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NATIONALEKONOMISI\.A FORENINGENS
sammantriide onsdagen den 12 januari 1972

Ordforande: Direktor Stig Svensson

ARETS STATSVERI(SPROPOSITION
Ordforanden:

Jag her att fa forklara Nationalekonomiska foreningens forsta sam
mantrade for aret oppnat.

Foreningens ordforande, Assar Lindbeck, uppratthaJler numera
som bekant en professur i internationell ekonomi. Han befinner sig
i dag i tjansteuppdrag utomlands. Det har darfor fallit pa min lott
att leda dagens forhandlingar.

Min forsta uppgift ar att halsa de manga deltagarna med var
finansminister i spetsen valkomna. Att sa manga horsammat kallelsen
till denna Nationalekonomiska foreningens stora hegivenhet tillskriver
vi i mycket hog grad Gunnar Strang. Intresset for att hora honom
liven i dessa sammanhang ar uppenharligen mycket stort. Till detta
kan vi val ocksa lagga' ett allmant och ganska lattforklarat okat in
tresse for de ekonomiska sammanhangen.

Enligt de statistiska undersokningar som vi foretagit ar det sjutton
de gangen i foljd som Gunnar Strang framtrader infor foreningen i
samma arende. Det sades i fjol av foreningens ordforande att stats
radet Strang skulle ha mojlighet att detta ar komma pa samma plats
som en av hans foretradare, namligen Ernst Wigforss. En narmare
kollationering visar emellertid att rekordet redan ar s~aget med kval
lens framtradande. Gunnar Strang har alltsa ett rekord som det torde
bli svart for nagon att overtraffa.

Pa foreningens vagnar her jag att fa halsa finansministern hjartligt
valkommen och overlamnar genast ordet till honom.

-j-

Finansminister Gunnar Strang:

Arade ahorare! Om jag verkar sarskilt intressant i rostlaget i dag
heror det inte pa att budgeten ar speciellt intressant, titan det heror
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pa att jag har pratat sa pass n1yeket att det i kombination med en
influensaslang satt sig pa stambanden. Det ar den banala sanningen!

Ar den har budgeten oeksa banal? Slutsatsen av vad jag last i
tidningarna under de senasttr dagarna skulle val vara att den ar tam
ligen vardaglig oeh tamligen banal. Darfor ar det sa mycket mer
overraskande att vi i kvall fyllt denna sal till sista plats. Jag ar bade
glad och overraskad, och jag utgar ifran att ni allesammans saknar
television oeh radio - det finns inte garna nagon annan forklaring
till att ni sitter hare

Nar jag nu skall presentera den nya statsverkspropositionen ar det
val inte overraskande om jag borjar med att kommentera det gangna
aret - 1971 - som varit ett ar vilket i alIa avseenden framstar som
ett onormalt ar, vilket vasentligen skiljer sig fran de ovriga sexton
ar under vilka jag har talat i Nationalekonomiska foreningen.

For det forsta har vi dragits med en arbetsloshet som statistiskt har
varit ovanligt store For det andra har vi bakom oss ett ar under vilket
vi praktiskt taget inte hade nagon ekonomisk tillvaxt. I forsorjnings
planen redovisas tillvaxten till nagra tiondels procent. Det kan kanske
sa smaningom hli en halv procent eller mojligen en procent. Men
under alIa forhallanden ar det daligt; vi har vant oss vid en tillvaxt
pa 3 a 4 procent, och nagot ar nar det varit riktigt bra har tillvaxten
t.o.m., varit 5 procent. For det tredje har vi bakom oss ett ar med
sjunkande investeringar, om man vager samman industriinvesteringar,
offentliga investeringar och bostadsinvesteringar. Vi har under fjol
aret inte heller okat var personliga konsumtion, d.v.s. var levnads
standard - om man nu skall mata levnadsstandarden enbart i vad
privatpersoner konsumerar. Aven i detta avseende var det alltsa ett
skralt are

Men ingen mulen dag utan en liten solstrimma. Det fanns nagra
ljusa inslag i fjolarets ekonomi. Forstoch framst lyckades vi halla
exporten hyggligt uppe, samtidigt som importen stod praktiskt taget
oforandrad. Det senare forklaras delvis av att vi konsumerade av
de stora lagertillgangarna. Detta gay oss ett bra overskott i bade
handelsbalansen och i hytesbalansen. Vi fick ocksa mojligheter att
forstarka var valutakassa. Om jag ser narmare pa investeringsned
gangen finner jag att den inte ar likartad over hela linjen. Industrin
visade en uppgang i sina investeringar -, jag forestaller 'mig att den
i forsta hand ligger pa den storre industrin - med cirka 5 procent.
Mer .kan man knappast begara. Att investeringarna totalt minskade
h·ar sin forklaring framfor· alIt dari att kommunernas investerings-
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aktivitet lag sa lagt. Forsorjningsplanen for fjolaret redovisar for
kommunerna en nedgang pa i runt tal 11 procent. Med all respekt
for den statistiska expertisen har jag svart att hli overtygad om den
siffran. Det ar mojligt att vi langre fram far rakna med - jag hoppas
pa det - nagon korrigering pa den punkten. Vi ar vana vid en in
vesteringsexpansion pa den kommunala sidan som regelmassigt ligger
pa 10 procent varje ar - sa har det varit under hela 1960-talet.

Overskottet i handelsbalansen lag pa nara 2 miljarder. Aven om
jag till detta lagger tjanstetransaktionerna, d.v.s. det valutautflode
som uppstar pa grund av var ar fran ar okade utvecklingshjalp och
pa grund av att svenska folket sa framgangsrikt undersoker had
vattenstemperaturen pa Kanarieoarna, kommer man fram till ett 'over
skott i hyteshalansen pa nara 800 miljoner kronor. Forstarkningen av
valutakassan under forra aret lag alltsa pa 1,2 miljarder.

Detta ar sa valgorande att jag har anledning att understryka det.
Det ar ett kant faktum att i ett utvecklat industriland som vaft ar
balansen i de utrikes betalningarna den helt avgorande faktorn for
att samhallet skall utvecklas oeh den ekonomiska tillvaxten fortsatta.
Har man inte den balansen och en ordentlig valutakassa har man inte
heller mojligheter att fora en framgangsrik arbetsmarknadspolitik.
Vi viII namligen ta hand om de arhetslosa och satta dem i arhete,
om arbetsmarknaden i ovrigt inte efterfragar arbetskraft. Vi tillampar
da den metoden att de som kommer i arbete genom det offentligas
forsorg far sina reguljara loner, varfor kopkraften inom folkhush£llet
i stort sett uppehalls aven under en lagkonjunktur. Har vi 25 000 a
30 000 arbetsloshetsforsakrade arbetslosa - kanske siffran ar nagot
hogre - ar det inte utan vidare givet att det ger en klar nedgang
i efterfragan. De fIesta ar numera arbetsloshetsforsakrade for 50 it
60 kronor per dag. Denna slant ar skattefri. Med en normalinkomst
och om arbetslosheten inte blir alltfor langt utdragen' motsvarar detta
en beskattad inkomst pa 100 kronor, varigenom i stort sett den nor~

mala efterfragan kan uppratthallas. Kopkraften riktar 'sig foljaktligen
aven .i en nedgangskonjunktur inte hara mot den inhemska ·produk
tionen utan aven mot importen pa ett ganska normalt satt. Det ar da
inget fel att dra slutsatsen att handelsbalansen, bytesbalansen Deh
valutareserven standigt har samma strategiska vikt och betydelse,
bade i goda konjunkturer och i dflliga konjunkturer.

Nar man i riksdagen kommer in pa de mera· principiella ekonomis;.
ka debatterna fors ofta en diskussion om huruvida regeringen i sin
moderna politik har overgett Keynes' konjunkturteorier: den gener~Jla
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stimulansen i lagkonjunkturer, den generella atstramningen, i hog
konjunkturer. Varfor tillampas. inte denna metod med generella· skatte
sankningar ochandra liknande atgarder just nu? Jag kan i sadana
sammanhang aldrig uraktlata att erinra om ett par vasentliga fakta.
Aven om vi i dag har en arhetsloshet ar situationen helt annorlunda
an vad den var pa 1920-talet och 1930-talet, dB. Keynes' teorier lanse
rades ·och accepterades. Om vi har 3 procent arhetslosa i detta land
-.. det ar den hogsta siffra som redovisats - betyder det att 97 pro
cent av svenska folket har arh~te ocll normala inkomster. De 3 pro
centen saknar inte ~ kopkraft. Om. de' gar pa beredskapsarbeten har
de avtalsenliga loner, och uppbar de kassaunderstod haIler de i stort
sett sin normala konsumtionsformaga. Da ar situationen litet annor
lunda an den .var 'pa 1930-talet, da vi under de basta aren hade i
medeltal 10 procent arbetslosa oeh under de samsta aren 20 procent,
med starkt reducerad kopkraft. I 'den situationen var det riktigt med
de generella paduschningarna av kopkraften. Den situationen har
inte forelegat i den arhetsloshetsperiod vi nu upplevat.

·Att 1971 blev ett daligt ar, sett ur denna· samhallsekonomiska och
forsorjningspolitiska synpunkt, har som sagt sina naturliga forkla
ringar. Efter de bada aren av extrem hogkonjunktur kom det· en
internationell nedgang. Vi har visserligen, som jag nyss sade, hyggligt
kunnat uppratthalla var export. Men exportokningen under aret var
bara halften mot den vi hade under ar 1970.

Parallellt med den internationella nedgangen rakade vi i vart land
in i en avtalsrorelse som, efter vad jag forstar, slar alIa tidigare
rekord· i langvarighet oeh besvarlighet. Den spande over hela arbets
livet. Det var inte bara LO och SAF som forhandlade. Stat och kom
mun var involverade liksom alIa tjanstemannaorganisationer. Pa sina
hall utlostes oppna stridshandlingar pa for samhallet viktiga omra
den. Det ledde fram till att vi t.o.m. gjorde ett sa ovanligt ingripande
som en. "tvangsforlossning" for att skapa mojligheter till en tids
massig nagot sa nar samstammig uppgorelse.

Under hela detta forsta halvar praglades arbetsmarknaden av den
na osakerhet. Den publicistiska verksamheten i .landet praglades ocksa
av denna allvarliga situation 'och svenska folket fragade sig dagligen
och stundligen: Star vi infor en stor konflikt av en omfattning som
vi tidigare inte har upplevt? Detta paverkade· sjalvfallet manniskor
nas beteendemonster. Manniskorna hlev. radda om sina pengar; infor
perspektivet att kanske fa klara sig pa ett snalt tilltaget strejkunder
stod blev man forsiktigare i sina· inkop. Denna konfliktsituation pa-
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verkade sjalvfallet ocksa foretagarnas planering i fragaom investe..
ringar. Vid vissa -tillfiillen hade man t.o.m. svart att offerera, nar
man inte visste vilket kostnadslage vi skulle fa. I efterhand kan man
avlasa att de svenska hushallen under fjolaret sparade pengar i en
utstrackning som tidigare inte forekommit. Fragan' om de svenska
hushallens skrala sparformaga har standigt statt -under debatt. Under
de senaste fern aren av 1960..talet sparade vi 3 procent av vara dispo..
nibla inkomster. Under 1970 okade hushallens sparkvot till det dubb-
la eller till 6 procent. Parallellt med den sjunkande efterfragan
utifran fick vi en sjunkande efterfragan internt. AlIt detta s'pelade
sjiilvfallet sin roll. Handeln: kunde avliisa sjunkande siffror for sin
omsattning.

Sa smaningom Iyckades vi dess battre - jag- viII minnas detvar
den 22 juni - komina fram till en uppgorelse, och da atertog- det
-hela igen sina normala banor. En arbetsfred garanterad bade under
1972 och 1973 gay pa nytt koplusten det mera normala formatet.
Jag har sagt tidigare att jag vagar ta gift pa att fjolarets julhandel
var ungefiir lika st01" som julhandein brukar vara.

Aven bostadsbyggandet saktade av under fjolaret. Den kraftiga
efterfragan under den tidigare hogkonjunkturen hade dragit upp bygg..
nadskostnaderna bade pa materialsidan och pa produktionssidan 
den- senaste konjunkturen praglades ju av kraftiga prishojningar pa
jarn och stal, travaror och annan material for byggnadsindustrin.
Under denna abnonna situation - svenska folket sparade pengar
pa ett alldeles sarskilt satt; man arbetade pa 1970 ars loner men
levde med 1971 ars priser, vilka pa grund av hojningen av momsen
vid arsski£tet lag 3 procent hogre an under 1970 - ar det klart
att man markte ett visst kopmotstand mot hyreskostnaderna i ny..
produktionen. Vi upplevde aven den sensationen att vi borjade fa
tomma lagenheter har och var i storstaderna dar vi tidigare haft en
standig brist pa lagenheter. Detta i sin tur resulterade i att bygg
herrarna - kooperativa, allmannyttiga och privata - blev tamligen
forsiktiga med sin igangsattning. Den reguljara, tidsplanerade bo..
stadsbyggnadsigangsattningen fick sina forskjutningar mot slutet av
aret, nagonting som vi 'nu kan avliisa i en sankning av bostadsbyggan..
dets investeringar, raknat i efterfragan pa pengar och arbetskraft.
Detta var en av de faktorer som fororsakade nedgangen under fjol
aret. Problemet med de dyra och tomma lagenheterna foranledde
regeringen och riksdagen att i slutet av fjolaret fatta besiut om for..
starkt bostadssocialt stod; de bostadssociala bidragen till de lagre
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inkomstgrupperna okades kraftigt oeh uppgar nu till i runt tal 800
miljoner kronor. Cirka 350 miljoner kronor slogs har pa. Bakom
det lag inte bara det soeiala motivet utan naturligtvis aven det arbets
marknadsmassiga. Jag tror att vi behovde denna aktion for att pa
nytt komma tillbaka' till ett normalt bostadsbyggande oeh en normal
aktivitet pa det viktiga omradet, ett omrade dar aktiviteten paverkar
trahusfabrikationen, mobeltillverkningen, transportnaringar oeh mye
ket annat.

Fjolaret kan alltsa ieke betraktas som ett daligt ar, iiven om vi
fiek denna viilkomna forstarkning av bytesbalansen. Om man ar
intresserad av ekonomisk historisk forskning kan man fora en lang
debatt, huruvida regeringens ingripande kom for sent oeh om stimu
lansatgarderna var otillrackliga. Mot bakgrunden av den motiverade
forsiktigheten med hansyn till 1969 oeh 1970 ars myeket starka
valutautflode oeh stora underskott i bytesbalansen fanns det i varje
fall en naturlig forklaring' till att man pa ansvarigt hall inte utan
vidare spratte ut pengar till hoger oeh vanster oeh tog vilka risker
som heIst.

Redan i borjan av aret karakteriserades politiken av lattnader pa
det kreditpolitiska :omradet, dar framfor alIt de tidigare kreditat
stramningarna for industrin eliminerades. Vissa rantesankningar kom,
oeh vissa stimulansatgarder, klart inriktade .mot industrin, blev oeksa
ett·faktum. Jag tanker pa· det 20-proeentiga extra investeringsavdraget
for de irtdustrier som investerade i maskiner oeh inventarier. Jag
tanker pa det frislapp av investeringsfonderna som sueeessivt skedde
under aret oeh 80m sa smaningom avell kom att omfatta investerings
fond:er for lagerinvesteringar. Detta kulminerade i slutet av aret i
ett mer samlat paket, paketet av den 2 november.. Gor man ett .forsok
att uppskatta vad detta pengamassigt betyder i gradvis insatta stimu
lanser under aret hamnar man lagt raknat pa 5 miljarder. Om jag
aven inraknar det sueeessiva frislappandet av de oprioriterade stora
hyggena - en atgard som annu inte tagit sig fullt uttryek i hygg
nationen - tror jag att m~n hamnar nagonstans mellan 5 oeh 7 miljar
der. Det ar en myeket kiaftig stimulansanstrangning 80m gjorts..

