbetsgivare, och när
staten uppträder som arbetsgivare bör den vid förhandlingarna föra fram
de argument som herr Sträng har anfört här och i statsverkspropositionen.

F. riksbankschefen I. Rooth: Jag vill bara rätta ett litet missförstånd. Det
förefaller mig som om finansministern trodde att jag hade sagt, att alterna·
tivet till den budget som nu är framlagd skulle vara en totalbalanserad budget.
Det har "'aldrig flugit genonl lnin hj ärna att vi ens tidigare skulle kunna ge
oss in på en totalbalansering av budgeten. Vad jag drömmer om är att den
upplåning staten måste göra kan tillgodoses på kapitalmarknaden, samtidigt
som det ändå finns pengar på kapitalmarknaden för industriernas, kommu
nernas och kraftverkens absolut nödvändiga investeringar, plus byggnadsverk.
samheten. Att allt inte går att genomföra i nuvarande omfattning är alldeles
klart, och jag skulle tro att både byggandet och statens verksanlhet måste
skäras ned. Jag har klart för mig att detta inte kan åstadkommas från i dag
till i morgon, men vad svenska folket drömmer om är att den linje som har
följts de senaste åren skall överges.

Statsrådet G. Sträng: Det är många intressanta ting som konlmer fram i
en sådan här debatt. Nu fick jag det beskedet av herr Wallenberg, att ingen
bank har behövt avvisa något lån.

(Bankdirektör J. Wallenberg: Nej, jag sade att om en kund fått nej på
ett håll, är det inget bevis för att han inte fått sitt lån. Han har kunnat gå
till en annan bank eller vända sig till den grå marknaden. Nog har han
kunnat få sina pengar, om han varit det mi~sta uppfinningsrik.)

Det här uttalandet av herr Wallenberg är mycket värdefullt för mig. Jag
tvingas en gång om året föra en diskussion i riksdagen om kassareservsreg
lerna, och i den debatten stämmer argumentationen inte med vad herr Wallen
berg säger här, utan där sägs det att de överenskommelser om kassareservs
regler och kvotbestämmelser som riksbanken, med en lagstiftning i bak
grunden, träffar med affärsbankerna är till stort besvär för bankerna.

Jag har naturligtvis inte sagt att man är beredd att acceptera vilken in
flation som helst. Jag tror emellertid att jag inte" gjorde herr Jacob Wallen
berg förskräckt när j ag slutade mitt förra inlägg med att säga, att kapital.
nlarknaden är begränsad men att vi har bestämt oss för vissa utgifter som
är nödvändiga att klara helt enkelt därför att riksdagen fastställt dem och
att det inte finns någon annan lösning än att vända sig till den korta mark
naden. Sedan får vi försöka hålla den i styr så att man inte där släpper
fram någon inflationsstimulans.
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Vad är alternativet? Om j ag fattade herr Wallenberg rätt en så kraftig
höjning av räntan på långa lån att man, som herr Wallenberg tycks tro,
stimulerar människorna till extra sparansträngningar, d. v. s. till att krynlpa
sin nuvarande konsumtion. Jag är emellertid ytterst tveksam inför den filosofin
och tror att den inte stämmer med verkligheten. Vi lever i ett samhälle där
det finns mycket att köpa, och man väljer i stor utsträckning att konsulnera.
- Se på bilismens explosionsartade ansvällning i vårt land eller på televisio
nens frammarsch! Det är roligare att åka bil eller att titta på television än
att sätta pengar på en sparbanksbok. Svenska folket har ett sådant beteende- .
mönster, och man lockar det inte till extra sparande med vare sig 6 eller 7
eller 8 procent på insättningsräkningarna, om jag nu med någon överdrift
anger min mening. Småfolkets sparande bestäms sällan av avkastningen på
pengarna; då det finns så många otillfredsställda konsumtionsbehov att till
godose. Jag vet inte hur vi skall kunna åstadkomma en radikal omfördelning
av pengarna lnellan den korta och den långa lnarknaden. Jag tror inte vi
kommer att tåla den ränta som skulle behövas - jag tror för övrigt inte
att ens en astronomisk ränta skulle ge det resultat man efterlyser.

Hur skulle vi kunna få en produktionsutveckling - kanske bankdirektör
Wallenberg frågar - om vi inte ser till att den enskilda sektorn får sitt?
Jag tror att den enskilda sektorn får sitt. Produktionen i det här landet ökade
4,5 procent under 1959 och komlner förmodligen att öka med samma procent
sats under 1960. Ser vi tillbaka över en längre tidsperiod, skäms inte heller
de svenska företagarna för sig vid en internationell jämförelse. Det gläder
mig naturligtvis att herr Wallenberg så där oreserverat säger, att han icke
attackerar de statliga investeringarna, bara säger att även den privata företag.
samheten måste få sitt. Jag är van vid argumentet, att vi måste krympa de
offentliga investeringarna, och det var väl det som gjorde att jag drog en
något felaktig slutsats av herr Wallenbergs inlägg.

I debatten om vårt lands skattesystem uppträder förmögenhetsbeskattningen
och den progressiva inkomstbeskattningen som tvillingbarn. Vi har en pro
gressiv beskattning därför att vi vill använda skatteinstrumentet till en viss
omfördelning. Vi behöver pengar till statsverksamheten och anser att skatterna
bör läggas ut med hänsyn till bärkraft. Jag är naturligtvis tacksam för att
herr Jacob Wallenberg är så förstående när en statsrådslön drabbas av
progressiviteten; för hans egen del har progressiviteten ingen relevans längre,
eftersom han för längesedan kommit in under 80-procentregeln.

Var så säker på att staten genom civildepartementet och dess chef på
samma sätt som övriga arbetsgivare energiskt hävdar sparsamhetsintresset
vid de förhandlingar som nu går av stapeln! Jag vill ge herr Rooth rådet
att tala nled tj änste:r;nannaorganisationerna - de har sannerligen inte den
uppfattningen, att staten är särskilt släpphänt i lönerörelserna i jämförelse
med den privata sektorns arbetsgivare. Nu har det emellertid utbildat sig ett
system på lönepolitikens område som innebär att den privata sektorn skall gå
först. Inte förrän man kan avläsa resultatet av den privata sektorns lönerörelse
tar man upp en allvarlig diskussion med tjänstemannaorganisationerna. Den
allmänna marknadens lönehöjningar, kompensation för eftersläpning i för
hållande till den privata sektorn på grund av löneglidning och annat, är
resultatet som icke kan avläsas förrän Landsorganisationen och Arbetsgivare
föreningen har träffat uppgörelse. Därför kommer den offentliga sektorn, så·
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som den representeras av staten, med nödvändighet i efterhand vid ·löneför
handlingar.

Ordföranden: Jag förklarar debatten avslutad.
Innan vi skiljs åt ber jag att få rikta ett tack till herr statsrådet

för att han velat komma hit. Man kan beklaga att det inte varit fler
som velat uppträda i debatten, men statsrådet kan ta det som en
komplimang för sin skicklighet att endast ärrade kämpar har vågat
sig på en dust med honom i kväll. Jag tackar också de båda övriga
deltagarna i aftonens diskussion.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 8 ap~il 1960

Ordförande: Direktör H a l v d a n Å s t r a n d

Marknadsbearbetning och marknadsanpassning
Med särskild hänsyn till få säljare och få köpare:

strukturrationalisering och spelregler

Professor Folke Kristensson:

Det är ganska intressant, att man i denna anrika förening, som
jag på grund av min utbildning har nöjet tillhöra, gärna diskuterar
sådana frågor som konjunkturer och inflation och litet welfare econo
mics, men spörsmålet hur samhället och dess ekonomiska liv kan
komma att se ut och vilken inverkan detta kan ha på den ekonomiska
politiken diskuterar vi inte så ofta och gärna. Det är tydligen litet
för långsiktiga saker.

Vad jag i dag skall försöka - observera försöka - mig på, är
att på svaga statistiska grunder skissera hur vårt ekonomiska liv fun
gerar med särskild hänsyn tagen till marknadens struktur och dirige
ring - och hur jag tror att marknadssituationen i stort kommer att
utvecklas samt vad detta kan ha för betydelse för de spelregler som
ingår i vår ekonomiska politik och som förvisso påverkar också före
tagen i detta land.

Såvitt jag förstår är det en hel rad faktorer som kan spela in, när
vi försöker att bli mera effektiva här i landet, alltså effektiva i den
meningen att vi producerar mycket och producerar sådant som all
mänheten vill ha. Jag har valt fyra faktorer, fyra teser, som jag skall
be att med några ord få skissera för att göra utgångsläget klart.

Min första tes är att skiftningarna i efterfrågans inriktning från
år till år kommer att bli allt större och allt mera oberäkneliga. När
levnadsstandarden stiger, så får vi en allt större andel av efterfrågan
på sådana ting, som man mycket väl kan avstå ifrån om man så vill,
utan att man märker någon större, i varje fall objektiv skillnad i sin
standard.

Detta gäller också industrin, när man köper en mängd nya för
nödenheter och apparater. Jag tänker t. ex. på utvecklingen på elek·
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tronikens och transportens områden. Man framställer och använder
sig aven mängd saker och ting, som visserligen är bra att ha' i en in
dustriell rörelse, men som förvisso inte är så alldeles nödvändiga i så
måtto att man mycket väl kan vänta ett år med att anskaffa de där
maskinerna och apparaterna. Det skulle i stort sett inte spela någon
större roll.

Om vi då ser på vad detta kvantitativt sett kan betyda för svenskt
näringsliv i dag, så kan vi bara gå till de siffror som finns tillgängliga
- ehuru de är ungefärliga - om efterfrågan på sådana varor som
man kan skaffa sig eller låta bli att köpa ett visst år, utan att det
spelar så stor roll. Går vi då först till konsumtionssidan, så finner vi
att konsumtionen i fjol av varor, med förhållandevis lång livslängd,
uppgick till ungefär 500 kronor per invånare och år. Då har jag inte
tagit med bilarna. Med dessa blir det omkring 200 kronor till, alltså
600 il 700 kronor per invånare och år.

Och räknar jag sedan också in utlandsresor - de semesterresor
till Mallorca och annorstädes, som det står så mycket annonser om i
tidningarna, men som man ju kan företa eller låta bli utan att det
märks så mycket - så får vi lägga till ytterligare en hundralapp.
Då är vi uppe i 800 kronor per invånare och år för sådana konsu
mentkapitalvaror och tjänster, som ännu för tio år sedan betydde litet,
och som är av det slaget att man mycket väl kan avstå från dem vid
viss tidpunkt, om man vill. Dessa 800 kronor betyder, mycket unge
färligt, en femtedel av de totala utgifterna för konsumtion här i lan
det, allt räknat i fjolårets penningvärde.

Nå, kanske någon säger, är det nu något märkvärdigt med detta?
Ja, det är det på lång sikt. Ty lång fysisk livslängd hos en vara inne
bär, att om man en gång anskaffat varan, så kan man låta bli att byta
den för lång tid framöver, och då påverkar köp eller icke köp kon
sumentens standard ännu mindre. Den angivna sUI!1man 800 kronor
per år och invånare betyder fem a sex miljarder om året för hela
landet.' Och en skiftning i efterfrågan inom den sektorn betyder givet
vis oerhört mycket för vår sysselsättning och vår ekonomi över hu
vud taget. Men ännu farligare är det naturligtvis, om denna totala
efterfrågan inte bara skiftar fram och tillbaka utan även förändras
väsentligt till sin totala kvantitet, t. ex. på grund av· fÖTväntan om
ändrade priser.

Men låt oss sedan också räkna med sådana varor, som vi kan kalla
för industriella förnödenheter, och för vilka samma sak kan gälla
som i det föregående. Där kommer vi till ännu större tal. Och slut
satsen där blir, att utvecklingen inom den sektorn - som vi givetvis
i och för sig anser mycket önskvärd - gör att vi får ytterligare labi-
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litet i efterfrågan. Detta ,'betyder att arbetet med att anpassa produk
tionen och importen av dessa varor - elektronmaskiner och vad· det
nu kan vara - blir mycket svårt och kräver mycket stora resurser,
när skiftningar i efterfrågan sätter in.

Min andra tes är att vår produktion, bl. a. tack vare våra duktiga
tekniker, håller på att bli allt större, men också på många områden
- givetvis inte på alla·- stelare. Automatikens avigsida är ofta att
det blir svårare att ändra ell given produktionsinriktning. Vi bygger,
i dag mycket stora fabriker, där man i stort sett bara skall tillverka
en kvalitet. Och onl efterfrågan sedan växlar, så att en annan kvalitet
blir mera i ropet, så har man mycket svårt för att ställa om produk
tionen. Ibland är detta f. ö. helt omöjligt.

Men vår produktionsapparat, och delvis också distributionsappara
ten, är också känslig för svängningar på annat sätt, nämligen på
grulld av de allt högre fasta kostnaderna. Detta jämte den på' många
håll av olika skäl ganska dåliga likviditeten gör att många företag 1111
på ett helt annat sätt än för 10-.20 år sedan är beroende av ett högt
kapacitetsutnyttjande. Och detta innebär att företagell i dag är myc
ket lnera angelägna om att vidta sådana åtgärder som håller efter
'frågan uppe på ptodukterna än d~ var för ett eller annat decennium
sedan. Marknadsbearbetningen har därför från företagens synpunkt
fått en helt annat betydelse i våra dagar, alldeles oavsett att efterfrå
gan enligt mina teser i dag svänger mera.

Min tredje tes, som kanske är den för den ekonomiska politiken
väsentligaste, är den att 11tvecklingen går 'mot allt större beslutsen
heter. Företagen på produktionssidan såväl som på distributionssidan
blir efter hand större och färre. Detta beror givetvis först och främst
på att det rent tekniskt-organisatoriskt inom lnånga områden har bli-

, vit Dlera lönande med stora enheter. Men det beror också på att or
ganisationsläran har utvecklats på sådant sätt, att själva organisa
tionell för de nlycket stora enheterna inte längre representerar samnla
stora svårigheter som den gjorde för bara ett litet antal år sedan. Den
förut trånga sektorn "organisatioll" är med andra ord mindre trång
i dag. I varje fall är detta min tes.

Men vi har också en annan orsak till att beslutsenheterna blir allt
större. Det är den ur vissa synpunkter synnerligen diskutabla· kredit
marknad och företagsbeskattning vi har här i landet. Jag skall dock
avhålla mig från att gå djupare in. i det ämnet, fastän det är mycket
frestande att göra det. Jag konstaterar bara, att om någon i dag be
höver starta en ny produktions- eller distributionsaktivitet inom ett
redan bestående företag, så. kan han de facto göra det med ett kapital,
som bara är hälften eller t. o. ID. fjärdedelen så stort som behövs för
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att starta ett helt nytt företag av precis samma storlek och med sam
ma verksamhetsinriktning.

Vi tänker oss att man i ett företag i stället för att redovisa och dela
ut vinsten på kort sikt använder pengarna till att starta en ny verksam
het inom företaget. Då kostar det låt oss säga en miljon kronor. Men
om företaget i stället delar ut vinsten till aktieägarna, och de i sin tur
investerar pengarna i en helt nyanläggning med sam-ma kapacitet,
så krävs det härför tre-fyra miljoner kronor. Det där sammanhänger
med skattesystemet, och konsekvenserna är som synes av betydande
storleksordning.

Den tredje orsaken till de stora enheterna, som många talar onl
men just ingen vet Ilågot om, är "direktörernas revolution." Anställda
direktörer anses tycka att det är roligt att företaget växer och blir
större. Jag nämner bara denna önskan och strävan, jag pretenderar
inte på att mäta effekten av den.

Min fjärde tes är den, att orsaken till att vi nu går mot allt större
enheter och allt färre enheter, med alla de besvär som därmed sam
manhänger, är att produktivitetstillväxten sker med olika hastighet
inom olika sektorer i den svenska, och f. ö. också i hela den väster
ländska, ekonomin. Industrins produktivitetstillväxt sker sålunda
snabbare än effektivitetstillväxten inonl distribution och förvaltning.
Detta för på längre sikt till en utveckling mot större enheter även
inom distributions- och förvaltningsleden.

Varför det?
Jo, därför att man inte på längre sikt sett kan tänka sig att man

har en lönenivå för industrin och en annan och lägre för distributioll
och förvaltning. Det behövs kvalificerad arbetskraft på alla poster,
och det förhållandet att produktiviteten stiger snabbare inom en sek
tor kan inte rimligen motivera en högre lönesättning där på lång
sikt. Därför måste den snabbare utvecklingen inom industrin och dell
därav följande högre lönenivån komma att smitta av sig på distribu
tion och förvaltning, så att man på dessa områden får en större löne
stegring än som svarar mot produktivitetstillväxten. Och om vi då
skall ha balans i hela systemet, så måste givetvis industrin på längre
sikt få en lägre lönestegring än som svarar mot dess produktivitets
stegring, ty annars blir det inflation.

Om detta är riktigt, så kommer strukturen av distributionsappara
tenatt förändras, därför att arbetskostnaderna relativt sett växer
"för snabbt", och detta gynnar utvecklingen mot storföretag, ty det
är lättare att mekanisera distribution (och kanske också förvaltning)
vid stordrift, precis som i industrin.

Låt oss nu anta att mina fyra teser överensstämmer någorlunda
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med verkligheten. (Vi kan ju träffas igen om 20 år och kontrollera
den saken.) Vad är då vårt stora problem, när det gäller att komma
fram till en hygglig syntes mellan å ena sidan produktionsproblemen
och å andra sidan efterfrågeproblemen? Ja, såvitt jag förstår är vårt
största problem i detta sammanhang att klara koordinationen mellan
produktion och efterfrågan, sanltidigt som vi har kvar en viss hand
lingsfrihet hos de bestående företagen. Jag skall i största korthet
beröra dessa frågor i det följande.

Det finns olika slags spelregler, som gäller för alla företag här i
landet - och för alla västerländska företag också för övrigt. Dessa
regler är av två slag, dels sådana som inte grundar sig på gällande
lagstiftning eller andra offentliga beslut, och dels själva lagarna på
hithörande område. Den första typen kallar jag för kommersiella kon
ventioner. Dit hör att man vid kalkyleringen skall kunna räkna i pro
cent, vilket har stor betydelse för avvägningen mellan stora och små
konsument- och industrivaror. De stora varorna kräver ett mycket
stort belopp per enhet, och varje sådan enhet belastar därför före
taget hårdare än vad den skulle göra, om man inte räknade i pro
cent. Vidare har man inom industrin ofta en annan kommersiell kon
vention, nämligen den att det inte är "bra" att sälja under självkost
naderna. Den tredje konventionen är, att omsättningsminskning inte
är "bra", även om den i ett visst läge kan öka vinsten - vilket den
faktiskt kan göra. Den fjärde konventionen slutligen är, att det inte
är "bra" med en minskad marknadsandel.

Dessa fyra konventioner har såvitt jag förstår den effekten, att
man på många områden får en större stelhet i handlandet än vad man
skulle ha fått om man inte hade dem. Men det kan också hända att
vissa av de faror som finns på grund av bristande stabilitet blir
mindre tack vare dessa konventioner. Om alla är övertygade om att
man t. ex. inte skall sälja under självkostnadspriset, så får mall auto
matiskt en betydande grad av stabilitet.