En annan omstandighet i den dystra situationen under fjolaret. var
osakerheten i fragaom de internationella vaxelkurserna. Det borjade
inte den 15 augusti da Nixon gjorde sitt paketutspel. Det foregieks
av andra fenomen som berorde de internationella valutornas. stabi
litet oeh som satte in myeket tidigt pa varen. Lyekligtvis traffade
man: sa smaningom .- den 16· december -'.en overenskommelse i
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Washington. Den oro, som blev foljden av att man inte kunde lita
pa kurspariteterna nationerna emellan, ar nu dess battre eliminerad,
nagot som val skall vara en stabiliserande faktor i den kommande
ekonomiska utveeklingen.

Jag namnde inledningsvis att vi under det gangna aret dragits med
en hog arbetsloshet. Lat mig garna erkanna att jag personligen tycker
att arbetslosheten varit for hog - det tyeker vi allesammans. Men
ratt skall vara ratt. Man skall lasa statistiken som den bor lasas. For
varje ar blir vi alIt mer ambitiosa oeh forfinar de statistiska instru
menten. Vi far en mer energisk arbetsformedlingsverksamhet som tar
fram manniskor som tidigare varit ganska anonyma. I AKU-under
sokningarna arbetar man med 17 000 manniskor som sedan multi
plieeras upp pa hela populationen. Materialet omfattar en befolk
ningsgrupp pa mellan 16 oeh 75 are Vi vet att 90 proeent av vara
ungdomar gar i skolan i varje fall tills de blir 18 ar - de fIesta
tills de ar 19 are 'Man kall naturligtvis ifragasatta om de siffror man
far fram ar sa signifikativa for arbetslosheten, nar man i undersok
ningarna lagger in sju argangar folkpensionarer oeh aven raknar
med dessa ungdomsgrupper. Det ar mojligt att man inte bor se den
siffra som kommer fram som en arbetsloshetssiffra utan mer som en
sysselsattningssiffra. Om vi skall tro pa dessa resultat hade vi under
fjoIaret, da arbetslosheten framstod som det dominerande poIitiska
problemet, en sysselsattning som var hogre an under overanstrang
ningsaret 1970, da vi som medeItaI hade tre lediga platser pa varje
arbetslos. En oeh annan kanske fragar sig hur detta gar ihop. Det
kan fi>rklaras med det enkla beskedet att vi numera har ett helt annat
utbud pa den svenska arbetsmarknaden. Det ar de gifta kvinnorna
som finner arbetsmarknaden mer attraktiv, bl.a. pa grund av det nya
skattesystemet med den obligatoriska sarbeskattningen. Det ar oeksa
ungdomarna som gar direkt fran skolporten till arbetsformedlingar
na, medan de tidigare kanske tog ett par manader pa sig innan de sok
te arbete. Det ar inte overraskande att arbetsmarknadsverket, hur
effektivt oeh ambitiost det an ar, maste ha litet tid pa sig for att ta
hand om det stora utbudet oeh via omstallning oeh andra atgarder
plaeera de arbetssokande pa marknaden. Den gifta kvinnan i den gyl
lene medelaldern har ofta ell dalig yrkesutbildning, oeh hon kanske
inte utan vidare passar for de arbeten som erbjuds med mindre an att
arbetsmarknadsstyrelsen far ta hand om henne oeh ge henne yrkesut
bildning eller omskolning.

Man kan naturligtvis med dessa utgangspunkter dra vissa slutsat-
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sere Hur kommer det framover att forhalla sig med arbetskraften som
resurs? Langtidsutredningen har gjort vissa undersokningar, baserade
pa enkater. Fram till 1975 kommer vi enligt dessa undersokningar
att behova 300 000 nya arbetskrafter. Industrin efterfragar 100 000
av dessa. Den offentliga sektorn oeh ovriga sektorer - transport,
handel o.s.v. - svarar for resterande 200 000. Nu kan vi inte sta
till tjanst med att leverera nagra 300 000 nya arbetskrafter fram till
1975, savida vi inte pa nytt kan fa i gang en immigration. Men liven
immigrationen har ju sina komplikationer oeh sina begransningar.
I de demografiska l(urvorna l(an man avlasa var arbetskraftstillgang.
Om jag skall tro pa de undersokningar som redovisar behovet av
arbetskraft, skulle det i det langre perspektivet inte vara arbetslos
heten utan snarare bristen pa arbetskraft som blir nagot av ett problem
for det svenska folkhushallet.

Det finns en annan intressant fraga i den ekonomiska politiken
som jag delvis redan berort. Det ar sjalva prineipfragan, huruvida
dessa atgarder bor ha karaktaren av generella skattesankningar eller
karaktaren av selektivt inriktade atgarder. Jag tror att jag vagar gora
den sammanfattningen att den forda politiken har inneburit klart
selektivt inriktade atgarder. Vi har hI.a. velat stodja industrin. Jag
kan inom parentes saga att industrins tillgang till den langa kapital
marknaden pa ett patagligt satt forstarkts under det gangna aret,
oeh regeringen har fatt riksdagens sanktion for att ge industrin pre
ferens pa kapitalmarknaden aven framover. Det kan siffermassigt
redovisas i att under dessa hada ar, da vi hade hogkonjunktur oeh
vissa behov av att strama at kreditgivningen pa alIa ha11 oeh kanter,
kunde industrin realisera obligationslan pa 700 it 800 miljoner kronor
vartdera aret. Ar 1971 fick industrin lanetillstand via emissionsgiv
ning fran riksbanken pa 1 800 miljoner kronor. Vi raknar med att
i stort sett kUllna uppehalla den omfattningen av industrins obliga
tionslan aven framover. Man kan alltsa saga att den forda politiken
haft en klar inriktning mot den industri som anda i det langa loppet
skall svara for bytesbalans oeh valutareserv oeh naturligtvis liven i
ieke ovasentliga styeken for sysselsattningen.

De 5 miljarder som slappts fram har i stor utstrackning gatt till
arbetsmarknadsverket. Utover de reguljara anslagen, som uppgar till
cirka 2 miljarder, har over 1 miljard lagts pa som extra pengar, med
vilka arbetsmarknadsstyrelsen oeh dess lansorgan har fatt ta hand om
arbetslosheten dar denna uppenbarat sig for att, som jag uttryekt
det, bota sjukan dar den finns.
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Detta var en ganska lang bakgrund till en inledande presentation
av arets statsverksproposition, men eftersom det ar varmt och trivsamt
har inne kan vi naturligtvis ta en bra tid av kvallen pa oss for att
tala om dessa fragor.

Jag har ett behov av att forklara dessa fragor - man rna kalla
det for ett forsvarstal. Jag har ibland retat mig litet grand nar jag
tyckt att argumenteringen varit for los i kottet. Man bor ju ga till
botten och forsoka att med sakskal tala om vad som hanl. Sedan kan
man darav dra slutsatserna. Man kan naturligtvis gora gallande att
finansministern borde ha kunnat rakna ut att den kraftiga internatio
nella konjunkturnedgangen verkligen skulle bli sa kraftig som den
blev. Finansministern borde ha haft reda pa for ett ar sedan, nar han
stod i denna talarstol, att det skulle krava tiden fran november manad
1970 till slutet av juni 1971 innan man kunde traffa det nya avtalet!
Finansministern borde ha haft reda pa att vi skulle fa vissa tjanste
mannakonflikter pa for samhiillet omtaliga omraden.

Jag har ingenting emot att man har de anspraken pa finansministern,
men ibland iir man tvingad att bekiinna sin egen skroplighet i dessa
avseenden. Med den utgangspunkten tycker jag nog anda att vad jag
har sagt hor hemma i redovisningen.

Jag kommer da till fragan: Hur ser det ut for 1972? Vagar finans
ministern over huvud taget ge sig pa att spa for det kommande aret
efter den debacle han rakade ut for under det gangna aret? Jag tror
att jag anda, av vissa skal, skall vaga mig pa det!

Gor man ett svep over den internationella situationen - jag kan
inte examinera varje nation for sig - finner man visserligen bade
plus- och minusposter i de olika landernas ekonomiska prognoser.
Men rent allmant kan man nog saga att det ar mer som pekar uppat
an nedat. En av anledningarna till den optimistiska bedomningen iir
att det ute i varlden pagatt en lagerforbrukning som maste kompen
seras av en ny efterfragan for att fylla pa lagren igen. Vad som i
ovrigt ger mig anledning att vaga spa om framtiden iir att vi har
hemma nu har en garanti for arbetsfred bade under 1972 och 1973.
Vi kan med ganska stor sannolikhet rakna ut att det svenska folket
som kollektiv kommer att hoja sina inkomster med 10 procent under
1972. Vi kan ocksa med ganska stor sannolikhet konstatera att det
svenska folkets fordubbling av sitt sparande var ett engangsfenomen
som inte kommer att upprepas yare sig 1972 eller 1973.

Med den utgangspunkten har den ekonomiska expertisen - jag
foljer den snallt och beskedligt, eftersom jag utgar fran att den som
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inte hal' nagonting annat att gora bor vara ratt traffsaker i sina anta
ganden _. serverat mig siffror pa vilka vi byggt upp en forsorjnings
plan for 1972. Den forsorjningsplanen visar en tillvaxt av nationens
gemensamma tillgangar pa 3,5 procent. Da har man ocksa raknat
med att vi reducerar arbetstiden fran 42,5 till 40 timmar i veckan
och att det tar bort mycket av vad som i annat fall skulle ha blivit
en tillvaxt av bruttonationalprodukten. Det har gjorts vissa forsok
att berakna detta. Man kan val enklast uttrycka det pa foljande satt.

Hade vi inte fatt en arbetstidsforkortning 1972 hade antagandet
om 3,5 procent nar det galler den ekonomiska tillvaxten ratteligen
bort vara 5 procent. I sa fall skulle 1972 bli ett av de allra basta
aren ivaI' ekonomiska historia. Vidare redovisas i denna forsorjnings
prognos en stegringstakt i fraga om exporten med 4,5 procent. Det ar
lagre an 1971, men det ar anda en relativt hyfsad stegringstakt. 1m
porten, som under fjolaret lag stilla, stiger nu igen, delvis beroende
pa att lagren i viss utstrackning ar forbrukade. En bedomning av hur
det slar pa var handelsbalans och bytesbalans - jag begransar mig
till detta for att inte komplicera det hela genom att ocksa ga in pa
kapitalbalansen - visar att vi aven under 1972 skulle kunna rakna
med ett ganska bra overskott i val' handel med omvarlden. Men nar
vi dartill lagger u-hjalpen, som standigt okar, och dessutom turist
balansen, far vi en bytesbalans som fran ett plus pa 800 lniljoner
redovisar ett minus pa omkring 500 miljoner. Detta ar en paminnelse
som man sannerligen bor beakta.

Jag skulle tro att vi relativt snart ar tillbaka i det gamla kanda
monstret; vi hal' sa mycket av efterfragan, konsumtion och aktivitet
i vart land att fragan om bytesbalansen standigt kommer att vara den
huvudvark som vi far leva med och nagot av den strategiska punkten
i hela den ekonomiska forsorjningsbalansen.

Pa investeringssidan raknar vi totalt med en uppgang pa 7 procent.
Darvid hal' det beraknats att industrin kommer att vara nagot forsik
tigare an under 1971 - jag viII minnas att det ror sig om 3,5 pro
cent. Daremot kommer den kommunala investeringsaktiviteten till
baka, och aven den statliga investeringsaktiviteten okar. Vart bostads
byggande, som under fjolaret var en minusfaktor, blir "nti en plus
faktor. Vi raknar med att den privata konsumtionen skall oka med
3,5 eller kanske 4 procent - jag tror att det star 4 procent i forsorj
ningsplanen, men det ser snyggt ut om jag ar litet forsiktig nar jag
talar om den privata konsumtionens okning, d.v.s. om levnadsstan
dardhojningen. Vi far en prisstegring pa uppskattningsvis 4 procent.
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For ratt manga ar sedan, innan vi visste sa mycket som vi vet i
dag, sade jag i Nationalekonomiska foreningen, att vi nationellt oeh
internationellt kommer att fa leva med en prisstegringstakt pa mellan
2 och 3 procent. Jag fick mycken kritik for detta yttrande, och det
spelade en stor roll i manga riksdagsdebatter. Nu sager man: Om
det stannade vid det, skulle manga anse det vara myeket lyckat. Forra
aret hade vi i Vasteuropa en prisstegringstakt pa 6,5 procent. Det
finns l1ationer i Europa som haft en prisstegringstakt pa 10 procent.
Amerikanerna, som under hela 1960-talet kunde beromma sig av ett
mycket stabilt prislage, har under de senaste aren via kraftiga lone
hojningar och dessas genomslag i priserna fatt acceptera prisstegring
ar av europeisk och, sag garna, svensk modell.

Vi raknar med en prisstegring pa 4 procent under 1972, men trots
detta far vi mot bakgrunden for vart antagande betraffande inkomst
stegringen utrymme for den angivna konsumtionsokningen. En ater
gang till battre konjunkturer innebar sjalvfallet oeksa att man riske
rar att utifran pa nytt fa vissa prisstegringar som paverkar den in
hemska prisstegringen - inom vissa omraden pa ravarusidan har vi
redan borjat marka dessa prisstegringar.

Detta bor emellertid innebara att vi har anledning att rakna med
en nedgang i den registrerade arbetslosheten. Experterna har raknat
med att den arbetstidsforkortlling som kommer att genomforas skall
minska arbetslosheten med 1 procent. Pa vissa hall, t.ex. pa den of
fentliga sektorn, ar det nodvandigt att kompensera arbetstidsforkort
ningen med anstallning av ny arbetskraft, aven om man inom indu
strinl\har vissa mojligheter att hoja produktiviteten och darmed und
vika en okning av arbetskraftstalet. I stallet for en arbetsloshet, som
under fjolaret pendlade mellan 2 oeh 3 procent fran sommaren till
vintern, skulle vi vara nere i en arbetsloshet pa mellan loch 2 pro
cent. Darmed ar vi tillbaka i den sysselsattningssituation som vi vant
oss vid under efterkrigstiden och framfor alIt under hela 1960-talet.

Budgetens slutsumma uppgar till nara 60 miljarder kronor. Det ar
en stor summa pengar - det ar jag den farste att erkanna. Nar jag
som relativt ny finansminister med hjalp av mina tjanstvilliga kolle
ger lyckades pressa upp utgiftssidan i den svenska statsbudgeten till
nagot over 10 miljarder - om jag inte minns fel var det 1957 
presenterades jag som en valdig kraftatlet som hade vagat mig pa
detta valdsamma lyft pa utgiftssidan. Nu ar vi alltsa i narheten av 60
miljarder. Aven om jag gor alIa reservationer for penningvardesut
veeklingen ar det anda ett mycket kraftigt bevis for den ansvallning
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av den statliga verksamheten som agt rum under de senaste 15 aren.
Nu ar ju detta inte nagra onyttiga pengar. Framfor alIt ar det ratt

intressant att erinra om att 10 av dessa 60 miIjarder slussas vidare
till kommunerna i en eller annan form som bidrag till den verksam
het som kommunerna svarar for. Jag har i dagama tiIIsatt en kom
mitte som skall syssla med fragan om kostnadsfordelningen mellan
stat och kommun. Jag har inte varit sa dar valdsamt entusiastisk for
den hal" utredningen - men riksdagen bestallde den oeh sjalvfallet
skail en regering Iojalt gora vad riksdagen begar. Men jag tillat mig
att i direktiven for utredningen sakIigt klara ut vad som hant nar det
galler relationerna mellan den statliga oeh den kommunala sektorn
under de senaste 20 aren. Det visar sig - oeh det ar ratt intressant
- att statsbidragen till kommullerna okat inte enbart i absoluta tal
utan aven relativt sette Nu kan man visserligen fran kommunernas
sida gora gallande att detta ar foljden av att den svenska riksdagen
varit sa flitig att besluta om reformer vars kostnader slar igenom pa
kommunerna. Bakom denna starka onskan om en utredning betraffan
de kostnadsfordelningen mellan stat och kommun ligger naturligtvis
tanken, att om man kan fa finansministern att betala en del av de
kommunala utgifterna, sa blir det litet lattare att vara kommunalman.
Det ar naturligtvis trivsamt for kommunalmannen, aven om effekten
inte blir densamma for finansministern.

Nu forhaller det sig emellertid sa, att alIa dessa pengar skall tas
ur samma kallor. Det finns for narvarande bara en kalla dar finans
ministern kan ta mer pengar, och det ar den indirekta beskattningen.
Ekvivalenten till kommunalskatten, 80m man sager sIal" hart pa de
sma, ar momsen som slar precis lika hart pa de sma. Foljaktligen
innebar det ingen losning att lata staten ta utgifterna. Dartill kommer
att man, om man skall fa nagon ordning i en ekonomisk situation,
maste lata beslutforheten oeh kostnadsansvaret Iigga i samma hand.
Man kan inte garna lata kommunerna besluta oeh lata finansminis
tern betala. Da kan jag garantera att det gar rent at skogen pa utgifts
sidan.

Nu ar kommunerna mycket angelagna om sin suveranitet; man viII
inte lamna ifran sig beslutanderatten. Darfor hal" clenna utredning
en av de allra svaraste uppgifter som jag kan tanka mig att nagon
offentlig utredning har haft - den kommer att behova lang tid for
sitt arbete. Den kommer naturIigtvis att uppvisa ett resuitat som inne
bar myeket av missrakning for alIa dem som trodde att detta var los
ningen pa ett svart problem.
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Kostnadsstegringen i arets budget ligger pa 7 miljarder. I petitan
lag den pa 10 miljarder. Den insats, som finansministern oeh hans
medarbetare - for all del, i vissa fall, med hjalp av kollegerna 
fullgjort, innebar att vi strukit 3 miljarder av de kostnadsstegringar
som ambetsverken ansag vara absolut nodvandiga oeh ofrankomliga.
Men det blir alltsa 7 miljarder kvar. Av dessa 7 miljarder ligger
ungefar 6,5 pa vad vi brukar kalla automatiken. Vad ar automatik?
Den innebar bara att man fortsatter med detta valdiga reformarbete
som vi lagt oss ombord med och som vi standigt kommer att fortsatta
med. Jag brukar ibland for mig sjalv gora denna enkla jamforelse.

Jag tror att det var 1937 som Per Albin foreslog att de folkpensio
narer som bodde pa dyrort skulle fa ett litet dyrortstillagg pa sina
folkpensioner, nagot som skulle kosta 25 eller 30 miljoner. Det for
anledde en riksdagsupplosning och en regeringskris samt en vadjan
till svenska folket i allmanna val for att fa stod till den kostnadssteg
ringen. I ar skrivs folkpensionsanslaget upp med 975 miljoner - det
fattas bara 25 miljoner i 1 miljard - oeh det finns inte en manniska
80m lyfter ett ogonloek infor denna valdiga kostnadsstegring pa en
enda titel. Riksdagen har beslutat sig for att folkpensionarerna skall
lla tackning for kostnadsfordyringen och en standardokning pa 3 pro
cent. Folkpensionarskaren okar for varje ar med 25 000 it 30 000
personer som skall ha sina pensioner. Da ar det bara att folja upp
riksdagsbeslutet, dra pa raknesnurran och konstatera att detta kostade
nastan 1 miljard.

Nagot liknande galler utbildningens huvudtitel. Skolreformerna 
fran l!grundskolan upp till universiteten - kostar vad de kostar. I den
huvudtitel som slutar pa over 10,5 miljarder finns det inte sa mycket
av primorer i buketten. Det finns nagra sma sadana pa kultursidan,
nagon forstarkning nar det galler vuxenutbildningen och ytterligare
nagon liten detalj som vi velat frascha upp, men i alIt vasentligt ar
okningen en foljd av automatiken.

Nar det galler forsvaret, vars huvudtitel nu ligger pa over 7 mil
jarder, raknas dess kostnader upp med det nettoindex som vi skall ha
enligt forsvarsoverenskommelsen, Det betyder att man far lagga pa
350 miljoner for att kompensera materielprisstegringar oeh lonekost
nadsokningar for forsvarets i runt tal 50 000 it 60 000 fast anstallda.
Nu kommer forsvarsministern om nagra manader med den definitiva
propositionen, och en offentlig utredning diskuterar de mera langsik
tiga perspektiven for det svenska forsvaret, dess omfattning, utform-
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ning oeh strategi. Men pa detta omrade ar det alltsa likadant; auto
matiken medfor en okning med 350 miljoner kronor.

Jag kan pa detta satt fortsatta med post efter post. Statsbidragen
till kommunerna for den kommunala skatteutjamningen ligger nu pa
over 2 miljarder. Detta ar i oeh for sig en alldeles utomordentlig
reform. Det skulle helt enkelt inte vara mojligt att existera i glesbygds
lanen i norr om vi inte hade detta utomordentliga skatteutjamnings
medel. Det ar val i fraga om den tekniska utformningen inte riktigt
bra i alIa sina delar, oeh jag far relativt snart fran en kommitte ett
forslag om vissa justeringar oeh moderniseringar av sjalva systemet;
att vi kommer att fortsatta med dessa bidrag rader det inget tvivel om.
Inte heller kommer bidragen att bli samre - det kan jag utlova. Man
kan beskriva det sa, att vi tar av statens inkomster oeh delar ut till
de samst stallda kommunerna, till de kommuner som hal" den samsta
skattekraften oeh de hogsta utdebiteringarna.

For Norrbottens Ian betyder detta bidrag 1 049 kronor for varje
invanare. En medelstor familj pa man, hustru oeh tva barn skulle i
avsaknad av den kommunala skatteutjamningen fa over sig en hojd
kommunalskatt pa drygt 4 000 kronor. Storre delen av befolkningen
dar uppe skulle naturligtvis inte kunna existera under sadana forhal
landen. Detta bidrag hojs genom automatiken med 700 miljoner. 500
miljoner harav ar en konsekvens av den senaste skattereformen, vilken
ju innebar att vi lyfter upp det skattefria grundavdraget fran 2 250
kronor per person till 4 500 kronor. Den skattefriheten galler vid
saval statsbeskattningen som kommunalbeskattningen. Nar kommu
nerna genom den reformen tappade det skatteunderlag som lag mellan
det gamla grundavdraget oeh det nya, maste de kompenseras harfor.
Det kostar statskassan 1 miljard om aret att lamna den kompensatio
nen. I den nu aktuella budgeten har for detta andamal anslagits 500
miljoner kronor, eftersom det nya systemet trader i kraft den 1 janua
ra 1973.

Antalet nya tjanster i statsforvaltningen uppskattas till 3 400. Det
ar ett uttryek for en ganska hard oeh intensiv besparings- oeh gransk
ningsatgard over hela faltet. Under de senaste fern aren llar paslagen
pa den statliga forvaltningen i allmanhet legat pa 4 500 tjanster.

Jag viII sluta med en sak som kanske inte hal" sa myeket med. bud
geten att gora som med den allmanna ekonomiska politiken. Detta
ar en budget utan skattehojningar - passa pa att rita kors i taket nar
ni kommer hem! Man har fragat mig om detta under mina 17 ar
som finansminister ar den forsta budget som inte innehaller nagra
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skattehojningar. Denna fraga foranledde mig att foreta en viss histo
rieforskning. Det visar sig faktiskt att detta ar det tredje eller moj
ligen fjarde aret, som det inte serveras nagra skattehojningar. Man
kan da fraga sig: Vadan denna forskrackliga flathet hos finansminis
tern just i ar? Har han blivit sa gammaI att han alldeles tappat tak
terna?

Vi lever i en nagot annorlunda situation nar det galler skattepro
blemet an vi tidigare gjort. Jag skall gladja herr ordforanden i Skatte
betalarnas forening med en liten utlaggning till detta -"- jag ser pa
hans forvantansfulla min att han raknar med nagot mycket trivsamt.
Nar vi nu kommit upp i ett skattelage som enligt den internationella
statistiken innebar - jag erkanner garna det - att vi intar en ledan
de stallning bland industrilanderna, ar det klart att man maste funde
ra litet over takten i den fortsatta utvecklingen. Det ar emellertid inte
sa ilIa som det later nar jag sager att vi intar en ledande stallning i
den internationella skatteligan. Var bruttonationalprodukt ar dess
hattre sa pass god, att det - trots att vi betalar sa hoga skatter 
aterstar sa mycket for privat konsumtion att det bara ar en nation
som delar ut mer till sina medhorgare for privat kOllsumtion an vad
vi gor, oeh det ar USA. Vi har emellertid den lilla poangen fore USA
att vi delar lIt var bruttonationalprodukt pa ett mycket battre satt an
vad amerikanerna gor, om man har nagra som heIst ansprak pa en
rimlig fordelning mellan medborgarna.

Vad som hant under de senaste aren ar framfor alIt att den kom
munala utdebiteringen okat myeket kraftigt. I borjan pa 1950-talet
hade vi en kommunalskatt pa 10 kronor, medan vi ar 1972 ar uppe
i en medelutdebitering som ligger strax under 24 kronor. Takten har
varit osedvanligt snabb, och det kan ha betingats av att kommunerna
haft over sig ett utbyggnadsprogram som det varit svart att komma
undan. Jag brukar ibland reta mina broder inom kommunalpolitiken
med att saga, att i sjalva verket beror detta delvis pa att de varit sa
anonyma 80m skatteuttagare. Om vi fragar gemene man vad han beta
lar i landstingsskatt, skall vi inte bli overraskade om vi far svaret:
Vad ar landstinget? Landstingsskatten ar den mest anonyma av alIa
skatter. Daremot vet de fIesta vad kommunalskatt are Pa senare tid
har kommunalskatten blivit sa hog, att den hlivit foremal for en publi
cistisk uppmarksamhet som aldrig tidigare. Forr i varlden kunde
kommunalmannen som skatteuttagare sitta trygga bakom finansminis
terns relativt breda rygg, eftersom 80 procent av alIt det som skrivs
om skatten galler Gunnar Strang eller finansministern. Nu gar det
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emellertid inte pa samma satt for kommunalmannen att vara anony
ma; kommunerna ar mer exponerade, och de kanller detta. Trots att
man har "samlingsregeringar" och foljaktligen ar gemensamt ansva
rig for skattehojningarna och mindre utsatt for kritik har den kom
munala skatteutvecklingen blivit ett problem av utomordentlig vikt.
Jag har forsokt forklara for kommunalmannen - oeh jag tror att de
har £orstatt det - att man i fortsattningen inte kan ga vidare i denna
takt; man far i alIt vasentligt halla sig inom ramen for den tillvaxt
av skatteunderlaget som vi normalt kan rakna med. Kan vi fora en
sadan ekonomisk politik att vi normalt har en tillvaxt pa 4 it 5 procent
per ar samtidigt som vi haIler sysselsattningen pa en god niva och
uppratthaller balansen i vara utrikes af£arer, hor vi anda ha utrymme
for en arlig tillvaxt av skatteunderlaget pa lat mig saga 10 procent
i lopande priser. Det ar val dar vi har utrymmet for expansionen pa
den offentliga sektorn, eftersom vi som skatteuttagare inte garna kan
rakna med att £ortsatta pa samma satt som hittills. I sista hand ar det
fraga om hur vi fordelar vara gemensamma tillgangar. Var gar gran
sen mellan det som kollektivet tar hand om och vad vi som enskilda
viII ha kvar for egen disposition? I praktiken reagerar vi nog pa det
sattet att vi viII ha sa mycket som mojligt av kollektivets tjanster 
en modern och god sjukvard, trygghet pa alderdomen, mojligheter till
utbildning pa samhallets hekostnad, garantin att aven i daliga tider
ha arbete, ett forsvar som ar sa starkt som det behover vara med han
syn till var stallning som en nation med en sjalvstandig utrikespolitik
och neutralitetspolitik. AlIt detta viII vi ha, och ofta viII vi ha det i
storre utstrackning an vad som for ogonblicket ar mojligt. Samtidigt
viII vi ha sa mycket som mojligt kvar for var egen privata disposition.

Ar vi uppe vid skattetaket? har det fragats. Jag skall vara forsiktig
pa den punkten. Mahanda hor man erinra sig att det for tio ar sedan
nog inte var manga kommunalman som trodde att svenska folket
skulle acceptera en medelutdebitering nar det galler kommunalskatten
pa nara 24 kronor. I dag ar vi dar, och vi lever vidare - egentligen
inte samre an for tio ar sedan. Naturligtvis lever vi battre. Man kan
alltsa aldrig pa forhand fixera hur hogt det ar till taket. Men att vi
kommit narmare taket an tidigare oeh att detta problem anmaler sig
med alIt storre tyngd, darom tror jag - overraskande nog - att
direktor Nieolin oeh jag ar ganska eniga.

-j-
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Ordforanden: Pa foreningens vagnar viII jag varmt tacka fillans
ministern for detta intressanta och belysande inledningsanforande.

Som alltid nar det galler Gunnar Strang var framstallningen ele
gant oeh inneholl inte sa litet av pedagogik. Mycket av det finans
ministern sagt kan naturligtvis ge underlag for en diskllssion. Innan
vi overgar till den diskussionen foreslar jag att vi ytterligare en gang
tackar statsradet Strang med en varm applad for vad han gett oss av
bakgrundsbedomning och synpunkter pa arets statsverksproposition.

-j-

Docent Gunnar Eliasson, Sveriges Industriforbund: For precis ett ar sedan
delade konjunkturbedomama i den har lokalen upp sig i tre grupper: en grupp
talade om en nedgang i konjunkturen, en stor grupp hade inte nagon mening
aIls och en tredje grupp talade om en uppgang under 1971 - den senare
gruppen bestod i stort sett av finansministern sjalv. I ar vet jag inte riktigt
vilka gruppbildningar som kan komma att uppsta, men jag tror att jag i ar
forsiktigt skulle vilja salla mig till den grupp som finansministern sjalv
hor till nar det galler konjunkturbedomningen i stort.

Finansm.inistern talar mycket forsiktigt om en konjunkturuppgang sent
under 1972. Det ar mojligt att det ar en rimlig bedomning, men jag tror
fortfarande att det ar fel att saga att de fIesta indikatorerna i dag pekar
uppat. Konjunkturbarometern pekar mycket bestamt pa att vi hefinner oss
i ett lage liknande det 80m gallde under 1967. Gor man en traditionell och
myeket vanlig monsterutdragning blir det mycket svart att saga nagonting
annat an att konjunkturuppgangen kommer att lata vanta pa sig till in pa
1973. Vad betraffar de tre faktorer som betonas i finansplanen - framfor
alIt konjunkturuppgangen i USA, som de facto ar pa vag, oeh den vasttyska
konjuhkturpolitikens mojligheter att yanda en nedgang i en uppgang fore
arets slut - ar jag ganska tveksam. Den privata konsumtionen i Sverige ar
den tredje faktorn, och den kanske rulIar i gang av sig sjalv. Men dessa om
standigheter enbart Iar knappast racka till for ett allmant konjunkturuppsving
har i landet under andra halvaret 1972.