Sedan har vi de så att säga offentliga spelreglerna. Där är det
främst de lagar och bestämmelser som finns om näringsfriheten som
är av betydelse. Sålunda är det enligt gällande lagstiftning inte till
låtet för ett företag att vidta någon åtgärd, som kan inverka skadligt
på prisbildningen, effektiviteten eller verkningsförmågan i närings
livet eller på annan näringsutövares handlingsmöjligheter (i vissa
fall). Personligen tycker jag att vår lagstiftning på detta område är
mycket svår att tillämpa, och jag är mycket tveksam om huruvida
lagstiftningen där verkligen leder till en effektivare struktur. De kri
terier som finns - att det inte är "bra" att göra någonting som ten
derar att höja priserna eller sänka effektiviteten eller inkräkta på an-
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nan näringsutövares frihet - går ofta stick i stäv mot varandra. Detta
är f. ö. en gammal erfarenhet i näringsfrihetsrådet, som jag en gång
tillhörde.

Men, och det vill jag understryka, hur man bedömer verkan av
dessa tre kriterier - och framför allt då verkningsförmågan och in-o
trånget på annans näringsutövlling - kan ha en nlycket stor .bety
delse för utvecklingell av hela ·vår ekonomiska struktur. Det förefaller
vara en felsyn, om man säger att detta bara· är litet. skum på ytan, SOIU

inte har så stor betydelse. Jag kan här ta ett exempel som har disku
terats mycket, nämligen vettigheten för ett företag att låta bli att sälja.

Det har aldrig ifrågasatts att ett företag inte skall få låta hli att
köpa. Den saken anses fullständigt klar. Men det ifrågasättes ofta
Oln ett företag skall få underlåta att ·sälja. Företaget självt får inte be
stämma den saken. Men den 11tveckling vi haft inom distriblltionen
visar enligt min mening att de stora effektivitetsvinsterna har gjorts,
när ett företag haft förstånd att välja sina kunder, att med andra ord
lItöva något slag av selektiv försäljning. Det har alldeles ostridigt varit
våra stora block inom distributionen som. drivit utvecklingen framåt.
Likaså har dessa stora block drivit fram stora delar av industrin, där
för att de är stora köpare och har folk som känner till varor och
marknader och som köpare därför har påverkat utvecklingen inonl
industrin ocll av inlporten. Inte överallt, givetvis, men på många om
råden. Det besvärliga är bara, att så länge dessa stora block slåss in~

hördes, och så länge de har möjligheter att förvärva nya och större
andelar av dell totala marknaden, så leder detta sannolikt samtidigt
till ökad effektivitet. Men när den fria sektorn - alltså den del som
inte omfattas av dessa block - tar slut, vad händer då? Jo, då finns
det goda företagsekonomiska skäl för att blocken i det läget blir
mycket mindre intresserade att slåss med varandra. Det skulle de ju
i stort sett bara förlora pengar på. Det betyder nämligen nästan alltid
förluster, om man med "att slåss" menar att ta från varandra, alltså
inte från någon tredje part.

Och hur skall då företagen reagera i ett läge, där dct finns få säl
jare, kanske totalt bara tre-fyra stycken, och lika få köpare av någon
betydelse? Ja, låt mig här på tavlan försöka skissera vad man kall
göra åt den saken.

S S S
K K K

Låt oss se vad det för de tre säljarföretagen S spelar för roll
att ha ett litet antal kunder K . Jag vill emellertid understryka,
att när jag här talar om en "kund", så betyder det inte att det är en
jllridisk person, inte ens en koncern. Det betyder endast att man inom
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blocket har sina medleminar så samll1ansvetsade, att de på väsentliga
punkter fattar enhetliga beslut om försäljning, inköp osv. Det kan
sålunda vara fråga om en kombination av fornlellt fristående företag,
som i här relevanta hänseendell utgör en beslutsenhet.

Vad har dessa tre säljare, som dominerar marknaden och bara har
tre kunder att räkna med - vilka i sin tur dOlninerar inköpssidan 
för möjligheter att manövrera?

Givetvis vill de på allt sätt försöka stärka sin förhandlingsposition
gentemot det lilla antalet köpare, ty ett bortfall aven stor köpare har·
självfallet mycket stor betydelse för kapacitetsutnyttjandet och där
lned för ekonomin. Det vanliga är då att säljarna försöker påverka
storkllnderna, och de åtgärder av typen marknadsbearbetning som i
det syftet vidtages här i landet är också i stor utsträckning betingade
av att säljarna vill få ett visst grepp om ku.nderna. Det är det väsent
liga. Men mån stöter på stora svårigheter, när det för säljarna gäller
att utöva ett tillräckligt starkt· tryck på så att säga "kundernas kllll
der", så att dessa uppför sig så sonl säljarna vill. Detta beror framför
allt på att den totala informations- och propagandakapaciteten här i
landet är begränsad. Om vi ser på en viss bransch, så kan det mycket
väl hända att i en viss bransch den totala annonsytan eller i förekonl
Inande fall den totala TV-tiden inte räcker till för alla. De som kan
lägga beslag på eller köpa upp TV-tiden eller annonsutrymmet får
därför ett kraftigt övertag. De andra har mycket svårt att hänga lned.
Köparnas förmåga att absorbera propagandan är också - SOln väl
är - begränsad.

Man kan se intressanta exempel på dessa speciella svårigheter ute
på den europeiska stornlarknaden. Många företag, t. ex. inom EFTA·
gruppen, vill komma in på de nya marknaderna, men härför är de
beroende av propagandamedel. De får då ställa sig i kön, ty kapaci
teten är redan till stor del utnyttjad.

Men låt oss lämna denna så att säga vertikala situation - att man
påverkar sina kunder genom att söka utöva inflytande på dessas kun
der - och se på andra möjliga metoder i en bransch med få säljare
och få direkta köpare.

Det klassiska exemplet på 1920-talet - i varje fall inom littera
turen - var att säljarna i ett sådant läge försökte kon1ma överens.
Det är från företagsekonomiska synpunkter inte något dåligt recept.
Det praktiseras alltjämt. Vår svenska lagstiftning - för att här återgå
till den - tillåter en sådan metod. Därelnot kan dessa säljarblocks
åtgärder bli observerade väsentligt noggrannare, än om samma åt
gärder vidtages av varje företag individuellt. Vad jag närmast har i
tankarIla är konkurrenslagstiftningen och bestämmelserna onl in-
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trång i annans näringsfrihet och en viss åtgärds inverkan på prisbild-. .

nIngen.
Detta gör, att ett samgående i vissa branscher här i lalldet icke an

ses möjligt eller önskvärt. Ett väsentligare och vanligare hinder mot
samarbete är väl dock att sortimentet i tillverkning och distribution
passar illa, och att kraven på kapital blir mycket stora.

Men då har man en annall möjlighet, och den tycker jag är den
från teoretiska synpunkter mest intressanta, nämligen att inte inte
grera vertikalt lltan försöka etablera nära umgänge med en storkund.
Ändamålet med detta llnlgänge är att så att säga försäkra sig om att
i varje fall få sälja en del av sin produktion.

Detta nära umgänge med en storkund, blir givetvis de andra säl
jarna inte glada åt. En ganska naturlig utveckling är väl då, att var
och en av dem etablerar nära umgänge lTIed var Sill ~torkund. Följ
den blir att varje storsäljare har nära umgänge med ett stort kund
block - men dessutom har man också umgänge med de övriga, om
också något mindre intimt.

Nästa steg i 11tvecklingen kan ofta bli en uppdelning i vertikala
skott från tillverkaren ner genOlTI distributionsledet till förbrukarna.
Jag påstår ingalunda att detta är det vanligaste, men sällsynt är det
inte. Man får kanske tre olika vertikala, "vattentäta" skott inom sam
nla varuområde i enlighet med skissen. Och om nu dessa skott blir
ordentligt täta, så blir det uppenb'arligen mycket svårt att över huvud
taget få förbindelse i horisontalplanet.

En annan möjlighet för säljaren kan kanske formuleras så här:
"Vi vill inte ingå äktenskap med var sin kundkategori. Vi vill sälja
till alla, vi vill bibehålla vår frihet och försöka göra detta genom att
hålla vår produkt olika de andras. På· det sättet kan vi liksolTI arbeta
på en .annan och egen marknad." Den teorin var bra på 1930· och
l 940-talen. Men på 1950-talet hade denna produktdifferentiering
mycket mindre utsikter att lyckas, helt enkelt därför att när köpar
blocken blir mycket stora, så kan man inte längre upprätthålla diffe
rentieringen på samma sätt. Man kan med andra ord inte få skill
naderna tillräckligt stora för att varianterna skall uppfattas som olika
varor i efterfrågehänseende.

Detta tror jag är ett väsentlig led i den nya utvecklingen, alltså att
de stora köparna inte är lika känsliga för en produktdifferentiering
som de små köparna var. De stora köparna vet för mycket om varor
och marknader.

Och varför är då det så väsentligt? Jo, därför att om nlan har en
marknad av denna typ med få säljare och köpare, så säger sunda
förnuftet - och teorin stänlmer för en gångs skull med förnuftet -
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att det aldrig lönar sig att ensam driva en aktiv prispolitik. Priskon
kurrens i sådant läge som vi här talar om blir företagsekonomiskt
ogynnsam. Om en säljare företar prissänkningar, så måste nämligen
de andra följa efter, eftersom de annars löper alldeles för stora risker
att förlora sina marknader. Endast inom de "vattentäta skotten", som
jag förut talade om, kan man tänka sig att företa en prissänkning,
men där är det ju tämligen meningslöst att sänka priserna. Där det
inte finns någon konkurrens är det ju onödigt med prissänkningar.

Såvitt jag förstår är sålunda priskonkurrensen ensam inte förenlig
nled modernt företagsekonomiskt vetande i konkurrenssituationer av
denna typ. Skall man ha priskonkurrens, så får Ulan kombinera den
nled en rad andra åtgärder, t. ex. genom att trots svårigheterna diffe
rentiera, hitta på nya distributionsvägar etc., att med andra ord ändra
på en rad parametrar för att på det sättet så att säga "dölja" det
faktum att man också ändrar priserna.

När man därför i den allmänna ekonomisk.politiska diskussionen
ofta ställer priskonkurrensen i motsatsställning till annan konkur
rens, så är detta såvitt jag förstår en felsyn, om man nämligen vill ha
rörlighet inom företagsvärlden och möjligheter till anpassning efter
ändringarna i efterfrågan och effektivitet.

Men givetvis kan Inan också i de skisserade säljarblocken skaffa
sig nya kunder utanför landet, t. ex. inom EFTA. Dessa nya utlands
kunder har blivit alltmer aktuella. Och om man räknar kallt på vad
en export i ett sådant här 11tgångsläge kan vara värd, så finner man
att den kan vara värd oerhört mycket. Den hjälper nämligen inte bara
företaget att sälja mer och att bättre utnyttja kapaciteten, den ger
också företaget mycket ofta en starkare förhandlingsposition på hem
nlamarknaden. Tack vare exporten kan man på lång sikt få bättre vill
kor här hemma.

Så också några ord om de överenskommelser olika säljare och
köpare gör sinsemellan, utan att de så att säga ingår giftermål med
varandra och därmed får en ekonomisk gemenskap - eller i varje
fall inte köper varandras aktier eller liknande.

En möjlighet där är att' bilda bidragskarteller, alltså bidrag över
de rörliga kostnaderna, för att täcka de fasta kostnaderna. Dessa bi
dragskarteller, som är relativt ovanliga, går ut på att företag i en
bransch - ibland också i olika branscher - inbördes kommer överens
om att, som det heter, byta produkter. Detta betyder att man i sin till
verkning ägnar sig åt endast några få produkter och överlåter åt kOll
kurrentkollegan att tillverka de andra. Och eftersom varje nedskär
ning av sortimentet med hänsyn till efterfrågans oberäknelighet inne-
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bär starkt ökade risker, så gör man på det sättet att man delar på
resultatet. Det låter sig mycket väl göra rent tekniskt med moderna
redovisningsmetoder. Man räknar då ut överskottet på respektive pro·
dukter, alltså det som överskjuter de rörliga kostnaderna inom de
olika företagen, och kommer överens (det är en förhandlingsfråga)
om att tillverkaren-säljaren aven produkt får en viss del av bidraget,
medan den som lälunat ifrån ·sig produkten får återstodcll av detta.

Innebörden av detta tillvägagångssätt, som jag här inte hinner när·
nlare ingå på, är att mall får specialiseringens fördelar, samtidigt
som luan minskar riskerna för att det mindre sortimentet eller den
specialiserade marknaden på grund av svängningar i efterfrågan
gör vissa produkter förlustbringande.
. I det läge jag här skisserat är det givet, att det ligger snubblande

nära att man låser sig fast i vissa positioner som av någon anledning
råkat uppkomma, och att man sedan blir kvar där. Både säljare och
köpare tycker det är farligt att rubba positionerna. Om man då vill
ha ett ekonomiskt system, SOIU har större möjligheter att anpassa sig
efter växlingarna på efterfrågesidan, så måste man försöka hjälpa
till på något sätt. En möjlighet är, som sagt, att skaffa sig en större
marknad. En annan är att lösa finansieringsproblemen på ett mindre
stelt sätt än vad som sker i dag. Så länge det kostar två till fyra gånger
mera att starta en helt ny verksamhet än att göra det inom ett redan
befintligt företag, kan man givetvis inte räkna med uppkomsten av
helt nya enheter vid sidan av de redan befintliga säljarblocken.

En annan väg är att i lagstiftningen få en så rationell och "kylig"
avväglling som möjligt mellan fördelarna av stora enheter - framför
allt då i skissens vertikalplan - och nackdelarna av att de utvecklas
till så stora block ~tt ett fåtal block tillsalumans i stort sett behärskar
hela den ekonomiska aktiviteten inom ett område. Mell är det inte
ganska osannolikt att dessa utomordentligt svåra avvägningar skall
kunna göras på det sättet att näringsfrihetsrådets representanter sitter
och förhandlar - vilket ju är fallet i dag? Näringsfrihetsrådet arbe
tar jll så, att representanter för olika parter sitter som ledamöter av
domstolen och försöker att inbördes komma överens om den rimliga
avvägningen. Det förefaller mig rätt otroligt att de skall kunna göra
de "riktiga" avvägningarna på dessa områden - liksom något annat
organ.

Ett annat medel att åstadkomnla större rörlighet, torde vara att före
tagen får veta mera om vad som i verkligheten är tillåtet att göra.
Vår nuvarande näringsfrihetslagstiftning innebär i praktiken att de
flesta uppkommande fall - tack vare vår fö-rträfflige och duktige
näringsfrihetsombudsman - avgöres innan målen över huvud taget
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kommit under domstolens prövning. Detta innebär att företagarna i
landet, både privata och andra, inte får de prejudikat fastslagna och
de spelregler klart utformade, som de så väl behöver för att veta vad
de får lov att göra och inte. Denna osäkerhet gör, föreställer jag mig,
att det är många tillåtna saker som företagarna tror att de inte får
göra. Jag skulle därför vilja att man i näringsfrihetsrådet tog upp en
hel mängd mål, så att vi fick ett stort antal prejudikat, och att de av
vägningar jag här talat om därigenonl kunde stimuleras - särskilt
i debatten.

Ordf.: Professor Kristensson kan själv höra auditoriets uppskatt
ning av föredraget, som vi alla lyssnat till med stor uppmärksamhet
och stort nöje.

Nu blir det tillfälle till diskussion om dessa frågor, och föredrags
hållaren har ju redan direkt vänt sig till näringsfrihetsrådet och sagt,
att detta råd framstår som en i viss mening alltför effektiv institu
tion. Nu har vi här en representant för näringsfrihetsrådet, nämligen
dess ombudsman, hovrättsrådet Martenius, och jag undrar nu OIn han
skulle vilja lämna oss sin syn på dessa frågor?

Hovrättsrådet Ake Martenius:

Herr ordförande! När jag gick till kvällens sammanträde var det inte luin
avsikt att göra något inlägg i debatten utan att lyssna och lära mig något on1
hur man inom den vetenskap, som prof. Kristensson företräder, ser på de
problem som avhandlats i föredraget. Jag vill emellertid till en börj an passa
på tillfället att undanröj a ett mycket vanligt missförstånd, nämligen 0111 förhål
landet lllellan näringsfrihetsrådet och ombudsmannen för näringsfrihets
frågor.

- Näringsfrihetsrådet är en sak, och o111budsmannen för näringsfrihets
frågor en annan. De båda blandas dock mycket ofta ihop, vilket inte är bra
eftersoln de är särskilda l11yndigheter. Näringsfrihetsrådet är att betrakta så
som en domstol; en specialdomstol för tillänlpningen av lagen om 1110tverkande
av skadlig konkurrensbegränsning inom näringslivet. Olnblldslnannen för
näringsfrihetsfrågor kan - i mycket överförd betydelse - sägas vara åkla
gare vid denna dOlllstOl.

Sedan vill jag emellertid också något ingå på de frågor, sonl professor
Kristensson berört. Jag vill dock anmärka" att jag ej på förhand känt till före
dragets innehåll och därför endast är i stånd att kasta fram några randan
märkningar.

Föredragshållaren berörde bl. a. den koncentration till större enheter,
som efter hand blir allt mera allmän inom näringslivet, och hur denna kon
centration påverkar konkurrensförhållandena. Jag vill i detta sammanhang
framhålla att den lagstiftning vi här i landet har på konkurrensbegränsnin
garnas område, kan betecknas såsom en "missbrukslagstiftning". Åsikterna
om vad man skall ingripa mot och få göra ifråga om konkurrensbegränsning
har utvecklats så småningom. På 1930- och 1940-talen var man i vårt land
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ganska ense onl att samverkan mellan företag och samm.anslagning. av före ..
tag till större enheter var någonting som man ur samhällets synpunkt på det
hela taget inte hade någon anledning att rikta invändningar emot. Det var
bara sådana missbruk och missförhållanden som tog sig uttryck i höga priser
eller som hämmade effektivitet, som samhället hade anledning ingripa emot.
Efter dessa principer har också vår gällande lag utformats.

Vi vill alltså i vårt land i stort sett bara inskrida mot missbruk och miss..
förhållanden, sonl har sin grund i att konkurrensen begränsats på ett eller
annat sätt. Och detta har gj ort att vi i fråga om konkurrensbegränsning inom
näringslivet kommit att syssla med frågor av detta slag. Lagstiftaren har däre
mot inte i högre grad sysslat med sådana frågor som betydelsen av t. ex. kon
centrationen inom näringslivet. Detta har man däremot gj ort i Amerikas
Förenta Stater. Där sysslar man nu i mycket högre grad än tidigare med till·
lämpningen av just de delar av lagstiftningen, som avser att hindra upp
komsten av allt för stora enheter. När en näringsgren håller på att bli mono·
poliserad ingriper myndigheterna för att se till att det blir ett tillräckligt antal
enheter kvar på marknaden för att det inom det ifrågavarande området skall
finnas en verksam konkurrens.

Jag brukar få antitrustdivisionens pressmeddelanden, och när jag läser
dem, har j ag fått en känsla av att bortåt hälften av hela antalet fall som upp
tagits till behandling rör sig om åtgärder för att förhindra överdriven kon·
centration inom näringslivet. Man försöker med andra ord bevara närings.
frihet och fri konkurrens genolu att se till att det kommer att finnas så många
företag kvar att en verksam konkurrens kan upprätthållas. Några sådana möj
ligheter har vi inte här i Sverige. Här kan och skall nlyndigheterna inte lägga
sig i den koncentration, som äger rUIn inom näringslivet. Missbrukas den
ställning på marknaden som koncentrationen nledfört, kan missbruket däre
mot ge anledning till åtgärder från myndigheternas sida.

Men man kan ock bör inte heller utan vidare jämföra Sverige och Amerika.
Sverige är ett litet land; Amerika en världsdel. Möjligen kan man jämföra
Europa och Aluerika. Och då blir väl Sverige närmast att likna vid en av
New Englands småstater t. ex. New Hampshire uppe i norr. Det är därför
ingalunda säkert att vi i vårt land har anledning att utan vidare överföra
den amerikanska lagstiftarens uppfattning i denna fråga till vårt land.

Den koncentration, som ägt och äger rum inom näringslivet, är emellertid
givetvis en intressant företeelse. Hur vi bör se på och bedöma den, får vi för
söka att bilda oss en uppfattning om så småningom. Och då hör vi samtidigt
se på denna fråga i ljuset av de stormarknader, som nu håller på att växa
fram i Europa, och SOIU kan göra att problemet med företagskoncentrationen
får en helt annan karaktär än i dagens läge.

Efter dessa randanmärkningar vill jag gärna förklara att jag helt och fullt
delar professor Kristenssons uppfattning att det vore mycket bra, om vi från
näringsfrihetsrådet kunde få fler prej udikat, varav man kunde utläsa hur
lagstiftningen skall tillämpas, när det gäller att förhindra skadliga verknin
gar av konkurrensbegränsning och konkurrensbegränsande åtgärder. Jag vill
inte uttala mig om huruvida det beror på det ena eller det andra att inte flera
lnål kommer upp till behandling inför näringsfrihetsrådet. Jag vill emellertid
fästa uppmärksamheten vid att företagen ofta själva anser det vara mycket
dålig reklam för ett företag att figurera inför näringsfrihetsrådet, och att detta
givetvis är ett starkt återhållande moment. Även om man i ett vi-sst fall anser
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att man själv har rätt och att ett visst konkurrensbegränsande avtal eller en
viss konkurrensbegränsande åtgärd sålunda ej föranleder skadlig verkan i
lagens mening vill företagare mången gång ej vidbliva sin ståndpunkt, om
saken därigenom komlner att underställas rådets bedömande. Man överväger
därför stundonl efter så att säga affärsmässiga grunder vad Inan kan vinna
eller förlora på att hos näringsfrihetsrådet få provat om man har rätt eller ej.
Detta är väl en av orsakerna till att de fall sonl kommer att avgöras av nä
ringsfrihetsrådet inte blivit så många.

Jag är emellertid inte så alldeles säker på att, även om betydligt flera mål
kommit att prövas och avgöras av näringsfrihetsrådet, detta skulle ha haft·
så stor betydelse för bedömningen av den koncentration inom företagarvärl
den, som nu alltmer gör sig gällande. Problemen ligger därvidlag så att säga
på ett annat plan. Men givetvis finns det ändå ett visst samband. Jag tänker
t. ex. på fall av den typ, som det av näringsfrihetsrådet avgj orda s. k. "Sunds
vallsärendet" representerar. Då en detaljhandlare i Sundsvall med en s. k.
hemköpsrörelse nekades köpa varor av samtliga kolonialvarugrossister i Sunds
vallstrakten fann näringsfrihetsrådet det föreligga skadlig verkan av kon
kurrensbegränsning och genom förhandling åstadkoIns att hemköpsrörelsen
fick leveranser av erforderliga varor. Bakgrunden till Sundsvallsfallet var den
uppdelning i olika block eller kedjor, som ägt rum. Konsumbutikerna försågs
med varor från den egna lagercentralen. Medlelnmar av ICA-rörelsen för
såg sig i stort sett med varor från Hakonbolaget. Andra traditionella hand
lande köpte från fria grossister lned mer eller mindre utpräglad selektiv för
säljning. Barriärerna mellan de två sistnämnda grupperna var väl ännu inte
så fasta men höll på att bli allt mera betydelsefulla. Hemköpsrörelsen hörde
inte hemma i någon av dessa fållor och föll sålunda utanför; den kunde
inte få några varor. I detta läge betydde nlyndigheternas ingripande att barri
ärerna bröts; att koncentrationen till olika grupper ej fick skadliga verkningar
för en rörelse av annat slag, utan att även en sådan rörelse fick möjlighet
att i fri konkurrens tävla nled andra om konsumenternas bevågenhet.

Fallet är onekligen av intresse. I detta fall fick vi friare konkurrensförhål
landen än det blir vid en nlera stel uppdelning. Jag tror nog därför att vår
lagstiftning mot skadlig verkan av konkurrensbegränsning understundom kan
vara av betydelse även ifråga om en tilltagande koncentration in0l11 närings
livet.

Men på det stora hela taget anser jag dock inte att denna lagstiftning i
verkligheten har eller kan ha så stor betydelse när det gäller koncentrations
tendenserna, som jag fick intrycket att professor Kristensson ville tillskriva den.

. Ekon. lic. Lars Nabseth: Herr ordförande! Det är många synpunkter i
professor Kristenssons föredrag, som man här skulle viIj a ta upp till diskus..
sion. Föredragshållaren sade bl. a. att vi i denna förening ofta talar om kon..
j unkturer och inflation, och j ag skall där knyta an till några av professor
Kristenssons synpunkter.

Först vill jag då uppehålla mig vid vad SOln sades om prisorörligheten. Pro..
fessor Kristensson menade att man inte vill priskonkurrera, beroende på att
man befinner sig i en oligopolisk marknad, men det nämndes inte att vi obe
roende härav ändå enligt mångas uppfattning tycks få en allt mer utpräglad
prisorörlighet inom näringslivet.

Denna fråga om prisorörligheten inOlTI industrin var uppe till debatt redan
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på 1930-talet, framför allt då i Anlerika, när nlan diskuterade depressionen.
Ett av skälen till depressionen var, sade man, att j ordbruket hade marknads
bestämda priser, samtidigt som man bibehöll produktionen vid oförändrad
nivå, medan man inom industrisektorn tillämpade s. k. administrerade priser,
vilket innebar att man vid en efterfrågeminskning inskränkte produktionen
och höll priserna oförändrade. Därigenonl förvärrades depressionen, sades det.

Det fördes en livlig debatt i dessa frågor om prisorörlighetens problem. Bland
annat försökte man genom undersökningar få konstaterat, om den ökade nlakt·
koncentrationen inom företagssektorn, alltså lnonopoltendenserna, lnedförde
en ökad prisorörlighet. Resultatet av dessa undersökningar blev emellertid sna·
rast att rörligheten i priserna varit ungefär densamma från lBOO-talets slut~

och att företagstillväxten och koncentrationen till större enheter -inte hade lned·
fört någon nämnvärd förändring i det fallet.

En av dem som livligt deltog i dessa debatter var J. Schumpeter. Han sade
bl. a., att visserligen kan priserna vara oförändrade på vissa produkter, men
man får där ändå alltid en priskonkurrens genoln de nya produkter och mo·
deller som kommer fram.

Nu har denna deba1tt dykt upp igen i annan form. I Alnerika säger lnan att
detta prisbeteende leder till inflation. Man får inte några prissänkningar utan
endast prisstegringar. Flera senatorer i USA har tagit upp dessa frågor, och
även ett par kommitteer har tillsatts, som skall försöka bena ut hur det i
verkligheten förhålle~ sig med den påstådda prisorörligheten. Ännu har nlan
dock inte kunnat enas, utan debatten går vidare. Man har olika uppfattningar
i olika läger.

Det är på samma sätt i England. Där har finansministern uppnlanat indu
strin att sänka priserna. Hans uppfattning är, att om man kan åstadkomnla
större och mera allmänna prissänkningar, så skulle man kunna undvika de
löneökningskrav som nu framställes, och standardförbättringen kan då i stället
komma till stånd genom prissänkningar. På detta har Englands industriförbund
bl. a. svarat: "Strong habits have been formed during fifteen years of infla
tion." Man menar med andra ord, att om nlan företar prissänkningar under
en inflationsperiod, så riskerar företagen att sedan råka ut för ·kostnadssteg
ringar, som gör det nödvändigt att åter höj a priserna, och då är det bättre
att hålla priserna oförändrade och invänta kostnadsstegringarna.

Här i landet har diskussionen om dessa frågor begränsats av bristen på Ina
terial. Men på sistone har det dock gj orts en del undersökningar om prisför
ändringarna inom industrisektorn. Dess,a undersökningar visar .;...-- som profes
sor Kristensson nämnde - att man inom industrin är obenägen att ändra pri.
serna åt något håll. Man vill inte ändra vare sig uppåt eller nedåt. Jag tror
emellertid inte att detta är en fråga om bara få sälj are och få köpare. Det
finns många goda skäl för att hålla oförändrade priser. Man kan sålunda
säga, att om priserna sänkes, så innebär detta stora nackdelar för de detalj ister
som ligger inne med stora lager· av ifrågavarande produkter. Detaljister och
konsumenter vänjer sig också vid vissa priser, vilket gör att de inte vill veta
av några ändrade priser annat än i samband med introduktion av nya mo
deller.

Vid ett par undersökningar 80m gj orts av Industriens Utredningsinstitut har
111an gått igenom prismaterialet för olika branscher i industrin. Resultatet
visar att prisrörligheten är mycket olika. Inom j ärn· och nletallnlanufaktur
området - filar, raspar, saxar osv. - har t. ex. priserna ändrats.i genomsnitt
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bara två-tre gånger under efterkrigstiden, Inedan de för varor inOln andra OIn
råden har förändrats mycket oftare. Det förefaller också. som om företagarna
är mera benägna att ändra exportpriserna än hemmamarknadspriserna. De se
nare ändrar man mycket ogärna på.

Vidare förefaller det som Oln lnan på vissa typer av kapitalvaror ändrar
priset mycket ofta, vilket kanske beror på att företagen här kommer lned nya
modeller varj e gång. De presenterar så att säga skräddarsydda produkter, SOIn
får en .annan prissättning än de mera standardbetonade varorna. Priserna på
de senare ändras inte alls lika ll1ycket.

Såvitt j ag förstår har det anförda mycket stor betydelse för hela vår in·
flationsdiskussion. Tidigare har man lned utgångspunkt från Keynes och
Wicksell ansett, att inflation· är resultatet av ett totalt efterfrågeöverskott. Pro
fessor Bent Hansen har också tagit upp denna fråga i sin doktorsavhandling.
Men om man beaktar att prisreaktionerna är mycket olika på skilda mark·
nader, så måste man ha en större differentiering för att kunna göra någor
lunda säkra prognoser om hur utvecklingen på prisområdet blir. Var ligger
t. ex. efterfrågeöverskottet? På bilar och liknande kapitalvaror, där prisorör
ligheten är mycket stor eller på mera prisrörliga produkter?

Prisreaktionerna på olika varumarknader har SOIn sagt stor betydelse vid
diskussionen Oln den fråga som Wicksell och Davidsson tog upp och pro
fessor Lindahl behandlade på 1930-talet, nänlligen frågan om vi skall ta ut
den årliga produktlivitetsförbättringen här i landet i form av höj da löner eller i
forIn av prissänkningar. Lindahls tes var, att det under efterkrigstiden var
bättre att ta ut produktivitetsökningen i forIn av prissänkningar. Fackför
eningsfolket sade dock i "Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättnin
gen", "att en tanke som Inan också Inöter i den ekononliska litteraturen är
t. o. m. att lönerna borde hållas stilla och produktionsförbättringarna tagas ut
i form av prissänkningar. Ogenomförbarheten av denna ide under tider av
full sysselsättning och nled bibehållen facklig rörelsefrihet torde utan vidare
. "Inses.

Utvecklingen under efterkrigstiden har ju också visat att fackföreningsrö
relsen fått rätt. Även om man i och för sig hellre skulle viIj a ha prissänkningar
än lönestegringar, så har företagen naturligen blivit ganska skeptiska mot tan
ken att man skall kunna få en sjunkande prisnivå vilket sannolikt påverkar de
ras prisbeteende.

Professor Kristensson sade också att vår produktivitetsutveckling är olika
inom skilda oniråden, och om man därför på ett område får lönestegringar,
som följ d av produktivitetsförbättringar så höj es lönerna också på de andra,
och då måste vi någonstans få prissänkningar för att kompensera för de pris
stegringstendenser som uppkommer. Men om vi har prisorörlighet på varu·
Inarknaderna och ingen vill priskonkurrera, så är det risk för att vi inte får
några prissänkningar utan bara stegringar, och det gör naturligtvis att man
blir nleta pessimistisk beträffande möjligheterna att hålla en stabil prisnivå.
Man blir i stället rädd för att inflationstendenserna fortsätter.

Direktör Curt Sandström: Herr ordförande! Jag blev smått fascinerad av
professor Kristenssons sätt att illustrera konkurrenssituationen, men jag vill
ändå försöka att· komplettera den bild han gav, och jag gör det genom att
lägga till två moment. '
, För det första förvånade det mig något att professor Kristensson inte ,gick
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närmare in på branschblandningsproblemet, SOIU jag för min del tror betyder
ett ökat antal potentiella köpare på luarknaden, och som därför är liktydig
med en uppbrytning av blockbildningen.

För det andra utgick föredragshållaren på skissen från att slutpriset sätts av
fabrikanten. Jag skulle där vilj a ifrågasätta, om inte läget börj ar svänga där·
hän att vi får en alltmer markerad priskonkurrens, som utgår från själva distri
butionsledet, och som är åtminstone delvis frigj ord från de åtgärder som vid·
tas i fabrikantledet. Jag menar alltså att priset på en produkt väl inte betingas
bara av vad som hände vara A i detta spel, utan det tillkommer så att säga
punktvis och fastställes kanske först vid punkterna Y eller X. Återförsälj arna
börj ar dessutoln att gå över till punktprissättning nled låga kalkyler på några
utvalda varuslag som växlar från vecka till vecka vilket ytterligare komplicerar
verkligheten.

Sedan tycker jag nog också att konkurrensen på marknaden bör bli ganska
verkningsfull, när vi får större kostnadsskillnader mellan de olika distributions
enheterna. När det blir ex. vis 10 proc. skillnad mellan vissa distributionsme
toder, beroende på inköpskvantiteter osv., så föreställer jag mig att man kan
räkna med att även priskonkurrens kan löna sig. Det skulle med andra ord
innebära, att OIU vi får en tendens mot allt större enheter inom distributions
ledet - vilket jag tycker vore fullt naturligt - så får vi också ett från di·
stributionssidan utgående pristryck, som är större än vad vi tidigare kanske
varit vana vid.

Professor Folke Kristensson: Olubudsluannen för näringsfrihetsfrågor,
min gamle vän Åke Martenius, är som vi hörde en mycket blygsam person.
Jag tror att hans arbete i verkligheten är av mycket stor betydelse.

Vad jag emellertid vill trycka på är, att osäkerheten om hur gällande kon
kurrensbegränsningslag skall tillämpas spelar stor roll, därför att företagarna
ofta inte gör någonting alls, när de inte vet vad de får göra. Denna osäkerhet
tror jag är en kraftigare broms än om de så att säga fick klara besked onl
vad som är tillåtet och inte tillåtet. Detta är emellertid inte någon kritik mot
näringsfrihetsrådets "åklagare" utan mot systemet som sådant.

Sedan är j ag alldeles överens med hovrättsrådet Martenius om det, sonl j ag
tyckte mig kunna utläsa i en av hans bisatser, nämligen att en lagstiftning
av den aluerikanska typen inte är rationell i Sverige. Om j ag sade något sonl
kan tyda på att jag tror på den amerikanska typen, så var det inte min av
sikt. Man kan inte i ett litet land ha en lagstiftning av amerikansk typ. De
i förhållande till hela branschen stora enheter man .är rädd för i USA, dem
vill jag ha här, helt enkelt därför att de är mera rationella än de små. Och
vårt stora problem här i landet är givetvis vår lilla marknad. Det är förhål
landet mellan enheternas och marknadens storlek SOlU ger oss bekymmer.

Vad sedan gäller licentiat Nabseths heskrivning av den amerikanska littera
turen, så har jag läst saluma sak, men jag har också läst de andra böcker som
nämndes, och där står precis tvärt om. Nå, det var skälutsamt menat.

Det är väl så att man inte kan jämföra oligopoltendenserna i USA och i
ett litet land som vårt. Men jag håller nled om att det förvisso finns andra goda
företagsekonomiska skäl för stela priser än oligopolen.

Jag vill också än en gång understryka, att priskonkurrensen j u inte är något
önskvärt i och för sig. Man tycker på många håll att den är mycket önskvärd,
Inen det gör man därför att den leder till lägre priser i förhållande till kost-
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naderna, lnen lnan bortser från att det ju ändå är vinstintresset som ligger
bakom. Man tror också att konkurrensen i och för sig leder till en smidigare
strukturanpassning i förhållande till efterfrågan, nlen det finns ingen anled
ning att tro det annat än i vissa speciella fall. Det gäller ingalunda alltid.

Sedan är det också rimligen på det sättet att det vi är intresserade av är
smidighet i produktionsapparaten och i produktutvecklingen. Det är det vä
sentliga. Men i samhället anses ofta detta inte spela någon väsentlig roll, utan
där är det inflation och skatter och sådana ting sonl är viktigt.

Vad sedan branschblandningen beträffar, så har direktör Sandström all
deles rätt. Från börj an tänkte j ag också ta med den frågan. Branschblandnin
gen leder - i varj e fall på kort sikt - till större rörlighet än man annars
får. Det är j ag helt ense med direktör Sandström om. Samtidigt vill j ag dock
i rättvisans namn säga, att den starka branschblandningen i detalj handelsledet
har underlättat för de mycket stora block jag förut talade om att växa fram.

Till sist vill j ag säga, att jag inte menar att vår lagstiftning borde vara myc
ket annorlunda än den är i dag. Men däremot tycker jag - och det har vi väl
fått verifierat här - att den kunde tillämpas något annorlunda. Samtidigt bör
vi emellertid ha klart för oss, att när vi kommer in på stora lllarknader av ty
pen EFTA, så får vi förmodligen konkurrensproblem, som Jnera liknar dem
man har i USA. Det är för resten intressant att lägga märke till den tyska
tillämpningen av Romfördraget, i vilken tankegångarna i USA är ganska
dominerande.

Hovrättsrådet Ake Martenius: Jag vill bara kOlnplettera min franlställning
genom att säga att jag inte alls underskattar myndigheternas arbete och inte
heller betydelsen av vår nuvarande lagstiftning. Jag delar också såsom jag
redan uttalat professor Kristenssons uppfattning, att det skulle vara önsk
värt att få fram fler prej udikat. Jag har i min dagliga gärning känning av att
Inan inom näringslivet har behov av klara riktlinjer på detta område. Jag
har en känsla av att osäkerheten om vad man - utan att kommma i konflikt
med lagen om motverkande av konkurrensbegränsning - kan göra eller inte
kan göra ibland av företagarna uppfattas som en hämsko för dem i deras
verksamhet. Detta är givetvis beklagligt. Man kan bara hoppas att vi efter
hand skall få litet fler prej udikat, som kan t j äna till ledning vid bedömningen
av vad som är tillåtet och inte tillåtet.

Den utredningsapparat vi har till vårt förfogande är nu begränsad. Det
ser visserligen ut som om vi hade tillgång till en stor personal för utred
ningsarbete - vi har ju ett helt ämbetsverk med fyra byråer. Men de pro
blem det här är fråga om, är mycket besvärliga och tidskrävande att utreda.
Utredningarna kan därför inte bli alltför många och behandla allt som kanske
vore i och för sig önskvärt. Utredningarna måste vidare i många fall inriktas
på att ge ledning för bestämmande av var mera ingående undersökningar
bör ifrågakomma. Dylika undersökningar ger inte omedelbart möjlighet att
föra ett visst ärende under näringsfrihetsrådets prövning. Dessutom har ut
redningsorganet en väsentlig uppgift i prisövervakningssammanhang; detta är
en uppgift som ligger på ett annat plan.