Det finns emellertid en stor osakerhetsfaktor 80m kan komma att spela en
hetydande roll. Det galler forvantningslaget i varldshandeln och valutaupp
gorelsens psykologiska effekt i detta sammanhang. Jag har sj alv litet svart
att ta krisstamningen pa valutamarknaden, som det talas sa mycket om, riktigt
pa allvar. Att nagonting i den har stilen skulle intraffa borde ha varit for
vantat sedan flera ar tillbaka i tiden. Det ar kanske snarare sa, att krisstam
ningen har att gora med att den offieiella proeeduren for att losa krisen fatt
myeket dramatiska former. Men inte desto mindre kan det vara riktigt att i
detta osakra lage forvantningarna spelat en avgorande roll och framfor allt
fatt beslut att ligga oeh vanta. For att man skalI kunna tona fram en optimis
tisk hild av konjunkturen under 1972 maste man under alIa omstandigheter
ta till spekulativa resonemang, speciellt vad det galler forvantningslaget. Om
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detta betyder mycket - nagot som jag sj alv ar boj d att tro - har· det saker
ligen paverkat de indikatorer som aHa ekonomer studerar oeh hygger sina
konjunkturbedomningar pa. Om en omsvangning av forvantningarna intraffar,
kommer det dessutom antagligen att ske myeket snabbt.

Det hela illustreras val av resultaten av en studie som alldeles nyligen gj orts
har i Handelshogskolan angaende de systematiska prognosfelen i konjunktur
hedomningarna. Det ar ett myeket typiskt monster som kommer fram i denna
studie, namligen att prognoserna har en systematisk tendens att underskatta
stora forandringar, oavsett om de gar uppat eller nedat. Det ar dessa stora for
andringar som det ar viktigt att komma at i god tid, for att man skall slippa
fora den ekonomiska politiken i fel konjunkturfas. Man kan oeksa stalla sig
fragan, vilken tendens man egentligen skall ha i konjunkturbedomningarna,
om man skall fora en ekonomisk politik pa grundval av dessa som dessutom
har aeeeptabla bieffekter om prognosen slar slint. Det ar ett nastan lika vik
tigt villkor som att man far de onskade positiva effekterna. Har man t ex
den varderingen att det ar vasentligare att lyfta upp lagkonj unkturen an att
kapa av topparna, hor man ha en latt pessimistisk laggning nar man fattar
de ekonomisk-politiska hesluten. Systematisk overoptimism i konjunkturhe
domningen leder latt till att man - som 1971 - missar stabiliseringen av
lagkonj unkturen.

Under alla omstandigheter illustrerar detta hudgetlage mycket val hehovet
av att prognoserna dessutom gors for nagot langre tid an ett are Som jag
sj alv ser det kommer 1973 att hli ett intressant ar for ekonomer da nya he
svarligheter kan uppsta i var ekonomi. Langtidsutredningens problem ar inte
forbi trots att bytesbalansen for det ar 80m gatt ser myeket vacker ut oeh
kanske inte heller kommer att se sa illa ut detta are Nar ett konjunkturupp
sving an kommer, kommer det normalt snabbt, oeh det finns da risk for att
exportindustrin kommer att sla i kapaeitetstaken med darav foIjande svarig
heter att oka exportvolymen i takt med importokningarna dar inte samma
begransningar galler. Jag har inte aIls svart att forestiilla mig en upprepning
av 1969 oeh 1970 ars forhallanden i nagot mindre format med hytesbalans
underskott, internationell inflation, hoga rantor oeh valutabekymmer - nu
nar vi ser ut att ha heslutat om en atergang till det gamla valutasystemet med
fixa vaxelkurser.

Jag vill stalla fragan: Hur skall vi kunna klara detta utan kreditpolitiska
overdrifter om situationen uppstar?

Finansministern ville inte komplieera 5in foredragning genom att ta med
problem som heror kapitalbalansen, men jag har en kiinsla av att en utforlig
analys av det svenska kreditlaget i ett internationellt samma~han.g skulle ha
varit intressant i denna nationalbudget. Jag tror att en sadan analys skulle
kunna hli myeket anvandbar i den reviderade nationalbudget som kommer
i maj.

-/-

Fil dr Lars Jacobsson, Konjunkturinstitutet: Som vi alIa vet har finans
ministern under en foljd av ar stallt upp pa dessa moten. Det kan darfor
kanske vara av intresse att inledningsvis redovisa vad finansministern tidigare
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sagt och hur den faktiska utvecklingen har blivit. 1971 var, som vi vet, ett
mycket daligt prognosar; man hade en BNP-prognos pa 2,8 procent och det
hlev 0,3 procent. Detta har finansministern sj alv herort, och jag skall hara
helt diskret papeka att Konjunkturinstitutet faktiskt hade en nagot hattre
prognos. Jag skaU a andra sidan erkanna att detta med prognoser ar mycket
svart.

Om vi ser tillbaka pa de senaste tio aren finner vi att prognoserna praktiskt
taget konstant legat pa 4 procent - det senastearet var det dock 2,8 procent
(se hifogat diagram). Det faktiska utfallet har daremot varierat mellan 2
och 6 procent. Mot den bakgrunden finner man det litet egendomligt att sa
manga trots alIt staller upp en sadan har afton for att fa hora finansministern
saga att BNP kommer att oka med 4 procent. Det ar naturligtvis mojligt att
nagra kommer hit for att fa lyssna till finansministerns varierande forkla
ringar till att det inte hlev 4 procent. Men det ar i och for sig anmarknings
vart att sa rnanga ar intresserade av mer teoretiska ekonomiska diskussioner!

Prognoser skall naturligtvis inte alltid overensstamma med utfallet, for ut
faUet paverkas j u aven av ekonomisk-politiska atgarder efter det att prognosen

BNP.PROGNOSER ENLIGT FINANSPLANEN: SAMT FAKTISKT UTFALL
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publicerats. Jag kan i detta sammanhang namna att jag visade ovannamnda
diagram over prognos och faktiskt utfall for en utHindsk besokare. Han blev
mycket imponerad; han missuppfattade namligen det hela och trodde att den
kraftigt varierande kurvan for utfaHet avsag prognoserna och att den jamna
linjen, som i verkligheten avsag prognoserna, var det faktiska utfaHet efter
det att ekonomisk-politiska atgarder vidtagits.

Efter detta skulle jag kunna sluta med att saga att de 4 procenten erfaren
hetsmassigt betyder nagonting meHan 2 och 6 procent. Men jag skulle trots
alIt vilja redovisa nagra argument for att det denna gang ar ratt rimligt med
en BNP-progDos pa 4 procent. Jag tycker att bedomningen av den internatio
nella utvecklingen ar korrekt sasom den redovisas i finansplanen och i den
preliminara nationalbudgeten. Vi har en saxning meHan ,konjunkturutveck
lingen i USA oeh Vasteuropa - en klar uppgang i USA och i stort sett en
klar nedgang i Vasteuropa, speciellt markerad i Vasttyskland. Darmed tycker
jag ocksa att bakgrunden for exportprognosen ar rimlig.

Vad betraffar konsumtionen maste jag erkanna att det ar mycket svart att
gora en prognos for denna post. Nagot mycket markligt intraffade namligen
betraffande konsumtionen under 1971. Trots att hushalIens reala disponibla
inkomster okade med drygt 2,5 procent minskade hushallens reala konsumtion
med ungefar 0,5 procent. Hushallens sparande steg saledes markant i ett lage
med svag inkomstutveckling, vilket direkt strider mot tidigare erfarenheter.
Den kraftiga sparandeokningen forsta halvaret 1971 far i forsta hand ses
som ett uttryck for den oro hushallen kiinde pa grund av den oppna striden
pa arbetsmarknaden under denna period. Fragan ar nu vad som hander med
sparandet 1972? Med hansyn till det besvarliga arbetsmarknadslaget anser
jag det vara troligt att man inte helt atergar till det sparandemonster som
iakttagits under tidigare are Darfor blir en konsumtionsprognos pa meHan 3,5
oeh 4 procent relativt rimlig. Detsamma kan jag saga betraffande investe
ringarna. Om jag pa nagon punkt skall uttala osakerhet ar det snarast be
traffande lagerinvesteringarna, som i ett motsvarande skede under tidigare
konjunkturnedgangar narmat sig noll, medan man nu raknar med 900 miljoner
i okning. Det maste dock paminnas om att det utgatt ett speciellt lagerstod.
Det ar nagot osakert vad detta lagerstod kommer att betyda.

Totalt sett medfor ovan namnda efterfrageutveckling att industriproduk
tionen endast skulle oka med 2 procent under 1972. Det ar erfarenhetsmassigt
en mycket lag siffra - vi har for den senaste tioarsperioden ett genomsnitt
pa 8 procent.

Pa basis av den har skisserade utvecklingen pa den reala sidan anser jag
att man maste anta att sysselsattningsutvecklingen under 1972 blir svag. Vis
serligen kommer arbetstidsforkortningen, men i nuvarande lage tror jag att
den i relativt begransad utstrackning kommer att resultera i faktiska okningar
av anstallningarna. Tillgangliga data tyder pa att handeln i mycket hegransad
utstrackning kommer att oka antalet anstallda. Vi vet ocksa att kommunernas
ekonomi ar ratt hart pressad; aven dessa forsoker dock undvika okade an
stallningar. Det ar val egentligen endast pa landstingssidan som det blir en
okning av antalet anstallda. Jag tror alltsa att effekten av arbetstidsforkort
ningen hlir begransad.

Dessutom kan man studera vissa s k ledande indikatorer, t ex ordersituatio-
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nen, i konjunkturcykeln. Dessa tyder pa att man atminstone har ett ar pa
sig innan man uppnar en rimlig balans pa arbetsmarknaden. Vi vet aven att
fardigvarulagren for narvarande ar mycket stora, varfor en efterfrageuppgang
med betydande fordroj ning resulterar i en produktions- och sysselsattnings
okning.

Mot den har hakgrunden kan man anta att vi i vinter kommer att fa en
betydande arbetsloshet. Man kan da ocksa saga att det horde ha gjorts nagon
ting, inte nu, utan under hosten 1971 eller tidigare. Jag har plockat fram
nagra berakningar over hur mycket man ytterligare skulle ha behovt satsa
for att fa en forbattring av arbetsmarknadssituationen. Som grund for dessa
berakningar har jag anvant mig av den ekonometriska modell som jag ar
ansvarig for. Pa basis av denna har jag heraknat de totala direkta och indi
rekta effekterna pa sysselsattning, BNP, konsumtion, investeringar, handels
balans och konsumentpriser. For att fa en forandring av indikatorn lediga
platser minus antalet arbetslosa med 20 000 it 25 000 skulle man ha behovt
oka den privata konsumtionen med ungefar 3 miljarder eller oka maskinin
vesteringarna i motsvarande grad. Det ar alltsa ett mycket stort belopp ytter
ligare man skulIe ha hehovt satsa. Dessutom maste man vara medveten om
att okade inkomster till hushallen till mycket ringa del· konsumeras omedel
bart; vi har en genomsnittlig kortsiktig marginell konsumtionsbenagenhet pa
endast drygt 0,5 procent. Det ar mojIigt att man kan oka den kortsiktiga
marginella konsumtionsbenagenheten ytterligare genom att inrikta den pa
vissa grupper. Om vi hade satsat ovan namnda helopp skulle de ha hojt
BNP for 1971 med ca 2,5 procent och BNP for 1972 med ungefar 1 procent.
Med sadana har berakningar kan man fa en oerhord exakthet anda till femte
decimalen, men man bor naturligtvis av rimlighetsskal avrunda ratt grovt.
Ayen i detta fall ar det svart att gora berakningar.

Om man hade astadkommit namnda forbattring av arbetskraftssituationen
hade man naturligtvis riskerat en viss forsamring av handelsbalansen. Denna
har heraknats till 1,4 milj arder for 1971 och knappt 1 milj ard for 1972.
Samtidigt skulle konsumentprisnivan ha stigit med 0,1 procent 1971 och 0,8
proceht 1972. Dessutom skulle man pa detta satt ha kunnat stimulera industri
investeringarna med ungefar 5 procent genom att oka efterfragan i samhallet.
Det kan jiimforas med de matningar som gjorts av det under varen inforda
10-procentiga avdraget och forhattringen av kreditmarknadslaget. Dessa at
garder medforde totalt en 3-procentig okning. Detta visar behovet av att inte
endast forhattra kostnadssituationen for att stimulera investeringsutvecklingen
utan samtidigt ocksa forbattra efterfragelaget.

Hade man varit villig att ta namnda forsamring av handelshalansen och
okningen av priserna med 0,7 procent, skulle det saledes ha varit mojIigt att
patagligt forbattra arhetsmarknadslaget under vintern.

Om jag skulle framfora nagra forhoppningar for framtiden skulle det sna
rast vara att finansministern lart av tidigare erfarenheter, sa att han undviker
att pa ett sent stadium av lagkonjunkturen bli mer kanslig for patryckningar
fran lontagarorganisationerna betraffande den besvarliga arbetslosheten. Jag
har snarast ett intryck av att han tidigare hlivit mer oeh mer villig att till
godose kraven pa stimulansatgarder ju langre lagkonjunkturen har fortskridit.
Under sadana forhallanden riskerar man naturligtvis _att ga in i den korn-
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mande hogkonjunkturen med alltfor expansiva atgarder. Tidigare erfarenheter
ar saledes orovackande.

Vissa pessimister sager ocksa att det enda man lar av erfarenheten ar att
man ingenting lar av erfarenheten. Men varfor skall man vara sa pessimistisk?

-/-

Docent Lars Nabseth, Industrins Utredningsinstitut: Det ar tva saker jag
viII ta upp i anslutning till finansministerns anforande. Den ena galler vad
som hant 1971 - pa den punkten kan jag fatta mig kort efter vad som redan
sagts av Lars Jacobsson. Den andra galler utvecklingen under 1972.

Tillvaxten i var ekonomi var svag under 1971. Som finansministern papekat
ser det ut som om vi skulle hamna i botten av OECD.ligan. Men inte bara
tillvaxten utan aven prognoserna for aret var daliga. Man staller sig da fragan,
om det finns nagot samband mellan de prognoser som gj ordes upp och den
politik 80m fordes. Nu har finansministern sjalv talat om att han paverkats
av ekonomernas prognoser, och det gor da denna fraga annu mer intressant.

Vi ar naturligtvis medvetna om att det ar svart att gora prognoser. Inte
minst jag ar det som ar verksam inom ett institut dar vi forvisso gj ort manga
daliga prognoser men aven en del goda. Lika fullt viII jag havda att det finns
vissa poster i 1971 ars nationalbudget som inte representerade de mest sanno
lika vardena. Det galler framfar alIt ifraga om exportvolymen och industrins
investeringar. Vad galler exportvolymen gar det inte att anklaga ekonomerna
for efterklokhet; det fanns faktiskt ett antal ekonomer - jag horde sj alv till
dem - som papekade att exportvolymantagandena i 1971 ars nationalbudget
var for optimistiska. Antagandena innebar i vissa avseenden' att vi under
perioden 1969-1971 skulle fa den basta exportkonjunktur vi nagonsin haft
och att vi klart skulle oka vara marknadsandelar runt om i varlden. Det fanns
inte nagot berattigat underlag for sadana antaganden.