Sedan vill j ag säga att de strukturproblem som professor Kristensson här be
rört har vi förhållandevis små möjligheter att påverka inom ramen för vår
nuvarande lagstiftning - eller över huvud taget med de lagar som finns i
Europa. Jag tror att vi därvidlag mera får lita till den första gruppen av åt
gärder, som föredragshållaren uppehöll sig vid, nämligen de konlmersieUa
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konventionerna. De är betydelsefulla faktorer i vårt näringsliv, och ~e spelar
troligen en starkare roll än lagstiftningen. när det gäller näringslivets struk
turella utveckling.

Professor Folke Kristensson: Jag "skjuter" alls inte på utredningsappara
ten. Den har gj ort ett mycket gott arbete i de trånga sektorerna.

Lagstiftningen är så konstruerad, sade hovrättsrådet Martenius, att om par
terna träffar överenskonlmelse dagen före förhandlingarna i näringsfrihets
rådet, så avskrives målet. Det måste det göra med lagens konstruktion. Men i
annan lagstiftning är det vanligt att lnan ändå tar upp ärendet och får en dom
i målet, en bedömning av vad som förevarit. Därför tycker jag att man i nä
ringsfrihetsnlål kunde ha så att säga en viss karenstid, under vilken företa
garna skulle få lov att förhandla. Parterna skulle inte få lov att någon tilnnle
före förhandlingarna träffa överenskommelse, som gör att nlålet aldrig kOln
mer upp till handläggning i näringsfrihetsrådet. Jag förstår emellertid att
man inte nu kan handla på annat sätt än som sker.

Och något direkt inflytande på strukturen i näringslivet kan givetvis lag·
stiftningen inte ha. Det förstår jag. Men jag är mycket mera imponerad av
lagstiftningens indirekta verkningar än vad hovrättsrådet Martenius är.

Hovrättsrådet Åke Martenius: Jag tror också för min del att lagstiftnin
gens indirekta verkningarna är mycket stora, men den saken har jag inte
haft anledning att uttala mig om. Jag har bara sagt, att när det gäller närings
livets struktur, så har vi inte så stora inöjligheter att direkt påverka denna lag.
stiftningsvägen.

Vad sedan prejudikaten beträffar förhåller det sig så, att man måste hålla
i minnet att vår lagstiftning har karaktären aven missbrukslagstiftning. När
ett ärende gäller t. ex. en leveransvägran som olnbudsmannen för näringsfri
hetsfrågor i ett visst fall funnit ge anledning till skadlig verkan i lagens me
ning och leverans sedan sker, så är den skadliga verkan därmed undanröjd. Det
är ju sedan inte så lätt att fortsätta tvisten inför näringsfrihetsrådet, eftersom
yrkandet vid rådet just gått ut på att leveranserna skall återupptagas. För
hållandet blir detsamma som i ett civilmål, där en person stämt en motpart
på ett visst belopp. När motparten sedan betalar strax innan domstolens för
handlingar skall påbörj as, får nlan givetvis inget prej udikat i fråga om ve
derbörande faktiskt varit. skyldig att betala eller inte. Det komlner alltid att
förhålla sig på det sättet i mål av detta slag, så länge vi har en lagstiftning av
karaktären "missbrukslagstiftning". Det är svårt att ändra på den saken. Frå
gan är också, onl vi verkligen vill ha en lagstiftning av annat slag.

Överdirektör .Helmer Olsson, Pris- och kartellnämnden: Herr ordförande!
Eftersom frågan om utredningsapparaten har kommit in i diskussionen, kan
det vara angeläget att säga några ord om den saken för att belysa hurudan
problemställningen är i det fallet.

Jag tror för' min del inte att det är utredningsapparatens dimensionering i
och för sig som spelar den största rollen i detta sammanhang, även om den
inte är särskilt kraf~igt tilltagen. Redan när nämnden kom till blev organisatio
nen nedskuren i propositionen, trots att det förelåg ett enhälligt kommittebe
tänkande, sonl gick ut på. ett i vissa avseenden något längre gående förslag. Och
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det är nu en gång så, att om det har företagits nedskärningar, så kan därefter
ofta inte ens de mest välmotiverade och förnuftiga förbättringar genom
föras. Det är endast i mycket speciella situationer - t. ex. när nu omsätt
ningsskatten skulle införas - som man har utsikter att få ändringar genom
förda.

Men j ag tror som sagt inte att detta är det väsentliga, när det gäller att
bedöma utredningsapparatens inverkan på effektiviteten i detta fall. Större
roll har då den omständigheten spelat att verksamheten under de senaste åren
helt enkelt inte har varit normal. Det är nämligen så, att i såväl ombudsman
nens som näringsfrihetsrådets och pris- och kartellnämndens arbete har en
alldeles speciell typ av ärenden dominerat. Det har varit fall av leveransväg
ran. Det har strömmat in en hel rad sådana anmälningar till ombudsmannen,
en formlig flod. Den har kommit från hemköpsföretag och samköpsföreningar
och i viss mån även från andra företag. Och den floden har slussats vidare
av olnbudsmannen till pris- och kartellnämnden för utredning. Många gånger
har det rört sig om ur allmänna synpunkter mycket begränsade ärenden, men
de har ändå måst utredas, för att ombudsmannen skulle kunna handlägga dem.
Och även om ärendena i många fall haft obetydlig räckvidd, så har de ändå
ibland varit ofantligt svårutredda och besvärliga. Detta betyder att en orim
ligt stor del av utredningsapparaten och av ombudsmannens arbetstid och
krafter tagits i anspråk för utredning och handläggning av ärenden av denna
typ. Fallen av "hindrande och försvårande av annans näringsutövning" har
111ed andra ord under senare år dominerat på ett sätt som man inte räknade
lned när lagen kom till.

Av de olika kriterierna' i vår lagstiftning på skadlig verkan har alltså under
de sista åren j ust "hindrande eller försvårande av annans näringsutövning"
dominerat. Ibland - och för all del inte så sällan - har det också varit
fråga om "hämmande av näringslivets verkningsförmåga" och också om en
åtgärds skadliga inverkan på priserna.

Man skall inte tappa bort detta faktum, när man resonerar om lagstift
ningen och dess betydelse. Denna oförutsedda snedbelastning, som jag nämn·
de, har helt enkelt betytt att de strukturella problemen - som ju delvis är
framtidsproblem och redan av den anledningen inte kunnat tas upp i samband
med lagstiftningens tillämpning, men som naturligtvis skymtar delvis redan
nu - kommit i skymundan, på grund av att vissa andra av mycket speciella
omständigheter föranledda frågeställningar har spelat en så stor roll. Det är
framförallt detta som gj ort att andra och mera långsiktiga problem inte har
kommit att beaktas i så stor utsträckning som man från börj an tänkte sig.

Ordf.: Om det inte är någon mer som önskar ordet, så återstår
för mig bara att tacka alla dem ,som här har medverkat i diskussionen.

Jag tackar också ännu en gång professor Kristensson för det in·
tressanta inledningsföredraget och förklarar därmed detta samman·
träde avslutat.
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Ordförande: Direktör H a l v d a n Å s t r a n d

Den ekonomiska politiken och
kreditmarknadens reglering

Professor Erik Dahmen:

Reglering av kreditmarknaden såsom ett medel i den ekonomiska
politiken är någonting ganska nytt. Med reglering av kreditmarknaden
menar jag naturligtvis då inte alla åtgärder över huvud taget från
statsmakternas sida, som syftar till att påverka kreditmarknaden. Så
dana åtgärder har statsmakterna företagit i bort emot hundra år i
form ~v räntepolitik, närmast diskontopolitik, och detta har i sin tur
påverkat konjunkturerna och, bland annat, - vilket är inte minst vik
tigt att notera inför kvällens diskussion -' investeringarnas fördelning
i tid och rum. Under senare årtionden har därtill finanspolitiken och
den statliga skuldförvaltningen i högsta grad haft inflytande på kre
ditmarknaden. I ett modernt samhälle finns det inte, och kan inte
finnas, en utveckling inom kreditväseendet, t. ex. ränteutveckling och
räntestruktur, liksom inte heller en viss investeringsfördelning, som
är ens tillnärmelsevis oberoende av statsmakternas ekonomiska poli
tik i nu berörda former, vilka inte kan betecknas som "regleringar".

Vad bör man då i stället mena med "regleringar"? Och i vilka
väsentliga avseenden skiljer sig dessa regleringar principiellt från
andra, för kreditväsendets förhållanden betydelsefulla ekonomisk·
politiska åtgärder? Jag tror, att man lämpligen bör mena sådana åt·
gärder, som avser att tvinga ekonomiska subjekt - i detta fall när·
mast kreditväsendets institutioner - att göra någonting annat än vad
den aktuella marknadssituationen - sådan den bestäms bland annat
av statsmakternas ekonomiska politik i övrigt - lockar dem att göra.
Av denna definition följer, att regleringar lätt får ett drag av inkon·
sekvens i förhållande till den ekonomiska politiken i övrigt. En av
statsmakterna förd räntepolitik kan leda till att investeringarna ten·
derar att överstiga sparandet och dessutom får en viss, bestämd in·
riktning, men statsmakterna kan då tänkas tillgripa sådana regle.
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ringar som investeringskontroll eller placeringsföreskrifter . för kre
ditväsendets institutioner.

Reglering av kreditmarknaden i den betydelse jag nll angett är för
Sveriges del en 1950-talsföreteelse.

Vid krigets slut hade de konjunkturpolitiska målen, dvs. främst
full sysselsättning och stabilt penningvärde, kompletterats med mera
specifika mål, bl. a. - och framför allt - ett bostadspolitiskt. Detta
mål avsåg såväl hyresnivån som byggnadsverksamheten. Hyresnivån
skulle hållas stabil och bostadsbyggandet öka.

Man uppfattade en låg och fastlåst räntenivå, 3 0/0' som ett medel
att uppnå detta specifika mål. Dessutom trodde man inte, att en sådan
räntepolitik skulle äventyra de konjunkturpolitiska målen utan tvärt
om underlätta inte endast full sysselsättning utan också penningvärde
stabilitet. Därför gick man in för räntepolitiken ifråga men försökte i
någon mån motverka den expansiva effekten på bankernas utlåning
med verkningslösa uppmaningar till restriktiv kreditpolitik.

När det så småningom visade sig, att räntepolitiken ifråga visser
ligen underlättade stora investeringars finansiering men också bidrog
till uttömning av valutareserven och devalvering av kronan, dvs. när
resultatet blev, att större investeringar blev finansierade än vad som
rymdes inom ramen för samhällsekonomisk balans, beslöt man sig
för att försöka strama åt kreditmarknaden och tillåta en viss ränte
höjning. Samtidigt tog man emellertid då det första steget på kredit
marknadsregleringens väg genom att utnyttja de befogenheter, som
1949 års kassareservlag erbjöd. Man införde kassareservbestämmel
ser för bankerna i syfte att begränsa bankernas kreditutbud och där
med den faktiska kreditvolymen mer än vad den ringa räntehöjningen,

,% %, i och för sig kunde förmodas göra.
När i verkligheten vare sig den lilla räntehöjningen eller kassa

reservbestämmelserna fick nämnvärd effekt under förhållandena, i
samband med Koreakonjunkturen, utan större investeringar än som
var förenligt med balans i samhällsekonomien alltjämt blev finansie
rade, började man fundera på fortsatt åtstramning av kreditmark
naden. Eftersom man emellertid dels fortfarande saknade större till
tro till räntepolitiken dels var rädd för att en räntehöjning skulle
komma i konflikt med målet för bostadspolitiken, ville man undvika
vad man med en något dubiös term kallade allmän "ränteglidning".
Därför förberedde man ett andra steg på kreditmar1madsregleringens
väg. Ränteregleringslagen tillkom hösten 1951. Den blev emellertid
inte tillämpad. Man tvekade nämligen att åstadkomma en fortsatt
åtstramning och föredrog att tills vidare låta likviditeten för både



DEN EKONOMISKA POLITIKEN 'O"CH KREDITMARKNADENS -REGLERING, 51

företag, allmänhet och banker stiga och räntan vara låg. Investe
ringar, som var alltför stora med hänsyn till balansen i samhälls
ekonomien, -kunde på så sätt också nu finansieras.

I början av 1952 slopades kassareservbestämmelserna OC}1 tillkom
i stället den s. k. "likviditetsöverenskommelsen". Enligt denna skulle
bankerna hålla en viss relativt stor del av sin inlåning såsom "likvida
medel", i vilka då fick inräknas både statspapper och hypoteks
obligatioller. I anslutning till "likviditetsöverenskommelsell" bestäm
de riksbanken, att räntorna på bottenlån i bostadsfastigheter samt på
kommunlån skulle hållas nere på bestämd nivå. Också här var det
fråga om en s. k. överenskomnlelse.

Sistnälnnda nya steg på regleringsvägen ledde till ett tredje steg,
eftersom en sådan fastlåsning av vissa räntor kunde förväntas med
föra utbudsunderskott av kapital på de räntefavoriserade områdena
vid en åtstramning av marknaden. Riksbanken kom sålullda överens
med försäkringsbolagen om att dessa skulle placera sina medel unge
fär som' tidigare. Vidare fick man bankerna att lova att inte hjälpa
till med obligations- och förlagslåneemissioner utan riksbankens hö
rande, varvid riksbanken förbehöll sig att få bestämma villkor och
turordning. Detta var givetvis ett led i strävandena att reservera knap
pa medel för prioriterade ändamål.

Man hade nu faktiskt ett regleringssystem, sonl skulle kunnat ut
nyttjas för att skydda prioriterade sektorer från verkningarna aven
eventuell åtstramning med räntestegring och penningknapphet.

Nu blev det först på våren 1955, som man började en klättring
uppåt på räntestegen, och i dag är vi som bekant uppe i en räntenivå
på 51h el 61h %. Det inte minst intressanta är emellertid, att regle
ringen av kreditmarknaden härvid aldrig blivit satt på något hårt prov
genom en successivt vidgad differens mellan de räntefavoriserade sek
torerna och övriga sektorer. Man har föredragit att låta räntorna stiga
även för bostadslåll och kommunlån samtidigt som man ökat de stat
liga räntesubventionerna. Det är också intressant att konstatera, att
man, trots att man också hade ett s. k. utlåningstak för bankerna un
der ett par år, inte heller åstadkom en så stark åtstramning, att in
vesteringsfinansieringen blev tillräckligt försvårad för att helt upp
häva inflationstrycket. Det bör dock erkännas, att man nådde så pass
hyggligt resultat, som rimligen kunde väntas bl. a. med hänsyn till
att det samtidigt bedrevs en expansiv finanspolitik. Det bör betänkas,
att en internationell högkonjunktur från 1955 till 1957 och en, trots
skärpningar, ganska beskedlig - eller i varje' fall delvis övervält
ringsbar - företagsbeskattning u.nderlättade självfinansieringen i
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näringslivet. Under de följande ·åren 1958 och 1959 tillät nian åter
en utomordentligt stark likviditetsökning. He~a affärsbankssystemet
drogs in i en kraftig kreditexpansion, som finansierade både de stat
liga investeringarna och bostadsbyggandet. Det försiggick en bety
dande omvandling av "korta" pengar till "långa" sådana. Detta var
i rådande konjunkturläge lätt att åstadkomma genom samordnad po
litik från riksbankens och riksgäldskontorets sida.

Om det alltså inte kan hävdas, att man 'under senare hälften av
1950-talet lyckades begränsa den monetära expansionen tillräckligt
mycket för att mot den internationella strömmen och mot statsbud
getens expansiva verkningar helt hindra inflation, så kan man inte
heller göra gällande, att vare sig statens, bostadsbyggandets eller nä
ringslivets finansiering mötte några oöverstigliga svårigheter. Ell

mycket omfattande statlig investeringsverksamhet och ett stort bostads
byggande har genomförts utan annat än mycket temporär brist på
pengar och näringslivet har, trots regleringssystemet och trots vad
som ständigt påstås, inte blivit satt på någon mager svältkost.

Däremot är det obestridligt,' att kreditmarknadsregleringen haft
ogynnsamma verkningar i andra avseenden. En skärpning av ranso
neringsmomentet i kreditväsendet har åstadkommits med åtföljande
köbildning. Det finns goda skäl att tro, att detta gjort investerings..
fördelningen mindre optimal, mindre produktivitetsfrämjande än den
annars skulle ha blivit även inom näringslivets sektor. Fel investe
ringar har ibland blivit gjorda av fel företag på fel tid. Vidare har
regleringarna av obligations- och förlagslånemarknaden tvingat före
tagen att använda mindre ändamålsenliga finansieringsinstrument,
nämligen reverser i stället för obligationer och förlagsbevis. Detta
betecknar ett steg hundra år tillbaka i tiden i utvecklingen av ett ra
tionellt kreditväsen. Finansieringen har blivit onödigt dyr och för
utsättningarna för den omfattande handel med värdepapper, som är ett
nödvändigt inslag ien väl fungerande kapitalmarknad, har försämrats.

Redan mot bakgrunden av de nu antydda erfarenheterna hade det
varit .naturligt om ·den s. k. Stabiliseringsutredningen, som tillsattes
1955, fått ta upp hela problematiken om den ekonomiska politiken
och kreditmarknadsregleringen. Den förnuftiga problemställningen
skulle ha varit följande: Hur skall vi kunna uppnå våra investerings
politiska mål med bättre metoder är kreditmarknadsreglering men
också utan inflation? När' det gäller den finansieringstekniska sidan av
problemet att uppnå en viss investeringsfördelning, borde det ha varit
uppenbart, att den rationellaste lösningen inte a priori skulle vara att
finna i en reglering av.kreditväsendet utan att alternativ till en sådan
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lösning kanske kunde finnas. Det borde därmed likaså varit rätt klart,
att frågan om den allmänna ekonomiska politiken och frågan om
kreditmarknadens reglering lämpligen· borde tas upp i ett samman
hang. Saken kan ju också lätt exem·plifieras.

Ett grundläggande problem har ·underhela efterkrigstiden varit att
utbudet av sparmedel varit otillräckligt i förhållande till investe
ringarna. Frågan om möjligheterna att åstadkomma ett ökat spara~de,

vilket skulle kunna vidga totala investeringsutrymmet och underlätta
uppnåendet av de investeringspolitiska målen, bör självfallet behand
las i ett större samman:hang än det kreditmarknadstekniska, ävell om
ocksa· kreditväsendets förhållande hör till bilden. Det kan tilläggas,
att en reglering av kreditmarknaden mycket väl kan tänkas ha inver
kan på totala sparandet. I detta sammanhang hör också frågan onl
särskild kontroll av konsumtionskreditgivningenhemma. Ett annat
problem är, hur stort svängrum statsmakterna, alld~les oavsett kre
ditväsendets reaktioner, över huvud taget kan ha när det gäller att
bestämma en viss investeringsfördelning i ett folkhushåll, som är in
lemmat i ett internationellt ekonomiskt sammanhang och där ett be
tydande mått av marknadshushållning ändå accepteras. Detta problem
borde inte lämnas utanför, när Inan diskuterar en dirigering av kre
ditväsendet. Det kan ju inte vara särskilt meningsfullt att hitta på ett
regleringssystem för kreditmarknaden, som knappast kan användas
helt enkelt därför att regleringarIlas investeringspolitiska mål över
huvud inte kan uppnås,· i varje fall inte utan att en hel rad andra mål
för den ekonomiska politiken äventyras. Jag skulle vilja hävda, att
efterkrigstidens erfarenheter visat, att svängrummet ifråga är be
tydligt mindre än vad man hittills föreställt sig. Vi kan inte bygga
mycket bostäder utan att också ha stora industriinvesteringar, vi kan
inte flytta arbetskraft hur mycket som helst, vi måste ta hänsyn till
betalningsbalansen osv. Jag tror, att det i någon mån är detta, som
i själva verket avhållit från ett fullt utllyttjande av de s. a. s. tekniska
och rättsliga möjligheter till reglering av kreditväsendet, som fak.
tiskt funnits eller lätt kunde ha skapats.

Trots att både erfarenheterna och tämligen enkla överväganden
således borde ha sagt, att frågan om kreditmarknadens reglering inte
med fördel kunde brytas ut ur sitt större sammanhang, tillsattes egen
domligt nog en särskild kommitte med uppdrag att föreslå en utbygg
nad av kreditmarknadsregleringen, den s. k. Kreditmarknadsutred
ningen. ·Naturligt nog måste direktiven till ett sådant ur sitt samman
hang utbrutet utredningsuppdrag bli en aning konstiga. I verkligheten
blev de värre än så.
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. Det var inte nog med att inget llämnvärt försök gjordes att inordna
frågan om kreditmarknadsregleringen i sitt större ekonomisk-politiska
sammanhang och att det inte tycks ha föresvävat, att det kunde finnas
alternativ till en kreditnlarknadsreglering, när det gäller att uppnå de
investeringspolitiska målen. Det saknades t. o. m. varje antydan om att
de tillfälliga finansieringssvårigheter· för bostadsbyggandet man haft
viss erfarenhet av möjligen haft samband med den räntepolitik, som
förts. Ordet ränta förekom över huvud taget inte i direktiven. Man
hade i stället den centrala hypotesen, att bankerna efter hand kommit
att ta hand om en allt större del av det långsiktiga sparandet men
ändå haft benägeliliet att förvandla långt sparande till korta krediter,
en föreställning, som framstår som särskilt märklig inte endast där
för att en sådal1 förskjutning på inlållingssidan faktiskt inte skett, utan
också med tanke på att hela penningpolitiken under efterkrigstiden
letf till att affärsbanksväsendet i mycket stor utsträckning tvärtom för
vandlat korta pengar till långa. Med utgångspunkt från den alltså
orealistiska hypotesen ifråga lades nu hela problemet om uppnående
av de investeringspolitiska målen väsentligen upp som en fråga om
att utan inflatoriska följder komma till rätta med ett "strukturellt"
nlissanpassat kreditväsen. Det är då inte att undra över, att en ekonom,
som av de sakkunniga olnbads att yttra sig över utredningsuppdraget,
efter en kort analys slutade nled att säga, att det första kommitten
horde göra vore att be om nya direktiv.

Detta gjorde kommitten emellertid tyvärr inte. Den har visserligen
nled enkel statistik snabbt kunnat avfärda direktivens centrala hypo
teser och den försöker inte heller helt bortse från räntepolitiken. Den
snuddar i mycket allmänna ordalag vid finanspolitiken lnen endast
genom att LInderstryka, att den inte skall föras så att penningpolitiken
får dra ett för tungt lass. I övrigt har den tyvärr varit bunden av
direktiven.

Man föreslår en lag, SOITI ge·r riksbanken möjlighet att föreskriva
s. k. likviditetskvoter. Dessa har som ett av sina syften att begränsa
de möjligheter till kreditexpansion, som en hög banklikviditet kan
tänkas ge. Till den del de har detta syfte betraktas de som ett nornlalt
penningpolitiskt medel. De kan gälla för alla slag av banker samt
postgirot. I "likviditetskvoten" skulle kunna inbyggas en ren kassa
kvot, dock inte för sparbankerna och centralkassorna för jordbruks
kredit. Likviditetskvoterna kan bli olika för olika banker men de
som "likvida" betraktade medlen, dvs. kvotens täljare, får inte före
skrivas högre än till 60 % av förbindelserna. Vad kassakvoten be
träffar begränsas den till 15 0/0.
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Jag har varken lust eller anledning att ingå på detaljerna i kvot
konstruktionen men bör kanske dock erinra om, att bankernas hög
gradigt likvida utländska valutatillgodohavanden inte utan riksban
kens medgivande får inräknas i täljaren. Detta är däremot fallet
t. o. m. med långa stats- och hypoteksobligationer. Till detta är bl. a.
att säga, att kvotföreskrifterna med hänsyn härtill naturligtvis inte
borde kallas "likviditetskvoter". En verklig likviditetskvot borde vara
en ren kassakvot. På sin höjd borde den vara en kvot, söm i täljaren
kan innehålla korta skattkammarväxlar, varvid detta endast bör ses
som en möjlighet för bankerna att förränta kassamedel. Erbjudandet
av skattkammarväxlarna till bankerna måste m. a. o. löskopplas från
statens lånebehov och ses som en räntepolitisk fråga.

Anledningen till att lagförslaget i nu berörda hänseenden fått en
så besynnerlig konstruktion är framför allt, att man velat använda
"likviditetskvoten1a" för bankerna också i kreditdirigeringssyfte. Den
förvirring, som detta är ägnat att medföra" ökas ytterligare genom att
för affärsbankernas del ovannämnda 60 % kan höjas till 65 ro, när
kvoten skall användas i dirigeringssyfte. Detta väcker en hel rad spe
ciella frågor'. Den viktigaste rör lämpligheten av att dirigera affärs·
bankerna så att de mer än hittills blir ett slags hypoteksinstitut och
i motsvarande mån får sin karaktär av institut för kortfristig kredit
givning relativt inskränkt. I likhet med kommitten förutsätter jag
nämligen, att lagstiftningen inte skall användas som ett medel att
underlätta en allmän inflatorisk kreditexpansion. En sådan kan ju
förresten åstadkommas på enklare sätt än att tvinga bankerna över
på den långa kapitalmarknaden. Sådana andra sätt har man både i
Sverige och utomlands redan övat sig mycket i. Jag kan inte finna,
att kommitten förebragt några goda skäl för en förändring av arbets
fördelningen i kreditväsendet. Det hade väl för övrigt legat närmare
till hands att ta upp frågan om möjligheten och lämpligheten av att
kontrollera bankernas konsumtionskreditgivning innan man går in
för att göra dem till hypoteksinstitut i ökad utsträckning. För min del
tror jag nu visserligen inte, att en dylik kontroll skulle ha så stora ut
sikter att bli effektiv och frågan bör naturligtvis i varje fall inte
brytas ut ur sitt större, ekonomisk·politiska sammanhang. Men det
är besynnerligt att kommitten, som ändå låst sig så vid reglerings.
tanken, alldeles tappat bort den under senare år så aktuella konsum
tionskreditgivningen i en utredning, som har att behandla den s. k.
"bristen på långfristigt kapital".

För andra banker än affärsbanker samt för försäkringsbolagen
och ATP·fonderna föreslås föreskrifter om s. k. placeringskvoter.
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D.efsa .utformas som marginella sådana och har uteslutande' dirige
ri~gssyfte, närmare bestämt syftet att prioritera bostadssektorn och
stå.ten.~· Oc.kså här finns en n1aximigräns satt, nämligen av den inne
börden, att högst 80 % av nettoförändringen av samtliga placeringar
får dirig.eras. .

Inte 'heller här skall jag gå in på detaljer men jag kan inte under
låta att peka på egendomligheten att placeringskvoter skall kunna
föreskrivas ATP-fonderna~ som väl ändå på andra sätt skall kunna
tämligen väl. dirigeras av statsmakterna. Men detta är kanske fel?

Låt mig "emellertid lämna de mera speciella frågorna och i stället
fråga hur man· principiellt skall se på grundtankarna i hela förslaget.
Då har man, föreställer jag' mig; nytta 'av att tänka på hittillsvarande
erfarel1h~ter och på de synpunkter jag redovisat i det föregående rö
rand~ sa..mbandet mellCin den ekonomisk-politiska problematiken över
huvud o~h frågan om kreditmarknadens reglering.

Jag k-an inte se annat än att förslaget huvudsakligen går ut på att
skapa en något fastare rättslig grundval för ett regleringssystem av
ungefär det slag, som man redan i tio års tid haft möjlighet att an~

vända men endast i begränsad utsträckning och med ringa framgång
- men med vissa skadeverkningar - använt. De avgörande skälen
till att man inte frestat regleringssystemet så hårt ligger, såsom jag
nyss sagt, på ett annat plan än frånvaron av lagen. Det är karakteris
tiskt, att komn1itten säger sig inte vilja förorda en mera betydande
och systematisk räntedifferentiering till bostadssektorns och statens
förmån, varvid m~n hänvisar till en rad avigsidor aven sådan diffe
rentiering. Den skulle bl. a. utsätta dirigeringssystemet för alltför
stora.påfrestningar.

Att det. il1te kan göras gallande, att det varit en avsaknad aven
rättslig grul1~dval, som utgjort den verkliga orsaken till att man avstått
från ett 111era konsekvent och hårt utnyttjande av ett regleringssystem,
framgår också aven blick på befintliga lagar och på- det sätt, på vilket
man från riksbanke-ns sida faktiskt förfarit i förhandlingar n1ed kre
ditväsendets institutioner.

,1949. års kassareservlag har gett möjlighet till en långtgående skärp
ning av hanklagens kassakvotsföreskrifter för affärsbankerna. Man
föi~eslår nu, förutom några smärre tekniska justeringar, i själva ver
ket,- att möjligheten att skärpa kassakvotskravet skall begränsas. Där
enl0t vill man skapa möjlighet att höja likviditetskvottalet och ut
vidga det till att gälla även för sparbanker. För affärsbankernas del
har kravet i hittillsvarande- rekommendationer emellertid aldrig helt
utnyttjat- gällande lags möjligheter. Att sparbankerna ·nu skall kunna
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innefattas är en sakligt sett inte ~ärskilt meningsfull eftergift åt "rätt
vise"-synpunkten.

Mell hur är det då med placeringskvoterna? Jag känner mig inte
övertygad om, att kommittens förslag' öppnar möjligheter till kredit
marknadsreglering i högre grad än vad som "rekommendationsvägen"
hittills kunnat uppnås med enbart lagstiftningshot i bakgrunden. Sär
skilt på denn~ punkt har verkligheten och hänsynen till andra mål
för den ekonomiska politiken och inte frånvaron av lagar lagt band
på regleringarna.

Det -förefaller svårt att komma ifrån slutsatsen, att kommitten i
stället för att tråckla och knåpa med ändringar av befintliga lag
regler inom ramen för ett regleringssystem eller med nya lagförslag,
borde ha börjat med att ordentligt utreda, hur de hittillsvarande regle
ringsförsöken faktiskt utfallit och sedan underkasta hela reglerings
systemet som' sådant en principiell granskning. Därnäst kunde man
lämpligen jämföra ett sådant system med olika alternativ för en eko
nomisk politIk, som' vill uppnå bestämda mål, bl. a. beträffande in
vesteringsfördelningen. 'Om detta senare ansetts falla utanför dess
uppgift och höra hemma endast i Stabiliseringsutredningen, tycker jag,
att man borde ha hett finansminis~ern att bli befriad från uppdraget
eller - som sagt -' att få nya direktiv sedan den nyssnämnda. utred
ningen och. granskningen genomförts. ...

Jag ha~ inte. fattat det so~ min uppgift att ge en systematisk be
lysning av de saker, som en komniitte av det här slaget enligt min
lnening borde ha diskut~rat, men, jag skall för att ge mera konkretion
åt den kritik jag här anfört, ändå framhålla några föga originella
synpunkter på regleringssystemets nackdelar och därefter antyda
alternativ till reglering av kreditmarknaden. .

En sådan genomgång av nackdelarna kan nästan få formen av
en rekapitulation av de hittillsvarande erfarenheterna, nlen man skall
då tänka på, att 'ett verkligt hårt utnyttjande av de av·kommitten före
slagna lagarnas möjligheter:skulle skärpa de sålunda redan konsta
terade nackdelarna. Detta gälle:r också i hög grad räntereglerings
lagen, som kommitten inte uppehåller sig så mycket vid men som
naturligtvis också hör till frågan' om kreditmarknadsregleringen. Jag
skall ta det hela.! några korta punkter.

Regleljngarna h'ar, såsom nästan alla remissinstanser i de mest vitt
sk'ilda lager också framhållit, de .nackdelar, som varje ransonering
och dirigering·.medför.

Utbudet skräms lätt bort så att totala sparandet kanske minskar
eller ·söke~· sig till en .annan markna9, eventuellt en "grå" sådan. De
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kapitalförmedlande institutionerna må kunna dirigeras men det är
värre med spararna.

Det är ännu mera osäkert än under "normala" förhållanden, om
de mest räntabla projekten blir finansierade framför de mindre
räntabla. Köerna på bostadsmarknaden har som bekant inte betytt
en vare sig rationell eller, så långt jag kan förstå, en enligt någon
människas uppfattning rättvis ordning och för kreditmarknadens del
torde det i princip förhålla sig ungefär på samma sätt.

Varje regleringssystem medför alltid administrativt krångel, många
bekymmer och mycket godtycke i tillämpningen.

Hur ställer sig då alternativen? Ja, jag har redan försökt antyda
dem i min principiella kritik av Kreditmarknadsutredningens hela upp
läggning av sitt arbete.

Först vill jag emellertid erkänna, att en ren kassakvot eller under
förhållanden, då bankernas innehav av statspapper redan är stort,
också en likviditetskvot kan vara ett ändamålsenligt medel i riks
bankens hand, då det gäller att snabbt få en broms på affärsb'ankernas
kreditexpansion över huvud. Det kan nämligen tänkas, att riksbanken
ibland behöver någon tid på sig för att med operationer på marknaden
s. a. s. torka upp överlikviditet i affärsbanksväsendet och ått därför
sådana kvoter kan fylla en temporär uppgift. Men detta bör alltså noga
skiljas från kreditdirigeringssyftena och man bör ha klart för sig, att
en skärpning av kvotföreskrifterna inte kan vara en ersättning i läng
den för en höjd ränta. Såsom jag redan i annat sammanhang antytt,
vore det nog redigast att arbeta med en ren kassakvot, vars variationer
bestämmes av riksbanken ensam, och därvid tänka sig möjligheten av
.att ge ränta på de kassamedel, som enligt kvotföreskrifterna inte får
bilda underlag för utlåning. Erbjuder man i stället affärsbankerna
förräntning av dessa "låsta" medel i form av skattkammarväxlar, är
det kanske större risk för att statens lånepolitiska överväganden kom
mer in i bilden på ett i detta sammanhang mindre lämpligt sätt.

Om vi så går vidare för att diskutera alternativ till dirigerande
regleringar i prioriteringssyfte, borde ett näraliggande sådant alterna
tiv vara en ren räntepolitik, där räntor och andra lånevillkor skapar
största möjliga jämvikt på marknaderna i stället för köer. En sida
härav är, att riksbanken vid sidan av sin diskontopolitik bedriver
operationer i öppna marknaden bl. a. med tanke på finansieringen
av de sektorer man vill gynna och vidare, att man går in för att
locka, dvs. göra det förmånligt för kapitalplacerarna att placera på
det önskade sättet. Man skulle då bl. a. slippa tvånget och risken för
kringgående manövrer av skilda slag, som enskild företagsamhet av



DEN EKONOMISKA POLITIKEN OCH KREDITMARKNADENS' REGLERING 59

självbevarelsedrift brukar visa stor skicklighet i. En ren räntepolitik
skulle också. vara lättare att anpassa efter skiftande krav på iIifla
tionsbekämpande penningpolitik än den motsatta. Verkningarna på
olika sikt aven sådan räntepolitik på inkomst- och förmögenhetsför
delningen måste kunna beaktas av bl. a. finanspolitiken och social
politiken. De bostadspolitiska sidorna måste naturligtvis också de tas
upp såsom ett problem, som hänger nära samman bl. a. med finans
och socialpolitiken. Det finns ingen anledning att utan vidare gå förbi
möjligheten av olika subventionssystem i kombination med skatte
politiska och andra liknande åtgärder. Men det skulle också kunna
hända, att vägen bleve friare för en på längre sikt rationellare bo
stadspolitik än den nuvarande, som nog rätt ofta byggnads.företagare,
byggnadsarbetare och materialleverantörer profiterat mera på än hy
resgästerna.

Jag skulle vilja avsluta min framställning med att något beröra
innevarande års erfarenheter aven åtstramande penningpolitik. Den
har ju genomförts i en högkonjunktur, när samtidigt ambitionerna att
klara finansieringen av vissa, såsom särskilt önskvärda uppfattade
investeringar varit stora.

Det har i år visat sig, att riksbanken, bl. a. med hjälp av ett lov
värt försök att skapa en riktig penningmarknad i Sverige och speciella
finanspolitiska arrangemang beträffande investeringsfondsavsätt
ningar, kunnat åstadkomma en kraftig åtstramning av kreditmarkna
den på ett väl motiverat och i stort sett väl genomfört sätt. Det har här
vid inte behövts stöd av likviditets- eller kassakvoter, trots att banklik
viditeten under de närmast föregående åren laddat upp så kraftigt.
Även om det kanske kunde ha varit lämpligt att låta åtstramningen
få en mera markerad effekt på ränteutvecklingen än den faktiskt
fått, har förloppet dock säkert haft effekt på b'ankernas kreditgiv
ning och på ,kreditväsendet över huvud på ett sätt, som bidragit till
att den nuvarande högkonjunkturen inte slagit över i inflation. Jag kan
därför inte hålla med om den kritik, som nyligen riktats från bank
håll mot riksbanken för att ha stramat åt alltför snabbt och alltför hårt.
När affärsbankernas inlåning på två år ökat med drygt 4,5 miljarder
kronor och riksbanken sedall åstadkommer en minskning med knappt
900 miljoner på 3;4 år, så tycker jag, att man närmast kan tala om en
rätt måttlig åtstramning. Den kan inte anses alltför kraftig från pen
ningpolitisk synpunkt. Jag kan inte heller förstå argumenten för att
man i dagens läge borde lätta marknaden med hänvisning till att pris
nivån inte stigit och till att vissa tecken på konjunkturförsvagning upp
trätt. Konjunkturförsvagningen träffar idag vår export och med det
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kostnadsinflatoriska tryck, som vi har i Sverige, skull.e en .sådan om·
läggning enligt min mening utsätta vår guld. och valutareserv för all-
v~rliga risker. .

Nå, men hur har det då gått med finansieringen av de investe
ringar, som statsmakterna vill ge prioritet? J3, åtstramningen har
ännu inte medfört några sådana svårigheter för bostadsfinansiering,
att vi hamnat i en nybyggnadskris. Nu kan det kanske då invändas,
att en sådan kris mycket väl kan komma, ja att riksbanken genom sin
politik faktiskt bäddat för en sådan. Tanken skulle då vara, att alltför
litet hypotekslån. och. alltför .mycket långa statslån emitterats och att
indragningen av medel till riksbanken genom investeringsfondsar.
rangemanget varit alltför kraftig.