Nar det galler industriinvesteringarna var det kanske besvarligare att gora
prognoser for 1971 aven om jag viII havda att grunden for de mycket expan
siva antaganden som gjordes i borjan av aret var svag. Man kan samtidigt
i dag konstatera det tragikomiska forhallandet, att den investeringsavgift pa
handeln som infordes for att stoppa investeringarna under 1970 tydligen fick
sin kraftigaste effekt under 1971, d.v.s. ett ar da vi med ljus och lykta letade
efter projekt for att begransa byggarbetslosheten. Det ar nagot av ett memento
nar det galler sa kraftiga atgarder. Men aven om jag bortser fran detta och
bara beaktar exportvolymen och industriinvesteringarna borde man anda ha
kunnat gora alternativa kalkyler for dessa poster och rakna med multiplika
toreffekterna. Man skulle dil ha kommit till en tillvaxt av BNP som legat
klart lagre an de 3 procent som antogs. Det ar intressant att konstatera att
det fanns vissa meningar i konjunkturinstitutets hostrapport 1970 dar just
detta framholls. Min tes ar - jag framlagger den i form av en fraga
till finansministern: Vore det inte battre med den osakerhet som foreligger
betraffande utvecklingen och med den begransade kunskapsnivil vi har att
gora alternativa kalkyler i nationalbudgeterna? Skulle inte sadana alternativa
kalkyler kunna paverka den ekonomiska politiken pa ett sadant satt att vi
reagerade tidigare?
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For 1971 hade en sadan alternativ prognos definitivt legat klart lagre och
alltsa kanske haft en chans att tidigare paverka politiken., Inneborden ar
alltsa att dessa tankegangar inom konjunkturinstitutet borde ha utvecklats till
ett mer fullstandigt alternativ. Detta hlir till slut en fraga till finansministern
om hur pass mycket han paverkas av ekonomernas prognoser?

Det andra problemet som jag viII ta upp galler produktivitetsutvecklingen
inom industrin. I varj e fall tycker jag att denna utveckling ar oroande, och
den borde rimligen oroa aven finansministern. I samband med vart arbete
med langtidsutredningarna kunde vi konstatera att produktivitetsstegringen i
svensk industri hade gatt mycket snabbt under 1960-talet - i det internatio~

nella perspektivet forefoll stegringen ha gatt exceptionellt, snabbt. Per arbets
timme raknat registrerade vi en uppgang med meHan 7 och 8 procent per are
Det gallde bade for forsta och andra halften av 1960-talet. Detta vallade
debatt i langtidsutredningen, huruvida man kunde rakna med ~tt denna ut
veckling skulle fortsatta under 1970-talet eller om vi skulle fa en Hingsammare
akning. Vi hade en del olika uppfattningar, men i stort sett trodde vi att
denna utveckling skulle fortsatta. Men den preliminara statistiken for 1970
och 1971 visar att produktivitetsstegringen varit klart langsammare. Den ligger
pa mellan 4 och 5 procent per arbetstimme och are Far 1971 kan vi visser
ligen saga att det var ett daligt kapacitetsutnyttj ande, men det var det aven
ar 1968, da vi registrerade dessa hoga siffror. Till detta kommer att siffran
far 1971 sannolikt har paverkats i hojande riktning av statistiska effekter,
d.v.s. den effekt som uppkommer om man fran ett genomsnitt tar bort nagon
ting som ligger under genomsnittet. Det ar samma typ av effekt som man
fick da en beromd amerikansk ekonom for nagra ar sedan flyttade fran
Harvard till Yale. I sin installationsforelasning sade denne ekonom, att genom
hans farflyttning sj onk genomsnittet pa ekonomerna pa bada stallena. Tar
man bort en enhet som har ett hogre yarde an genomsnittet sjunker genom
snittet, men tar man hort en enhet som ligger under genomsnittet sa stiger
genomsnittet. Det ar precis vad som hant under 1971. Vi vet att vi haft en
mycket kraftig nedgang av textil- och konfektionsindustrins produktion liksom
liven ·av traindustrins produktion. Vi vet att foradlingsvardet i dessa bran
scher ligger klart lagre an genomsnittet. Inneborden av detta ar alltsa att pro
duktivitetsstegringen far de anlaggningar som ar kvar egentligen ar nagot
Higre an vad den registrerade siffran visar.

For 1972 raknar nationalbudgeten med att industriproduktionen skall stiga
med 2 procent, samtidigt som man tror att produktivitetsutvecklingen inom
industrin skall ga tillbaka till 1960-talets trend eller oka med 7 procent. Detta
utgar ocksa ett exempel pa att det skulle behavas alternativa prognoser. 1960
talets produktivitetsutveckling uppkom under en snabb okning av industri
produktionen, och vi vet att det finns ett klart samband mellan snabb pro
duktionsstegring och produktivitetsstegring. Darfar tycker jag att en' uppgang
med 2 procent av industriproduktionen knappast ger underlag for antagandet
om en 7-procentig stegring av produktiviteten. Skulle man komma i narheten
av detta tal finns vidare risker for att denna statistiska effekt blir hetydande,
d.v.s. vi fortsatter att sla ut anlaggningar dar foradlingsvardet ligger under
genomsnittet for industrin. Det ar uppenbart, bade fran konkurrenssynpunkt
och fran lansamhetssynpunkt, att det ar en valdig skillnad om produktivitets-
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stegringen uppkommer genom en rationalisering i de olika anHiggningar vi
har eHer om den uppkommer genom att vi slar ut anlaggningar med genom
snittligt sett higt foradlingsvarde. Det hade funnits anledning att i national
budgeten diskutera detta mer i form av alternativa kalkyler.

Vi maste ocksa beakta att om nationalbudgetens prognoser sHir in nar det
galler industriproduktionen sa ligger vi for aren 1971 och 1972 ovanligt langt
under siffrorna i langtidsutredningen for 1970-1975. Jag ar visserligen
medveten om att vi i langtidsutredningarna alltid haft sadana har perioder
- vi ligger daligt i borj an och far en uppgang mot slutet - men vi ligger
denna gang ovanligt langt under just pa industrisidan. Savitt jag kan se inne
bar detta att vi under 1973-1975 bor ha en industriproduktionsokning pa
eirka 7 procent om aret, om vi skall fa de genomsnittliga 5 procent som vi
talat om. Det innebar att om hushAllens sparvanor, som finansministern trod
de, ater blir desamm~ som under 1969-1970, maste en mycket stor del av
efterfragan ga mot svensktillverkade produkter, oeh da staller man sig fragan:
Ar konkurrenskraften i svensk industri sadan att detta blir faIlet? Skulle det
vara sa att utveeklingen under 1970-1971 innebar en trendforandring pa
produktivitetssidan jamfort med 1960-talet oeh vi skulle vara tillbaka i 1950
talstrenden, far detta betydande konsekvenser bade for lonediskussionen oeh
for hela resursdiskussionen vad galler var ekonomi.

-/-

Direktor Curt Nicolin, Det var utomordentligt stimulerande oeh roligt att
hora finansministerns berattelse om hur val allting are Jag noterade med
speciell gliidje att finansministern oeh jag numera ar overens om att vi he
finner oss nara skattetaket. Men det ar inte bara det vi numera ar overens om.
Vi ar oeksa overens om nodvandigheten av okade investeringar i industrin,
sar-skilt nar det galler maskininvesteringarna. Vi ar ocksa numera overens om
att i och med att man tar bort avdragsratten for komunalskatten vid statlig
beskattning minskar inte kommunernas benagenhet att hoja sina skatter. Men
sedan finns det manga saker som vi i dag inte ar eniga om, men som jag hop
pas att vi skall kunna enas om i framtiden.

Vi kan notera att man i dagens press allmant aceepterat att den framlagda
budgeten ar stram. Utgifterna okas med bara 13,5 procent, ett ar da man
vantar sig att inkomsterna i landet skall stiga med omkring 10 procent! Det
ar mycket svart for mig att uppfatta det som en sarskilt stram hudget, aven
om jag garna vill ge finansministern oc~ hans medarbetare en blomma for
att de prutat 3 miljarder. Om vi tidigare fattat beslut som vi inte har rad
med i den aktuella situationen ar det ett forhallandevis klent forsvar. Jag kan
ocksa halla med om att det finns manga mycket angeliigna andamal att till
fredsstalla. Men sa myeket mer angelaget skulle det da vara att i statsverks
propositionen finna forslag som ar agnade att skapa storre resnrser.

Vi kan konstatera att vi lever i ett samhiille dar stimulansen att foretaga
och stimulansen att arbeta inte hlott kraftigt har avtagit utan ibland ar helt
franvarande, t.o.m. negative Jag vet att jag kommer att uppbara mycken kritik
i pressen for det jag nn sager, men ibland maste man anda tala om fakta.
En arbetare i svensk industri med en medelinkomst och som ar franvarande
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fran arbetet under tva manader pa grund av sjukdom okar sin nettoinkomst
efter skatt med ett visst antal hundra kronor, nagot beroende pa lokala for
hallanden och en del olika detaljer. Detta beror pa att den inkomst som han
hade fatt under dessa tva manader, om han hade varit i tj anst, hade beskattats
med marginalskatt, medan hans sj ukersattning utgar skattefritt. Dessutom
utgar sj ukersattningen aven for dagar da han normalt inte hade varit i tj anst
och tj anat pengar.

Jag ar sj alvfallet helt inforstadd med att sj uka manniskor skall ha ett skydd
sa att de inte pa toppen av sin olycka skall fa ekonomiska svarigheter. Men
darifran till att utsatta manniskor for frestelsen att vara franvarande under
foregivande av sjukdom darfor att de darmed okar sin nettoinkomst maste
vara forkastligt.

Sedan vi fick det nya skattesystemet har vi, trots lagkonj unktur och trots
arbetstidsforkortning, storre svarigheter att overtyga vara medarbetare om
att gora overtid; sedan marginalskatten ar dragen blir det sa rasande litet
kvar. Jag talar nu inte om topptjansteman med hoga inkomster, utan jag talar
om folk med medelinkomster - arbetare och lagre tjansteman. Vi har kom
mit i ett lage dar marginalskatteresonemanget motverkar var produktivitet.
Man kan inte avstamma alla specialkunnanden i elt foretag och alIa delpro
cesser i en produktion sa, att det alltid overensstammer med behovet. Darfor
behovs ofta overtid. I sj alva verket ar ett overtidsuttag ett satt att undvika
att anstalla mer folk an man behover. Darmed undgar man ocksa att minska
personalstyrkan nar efterfragan blir mindre. Detta ar alltsa en trygghetsfraga
for personalen sjalv, men sadana arrangemang har salunda i hog grad forsva
rats.

I detta sammanhang kan det vara intressant att konstatera att hela den
progressiva beskattningen i vart land ger bara cirka 10 procent av statens och
kommunernas inkomster. Da fragar man sig: Maste vi utsatta folk med nor
mala arbetsinkomster for en sadan marginalskattesituation att dessa effekter
uppkommer?

Jago skall inte tala om stimulansen till foretagande, att spara pengar och
att satsa dessa i produktionen. Detta ar namligen inte populart, men jag kan
forsakra att stimulanseffekterna inte ar kraftigare i det avseendet.

Tyvarr saknar jag i statsverkspropositionen forslag fran finansnlinistern
som skulle vara agnade att avhjalpa dessa brister. Vi har kunnat konstatera
att utomordentligt stora pengar anslas till utbildning. Jag har sj alv offentligt
manga ganger under de senaste tio aren sagt att detta ar av godo bade ur
produktionssynpunkt och ur konsumtionssynpunkt. Men det ar overraskande
hur begransade vara insatser ar nar det galler att ge manniskorna de kunskaper
som behovs i produktionslivet.

Nar finansministern sager att vi har en arbetsloshet pa 2 it 3 procent maste
jag haHa med honom om att var statistik ar utomordentligt hristfallig; den
lanar sig till alIa typer av definitioner. Om vi verkligen vill bedoma en kon
junktursituation med belysning ur arbetsloshetssynpunkt maste vi n8mna
ocksa det forhiHlandet att vi har beredskapsarbeten som sysselsatter kanske
30 000 it 40 000 manniskor och att vi har en arbetsmarknadsutbildning som
sysselsatter 90 000. Kanske 20 000 eller 30 000 av dessa ar nodvandiga ur
omskolningssynpunkt. Utbildningen av de ovriga ar utslag av en i och for sig
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beromvard stravan att ge manniskorna en anstandig social och ekonomisk
tillvaro nar de inte har ett normalt arbete, men det ar likval uttryck for en
bristfallig efterfragan i vart samhalle.

Adderar man dessa siffror med de officiellt redovisade arbetsloshetssiff
rorna blir det helt andra tal an vad man tidigare angett. Jag medger att det
finns mycket att saga om statistiken och annu mer om hur man bor losa dessa
problem. Men likvaI existerar de.

Slutligen en synpunkt i anslutning till konjunkturbedomningen. Nar finans
ministern tror pa en uppgang under detta ar viII jag innerligt hoppas att
han har ratt. Men i sa fall kan jag inte underlata att saga ett kritiskt ord om
budgeten. Vi far under innevarande hudgetar ett underskott pa 4,3 miljarder.
Den nya budgeten forutser 3,3 miljarder. Vi vet av erfarenhet att den budget
som presenteras den 10 januari brukar bli utsatt for overskridanden utover
den tillaggsbudget som kommer pa varen. Det skulle vara mer an markligt
om inte underskottet, nar vi kommer till slutet av det budgetar 80m omfattas
av den nu framlagda statsverkspropositionen, skulle overstiga fj olarets.
Finansministern har forklarat for oss hur vi under innevarande ar har spatt
pa var ekonomi med ett stort antal miljarder for att fa fart pa hjulen. Om
vi kommer att fa ett annu storre underskott under nasta hudgetar som finans
ministern tror skall hli ett ekonomiskt starkt ar, ett uppgangsar, da kan jag
inte se annat an att vi haddar for en utomordentligt stark inflation. Den
andra losningen ar att finansministern i sj al och hj arta inte riktigt tror pa sin
konjunkturbedomning. Jag hoppas att det inte ar forklaringen.

-/-

Cand polit Lars Matthiessen, Handelshogskolan: Jag skulle vilja horja med
en liten praktisk propa. Jag tycker nog att finansministern har ett val kraftigt
tilltaget overlage pa grund av att denna debatt kommer sa tatt inpa publice
randet av finansplanen. Jag fick tillgang till finansplanen i gar eftermiddag.
Det ar klart att man da inte kan hinna med nagra djuplodande studier. Mitt
forslag ar darfor att man forsoker ta detta sammantrade en nagot langre tid
efter puhlicerandet av finansplanen. Efter vad jag forstar har finansministern
dessutom ett mycket digert program just under dessa dagar.

Det har inte varit vanligt att tala om 1971 som ett hogkonjunkturar. Da
det galler diskussionen om stabiliseringspolitiken kan man emellertid utan
vidare saga, att 1971 har varit ett hogkonjunkturar. Somliga kanske rent av
viII havda att det forekommit vissa overhettningstendenser. Aven om alltsa
mycket av skeendet ar farskt i minnet tankte jag anda gora en kort aterhlick
pa forloppet under den senaste konjunkturcykeln; jag tror namligen att det
kan vara en nyttig utgangspunkt for diskussionen.

Vi fick under ar 1969 en kraftig konjunkturuppgang efter tva ars avmatt
ning. Att det var fraga om en uppgang stod ganska klart redan i horj an av
1969. Denna konjunkturuppgang fortsatte under hela 1969 och ledde till en
mycket starkt okad efterfragan pa arbetskraft. Anda genomfordes inte nagon
finanspolitisk atstramning. Daremot skiirptes kreditpolitiken mycket kraftigt
under 1969, hl.a. for att motverka utflodet av valuta. Trots detta kan man
saga att inbromsningen under 1969 var klart otillracklig. Expansionen av saval
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hushalIens som foretagens efterfragan hade underskattats betydligt, och bytes
balansens underskott minskade inte som vantat utan okade.