Tillen··sådatl invändning skulle jäg först och främst vilja genmäla,
att sådana kommande svårigheter skulle vara en alldeles naturlig
följd av bl. a. riksbankens .allvarliga försök att hålla totala inyeste
ringarna på ell icke infla:t()risk nivå. Självfallet skulle en .eventuell
framtida finansieringskris ha· kunnat .undvikas, om åtstramningen hit
tills i å~· hade gjorts väsentligt mindre, m'en då skulle penningpolitikell
ha kunnat karakteriseras som inflatorisk. Men ·framför .allt kan man
säga, att om en nybyggnadskris verkligen skulle komma, behöver mall
inte nödvändigtvis acceptera den. Jag tänker naturligtvis då inte på
den tekniska möjligheten att vid den tidpunkten klara saken med in
flatorisk kreditexpansion. Inte heller tänker jag på några försök att
reglera sig ur· svårigheterna. Däremot~ avser jag just den typ av alter
nativ jag nyss antydde. Om man till varje pris vill skydda bostads
byggandets finansiering också på kort sikt, kan man inte rimligtvis
utan vidare utesluta möjligheten av att arbeta med en ren räntepolitik
och av att gå vidare på subventionsvägen liksom tidigare. Effekten via
statsbudgeten aven sådan politik kan det inte vara alldeles omöjligt
att nlöta med t. ex. eri kombination av eri sparstimul~rande och mot
k'onsumtionen riktad finan~politik.och fortsatt pelihingpolitisk åtstranl
ning efter linjer, som träffar de opriotiterade områdena hårdäre. än
annars skulle ha varit fallet. Fördelarna och nackdelarna av ett sådant

. alternativ får ju i varje fall vägas mot bl. a. regleringsalternativet,
Antag för övrigt, att vi skulle få en markerad konjunkturavmattning
inom landet. Då skulle finansieringssidan av bostadsbyggandet inte
behöva bli något problem. Den omständigheten att man hittills i år
stramat åt kreditväsendet så kraftigt, som man gjort, skulle inte be
höva sätta käppar i hjulet för nästa års nybyggnadsfinansiering. Någon
flexibilitet har dock bl. a. penningpolitiken. .

Till sist en sammanfattning punktvis.
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Efterkrigstiden har bl. a. karakteriserats av att en större, total in
vesteringsverksamhet äll vad som' det funnits utrymme fÖT inom ramen
för balans i ekonomien finansierats med hjälp aven kraftig kredit
expansion.

.Investeringsfördelningen har i stort sett blivit den av statsmakterna
önskade, så långt det varit möjligt med hänsyn till "tekniska" för
hållanden -' utanför kreditväsendet - och med tanke på övriga mål
för statsmakternas politik.

Det är inte' i kreditväsendet och dess "struktur" de verkliga pro
blemen legat. Att det vid enstaka tillfällell här hängt upp sig i fråga
om just bostadsbyggandets .finansiering beror väsentligen på vissa
bristfälligheter i den penning- och finanspolitiska tekniken. .

Under alla förhållanden -kail frågan 'om ett säkerställande av vissa
bestämda investeringars finansiering på kort och ,lång sikt inte p~ ett,
älldamålsenligt sätt ses som en isolerad kreditmarknadst.eknisk regle
rings/råga. Den måste behandlas i ett större ekonomisk.politisk sam·
manhang, där olika alternativ till en kreditmarknadsreglering utreds
och diskuteras.

Skall man i fortsättningen föra en ekononlisk politik, som undviker
både inflation, arbetslöshet och svårigheter för bostadssektorns och
statens finansiering, nlöt~r man förvisso ett problem. Men man sak
nar anledning' att tro, att en reglering av kreditväsendet i form av
tvångsdirigering av kapitalströmmarna kan vara ett led i en rationell
lösning av det problemet. Huruvida en verklig lösning finns eller ej
är ovisst. Men det är'en annan historia.

Ordföranden: Vi tackar professor Dahmen för en intress~nt,och
tankeväckande expose över de svåra och intrikata problem som kre
ditmarknadsregleringen och den ekonomiska politiken rymmer.

Jag vet inte, om professor Dahmens föredrag har varit aggressivt
nog för att sätta i gång en riktigt intensiv debatt. Jag skulle emellertid
glädja mig mycket om det fanns någon som kände sig .uppkallad att
delta i diskussionen.

Bankokommissarie K. Eklöf: Den första och i mitt tycke allvarligaste
invändning, som professor Dahmen riktade mot kreditmarknadsutredningen,
gällde det sätt, på vilket den fattade sin uppgift, och att den accepterade direk
tivens snäva avgränsning av frågeställningen. Det ,är nu inte mycket att göra
åt den saken; utredningen såg helt enkelt sin uppgift så, att den skulle se över
de speciellakreditpolitiska instrument som omnämndes i dess direktiv och
föreslå sådana modifikationer och kompletteringar som den kunde anse moti-
verade. '

Man kan alltså inte vänta sig, att i den diskussion som förs i utredningens
betänkande finna någon samlad bild av hur utredningen tänker sig att den
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framtida kreditpolitiken bör föras. Det är inte ens säkert att de ledamöter som
ställde sig bakom förslaget hade någon gemensam syn på den saken. I stället
har betänkandet kommit att handla nästan uteslutande om vad professor
Dahmen kallade regleringar: likviditetskvoter, kassakvoter, placeringskvoter
etc. Förklaringen är helt enkelt att de s.k. traditionella kreditpolitiska instru
menten redan finns; man behövde inte föreslå att sådana skulle skapas, och
därför nämns de bara en passant.

Jag har nu fått klart för mig att detta sätt .att lägga tyngdpunkten vid det
nya som föreslagits lätt leder till att man tror, att kommitten ställer sig bakom
en kreditpolitik, som i första hand och i mycket hög grad förlitar sig på dessa
regleringar. Man underskattar den roll, som i betänkandet hela tiden tillmätes
räntepolitiken.

Det mest typiska exemplet på detta är kanske kritiken mot kommittens be
handling av den fråga som nämndes först i direktiven, nämligen bristen på
långsiktigt kapital. Utredningen beskylls å ena sidan för att se detta som ett
rent strukturproblem och bortse från följ derna av att det har förts en galen
räntepolitik; å andra sidan beskylls utredningen för att inte ha föreslagit
några strukturella förändringar i syfte att råda bot på denna bist - de för
ändringar vi föreslår betecknas som blygsamma och är det säkert också. Om
vi bortser från kommittens förslag om att affärsbankerna genom ändring i
inlåningsrättsbestämmelserna skall få litet större anledning att placera' pengar
i långa obligationer och att bankerna skall uppmuntras att engagera sig i
bildandet av hypoteksinstitut, kvarstår bland kommittens rekommendationer
på detta område en förändring i räntestrukturen genom en ökning av de långa
placeringarnas avkastning i förhållande till de kortas. Utredningen är kanske
en smula agnostisk när det gäller resultatet men anser att det är någonting som
i varj e fall bör försökas.

En sak som efter allt att döma inte är så högkontroversiell är nödvändig..
heten för kreditpolitiken att arbeta inte bara med diskontoändringar och
marknadsoperationer utan också med någon sorts kassa- eller likviditetskvoter
för bankerna. Det som professor Dahmen där främst riktade sig mot var att
kvotbestämmelserna erhåller en sådan utformning, att anordningen får karak
tären av ett· prioriteringsinstrument. Distinktionen är kanske inte så lätt att
göra skarp i praktiken. Jag tror att bestämmelserna om kassa- eller likviditets
kvot har fått en olika teknisk utformning i olika länder på grund av att de står
i ett intimt samband med kreditmarknadens struktur och centralbankens
möjlighet att göra operationer på marknaden utanför affärsbankerna. Jag
skall bara helt kort nämna några exempel.

I Förenta staterna, där bankerna har stora obligationsbehållningar och där
det utanför bankerna finns en stor marknad för skattkainmarväxlar, har kvo
terna utformats som rena kassakvoter. Genom att köpa och sälj a skattkammar
växlar utanfor bankerna kan centralbanken där påverka affärsbankernas kassa
ställning. I England däremot, där åtminstone enligt vad engelsmännen själva
påstår marknaden för skattkammarväxlar utanför den marknad där affärs
bankerna opererar än mindre betydande och där myndigheterna. är hänvisade
till den långa kapitalmarknaden, om de vill genomföra större marknadsopera
tioner, har man sedan länge ett utarbetat system som innebär att i kvotens
täljare ingår kassa och skattkammarväxlar förutom vissa andra korta till
gångar. I England ha.r man emellertid liksom - enligt vad det förefaller av
diskussionen - i Förenta staterna besvär med avgränsningen. I England märks
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en tydlig tendens· i diskussionen att viIj a utvidga kvoterna till att omfatta även
obligationer, och gör man det, är man snart fran1me vid de svenska likviditets
kvoterna - den som tycker illa om uttrycket likviditetskvot kan för övrigt
gärna kalla dem x-kvoter eller vad som helst.

Det är alldeles riktigt, att detta ger möjlighet till en prioritering av staten,
nlen det är på intet sätt nödvändigt, och jag tror att detta på nlånga sätt är den
praktiskt lämpligaste formen av likviditetskvoter och reservkvoter här i landet.

När det gäller placeringskvoterna går meningarna uppenbarligen starkt isär,
och det är av olika skäl möjligt att på den punkten läsa in litet olika saker
i kon1mittens ställningstagande. Enligt min mening kan man läsa ut, att
kommitten inte alls tycker om prioritering och har fullt klart för sig vilka
svårigheter ett sådant arrangemang medför - professor Dahmen har just
belyst en del av dessa svårigheter. Å andra sidan är det ett faktum att sådana
här metoder har använts och lett till att det finns en del ackumulerade icke
tillfredsställda upplåningsbehov, som vill söka sig över till den långa mark
naden. En hel del placerare - försäkringsbolag, sparbanker och andra 
har också under 1950-talets regleringspolitik fått en större andel av stats- och
bostadslån i sina portföljer än de anser nornlalt vid en räntestruktur som är
lik den nuvarande. Det är därför svårt att på en gång komma ifrån detta, och
man måste elastiskt och smidigt söka sig över till en mindre regleringsbetonad
politik. Det är på detta _sätt jag personligen vill läsa betänkandet.

Dock kan man, såvitt j ag har förstått, även läsa betänkandet på ett annat
sätt. I och med att denna reglering, son1 hittills har skötts i överenskommelse
eller rekommendations- eller hotfornl, ges en laglig bakgrund indicerar man
i sj älva verket att man tänker sig detta som ett mera permanent inslag i kredit
politiken. Det kanske kan anföras några skäl även för en mera permanent reg
lering av detta slag. Man kan vara pessimistisk beträffande möjligheterna
att med anpassningar av räntestrukturen skapa bättre balans på kreditmark·
naden .och man kan anse att den svenska kapitalmarknaden lider av vissa
imperfektioner som gör det svårt att tillämpa en ren,are räntepolitik. Jag kan
nämna några sådana imperfektioner, som vi känner av i dag. Staten och
bostadsbyggandet svarar för en mycket stor del av kapitalmarknadens efter
frågan, och dessa dominerande låntagares efterfrågan har det karakteristiska
draget, att den är ganska okänslig för ränteförändringar. Trycket av anpass
ningen vid en mera utpräglad räntepolitik skulle därmed läggas på den lilla.
återstoden av efterfrågan, och det kunde därför bli nödvändigt att företa obe
hagligt stora räntevariationer. Ett annat argument är oligopolismen på mark
naden för obligationer. Det finns några stycken mycket stora placerare, och
det är inte så att man genom att erbj uda något högre ränta kan locka till sig
fler placerare och därmed få in väsentligt mera pengar vid en emission av
stats· eller hypoteksobligationer om man inte accepterat den ränta som dessa
dominerande placerare kräver.

Även om det kan pekas på en hel del sådana saker, behöver vi inte vara så
pessimistiska. Det finns, tror jag, goda möjligheter att vidga marknaden och
få in nya grupper av placerare. Det är kanske ett arbete på. litet längre sikt,
men erfarenheterna t. ex. från i år är inte så ogynnsamma.

På längre sikt och i ett större sammanhang är också prioriteringssynpunk.
ten svår att anlägga. Var skall man dra gränsen? I debatten har efterlysts
principerna för avgränsningen av de prioriterade och de icke prioriterade
krediterna. Jag har svårt -att se att vi i ett samhälle, som i stort sett präglas av
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marknadshushållning och som har mycket små inslag 'av detaljerad 'planhus
hållning, kan dra några sådana gränser. Man kan visserligen 'säga att statens
krediter måste prioriteras därför att de är statens och bestämda i förväg;
å andra sidan är det svårt att förstå varför staten inte skulle betala de räntor
som erfordras. När det gäller bostadsbyggandet kan det finnas goda argument
för att räntekostnaderna bör subventioneras i någon form (det finns också
argument för motsatsen) men det är ett problem som vi inte behöver ta upp ,
i detta sammanhang. I vilket fall som helst är det svårt att inse, varför j ust en
viss typ av krediter skall gynnas med hänsyn till den ränta som betalas till
långivarna. Del' går för övrigt i sj älva verket knappast att avgränsa den upp
låning som har med bostadsbyggande att göra - den allra största delen av
den kommunala upplåningen hänför sig exempelvis till det nödvändiga sam·
hällsbyggandet.

Det framhålls ofta i llebatten, att omsorgen om bostadssektorn till stor del
förklarar lågränteideologiens grepp över sj älarna. Jag har litet svårt att inse
det. Om man försökte sig på en verkligt genomförd räntedifferentiering till
förmån för bostadslån, tror jag man snart skulle få möta stark kritik från
j ordbruket, kommunerna, och varför inte exportindustrien, som icke skulle till·
höra de prioriterade grupperna. Jag tror därför att vi på litet längre sikt
måste sträva mot en renare räntepolitik och en bättre fungerande kapital
marknad. I det närmaste alla verkar vara överens om det - såvitt jag förstår
är problemet främst vad vi skall göra j ust i dag och hur stora risker vi kan ta
under övergången.

Professor Dahmen erkände att det kan behövas någon form av kvoter för
att vi skall kunna åstadkomma en snabb och effektiv åtstramning av bankut
låningen. Ett aktuellt exempel erbjuder utvecklingen i år. Nu må det vara att
konjunkturuppgången kanske inte blev så plötslig som man en tid kunde
frukta, och det kan hända att åtstramningen i bariksystemet 'är ungefär så stor
som den bör vara, men j ag tror det kan sägas att vi borde ha gj ort litet mer.
Dels på grund aven medveten politik under 1960 och dels på grund av att
hankerna hade försatt sig i ett svagt utgångsläge har man lyckats reducera
bankernas likviditet och tidvis tvinga fram en stor upplåning i riksbanken.
Det är 'emellertid enligt min mening påfallande, hur långsan1t, hur litet och
hur osäkert detta har inverkat på bankernas utlåning. Utlåningsexpansionen
i banksystemet har i själva verket fortsatt ända till nu - det kan hända att
det kOlnmer en förändring under de närmaste månaderna.

Jag ty~ker således att den senaste tidens utveckling illustrerar behovet av
snabbare och mera direkt verkande medel. Sedan kan det naturligtvis sägas,
att man bör se till att det inte finns någon överlikviditet i utgång,släget, men
det kan vara mycket svårt att göra. Under en konjunkturnedgång kan man
tvingas till en likvidisering av banksystemet som gör det svårt att t. ex. med
marknadsoperationer åstadkomma en snar åtstramning.

Fil. 'kand. T. Ekström: Professor Dahmen sade att på grund av regle
ringarna en del mindre räntabla 'projekt kommit att finansieras, medan andra
projekt som kunde ha varit mer räntabla måst' skjutas åt 'sidan. I förra delen
av sitt anförande var emellertid professor Dahmen inne på en tankegång, som
i någon mån strider mot detta ~' han framhöll att kreditpolitiken under 1950·
t::llet över huvud taget inte varit särskilt restriktiv. 'Man hör 'också ofta i den



DE~ EKONOMISKA POLITIKEN OCH KREDITMARKNADENS REGLERING 65

offentliga debatten, att stora företag med stora investeringsprojekt inte har
haft särskilt betydande finansieringssvårigheter.

Båda de här· sakerna låter sig väl säga, men jag skulle viij a ställa den
frågan till professor Dahmen, vilken av de båda uppfattningarna han tycker
är riktigast.

Professor E. Dahmen: Jag är inte riktigt säker på att jag klart ser den
motsättning som hr Ekström talade om: Å ena sidan har ransoneringen med
fört, att investeringsfördelningen blivit mindre optimal än den annars skulle
ha blivit, och å andra sidan har det skett en kreditexpansion på bred front.
Det sistnämnda har över huvud taget ökat investeringarna, men det är väl
inte säkert, att det inom totalinvesteringarnas ram - som alltså har varit för vid
för att ge balans· i ekonomien - har blivit bästa möjliga fördelning av finansie
ringenav olika projekt. Om man därmed säger, att det har skett en så kraftig
kreditexpansion, att pengarna har räckt till för både goda och dåliga projekt,
ja, då är det en klar motsättning. Jag erkänner att denna punkt är diskutabel
och att det kan ligga en motsättning här. Visserligen har kreditexpansionen
varit stark, men det har ändå lagts vissa band på den, och de banden har
varit sådana, att fördelningen av investeringarna inte varit den mest rationella.
Riksbanken har inte fört en hur släpphänt politik som helst, inte ens före
1955, men vi har haft ett regleringssystem.

Jag har egentligen inte så många invändningar mot vad bankokommissarie
Eklöf sade. Jag är glad över att han erinrade om en sak, som kom i skym
undan i mitt föredrag, nämligen att kommitten hade i uppdrag att skapa ett
provisorium i avvaktan på stabiliseringsutredningens betänkande. Nu kommer
väl stabiliseringsutredningens betänkande nästa år, kanske samtidigt med 
eller rätt snart efter -, ett eventuellt regeringsförslag på grundval av kredit
marknadsutredningens betänkande. Med hänsyn till att man i varje fall kan
tolka det så, att vad kommitten föreslår i rätt stor utsträckning är ett provi
sorium och med hänsyn till att en annan kommitte lär komma att framlägga
sina resultat ganska snart, tycker j ag det har varit ett slöseri med sakkunniga
och kloka personers tid att de har ägnat ett otal sammanträden åt kreditmark
nadsutredningen, d. v. s. åt en fråga, som inte är särskilt akut, och föreslagit
en fast rättslig grund för ett system, som hittills i varj e fall inte har utnyttj ats
så mycket, som man faktiskt haft möjlighet till.

Jag håller med om att distinktionen mellan likviditetskvot - eller som hr
Eklöf sade x-kvot - och placeringskvot kan vara svår att göra. Det framgår
tydligast av att om' man föreskriver en ren kassakvot och tvingar bankerna
till en restriktiv kreditpolitik på bred front, kan effekten av detta på bostads
och statssektorn elimineras genom att riksbanken i stället köper stats- och
bostadsobligationer, varvid likvida medel samtidigt och fortsättningsvis acku
muleras på riksgiro och låses där. Jag tycker emellertid att det ändå bidrar
till klarhet i begreppen, om man skiljer de sakerna åt och arbetar å ena sidan
med kassakvoter och å andra sidan med någon sorts placeringskvoter, även
för affärsbankerna.

Det var en intressant sak som herr Eklöf tog upp när han berörde erfaren
heterna från de gångna åren. Han hade den uppfattningen, att den åtstramning,
som har åstadkommits, inte har haft så stor effekt, som' jag gj orde gällande
i min framställning. Där kan naturligtvis åsikt stå mot åsikt. Man kan dock
inte bara hänvisa till hur den faktiska utlåningen har utvecklats. Dels måste
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man "säga att en viss utlån"ingsökning· ·kan vara rimlig med hänsyn" till pro
duktionsökning och ökad omsättning, dels vet ingen hur stor utlåningsökningen
skulle ha varit, om man inte hade stramat åt.

Herr Eklöf gjorde sedan en invändning, som jag naturligtvis borde ha
gjort mera uttryckligt själv, nämligen att bankerna kunnat ladda upp en stark
likviditet under de två föregående åren på grund av penning- och finanspoli
tiken. Jag erkänner, att det kan vara svårt att föra en politik, som leder till en
sådan likviditetsökning, som är lämplig - varken större eller nlindre - i en
konjunktursvacka. Det är alltid svårt att göra vad som är precis lagom. Men
den likviditetsuppladdning, som tilläts 1958-59, var väl ändå onödigt stor?
Om den varit litet måttligare, skulle det ha funnits större utsikter att med de
vanliga medlen - utan likviditetskvoter, kassakvoter och x-kvoter - åstad
komma en åtstramning av bankväsendet och därmed en större effekt på kon
junkturutvecklingen. Här finns väl nyanser i åsikterna, men jag tycker inte
det verkar som om det vore några dj upare liggande åsiktsolikheter på den
punkten.

Ordföranden: Då ingen n1er begärt ordet, återstår för mig bara att
återigen tacka professor Dahmen för hans anförande och att tacka de
båda herrar son1 hjältemodigt uppträtt i diskussio~en.
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Några synpunkter på dubbelbeskattning
och näringslivets kapitalförsörjning

Taxeringsintendent Ernst AnneIl:

Jag skall först helt kort redogöra för hUVliddragen i det lagförslag
om skattelättnader för nyemissioner och inskränkning i bolagens rätt
till skattefrihet för aktieutdelningar som i dagarna godkänts av be
villningslltskottet.

Förslaget innebär att den årliga utdelningen på 11yemissioner och
emissioner i nybildade bolag, som inbetalts under åren 1961-1966
och som inregistrerats efter den 31 december 1960, blir skattemässigt
avdragsgill med belopp upp till 4 % av inbetalt kapital. Skattefriheten
gäller för det första utdelningsåret och för de fem efterföljande åren.
Eftersom skattelättnaderna inträder först under utdelningsåret, medför
nyemissioner under 1961 inga skattelättnader under detta år, 'vilket an
setts vara en fördel i nuvarande konjunkturläge. Avdrag kan med~

givas vid taxeringarna åren 1963-1973.
Om mer än hälften av aktierna i det emitterade bolaget äges av

svenska aktiebolag, som inte behöver skatta för aktieutdelningen där
för att aktierna anskaffats för deras rörelse, får bolaget dock inte åt
njuta lättnaderna. De allmänna investmentbolagen inräknas emellertid
inte bland sådana diskriminerade aktieägare, såvida inte investment..
bolaget ä.ger meJ; än hälften av aktiekapitalet. Om exenlpelvis Billerud
mot förmodan skulle göra nyemission under de närmaste åren, skall
Custos drygt 30-procentiga innehav i Billerud inte räknas som ett
diskriminerande innehav.

Vid utskottsbehandlingen har lättnader vid nyemissioner tillerkänts
även svenska dotterbolag till utländska bolag.

Bevillningsutskottets majoritet har även godtagit förslag om att .den
hittills för s.k. vita bolag gällande skattefriheten. för utdelningar på
kapitalplaceri:t;lgsaktier inte skall gälla vid taxeringarna åren 1963-
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1973. Förvaltningsföretag, varmed enligt utskottet förstås bolag och
föreningar, vilkas verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande
består i förvaltning av värdepapper, blir skattefria allenast för utdel
ning som går in och ut. De allmänna investmentbolagen får skatte
frihet för mottagna aktieutdelningar upp till ett belopp motsvarande
125 % av lämnad utdelning.

Utdelningar på aktier som anskaffats för rörelsen är skattefria. Om
aktieinnehavet i ett bolag uppgår till minst 25 % räknat efter röste
talet, anses det utan utredning vara anskaffat för rörelsen.
Skattskyldighet för aktieutdelningar

Jag övergår nu till att beröra några spörsmål i fråga om den om
stridda del två i den föreslagna lagstiftningen, alltså införandet av
skattskyldighet för utdelningar på kapitalplaceringsaktier. Först några
ord om de rörelsedrivande bolagens innehav av kapitalplacerings
aktier.

Hos vissa framåtgående bolag kan innehavet av kapitalplacerings
aktier betraktas som en tillfällig placering av likvida medel, låt vara
att placeringarna på grund av bestämmelserna om realisationsvinst
beskattning ofta blir minst femåriga. Uppburna aktieutdelningar hos
sådana företag uppgår ofta till förhålla'ndevis ringa del, låt oss säga
högst 10 a 15 % av den lämnade utdelningen. I fråga om dessa före
tag godtages nog tämligen allmänt argumentet, att det inte föreligger
skäl för att medgiva skattefrihet för aktieutdelningar, när avkastning
på likvida medel vid annan placering taxeras. En beskattning av utdel
l1ingen på kapitalplaceringsaktier i de nu berörda fallen kommer inte
att i väsentlig mån påverka bolagens utdelningspolitik.

Det finns emellertid ett mindre antal företag med som regel be
gränsade utvidgningsmöjligheter som placerat förhållandevis stora be- ,
lopp i börsnoterade aktier. I denna grupp ingår bl.a. flera företag
inom livsmedelsbranschen i vidsträckt bemärkelse -. bryggerier, Jäst
b0laget och Sockerbolaget - samt några textilföretag. I samband med
driftskoncentrationer har ofta kapital frigjorts - inte minst vid för
säljning av fastigheter som med tiden blivit välbelägna. Frågan om
att införa skattskyldighet för aktieutdelning hos sådana företag är na
turligtvis ömtålig med hänsyn till den inte oväsentliga försämring för
aktieägarna som den ändrade lagstiftningen kan innebära. Det är där
för naturligt att stark kritik riktat sig mot de skärpta bestämmelserna
för de nu berörda företagen, som kan kallas blandade förvaltnings
bolag och rörelsedrivande företag.

Det kan måhända frågas, varför dessa blandade förvaltnings- och
rörelsedrivande bolag skall beskattas för aktieutdelning, som går rätt
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igenom, när de rena förvaltningsbolagen åtnjuter skattefrihet för vi
darebefordrad utdelning. Skattemässigt kan detta motiveras därmed,
att det svenska skattesystemet bygger på dubbelbeskattning av aktie
bolag. Vinstmedel överföres nu till aktieägare på två sätt, antingen
genom vinstutdelning eller "genom utskiftning i samband med nedsätt
ning .av aktiekapital eller upplösning av bolag. Om stora vinstmedel
uppsamlas i rörelsedrivande bolag sonl inte kan använda dem för ak
tiva investeringar - hit räknas enligt den föreslagna lagstiftningen.
även 25-procentiga aktieinnehav i andra bolag - skulle överskotts
kapitalet normalt överföras till aktieägarna om en sådan överföring
inte medförde några skattekonsekvenser. Vid utskiftning av vinst
medel utgår emellertid numera utskiftningsskatt med 40 ro på utskif
tat belopp. Om aktieutdelning på kapitalplaceringsaktier är skattefri,
ligger det därför l1ära tillhands för bolag att köpa kapitalplacerings
aktier så länge utdelningen är skattefri. Härigenom kan utskiftning
uppskjutas på obestämd tid och skatteutgifter i samband 11led utskift
ning inbesparas. Tidigare var utskiftningsskatten niycket lägre; vid
utskiftning t.o.m. slutet av år 1937 utgick sålunda sådan skatt med
allenast 5 % och i åtskilliga fall behövde ingen utskiftningsskatt er
läggas. Under dessa idylliska skatteförhållandel1 utskiftade bolag över
skottskapital oftare än vad som nll är fallet. Stora kapitalåterbetal-"
ningar gjordes exempelvis av Kullager, Elektrolux, Separator och
Sockerbolaget. Numera är liknande kapitalåterbetalningar ovanliga.
Att Tändsticksbolaget gjort en stor kapitalåterbetalning under 1950
talet beror därpå, att omkring en halv miljard av bolaget.s eget kapital
gick förlorat vid Kreugerkrisen, varför bolaget kan göra kapitalåter
betalningar utan att erlägga utskiftningsskatt. Principiellt förefaller
det riktigare att överskottskapital ställes till aktieägarnas fria disposi
tion och inte användes för passiva investeringar inom ett bolag, och
detta gäller särskilt i fråga om ett bolag med betydande antal ut
ländska aktieägare.

Att bolagen efter höjningel1 av utskiftningsskatten underlåtit ut
skifta överskottskapital och i stället placerat det i börsnoterade aktier
med skattefri utdelning är naturligt och på intet sätt inkorrekt. Lika
naturligt är det dock att det allmänna inte har något större intresse av
att underlätta uppskov med taxering till utskiftningsskatt, och att man
därför tar bort den hittills gällande skattefriheten.

Frågan hur aktieägarnas i blandade förvaltnings- och rörelsedri
vande bolag intressen skall tillgodoses vid borttagandet av den tidi
gare skattefriheten för aktieutdelningar har vållat mycket huvudbry.
De sakkunl1iga föreslog efter samråd med representanter för närings-



72 . NATIONALEKONOl\iISKA FöRENINGENS SA:MMANTRXDE DEN 2:1 NOVEMBER 1960

livet att sådana bolag skulle kunna o'mbilda sig till rena förvaltnings
bolag genom att överlåta sin rörelse till dotterbolag. Därefter skulle
reglerna för förvaltningsföretag gälla, d.v.s. uppburna aktieutdel~

ningar skulle bli skattefria i den mån de vidareutclelades. Enligt de
sakkunnigas förslag som följdes'i propositionen skulle sådana förvalt
ningsföretag kunna äga inte endast värdepapper utan även fastigheter,
dock ej jordbruksfastigheter.

Det nu angivna förfaringssättet för att lösa de blandade företagens
problem har utsatts för stark och inte obefogad kritik. Bevillningsut
skottets majoritet har framhållit att ombildningar till förvaltningsbolag
inte är önskvärda. Med den i propositionen angivna definitionell på
förvaltningsbolag kunde rörelsen utarrenderas till ett dotterbolag sonl
därefter drev rörelse i fastigheter, förhyrda av nl0derbolaget. Ut
skottet har ändrat definitionen på förvaltningsbolag så, att därmed
skall förstås endast företag som innehar värdepapper o. dyl. Om rörel
sedrivande företag vill ombilda sig till förvaltningsbolag, måste de
alltså överföra sina fastigheter och ikläda sig lagfartskostnader. Den
fördyring som härigenom llppkommer, väntas komma att motverka
ombildning av aktiebolag. Det kan anmärkas, att företag lned investe
ringsfonder för rörelse knappast torde komnla att ombilda sig till
förvaltningsbolag, eftersom de då inte utan tillstånd av Kungl. Maj:t
får utnyttja investeringsfonderna.

Företag hos vilka uppburen utdelning på kapitalplaceringsaktier
uppgår till minst 75 ro av företagets norlnala utdelning, får dispens
från utdelningsbeskattningen.

Om, trots de hinder för ombildning sonl rests, rörelsedrivande bolag
i större omfattning skulle ombildas till förvaltningsbolag, antyder ut
skottet 3:tt ytterligare inskränkningar av förvaltningsbolagens skatte
frihet för utdelningen kan bli aktuella i framtiden.

Det kan ifrågasättas om de föreslagna bestämmelserna tillräckligt
beaktat den skada som genom de ändrade beskattningsreglerna till
fogas aktieägarna i ett fåtal rörelsebolag med stora aktieinnehav, dock
ej så stora att dispens kan ifrågakomma.

En framkomlig väg skulle måhända hava varit att genom särskild
lagstiftning. medgiva sådana bolag rätt att utskifta belopp motsva
rande värdet av kapitalplaceringsaktierna och erlägga en till 30 ro
reducerad utskiftningsskatt En sådan lättnad har i annat samman~

hang medgivits vid skärpning av skattelagstiftning.
Om man lltgår från förhållandena under de senare åren kommer

bOlttagandet av skattefriheten för aktieutdelningar att beröra utdel:
11ingar på llngefär 25 miljoner kronor årligen, vilket belopp bör ställas
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Inot en total nettoutdelning från svenska aktiebolag på omkring ·600
miljoner kronor. Vid beräkningen av det senare beloppet har utdel
ningar S0111 uppburits av aktiebolag frånräknats. Som jämförelse kall
nämnas att aktieutdelningarna i U.S.A. uppgått till omkring 60 mil
joner kronor under motsvarande år.

För aktiebolag SOIU tillfälligt placerat överskottsmedel i aktier kom
mer de skärpta bestämmelserna att lnedföra ett minskat intresse för
aktieplaceringar men de kommer knappast att påverka deras investe~

ringar i stort. Däremot kommer de nya bestämmelserna att få av
görande betydelse för investeringsinriktningen hos stagnerande men
likvida företag, alltså sådalla företag som jag tidigare kallat blan
dade förvaltnings- och rörelseföretag. Sådana företag tvingas nog att
öka sina aktiva investeringar, framförallt genom startandet av nya
verksamhetsgrenar. Om naturliga förutsättningar härför saknas, kan
det antagas att de kommer att utskifta medel till aktieägare oftare än
vad SOIU skett under de senaste årtiondena. Det är inte uteslutet att det
ökade trycket att vid kapitalöverskott inonl ett aktiebolag överföra
överskottsmedel till aktieägarna kall leda till ett större intresse för
emissioner av inlösningsbara aktier. Om aktier görs inlösningsbara en..
ligt bestämmelser vid emissionen, behöver bolaget nämligen inte be..
tala utskiftningsskatt på den del av inlösningsbeloppet, som motsvarar
tidigare inbetalt kapital. Ett visst intresse att placera aktiebolags över
skott av likvida nledel i aktier kommer väl dock att föreligga även i
framtiden även om aktiebolag får köpa aktier under san1ma förutsätt..
ningar som andra kapitalplacerare i det hänseendet, att aktieutdel
ningen är skattepliktig.

Vanliga förvaltningsbolag får skattefrihet allenast för den del av
llppburna aktieutdelningar sonl vidareutclelas till aktieägare. För de
stora s.k. investmentbolagen gäller generösare bestämmelser: upp
buren aktieutdelning upp till 125 % är skattefri. Man har trott att de
stora investmentbolagell har speciella förutsättningar att medverka vid
strukturrationaliseringar och "promoting", d.v.s. förbereda emission
av aktier i vissa bolag på marknadell. Som regel-"behöver ett bolag
vara så väl konsoliderat att det kan föra en jämn utdelningspolitik
innan det är lälnpligt för den allmänna värdepappershandeln. Det är
därför ofta lämpligt att investmentbolaget innehar majoritetsposter i
vissa aktiebolag under en konsolideringsperiod. Förr skötte bankerna
i stor utsträckning "promoting", numera går detta inte på grund av
bestämmelserna i b·anklagen. För att inte lägga hinder i vägen för så
dan verksamhet hos investnlentbolagen har man :medgivit deln vissa
·möjligheter att skattefritt fondera löpande avkastning på aktier.
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Skattelättnader vid nyemissioner.

Jag övergår nu till att tala om skattelättnader vid nyenlissioner.
Skärpningarna är formellt tidsbegränsade till och med 1973 års taxe
ring, mell de blir väl bestående. Lättnaderna gäller för nyemissioner
under sex år och det skulle vara otillfredsställande, on1 skärpningarna
blev bestående och lättnaderna övergående. Nu förefaller det inte
osannolikt att företagsbeskattningen måste lättas någon gång under
1960-talet, när de sekundära verkningarna av ATP-lagstiftningen gör
sig fuIlt gällande, d.v.s. när företagen inte såsom under 1950-talet kan
öka sina lån hos egna pensionsstiftelser utan tvärtom måste minska
sådana lån. Näringslivets lån från egna pensionsstiftelser beräknas för
llärvarande uppgå till omkring 7 miljoner kronor. Genom ATP-lag
stiftningen minskas näringslivets direktutfästelser om pensioner och
därmed möjligheterna till avsättningar till pensionsstiftelser. Man vän
tar att under år 1961 förslag kommer att framläggas som tvingar
många företag att redan under 1961 börja återbetala låll från pen
sionsstiftelser. För näringslivet i dess helhet räknar man med att skul
derna till pensionsstiftelser under 1960-talet tvångsvis kommer att
minskas med en eller ett par miljarder kronor, räknat i dagens pen
l1ingvärde. När näringslivet bl.a. av nu berörd anledning får starkt
försämrade självfinansieringsll1öjligheter under 1960-talet, kan denna
utveckling framtvinga lättnader i företagsbeskattningen.

Jag vill uppställa frågan: Om näringslivet får ett visst belopp att
disponera för skattesänkning, hur anser man inom näringslivet att det
skall disponeras för att göra största möjliga nytta? Bör det användas
för ökad avskrivningsrätt på varulager och andra tillgångar i rörelse?
Skall man använda det för en generell nedsättning av bolagsskatten 
kanske till 36 procent, för att resonera konkret - eller är det bättre
att man bibehåller oförändrat 40 ro på fonderad vinst och sätter ned
skatten till 30 procent på utdelad vinst? Tekniskt når ll1an i stort sett
det sist angivna resultatet, om mallInedger bolagen avdrag vid stat
liga taxeringen n1ed en tredjedel av utdelat belopp och sedan räknar
40 procents bolagsskatt på det återstående beloppet.

Personligen är jag kritiskt inställd mot skattelättnader i form av
alltför stor skattemässig nedskrivningsrätt på fysiska tillgångar. Det
blir då ofta en benägenhet att av skatteskäl skaffa sådana tillgångar,
vilket leder till snedvridning. Man kan också fråga sig varför sådana
företag som har god tillgång på avskrivningsobjekt skall få särskilda
fördelar. Såsom argument för generösa skattenlässiga hestän1melser
om nedskrivning på rörelsetillgångar brukar anföras, att sådan lag
stiftning särskilt gynnar de räntabla företagen. Påståendet, som icke
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är oriktigt, är dock inte invändningsfritt. Det finns en hel del företag
som expanderar så fort 'att de inte kan utnyttja nedskrivningsmöjlig
heterna utan måste betala ett mycket högt pris för kapitalanskaffning
genom nyemissioner. Det kan vidare framhållas, att vissa företag som
tillfälligt har goda konjllnkturer men som på sikt är oräntabla gynnas
av skattelättnader av nu angivet slag. Många textilföretag kunde under
efterkrigstiden skapa mycket stora dolda reserver men detta har i
nlånga fall medfört att deras dödskamp förlängts.

Mot en generell nedsättning av bolagsskatten kan invändas att en
sådan skulle medföra ännu större premiering av det indirekta sparan
det än vad som nu är fallet. Redan vid en 40-procentig bolagsskatt är
det mycket förmånligare att spara indirekt genom att innehålla vinst
medel hos ett aktiebolag än att spara direkt för enskilda personer med
medelstora eller stora inkomster, eftersom den statliga marginalskatten
även vid förhållandevis låga inkomster är betydligt mycket högre än
40 procent. Under senaste tiden har en omfattande aktiebolagsbildning
skett med hänsyn till den ökning av sociala förmåner - framförallt
ATP - som man kan få genom att driva rörelse i aktiebolagsform.
Nationaiekonomiskt medför denna utveckling ökat svinn genom ökade
organisationskostnader. För egen del anser jag det därför inte lämp
ligt att ytterligare premiera aktieholagsbildning genom en generell
sänkning av bolagsskatten.

En differentierad bolagsskatt antingen i den formen att fonderad
vinst beskattas med 40 procent och 11tdelad med 30 procent eller i den
formen att 4 procent av tillskjutet belopp permanent blir skattefritt
skulle underlätta aktiebolagens kapitalförsörjning. Att en lättnad i
fråga 0111 den marknadsmässiga kapitalanskaffningen medför bättre
lönsamhetskontroll än en långt driven självfinansiering har jag fram
hållit i andra samnlanhang, varför jag inte 11U ingår härpå.