Under forsta halften av 1970 fanns overtryeket i ekonomin kvar och i
borj an av aret fiek vi en hoj ning av vissa indirekta skatter. Men det var fraga
om en ganska mattlig inkomstforstarkning. Efter en kraftig okning av handels
halansens underskott under forsta halvaret och en snabbare prisstegringstakt
foljde under hosten prisstoppet och en ny skattebukett, vari bl.a. ingick hoj
ningen av den allmanna arbetsgivaravgiften och okade indirekta skatter.
Denna gang var det fraga om en skattehojning pa sa myeket som 2 miljarde~.

DA hade emellertid konjunkturen vant oeh nedgangen borjat. Trots den mer
atstramande politiken under 1970 okade bytesbalansunderskottet aterigen
kraftigt. Prisuppgangen under 1970 blev den storsta sedan Korea-inflationen.

Hogkonjunkturen blev ganska kort. Redan under andra kvartalet 1970
borj ade antalet lediga platser minska, och under andra halvaret fortsatte
arbetskraftsefterfragan att ga ned. Samtidigt vandes underskottet i handels
balansen till ett overskott. Finansministern avvisade i 1971 ars finansplan en
generell lattnad av den ekonomiska politiken med motiveringen att det var
klart olampligt i dagens Hige. Vad vi i stallet fick var en omfattande finans
politisk atstramning. Jag tanker pa inkomstskattereformen som man tidigare
hade fattat beslut om, okade folkpensioner oeh barnbidrag, hojningen av
momsen oeh den rekordstora kommunalskattehojningen liksom aven okningen
av arbetsgivaravgiften. Raknar man litet pa dessa saker finner man att de
autonoma skattehojningar som blev markbara under 1971 motsvarade hela
1,9 procent av BNP. Denna skattehojning ar inte bara den storsta som genom
forts under ett avmattningsar efter kriget - den ar over huvud taget den
nast storsta som forekommit under efterkrigstiden. Om man dessutom tar
hansyn till utveeklingen av konsumtion oeh investeringar inom den offentliga
sektorn finner man att de finanspolitiska atgardernas effekt under 1971 har
varit att minska den totala efterfrAgan. Till detta resultat kommer oeksa natio
nalbudgeten da man dar gor liknande kalkyler.

En efterfragedampande ekonomisk politik under ett avmattningsar ar natur
ligtvis i hogsta grad anmarkningsvard, oeh det finns inte heller nagon parallell
hartill under efterkrigstiden. Denna restriktiva politik maste givetvis i hog
grad ha bidragit till den stora omsvangningen i utrikeshandeln oeh damp
ningen av den ekonomiska aktiviteten under 1971. Som framgar av finans
planen forbattrades handelsbalansen under forra aret med 3 miljarder. Inte
heller detta har nagon motsvarighet under tidigare ar. Vi vet ocksa att arbets
losheten blev mer omfattande an nagon gang sedan avmattningen 1958.

Finansministern var inne pa olika anledningar till att det under 1971 giek
som det gj orde, oeh det ar svart att bestrida att dessa faktorer spelat en viss
roll. Men det ar oeksa helt klart att den myeket restriktiva finanspolitik som
fordes hor till bilden som en avgorande faktor.

Vi har under 1971 fatt en hel serie av selektivt stimulerande atgarder oeh
dessutom en uppmjukning av kreditpolitiken. Det finns ingen anledning att
ga narmare in pa arten av dessa atgarder. Daremot kan det naturligtvis kon
stateras - oeh det maste konstateras i en diskussion om den ekonomiska
politiken - att de stimulerande atgarderna uppenbarligen var otillraekliga
och for sent insatta for att pa ett avgorande satt motverka avmattningen
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under forra aret. Darmed var ocksa den lagsta tillvaxttakten under efterkrigs
tiden oundviklig.

Sammanfattningsvis kan man saga att den ekonomiska utvecklingen och
stabiliseringspolitiken under konjunkturvaxlingen fran 1969 fram till 1971
har foljt samma monster som vi hade under forra konjunkturcykeln. Bada
perioderna borjade med mycket kraftiga konjunkturuppsving som de facto
tillats utveckla sig utover ekonomins kapacitetsgranser, med hetydande bytes
balansforsamringar och okad pris- och lonestegringstakt som nagra av de
omedelbara foljderna. Nar overhettningen gott och val var ett faktum genom
fordes en finanspolitisk Atstramning som inte hara vidmaktholls utan skarptes
langt efter det att den folj ande konjunkturnedgangen hade borj at. Darfor
kan det ur stabiliseringssynpunkt pa goda grunder havdas att den finanspoli
tiska Atstramningen i hada dessa fall genomfordes minst ett ar for sent. PA
det sattet kom den ekonomiska politiken att forvarra den avmattning som
foljde. Under bada avmattningsperioderna hade den ekonomiska politiken
medvetet givits en starkt restriktiv inriktning ur sysselsattnings- och tillvaxt
synpunkt, med det klart uttalade syftet att minska bytesbalansens underskott
och halla pris- och kostnadsstegringarna tillbaka. Den successiva omlaggningen
av politiken i expansiv riktning under 1971 har som vi alla vet inte varit
tillracklig for att aterstalla den fulla sysselsattningen.

Jag vill sedan ga in pa fragan om finanspolitikens flexibilitet mot bak
grunden av denna korta kronika over utvecklingen. Man kan fraga sig varfor
den svenska stabiliseringspolitiken tydligen har blivit klart samre anpassad
till konjunkturlaget an vad den tidigare varit. For nagra ar sedan publicerades
inom OECD en undersokning av stabiliseringspolitiken i olika lander - sju
vastliga industrilander. l\1an kom dar fram till resultat att Sverige nog var
bast i ganget. Men den undersokningen gick bara fram till 1965. Vi kan nu
konstatera att omdomet inte garna kan hli detsamma, da de foljande aren
medtas.

En forsta forklaring till denna daliga anpassning jamfort med tidigare ar
forstas prognoserna som tamligen konsekvent har underskattat styrkan i saval
uppgangen som nedgangen under de bada konjunkturcyklerna. Prognosmisstag
kan naturligtvis aldrig helt och hallet undvikas. Prognoserna ar emellertid
hara en del av forklaringen. En annan forklaring ar, saSom jag ser det, en ur
stabiliseringspolitisk synpunkt bade nedslaende och odesdiger tveksamhet da
det gallt att anvanda finanspolitiken. Om vi tar hogkonjunkturen 1969 och
1970 som ett exempel finner vi att det under de aren inte saknades uppma
ningar att skarpa den ekonomiska" politiken, exempelvis genom att ta den
planerade mOlnshojningen tidigare an man ursprungligen hade avsett. Som
skal for att inte hoja momsen fore 1971 har finansministern hl.a. anfort att
momshojningen var sammankopplad med inkomstskattesankningen for lagre
inkomsttagare och att momshoj ningens prishoj ande effekt skulle iindra forut
sattningarna for de da gallande tvaarsavtalen. Jag tycker att detta ar ett gans
ka defaitistiskt argument som i praktiken gor det omojligt att anvanda skatte
politiken for att hindra overhettningar i ekonomin. I sa fall skulle endast
kreditpolitiska medel sta till forfogande, precis sasom faIlet var under 1969.
Det kan namnas att man dock sa sent som 1967 hade hojt omsen mitt under
gallande trearsavtal. Mot argumentet att skattebetingade prishojningar inte
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far andra de ekonomiska villkoren for lontagarna under en avtalsperiod kan
ocksa invandas att det ur lontagarnas synpunkt spelar mindre roll om det ar
en momshojning eller en utehliven atstramning som leder till hojda priser.

Nu kom alltsa den finanspolitiska atstramningen i stallet i slutet av 1970
och i borjan av 1971. Denna misslyckade "timing" far en att erinra sig en
annan episod under efterkrigstiden, namligen slopandet av omsen ar 1947 mitt
under hrinnande hogkonjunktur. For 1971 hade givetvis det hasta varit att
clenna atstramning inte hade kommit till stand. Det nast basta hade varit att
en radikal omHiggning av finanspolitiken i stimulerande riktning hade kommit
till stand under varen. Redan i mars var arbetslosheten pafallande hog. Men
man valde i stallet att avvakta for att sedan satsa pa selektiva atgarder.

Da det galler fragan om selektiva eller generella atgarder har vi haft manga
diskussioner bade tidigare och nu i kvall, varfor jag kan fatta mig relativt
kort. Denna diskussion har forts pa ett ganska kategoriskt och principiellt
satt. Man kan nastan hefara att handlingsfriheten for stabiliseringspolitiken
langre fram kan visa sig ha blivit begransad pa grund av de bestamda ut
talanden som gjorts. I diskussionen om en momssankning under 1971 invan
des, att en sadan atgard var omojlig eftersom man sedan skulle tvingas hoja
momsen nar hogkonjunkturen aterkom, och det skulle leda till extra prissteg
ringar i ett lage nar priserna redan var pa vag uppat. Det ar ett sadant prin
cipiellt resonemang som egentligen utesluter att indirekta skatter anvands i
konjunkturstimulerande syfte. Inom parentes kan man staIla fragan, varfor
den sittande hudgetutredningen skall overvaga hur man kan oka finanspoli
tikens flexibilitet, om man inte pa allvar overvager att anvanda de instrument
man hare

Finansministern har redan talat om fordelarna med de selektiva atgarderna.
En fordel skulle vara att de snahht kan avhrytas och att de ger hjalp dar
hjalpen heh~vs. Det kan vara riktigt i ett lage da vi redan har fatt arbetslos
het. En sak som nog talar for generella atgarder ar att dessa i praktiken i
hogre grad an selektiva atgarder kan anvandas for att forebygga arbetsloshets
situationer. Med generella atgarder hor man i basta fall ha mojIighet att pa
verka ~den ekonomiska utvecklingen pa ett sadant satt, att det inte blir nodvan
digt med omfattande selektiva atgarder. Jag kan darfor inte halla med finans
ministern da han avpolleterar Keynes och havdar att det i alIa lagen ar omoj
ligt att mota avmattningar i vara dagars Sverige med generellt stimulerande
atgarder. Med detta har jag inte velat saga att selektiva instrument inte hehovs
i den stahiliseringspolitiska arsenalen. Dil det galler anvandningen av selektiva
och generella atgarder i en avmattning ar det som jag ser det i princip inte
fraga om ett antingen - eUer utan om ett hade - och.

Till slut nagra ord om laget under 1972. Av helt avgorande hetydelse blir
arbetstidsforkortningen fran 42,5 till 40 timmar som till storre delen tas ut
under 1972. Man kan saga att Sverige har haft tur med sina arbetstidsfor
kortningars placering i konj unkturforloppet. Forkortningen fran 48 till 45
timmar togs med en timme per ar 1958-60. Det innebar att arbetslosheten
under avmattningen 1958-59 kunde haUas nere i viss man genom att den
efterfragade mangden arhetstimmar fordelades pa fler sysselsatta. Samma sak
upprepades under avmattningen 1967-68 och aterigen i are Forkortningen
1972 har beraknats minska medelarbetstiden for anstallda med sa mycket som
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3,5 %. Trots att den beraknade produktionsokningen tillsammans· med den
forvantade produktivitetsstegringen skulle ha medfort minskad arbetskrafts
efterfragan raknat i timmar raknar man i nationalbudgeten med en sysselsatt
ningsokning pa omkring 1,5 % tack yare arhetstidsforkortningen. Diirigenom
skulle arbetslosheten kunna minskas med omkring en procentenhet, d.v.s. lika
mycket som uppgangen under 1971.

Det finns vissa reservationer kring denna kalkyl som kanske borde ha beto
nats kraftigare i nationalbudgeten. Det finns tecken som tyder pa att nyanstall
ningarna med anledning av arhetstidsforkortningen inte hlir sa omfattande
inom handeln och andra servicesektorer, som har antagits i nationalbudgeten.
Inom exempelvis handeln har personalstyrkan de senaste kvartalen ansetts
vara for stor. Det skall ocksa betonas att den privata tj anstesektorn inte ar
ovasentlig for sysselsattningen eftersom halva BNP genereras i denna sektor.

Tiden medger inte en mer uttommande diskussion av konjunkturerna och
den ekonomiska politiken. Sammanfattningsvis vill jag saga att ratt mycket
tyder pa att 1972 inte kan bli ett ar med vad som hittills har betraktats som
full sysselsattning trots de stimulerande atgarder som har vidtagits forra aret.
Att den senaste arbetsmarknadsstatistiken tyder pa en viss forbattring av laget
pa arhetsmarknaden kan mycket val hero pa den milda vintern och vissa ny
anstallningar i samband med arbetstidsforkortningen. Den har gjorda bedom
ningen skiljer sig knappast fran nationalbudgetens dar det sags att "det 1972
skulle atersta en viss reserv av outnyttj ade produktionsresurser". Det ar ma
handa dags att revidera vara forestallningar om hur hog sysselsattningen skall
vara for att vara full? !

-/-

T f professor Sven-Olof Lodin, Uppsala Universitet: Det finns inga nya
skatter i budgeten, men det finns i stallet obehagligt mycket gamla skatter,
varfor jag kanner mig ursaktad om jag tar upp en effekt av ett inslag i 1970
ars skattepaket som framkommit efter de stora kommunalskattehojningarna
och som knappast kan ha varit forutsedd. Det galler avtrappningen av grund
avdraget och de marginalskatteeffekter som darigenom uppkommer.

Finansministern ar i allmanhet inte road av att diskutera marginaleffekter.
Jag tanker heller inte har ta upp tiden med att konstatera att marginalskatter
na ar hoga - det vet finansministern redan. Det intressanta ar emeUertid att
de far en snedvridande effekt pa grund av avtrappningen, framfor alIt vid
den kommunala beskattningen.

Hur fungerar da denna avtrappning av grundavdraget? Grundavdraget ar,
som alla vet, 4 500 kr, som drages fran den taxerade inkomsten. Om man
har mer an 30 000 kronor i taxerad inkomst far man inte langre fullt grund
avdrag, utan avdraget skall minskas med 20 procent av vad inkomsten over
stiger 30 000 kronor eller - for att uttrycka det enklare - den beskattnings
bara inkomsten stiger med 120 procent av den verkliga inkomstokningen.
I skatteeffekt innebar detta att skatteuttaget ar 120 % av det nominella uttaget
i inkomstskiktet 30 000-52 500 kr. Det ar alltsa i sj alva verket en maskerad
extra progression. Jag skall mycket. kortfattat demonstrera hur detta fungerar
vid en hojning av kommunalskatten. Jag gor det med hjalp av tva tabeller,
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med utgangspunkt fran forhallandena i Uppsala dar jag ar verksam. Kom
munalskatten var dar 20 kr ar 1969 och har nu for ar 1972 stigit till over
25 kr - dessvarre ingen ovanlig utveckling.

Lilt oss ta foljande exempel med fyra inkomsttagare och kommunalskatt
20 kr.

Summa
Inkomst Kommunalskatt Statlig skatt Fp-avgift marginalskatt

%

29000 20 22 5 47

30000 120 %. (20 22 5)
==24 26,4 6 56,4

35000 120 %. (20 28 -)
==24 33,6 57,6

52500-
70000 20 38 58

Dessa marginalskatter ar hoga, men det ar inget nytt. Det intressanta ar att
den marginalskattekurva som dessa relationer innebar, maste ses som ett
uttryck for hur man menade att skatterna borde fordelas. (Vi skall komma
ihilg att nar forslaget gjordes 1969 raknade man med 20 kr som genomsnitt
lig kommunalskatt.) Om nu kommunalskatten hojs kraftigt borde detta inte
forandra relationerna i marginalskattekurvan. Kurvan kommer visserligen att
ligga pa en hogre niva, men borde ha i huvudsak samma utseende. Men pil
grund av avtrappningen av grundavdraget sker inte detta, utan avtrappningen
medfor en snedvridning, som ej kan ha varit avsedd och som med de stora
kommunalskattehojningarna maste betraktas som allvarlig.