En konsekvens aven differentierad beskattning är att det skulle
bli en friare kapitalnlarkllad, eftersom l1yemissioner av aktier nu och
vi får väl hoppas för all framtid kommer att stå utanför riksbankens
kontroll. Man kan säga att företagen får erlägga entreavgift till en så
dan fri marknad men till följd av nedsättningen av skatt på utdelad
vinst blir avgiften inte så hög som tidigare. Den tidigare skillnaden
framträder särskilt tydligt, om man jämför förlagslån och preferens
aktier med fast utdelning. Ekol10miskt är dessa kapitalanskaffnings
former ganska likartade och i marknaden är kursen på goda förlagslån
och på preferensaktier med samma avkastning ungefär densamma. För
det lånande bolaget blir den faktiska räntekostnaden med femtiopro
centigt skattetryck dubbelt så hög vid emission av preferensaktier som



76 NATIONALEKONOMISKA FöRENINGENS SA~IMANTRÄDE DEN 24 NOVEl\lBER 1960

vid emission av obligationer. Ellligt det nu framlagda förslaget blir i
lllivarande nlarknadsläge den faktiska räntekostnaden för preferens
aktier 8 procent mot f.n. omkring 12 procent.

Jag är väl medveten om att preferensaktier inte spelar så stor roll
för företagens kapitalanskaffning, men jag har dragit fralTI dem som
exempel, ty jag tycker att jämförelsen mellan förlagslånens och pre
ferensaktiernas räntekostnader är rätt talande.

Den ökade emissionsverksanlheten torde för aktieägarna medföra
lägre aktiekurser och bättre förräntning. Såsonl vår förmögenhets
beskattning är utformad, får detta väl anses vara en gynnsam utveck
ling för långtidsplacerare. För närvarande är det en mycket vanlig
företeelse att den på aktier och aktieutdelning belöpande förmögen
hets- och inkomstskatten överstiger aktieutdelningen, vilket onlöjliggör
för personer som behöver använda en del av avkastningen för att be
strida levnadskostnader att köpa goda sakvärdeaktier med låg avkast
ning. El1 förbättrad avkastning på aktier torde därför så småningom
kon1ma att medföra en avsevärd ökning av antalet aktieägare.

Den nya lagstiftningen är en försökslagstiftning och dess största
värde ligger kanske däri, att den är ett tecken på att man i olika läger
börjar få större förståelse för aktieutdelningens funktion såsom ett
pris på riskvilligt kapital. Man kan därför hoppas, att den nya försöks
lagstiftningen, sedan dess fel och förtjänster framträtt i praktiskt bruk,
kommer att ersättas med bestående skattelättnader för 11tdelad vinst.
En sådan utformning av skattelagstiftning kommer för visso att leda
till bättre hushållning med knappa reserver än det tidigare ensidiga
gynnandet av självfinansieringen.

Ordföranden: Dagens föredragsämne är ju inte bara ekonomiskt be
tydelsefullt utan oockså, son1 föredragshållaren påpekat, i allra högsta
grad aktuellt. Vi har all anledning att tacka för ett utomordentligt in
tressant och mycket klargörande föredrag.

Advokat Claes Sandels: Jag. vill börja som kyrkoherden, sonl inledde 5in
predikan med orden: "Nu skall jag tala om något som ni känner väl till allesam
mans och SOIU roar och intresserar er, nämligen synden." Jag skall också tala
om synd. Synden är, som bekant, en funktion av vår uppfattning om vissa
sammanhang. 01 Bibeln står det: "Du skall icke taga ränta av din broder." Det
ansågs syndigt att ta ränta, beroende på att man inte förstod vissa ekonomiska
samnlanhang. Den "synd" som nu är mest populär - eller impopulär - är,
OIn man är bolag, att äga aktier i andra bolag. Det sägs en hel del om denna
"synd" i propositionen. Men är det en synd? Jag ifrågasätter, om dessa bolag
skall ha dalj; jag tycker snarare att de skulle ha medalj! Anledningen är föl
jande.

Man kan fråga sig: Varför placerar ett bolag pengar i främmande aktier i
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stället för i vad man kallar "aktiva" tillgångar? Det finns bara en förklaring,
nänl1igen den att bolaget räknar med att de aktier som köps skall ge en bättre
förräntning än investeringar i egen regi. De l11indre räntabla investeringarna
inom företaget trängs undan genom aktieköpen, som vidare medför att de för
aktieköpen använda 111edlen friställs för placering efter marknadens val, d.v.s.
under fri konkurrens mellan olika investeringsprojekt.

Vi borde kunna vara ense, både fiscus, SOl11 j u ska ha sitt, och j ag, onl att
om det inte kommer till några speciella omständigheter, så är det enbart tack
nämligt om pengarna går till de investeringsproj ekt, som är mest bärande. Jag
tror el11ellertid, att man inte får sal11manhanget vid pengarnas väg till investe
ringsprojekten klart för sig, om man inte beaktar bolagens aktieinköpspolitik.
Förstår l11an sammanhanget, upphör aktieplaceringarna att vara en synd och
blir i stället en dygd.

Det sägs i propositionen, och det har sagts tidigare, att kapitalet bör under
kastas "the test of the market", med andra ord att bolagen bör dela ut sina
vinster till allmänheten. Allmänheten kan då placera pengarna, där de ger bäst
förräntning. De skall alltså inte stanna kvar inom det speciella företag, SOlU
tjänat in dem. På detta svarar jag, att "the test of the market" blir place
ringarna föremål för, också om företaget icke delar ut men i stället vid sina
placeringar får fritt välja mellan aktier och "aktiva" tillgångar. För nlig fral11
står alltså alla hinder som läggs för bolagens placeringar i främmande aktier
som ett hinder för kapitalets väg till räntablaste användning.

Intendent Annell har talat om aktieägarnas intressen så varnlt, att han före
föll nler katolsk än påven själlv. Man inkasserar tacksamt denna omtanke om
de skattskyldiga från en representant för de fiskala intressena. Jag l1lenar
emellertid att om bolagen fått behålla sin frihet i placeringshänseende, skulle
kapitalet inolu bolagssektorn blivit investerat på bästa sätt och alla parter fått
bästa utbyte.

Jag skall anlägga ytterligare en aspekt, som, för mig, som jurist fral11står
son1 väsentlig.

Det är inte tillåtet att tala onl att juridiken har en uppgift nlen väl att den
har en funktion. En väsentlig del av denna funktion är att skapa stabilitet och
begränsa risken för obehagliga överraskningar. Det finns nlånga sådana ändå
i det ekonomiska livet. Vad jag som jurist skulle önska m.ig i fråga om skatte
rätten är j ust stabilitet. Föränderligheten i lagstiftningen - det må nu vara
skatterätten eller civillagstiftningen - kostar helt enkelt pengar genom att
försvåra planeringen för framtiden. Enligt lnin nlening spelar innehållet i en
skattelagstiftning nlindre roll än permanensen. Vad som oroar mig i bevill
ningsutskottets betänkande är att där förebådas nya ändringar på det område
vi diskuterar, alltså ändringar i de nu gj orda ändringarna.

Direktör Cederber.g: Det har talats onl att de "vita" bolagen inte har någon
glädje av att de varit snälla och lydiga. Hur går det lned de "svarta" som har
bättrat sig och låter utdelningarna gå in och ut? Blir de fria från inkomst
beskattning för uppburen utdelning?

Taxeringsintendent Annell: Det har ju varit så hela tiden' att ingen har
dömts till livstids straffarbete, utan den SOIU ändrar utdelningspolitik kan ånyo
behandlas som "vitt" bolag.
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Direktör Cederber.g: På tal om investInentbolagen vill jag med ett praktiskt
exempel fråga hur den föreslagna regeln kommer att verka.

Vi tänker oss ett bolag som har en uppburen utdelning på 1.500.000 kronor;
det är alltså inkomstsidan. Sedan har bolaget räntor på lån med 200.000 kro
nor och förvaltningskostnader på 50.000 kronor. Det blir kvar 1.250.000 kro
nor, och av de pengarna vill bolaget spara 250.000 för att kunna göra insatser
i strukturrationaliserande och liknande syften - "promoting" hette det visst
- så det vill bara dela ut en miljon. Blir bolaget då skattefritt för 125 procent
på 1.250.000 eller på 1.000.000?

Taxeringsintendent AnneIl: Man skall räkna upp 1.000.000 för att jäm
föra lned de 1.250.000. Förvaltningsbolag äger utan hinder av bestämmelsern-a
i kommunalskattelagen åtnjuta avdrag för gäld.

Direktör' Cederberg : Jag kan bidra med att nämna en omständighet som
hindrar de här rörelseidkande bolagen att bli förvaltningsbolag: Aktierna
skulle inte bli belåningsbara, och i den mån aktieägarna har lån på aktierna
kommer de i en besvärlig situation.

Så talade intendent Annell Oln att man kan utfärda inlösningsbara aktier för
att på det sättet slippa betala utskiftningsskatt, när kapitalet lälnnas tillbaka
efter ett visst antal år. Jag vill emellertid påminna om att vi har i det här lan
det en aktiebolagslag, som omöjliggör att minska kapitalet om fonderna kom
nler under de främmande skulderna. När man försöker sig på att sätta ned fon
derna, faller man på denna bestämmelse i aktiebolagslagen. Särskilt när bolaget
har skulder till pensionsstiftelse är det mycket svårt att komIna förbi det
hindret.

Sedan talades det om just dessa pensionsstiftelser. Ja, det är klart att i 1960
års bokslut blir det små lnöjligheter att göra avsättningar till pensionsstiftelser,
ty ATP klarar aven hel del av pensionsstiftelsernas förpliktelser. Hur går det
då lned sådana bolag som har överskott i pensionsstiftelserna? Får de bestrida
årets löpande pensionsutgifter från omkostnadskontot, eller kan mån räkna
med svårigheter i det avseendet? Det här året går det, men nästa år vet vi inte,
har det sagts.

Crabo sade i Göteborg att frågan om pensionsstiftelserna är så besvärlig, att
riksskattenämnden inte kan kOlnma med några anvisningar till företagen i år
utan först 1961. Jag skulle vilja fråga: Delar intendent Annell den uppfatt·
ningen att man vid 1960 års bokslut inte kan vänta några anvisningar från de
centrala skattemyndigheterna?

Ta..~eringsintendent AnneIl: För närvarande kan man enligt min mening
inte göra "tvångsavtappning" aven pensionsstiftelse om stiftelsen har över·
skott, därför att bolagets pensionsutfästelser krympt på grund av ATP. Om ett
sådant bolag belastar rörelsen med pensionskostnader trots att det har möjlig
het att belasta stiftelsen, innebär det ju en indirekt påbyggnad av pensionsstif.
telsen, 'men bl.a. av praktiska -skäl torde man inte kunna ingripa häremot vid
1961 års inkonlsttaxering. Vid 1962 års taxering torde däremot läget bli ett
annat.

Direktör Cederberg : Taxeringsintendent Annen ställde i sitt föredrag frå·
gan, vilket näringslivets män föredrog:

l. Liberalare värderingsregler för varulager
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2. Sänkt bolagsskatt
3. Sänkt och differentierad bolagsskatt (lägre skatt på utdelad än på fon

derad vinst)
För min del vill jag rekommendera alt. 3.
Fortsätter de bolagsskattesakkunniga att arbeta på skattelagstiftningen efter

1973 eller är det den Hedborgska utredningen som sysslar med det?

Taxeringsintendent AnneIl: Det är den Hedborgska jättekolnmitb~n SOln
sysslar med den saken.

Docent Muren: Herr ordförande!
Det är dystert lned en sådan här provisorisk lagstiftning - lned hänsyn till

rättsosäkerheten. På den punkten vill jag gärna uttala min anslutning till ad·
vokaten Sandels uppfattning, i all synnerhet, naturligtvis, i fråga om utskottets
skrivning. Där hotas ju lned sanktioner mot de företag som genom ombild·
ningar av olika slag försöker slingra sig ur det nya grepp som denna lagstift
ning lägger på dem.

För kedjebeskattningen har finanS111inisterll, såvitt jag förstår, i huvudsak
haft en grund, nämligen den att friheten från skatt på aktiebolagens utdelningar
från andra bolag skulle ha verkat kursuppdrivande och alltså skulle bära skul
den till den hausse på börsen, som vi har upplevt de senaste åren. Jag vill gärna
n1edge att jag också har varit hemfallen åt den vanföreställningen tidigare.
Men finansn1inistern tycks inte ha tagit intryck av de utredningar som gjorts
rörande o111fattningen av bolagens aktieköp under de senaste åren. Haussen
har som det visat sig försiggått utan nämnvärda nettoinvesteringar från bo
lagens sida i börsnoterade aktier. De som har drivit upp kurserna har sna·
rare varit försäkringsbolag, som har haft liberalare placeringsregler än förr,
och det har även varit enskilda placerare, liksom allt djärvare förmyndare och
fondförvaltare, som ryckt sig loss från det moraliska tvånget att placera i obli·
gationer. Det har skett en anpas,sning till kursnivån på de utländska börser, där
Inan inte haft samlna förklaringar som herr Sträng ansett sig ha haft till kurs
höjningen.

Den grund S0111 finanslninistern haft har emellertid inte varit taxeringsin
tendenten Annells, även om man kan beklaga, att när finansministerns grund
för införande av den här kedjebeskattningen har skjutits sönder, kedjebeskatt
ningen likväl har fått bli kvar i utskottsförslaget. Det kan finnas flera anled
ningar till det. En är den, att om man vill införa provisoriska lättnader för
aktiebolagens nyelnissioner - och utdelningar på dem - finns det knappast
några möjligheter att göra detta på ett teoretiskt tillfredsställande sätt, om man
inte på något sätt förebygger, att skattefriheten blir större än avsett genom att
den används av bolag som ger skattefria utdelningar till andra bolag. Om man
skulle ha bibehållit den relativa frihet från kedj ebeskattning, som finns med
nu gällande lag, skulle man i princip ha varit tvungen att göra så l'igorösa in
skränkningar i rätten till sådan här emissionslättnad för nyenlitterande bolag,
att dessa bolag knappast varit betjänta därav. Det förhåller sig på det sättet
att Ulan, 0111 Ulan vill göra en lättnad i beskattningen för utdelad vinst, kan
förebygga att den lättnaden kommer till oavsedd användning antingen där
igenom, att Blan gör korrektioner hos det utdelande bolaget, eller genom att
man lägger en tilläggsskatt på de lnottagande bolag, som i princip är skattefria
för utdelning. Den förra vägen har valts i propositionen, medan den andra
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är den SOIU man, vis av erfarenheten, har tillänlpat på senare år i Tyskland. Jag
anser att man, sedan grunden för kedjebeskattningens införande har blivit sön
derskjuten, borde ha väntat ett tag lued nye111issionslättnaderna för att senare
ta ställning till Oln Inan borde avstå från förslaget eller tillämpa det på ett
luera konsekvent sätt, så att det gällde aktieutdelningar över huvud taget. 01n
nlan hade haft generella regler i den Tiktningen, hade 111an kunnat införa en
generell tilläggsskatt för de bolag som i princip varit skattefria för lTIottagna
utdelningar.

Nu finns det emellertid andra motiv för kedjebeskattningen, Iuen jag skall
inte bli långrandig. Jag skall bara ställa frågan: Har det verkligen undersökts,
vilka verkningarna kommer att bli aven sådan här reform? Det är naturligtvis
svårt att kritisera reformen först lTIed att säga att det är så få bolag som har
placerat pengar i aktier, att det inte alls drivit upp kurserna, och sedan OIne
delbart efteråt komma och s.äga, att det spelar en avsevärd roll för bolagens
finansiering, att de kan få placera pengar i aktier. Är det ena riktigt, så stäm
Iner inte det andra, och är det andra riktigt, så är det något fel med det
första.

Möjligen bottnar felet i stället däri, att räntabilitetskontrollen på aktiva in
terna investeringar kanske inte är lika rigorös som den är på vad herr AnnelI
kallade för passiva investeringar. Man kan fråga sig vad följden blir, om dessa
passiva investeringar kommer att vara 111indre lönande än förut· för de stag
nerande bolag.en. ,rad kOlnm.er då dessa bolag att välja? Väljer de en - sonl
de finner den ~ skattemässigt fullständigt ruinerande utdelning av ackulnu
lerade vinstInedel, en skattemässigt icke mycket mindre ruinerande utskiftning
av salnma medel, i den lnån den är lagligen nlöjlig, eller dåliga interna aktiva
investeringar? Det vet vi ingenting onl, och j ag har en känsla av att det vore
bättre att ta reda på en sådan sak först och lagstifta sedan än att lag.stifta först
och se vad bolagen gör ·och sedan göra en ny lagstiftning, o.s.v.

Till slut vill jag säga, att de betänkligheter j ag har franlfört kanske faller
med att det hela är en i stort sett förhållandevis obetydlig reform - vilket kan'
tj äna somliga till tröst och andra till besvikelse.

Taxeringsintendent Annell: Jag tror inte den närvarande skatteexpeltisen
kan påstå, att argumenten för borttagandet av skattefriheten för utdelning på
kapitalplaceringsaktier är skattelnässigt felaktiga. Jag håller lned herr Sandels
on1 behovet aven viss stabilitet, men denna synpunkt får ej bli så dominerande
att den förhindrar nödvändiga reformer.

Det var en mycket intressant synpunkt som franlfö.rdes av herr Cederberg
och SOIU j ag inte har tänkt på förut, nämligen att de gällande regler att lnan

. inte får belåna aktier i förvaltningsbolag, helt kan omöjliggöra' ombildningar.
Docenten Leif Muten sade att utskiftningsskatten är ruinerande. Aktieäganla

påföres emellertid inte någon skatt för det som utskiftas -' vi kan bortse från
de undantagsfall, då realisationsvinstbeskattningen tillämpas- och i för
hållande till de luarginalskatter SOIU träffar utdelningsinko111ster hos aktie
ägarna är utskiftningsskatten nog inte särskilt hög.

Advokat Claes Sandels: Jag anknyter till vad som sagts onl utskiftningsskat
tens betydelse. Skatter verkar inte på det sätt som de är avsedda att verka på,
utan skatteeffekterna följ er vanliga ekonomiska lagar. För att konkretisera: Ett
företag som tidigare kunnat ha sina medel skattefritt placerade i främlllande
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aktier men nu beskattas för utdelningen på sådana aktier, har att välja lllellan fl
ena sidan utskiftning och å andra sidan placering på 'annat sätt än i aktier. Med
stor sannolikhet kan man anta, att bolaget skall kunna få så hygglig avkastning
på egna investeringsprojekt att de lönar sig bättre än en utskiftning, som ju
kostar 40 % utskiftningsskatt.

Den utskiftning, som leker intendent Annell - liksonl "fiscus" över huvud
taget - i hå,gen, blir inte av. Inte heller den investering under "the test of the
lTIarket" som blir den autom.atiska följden av aktieköp och som ur allmän
ekonolTIisk synpunkt framstår SOlTI mest lämplig. Utan i stället en placering
i aktiva tillgångar hos det egna företaget utan sådan "test", alltså jnst det re
sultat alla är överens om är olyckligt.

Taxeringsintendent Annell: Det ligger något i vad herr Sandels säger. Man
kan dock peka på andra fall, där de föreslagna lagändringarna kan medverka
till strukturrationaliseringar och koncentrationer inolTI näringslivet. För när
varande kan företag med krympande vinstmarginaler ibland köpa aktier och
genOlTI skattefriheten hålla en verksamhet vid liv genonl subventionering med
skattefria aktieutdelningen. Om den möjligheten tas bort, kan det ibland un
derlätta strukturrationaliseringar. Vi kall hägge två dra fram fall, där bort
tagandet av skattefriheten 11ledför både för,delar och nackdelar. De ekonomiska
nackdelarna är dock förhållandevis obetydliga.

Ordföranden: Jag har en känsla av att vi därmed är färdiga med
vår debatt för kvällen, och det återstår bara för mig att än en gång
tacka intendent Annell för ett utomordentligt intressant föredrag. Jag
tackar också de herrar som deltagit i diskussionen.