Om vi andrar kommunalskatten i exemplet till 25 kr - det ar i sj alva
verket just vad som hant i Uppsala mellan 1969 och 1972 - far vi foIjande
fordelning.

Summa
Inkomst Kommunalskatt Statlig skatt Fp-avgift marginalskatt

%

29000 25 22 5 52

30000 120 %· (25 22 5)
==30 26,4 6 62,4

35000 120 %· (25 28 -)
==30 33,6 63,6

52500-
70000 25 38 63

Vi finner da att den marginella kommunalskatten for 30- och 35 000 kronors
mannen har hlivit 30 kr, dvs att den i realiteten stigit med 6 % i stallet for
med 5 %, vilket i sin tur Ieder till att 35 000 kronorsmannen nu har hogre
marginalskatt an den som tjanar anda upp till 70000 kr. Om man dessutom
Iagger till den marginella sj ukforsakringsavgiften, som kan heraknas till 0,7 %
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i. alIa inkomster upp till 39 000 kr, dar den forsvinner, far aven 30000 kro
nors-mannen hogre marginalskatt, 63,1 % och 35000 krollors-mannen 64,3 %.
Det ar avtrappningen som ger dessa snedvridande effekter. 25 kr ar idag ingen
sarskilt hog kommunalskatt da riksgenomsnittet ligger pa nara 24 kr, varfor
den patalade effekten ar ganska vanlig.

Nar man genomforde skattereformen tankte man sig att trappa av grund
avdraget dels for att fA en viss forhoj ning av kommunalskatten, dels for att
kompensera kommunerna for det inkomstbortfall grundavdraget medforde.
For den stackare i inkomstskiktet 30 000-52 500 kr, som hor i en kommun
som maste hoja kommunalskatten, slar avtrappningen hart pa lonestegringen.
Han far hetala 1 :20 i kommunalskattehojning, medan alIa andra far 1 krona
i hojning, vilket leder till denna enorma kommunalskatt pa marginalen. Ex
emplet med 35000 kronors-inkomst galler i Uppsala exempelvis en familjefor
sorjare som, om han har tre harn, fortfarande har hostadstilHigg. En familje
forsorjare, som har tva barn har ekonomiskt just lyckats fa upp nasan sa
mycket over vattnet att han av myndigheterna anses kunna klara sig sjalv.
Men man later honom, som marginalskatteuttaget visar, inte hoja sig sarskilt
mycket over vattenytan. Jag har har bara tagit hansyn till de marginaleffekter
som sjalva skattesystemets utformning medfor. Till dem skalliaggas de margi
naleffekter som avtrappningen av de sociala formanerna medfor just i inkomst
skikten 25 000-35 000 kr. Just med hansyn hartill bor skattesystemet rensas
fran sadana inslag, som vid stigande kommunalt skattetryck medfor en extra
belastning for dessa grupper.

Balanspunkten, dar marginalskatten for den som tj anar 35 000 kr ar lika
stor som for den som tjanar upp till 70000 kronor, ligger vid en kommunal
skatt pa 22 kronor. Detta har ocksa den snedvridande effekten att de som
bor i hogskattekommunerna blir annu hardare beskattade an vad skillnaden
i kommunal utdebitering i sig sj alv indikerar, och tendensen till utflyttning
fran hogskattekommunerna okar.

Fragan ar om det inte varit battre att placera progressionen i den statliga
delen av skattesystemet, dar riksdagen kan kontrollera den, om man viII ha
detta hoga marginalskatteuttag. Lagg alltsa mer av progressionen pa stats
skatten och HIt kommunalskatten vara i fred!

Jag skulle avsIutningsvis viIj a fraga finansministern om han inte tycker
att det yore pa tiden att andra avtrappningsregeln pa ett sadant satt att den
inte far dessa snedvridande effekter?

-/-

Bankekonom Leif Backlund: Jag viII gora nagra kommentarer till den del
av finansministerns framstallning som ror de internationella valutafragorna.

Nar man har i tankarna att 1971 varit det ar dil efterkrigstidens valuta
system sprangts isar till fol j d av ett amerikanskt betalningsbalansunderskott
av ofattbar hoj d - 18 milj arder dollar pa likviditetsbasis for perioden j anua
ri-,-september - nar man ocksa har i tankarna att den kapitalistiska varlden
i december i fj 01 i sista stund undvek ett oppet handels- och valutakrig och
att faran ar langt ifran over, ter sig den redogorelse som finansplanen ger
om det gangna arets internationella valutapolitiska handelser som rent idyllisk.
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l\fan far veta att "den amerikanska regeringen nu slog' fast att Forenta sta
terna, liksom alIa andra Hinder, maste arbeta for att fa balans i sina utrikes
betalningar" oeh att man pa Washingtonmotet tagit "ett avgorande steg mot
aterstallandet av stabilitet i det internationella betalningssystemet". Visser
ligen antyder man att "manga besvarliga problem aterstar att losa" men for
sakrar att uppgorelsen skapat "forutsattningar for fortsatt snabb expansion
av varldshandeln".

Jag tror att en sadan folkhemsberattelse, som bygger pa regeln "undvika
att upplysa oeh oroa", ar i nuvarande lage farligt sovande bade for den all
manna opinionen oeh for citskilliga politiska oeh ekonomiska beslutsfattare.

Vad man saknar i finansplanens herattelse, i ar liksom tidigare ar, ar forst
oeh framst en teknisk redogorelse oeh en politisk kommentar over foreteelsen
dollarimperialism i den mening som detta ord anvands av finansexperter som
Robert Triffin, Gordon Tether i Financial Times eller Paul Einzig, dvs. en
redogorelse oeh en kommentar om den amerikanska regeringens oeh de arne
rikanska storforetagens oeh storbankernas langvariga oeh alltmer hansynslosa
missbruk av USA:s internationella utgivningsprivilegium. Med internationellt
utgivningsprivilegium menar man da den forman - oeh det ansvar - som
USA i efterkrigstidens valutasystem haft genom att betala utlandet med egen
valuta.

Som bekant har detta utgivningsprivilegium sedan 1960 i stigande omfatt
ning utnyttj ats for att finansiera en del angelagenheter som varit enbart ame
rikanska, som t.ex. Vietnamkriget oeh uppkopet av vasteuropeiska foretag.
Med undantag for de Gaulles modiga enmanskamp har inte nagot namnvart
politiskt motstand rests i Vasteuropa mot denna dollarimperialism. Man har
tvartom sokt dolj a eftergiftema oeh dess konsekvenser bakom lugnande tek
niska "forklaringar". Under 1960-talet hette det att USA:s stora hetalnings
underskott var nodvandiga for att sakra varldens stigande internationella
likviditetsbehov. Nar sedan varlden oversvammats av dollar har man fatt till
gripa en annan forklaring. Man vill nu lata paskina att underskotten framst
skulle bero pa olikheter i kostnadsutveeklingen mellan USA oeh dess viktigasle
valutapolitiska allierade. Men detta resonemang har bara det felet att det inte
beror det problem som ar aktuellt.

Om dollarn fore december 1971 kunde sagas vara klart overvarderad oeh
yenen eller marken lika klart undervarderade hade det namligen mycket litet
att gora med olikheter i kostnadsutveeklingen. Visserligen ar det svart att gora
fullt relevanta jamforelser mellan olika produktionsapparaters kostnadsutveek
ling men med hjalp av de siffror man forfogar over kan man dock dra he
stanlda slutsatser. Tar man t.ex. som bedomningsgrund utvecklingen av indn
strilonekostnaden per producerad enhet, kan man konstatera att denna kostnad
under 1960-talet stigit ratt hlygsamt i USA och Japan, medan stegringen var
ganska kraftig i Vasttyskland. Enligt detta kriterium skulle alltsa Vasttyskland
ha behovt snarare devalvera an revalvera i forhallande till dollam. Detsamma
galler oeksa Sverige. Overvarderingen av de vasteuropeiska valutorna har
alltsa varit en ur kommersiell synpunkt konstgj ord foreteelse som skapats
genom ett stort flode av dollar fran USA avsedda for finansiella transaktioner.
Det ar detta' flode av bade lang- och kortfristigt kapital som okat utbudet oeh
minskat priset for internationella dollar.
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Nu finns det for USA:s valutapolitiska partners anledning att fraga sig
i vilken man de ar betj iinta av detta flode av internationella dollar. Fragan
installer sig inte minst betraffande de privata amerikanska investeringarna
i utlandet. I Financial Times den 23 november 1971 giek Gordon Tether till
harda angrepp mot sattet att finansiera denna investeringspolitik. Han pape
kade att USA inte rimligen kan fordra av sina valutapolitiska allierade att
de skaH justera uppat sina valutor i forhaJlande till dollarn for att mojIiggora
privata amerikanska nettoinvesteringar i utlandet pa minst 5 milj arder dollar
per are "Det finns", sager han, "inga jordiska skal varfor andra lander skulle
anse sig tvungna att anpassa sina betalningsHigen for att i sa stor skala under
latta frammarschen av dollarimperialismen."

Icke desto mindre kapitulerade USA:s valutapolitiska partners nagra veckor
senare infor hotet om ett oppet handels- och valutakrig. For att overtyga sig
om ,att den valutauppgorelse som traffats i december 1971 var en regelratt
kapitulation behover man bara rada upp eftergifterna. USA lyckades fA ige
nom en genomsnittlig vagd revalvering av de ovriga OECD·Hindernas valutor
gentemot dollarn med 12 procent jiimfort med nivan den 1 maj ar 1971.
Detta var t.o.m. 1 procent mer an vad finansminister Conally kravt vid
Rommotet i borj an av december oeh det var 5 procent mer an den faktiska
revalvering som den 1 december uppnatts efter tre och en halv manaders
fluktuerande kurser. Alltjamt pa det valutapolitiska planet kunde USA trumfa
igenom en betydande hreddning av marginalerna kring de nya pariteterna,
liven mellan europeiska Hinder som for inte sa lange sedan hade planer pA en
monetar union. Pa det handelspolitiska planet kunde ocksa USA notera bety
dande framgangar. Inte minst viktig for Europas del ar EEC-Iandernas villig
het att oppna forhandlingar med USA om bade tullreduceringar for vissa
amerikanska jordbruksprodukter och mera allmant om okad amerikansk insyn
i EEC:s j ordbrukspolitik oeh t.o.m. om en eventuell amerikansk vetoratt nar
det galler undertecknande av preferensavtal med neutrala EFTA-lander som
Sverige.

Som trost for alIt detta har vi fatt upphavandet av hotet om ett handels
och valutakrig, som jag inte kan forma mig att kalla for amerikansk eftergift
och sedan vad man kanar donarns detronisering som reservvaluta. I sak ar
det fraga om ett lofte fran den amerikanska regeringen att, sa snart den
bedomt Kanadas, Japans och EEC:s konkreta handelspolitiska eftergifter som
tillfredsstallande, foresla kongressen att hoj a det officiella guldpriset med 8,6
procent. I den man accepterandet av en prestigeforlust i sig sj alvt utgor en
eftergift kan nog detta lofte betraktas som en amerikansk eftergift. Men att
acceptera en prestigeforlust och acceptera dollarns dertonisering som reserv
valuta ar tva helt skilda saker. Washingtonoverenskommelsen innehaller inga
80m heIst loften - annu mindre fasta tidsbestamda ataganden - fran arne
rikansk sida i syfte att avskaffa underskotten i den amerikanska hetalnings
balansen. Det ar val darfor som tidningen American Banker i sin kommentar
till Washingtonmotet kunde ge folj ande blomma at finansminister Connally:
"Han spelade sina kort med den fullfjadrade pokerspelarens bluff, list oeh
hardhet. Gav bort ingenting av yarde samtidigt som han ordnade ett globalt
arangemang avpassat till USA:s behov."

USA har alltsa bevarat en stor handlingsfrihet nar det galler att hestamma
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utformningen av ett nytt internationellt betalningssystem. Hur stor denna
handlingsfrihet ar far man ett litet prov pa nar man i Financial Times den
4 januari 1972 Hiser hur Gordon Tether kastar fram tanken att amerikanerna,
nar de nu vant sig att hoj a det officiella priset pa guldet, skulle kunna fort
satta pa den inslagna vagen och fordubbla eller tredubbla guldpriset. ViII man
spekulera vidare kan man tanka sig att USA skulIe kunna forsoka astadkomma
ett slags "nollstallning" i det internationella betalningssystemet genom att
forst vasentligt hoja guldpriset, och darmed i motsvarande man skriva ner
USA:s dollarskuld, och sedan anvanda en fiktiv IMF-valuta av SDR-typ till
konsoliderings- och amorteringsandamal. Dollarn skulle darmed ater kunna
bli konvertibel - atminstone i viss utstrackning - och dansen kunna borj a
igen. Med lite gaIghumor skulle det av europeer kunna betraktas som en
Marshallplan i omvand riktning. Men medan USA pa sin tid valde att gratis
salja sina varor skulle vi alltsa valja att gratis salja vara fabriker.

Men helt bortsett fran dessa sista spekulationer utgor dollarimperialismen
sasom den i dag tar sig uttryck redan ett ytterst allvarligt politiskt problem.
Nar det galler Sverige ger den en stor del av forklaringen till varfor vi i fj 01
talade om devalvering, varfor vi i ar paprackats en revalvering och varfor
vi nasta ar igen far tala om devalvering eller revalvering alltefter dollar
imperialismens in- och utandning pa eurodollarmarknaden. Dar ligger ocksa
en del av forklaringen till stoppet i den svenska statens reformarbete.

Dollarimperialism skapar aven ett djupare dilemma pa det etiska planet,
atminstone sa lange det amerikanska militarindustriella komplexet styr USA:s
oden. Varken Vietnamkriget eller det fj arrstyrda datakriget kan vara ange
lagenheter som vi viII gora till vara. Ser man problemet ur denna aspekt kan
man saga att vi pa Washingtonmotet fornyat var andel i det storsta interna
tionella Aktiebolaget Brott som nagonsin existerat. Och yare sig vi yin det
eller inte kommer anda den unga generationen att kasta i ansiktet pa oss:
"Vad sysslar ni med egentligen?"

Det ar naturligtvis inte meningen att man i finansplanen skall granska
dollar:~mperialismens alIa implikationer, men att helt blunda for foreteelsen
kan som sagt vara farligt sovande, inte minst darfor att man till slut tror pa
sina egna lugnande berattelser. Jag hoppas darfor att finansministern skall
utnyttj a detta tillfalle for att ge sin syn pa atminstone vissa aspekter av dollar
imperialismen.

-/-

Arkitekt Carl Nordling, Vattenbyggnadsbyran: Jag skall be att fa aterfora
debatten till den svenska ekonomin och saga nagra ord om sysselsattnings
problemet och byggsektorn.

Regeringen har ofta framstiillt sig sjalv som en saker garant for den fulIa
sysselsattningen. Ja, den har t.o.m. velat havda att den och dess parti skulle
vara de enda som viII prioritera den fulIa sysselsattningen fore andra, mer
efemara mal. Att regeringen haft i sin hand medlen att styra sysselsattningen
har varken den sj alv eller andra tvivlat pa. Jag skall aterkomma till fragan
om medlen.

Man kan nog lugnt pasta att under de 30 aren fran 1936 tilI1965 var arbets-
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losheten aldrig nagot egentligt problem for de arbetsfora manniskorna i
Sverige. Folk vande sig darfor vid att lita pa regeringens lofte i fraga om
sysselsattningen. Det var forst aren 1967 och 1968 som manga manniskors
tillit till regeringens vilja och formaga fick sig en hard knack. Det var de
aren som den registrerade arbetslosheten envisades med att stiga trots en
oerhort kraftig satsning pa bl.a. omskolning och beredskapsarbeten. Efter
det har det nog f(h'bigatt manga att den HIla minskning av arbetslosheten
som uppnaddes under de goda aren 1969 och 1970 faktiskt astadkoms genom
en annu storre satsning pa omskolning.

En liten parentes om olnskolningens roll. Det ar inte sa att omskolningen
behovs ur naringslivets synpunkt, nagot som direktor Nicolin mycket riktigt
papekade. Det gick ju bra utan statlig omskolning under 1930-talet liksom
under 1940- och 1950-talen, nar en stor del av jordbrukarbefolkningen flyttade
over till tatorterna och fick nya yrken. Det ar inte heller sa att naringslivet
skulle kunna placera alIa dem som nu hefinner sig under omskolning, om
dessa plotsligt stod dar med en fix och fardig utbildning. T.o.m. med nuva
rande laga utstromningshastighet fran omskolningen brukar det ta veckor
och manader for de omskolade att fa jobb. Aven da sker det mer eller mindre
pa bekostnad av yngre nyutbildade, som i stallet far vanta pa sin sysselsatt
ning. Den storsta nyttan med omskolningen ar nog den, att den haIler folk
borta fran arbetsformedlingarna och kanske fordelar arbetslosheten jamnare.

Pa det har sattet har bristen pa meningsfull sysselsattning kamouflerats,
och av den anledningen men ocksa pa grund av en avtrubbning genom vanans
makt staller vi inte langre kraven sa hogt nar det galler sysselsattningen.
Summan av de registrerade arbetslosa, omskolningseleverna, beredskaps- och
arkivarbetarna Hig faktiskt meHan 90000 och 100 000 under ar 1960, 1969
och 1970.

I ett land med sa hog materiell behovstillfredsstallelse som Sverige hetrak
tar vi i allmanhet sysselsattningsaspekten som den viktigaste konjunktur
faktorn. Manniskor har ett behov av att syssla med nagot meningsfullt; i vissa
fall har de det behovet aven efter pensionsaldern. Jamfort harmed ar det inte
sa viktigt om lonen ar litet hogre eller litet lagre, om arbetstiden ar litet
langre elIer litet kortare. Jag tycker diirfor att vi maste se mycket allvarligt
pa det faktum att den totala arbetslosheten sedan ett och ett halvt ar tillbaka
hefinner sig i okning fran en niva som redan i och for sig var onaturligt hog.

Jag namnde inledningsvis hyggsektorn. Det svenska ekonomiska" systemet
- om man nu kan tala om ett system - brukar kallas blandekonomi. Det
betyder, som alIa vet, att en del av vart ekonomiska liv styrs av medborgarnas
pa marknaden uttryckta efterfragan - av grasrotterna skulle man kanske
kunna saga - medan en annan och snabbt vaxande del styrs av statsmakter
nas pabud. Det skulle val da bli tradkronorna, for att fortsatta med tradgards
spraket. Finessen med detta ar, sags det, att nar den fria marknadsdelen r.akar
i svangningar, sasom en marknad Hitt gor, kan den kloka overheten lata sin
sektor utfora motsvangningar som jiimnar ut det hela, sa att det inte blir
nagra konjunktursvangningar totalt sett eller i varje fall hara sma och hety
delselosa konjuntursvangningar, ungefar sa som den utlandske hesokaren
hade forestallt sig att det fungerade har i Sverige.

Det ar inte den offentliga sektorns driftsida man avser skall utfora mot-
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svangningarna, utan det ar investeringssidan. Det ar har byggsektorn kommer
in. I Sverige ar nastan exakt fyra femtedelar av byggsektorn pa ett elIer annat
satt kontrollerad av just tradkronorna, d.v.s. av stat, kommuner och landsting.
Detta galler bI.a. hela bostadsbyggandet. Bara en femtedel styrs av marknads
krafterna. Genom att oka investeringarna i den offentliga delen av byggnads
sektorn olika mycket eller, i extrema fall, rent av minska investeringarna skall
de styrande salunda kunna ordna sa, att den totala sysselsattningen halls pa
en nagorlunda konstant niva - i teorin alltsa! Och mark val att teorin egent
ligen inte forutsatter nagon omskolning eUer nagra reservarbeten. Den offent-.
liga sektorn skall passa pa nar industrin och den privata byggnadssektorn
rekryterar mindre folk an vanligt - da skall man ta over mer arbetskraft
och med hj alp av denna storre personal forcera det pagaende offentliga byg
gandet, sa att man vid nasta hogkonjunktur kan ta det litet lugnare och, som
sagt, t.o.m. minska de offentliga investeringarna en aning.

Nu har vi obestridligen haft en svaeka i marknadsdelen av var ekonomi
under 1971, i varj e fall i forhallande till den uppatgaende trenden. De privata
byggnadsinvesteringarna har t.o.m. gatt ner med 3 procent. Enligt teorin
borde alltsa det offentliga byggandet ha gatt upp extra mycket for att halla
trenden. I varj e fall borde inte overheten ha tillatit sin andel av sektorn att
oka mindre an normalt. Det absolut minsta man har ratt att krava ar val
anda att den offentliga byggsektorn inte far minska under ett sadant har are
Men faktum ar att den har minskat, och den har t.o.m. minskat annu krafti
gare an den privata delen - det ror sig om en nedgang pa mellan 5 oeh 6
procent. Tydligen ar det langt ifran sa att regeringen varit en garant for den
fulla sysselsattningen - regeringen ar tvartom den storsta framkallaren av
arhetsloshet.

Jag skall inte uppehalla mig vid orsakerna till detta fenomen - det rna
vara en ofrankornlig efterslapning i informationsflodet eller brist pa detaljerad
innantillasning ikonj unkturinstitutets hostrapport, dar det faktiskt stod att det
skulle bli en okning av arbetslosheten med 1 a 1,5 procent om inte sarskilda
atgarder vidtogs. Jag vin i stanet fraga: Vartill gagnar alla Keynes' teorier,
vad hj alper det oss att vara makthavare kontrollerar en allt storre och storre
sektor nar sadant kan handa? Vad nyttj ar all konjunkturpolitik, om vi ar efter
ar skall ga oeh vanta pa att utlandet skall astadkomma den uppgang som
raddar oss?

-/-

Finansminister Gunnar Strang: Det ar naturligt att leden horjar glesna
vid det har laget, och jag iiI saker pa att publiken komrner att halla mig
rakning for om detta blir en mycket snabb kommentar till de inlagg som
gjorts.

Herr Eliasson sallar sig nu till finansministerns konjunkturbedomning 
det ar kanske forsta gangen vi ar nagot sa nar eniga pa den punkten. Den
lilla skillnaden finns emellertid att jag talar for en konj unkturuppgang i slutet
av 1972. Herr Eliasson ar mycket forsiktigare och vill senarelagga konjunk
turuppgangen till 1973. Vi skall inte tvista om den tidpunkten; framtiden far
visa hur det blir! Men sa sager herr Eliasson att man ·vid en konjunkturupp-
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gang snabbt slar i kapaeitetstaket;erfarenhetsmassigt kommer konjunkturupp
gangen snahht, oeh har man da inte tiinjbara reserver kan man harona i en
besvarande overanstrangningssituation. Jag tror emellertid att vi i den selek
tiva politiken har ganska goda oeh tanjbara reserver. Det har talats om de
tiotusentals arbetare som vi har i beredskapsarbeten, oeh det har talats om
de i runt tal 30 000 it 40 000 som befinner sig under omskolning - pa ett
ar ar det 120 000. Det har ocksa talats om arkivarbetarna, aven om det val
i allmanhet inte ar folk som utan vidare star tin den allmanna arbetsmarkna
dens forfogande. Det finns alltsa vissa huffertar som man sueeessivt kan fri
stalla fran arhetsmarknadsverkets engagemang oeh staHa till forfogande for
den efterfragan som rimligtvis bor infinna sig nar konjunkturen gar uppat.
Det iir svarare att ha en sadan huffert om man tillampar de generella stimu
lansatgarderna, medan just de selektiva metoderna ger en buffert som kan
Iaggas emellan, om man ar radd for att sla i kapacitetstaket for hart.
- Jag fick fragan, J om vi bara har kreditpolitiken att ta till. Jag tror att.vi
har en ganska god arsenal av medel att anvanda nar uppgangen blir pataglig.
De finanspolitiska medlen ar delvis begransade, men de finns dar. Vi har
vidare de rent fysiska regleringarna som vi arbetat med tidigare, oeh vi har
naturligtvis penningpolitiken oeh rantepolitiken.

Herr Jaeobsson i konjunkturinstitutet Ievererar, som vi alla vet, tillsammans
med sina kolleger i institutet material till finansministern, pa grundval av
vilket denne sedan skriver sina ekonomiska betraktelser. Skillnaderna mellan
konj unkturinstitutets oeh finansdepartementets bedomningar ar i regel ratt
sma. Jag kunde naturligtvis vara lika iirlig oeh uppriktig som herr Jacobsson
oeh saga, att det var fortvivIat vad vi bada riiknade fel sist. Det batar emeller
tid inte sardeles myeket. Jag nar den stilla forhoppningen att varj e gang som
herr Jacobsson oeh hans kolleger, finansministern oeh hans medarbetare har
gj ort feI, sa Iar vi oss litet grand for framtiden. Vidare fragar herr Jaeobsson :
Borde vi inte ha varit dj arvare? Man kan tanka sig att vi satsade 3 milj arder
mer i den allmanna konjunkturstimulansen. Hade detta skett vid ratt tid skulle
arbetslosheten ha varit mindre oeh nedgangen i konjunkturen inte lika patag
lig, menade herr Jaeobsson. Man kanske bor komma ihag att den satsningen
i sa fall rimligen skulle ha horj at redan nagon gang i slutet av 1970-talet.
Men dA levde vi allesammans i en kiinsla av att vi hade ett overtryck i ekono
min som medforde att vi borj ade se vissa farofyllda perspektiv framfor oss.
Det var under 1970 som vi under tre fjardedelar av aret hade det stora under
skottet i var handelshalans oeh hyteshalans. Det var under det aret som vi
de tre forsta kvartalen hade en gan~ka stadig nedgang i valutareserven. Om
vi mater den svenska valutareserven i importmanader - oeh det hor man
ratteligen gora - var den fortvivlat klen vid det tillfiillet. Dar har vi en natur
lig forklaring till att regeringen var forsiktig med de stimulansatgarder som
man sa har i efterhand kan efterlysa.

Nar man gor dessa beskrivningar i efterhand - oeh det saget jag aven
till herr Nabseth - far man aldrig glomma bort, att en industrination med
utatriktad ekonomi ar oerhort observerad av omvarlden just pei dessa beida
strategiska punkter - bytesbalansen oeh valutareserven. Man hor faktiskt
vara angelagen om att inte skota det hela sa ilIa, att man initierar en spekula
tion mot den egna valutan. Blir valutareserven for Hlg oeh hlir underskottet
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i hytesbalansen bestaende,- da uppstar ogonhlickligen en diskussion runt om
i varlden: Vart tar det vagen for dem? Hur gar det har? Oron pa valuta
marknaden borjar da med spekulation just mot valutan i det land dar man
skoter detta sa pass ilIa. Vi behovde reparera det tillstandet sa snabbt 80m
moj ligt, och vi var ganska langt ute i -det kalla vattnet - lat mig garna er
kanna det. Man sager nu att finansministern inte borde ha varit sa' hard i sin
finanspolitik under 1971. Den enkla forklaringen hartill ar att vi tog valdiga
risker under 1970 och att vi behovde reparera den situation som hade upp
statt. Redan nu avlaser vi att for 1972 ar det slut med 'overbalanseringen pa_
hytessidan - vi ar tillbaka i ett underskott igen. Det visat att denna for
starkning sannerligen behovdes. -

Herr Nabseth sager vidare, att man horde ha alternativa prognoser. Det
kan naturligtvis ha sitt rent teoretiska intresse. Tyvarr kan man inte fora en
alternativ ekonomisk· politik pa altemativa ekonomiska- prognoser. -Nar det
hela skall omsattas i politisk handling maste man hesluta sig, och da ar det
slut med alternativen - det ar en sak som jag ar alldeles overtygad om att
herr Nabseth ger mig ratt i.

Herr Nahseth tog upp fragan om var produktivitetsutveckling. Vi har under
hela 1960-talet kunnat skryta med att denna varit utomordentligt fomamlig.
Mojligen har amerikanerna kunnat konkurrera med- 08S, men knappast nagon
annan nation. Pi! den punkten i nationalhudgeten viII jag personligen erkanna
en stor osakerhet. Jag skall folj'aktligen inte ha riagon hestiimd uppfattning
i det avseendet. Det kan tankas -att vi inte kan uppna en 7- a 8-procentig
produktivitetsforbattring inom svensk industri, vilket vi normalt gj ort under
hela 1960-talet. Men det finns anda ingenting som sager att vi vid en inter
nationeII jiimforelse inte skall ha alIa chanser att ligga hra till pa detta spe
ciella avsnitt.

Till herr Nicolin viII jag saga att det later mycket med en okning av stats
budgeten med 7 miljarder. Vid en jam£orelse med den gamla riksstaten ar
det val riktigt att rakna med en 13-procentig hojning. Nu har det ju hant
en he~ del under 1971. Om jag daremot jiimfor de verkliga utgifterna 1971
och· de' som ar upptagna i statsverkspropositionen blir utgi£tsexpansionen inga
lunda 13 procent, utan knappt halften sa store Da ser det inte fullt sa av
skrackande ute

Faran for overkompensation genom sjukforsakringen ar ett problem som
regeringen ar -helt medveten on1. Den sittande utredningen har i uppdrag att
ta itu med denna £raga. Jag vagar- inte- 'sag~: nar utredningen kommer att
avUimna sitt forslag, men den har presenterat sina tankegangar i ettganska
fardigt skick infor' socialministern och finansministern. Utredningen-har fatt
valsignelsen fran socialministern och finansministern och darmed av regeringen
for att fortsatta sitt arbete i denna riktnirig. Far vi fram detta forslag och kan
ratta till forhallandet armycket vunnet - detar herr Nicolin och jag overens
om. 'Vi ar alIa pa det klara med problemets natur och lika hestiimt overtygade
om att vi maste komma till ratta med missbruket.-

Visstar marginalskatten ett problem, men jag brukar reagera emot att varje
skattedebatt hlir en dehatt enbart om marginalskatterna. Det finns, 80m ni
kanske- kanner till, tva .olika skolor som brukar framfora sin filosofi om mar
ginalskattens verkningar. Den ena skolan hat varit representerad- har i dag.
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Det ar den·skola 80m anser att marginalskatten ar prohibitiv och hindrar folk
att arbeta overtid och fran att skaffa sig extra inkomster, diirfor att skatten
tar for mycket av de' sista hundralapparna eller den sista tusenlappen. Den
andraskolan har. en foretradare i en professor ifinansratt, en man som ar
hogt varderad for sina kunskaper. Han 'sager att d.et ar just den kraftiga
marginalskatten som gor att svenskafolket ar sa arbetsamt och flitigt. Man
har niimligen vissa ambitioner' i fraga om levnadsstandard. Man ser pA. var
andra och vill·ha bilen och sommarstugan, och man vill forHiggaen semester..
resa om aret till MedelhavsomrAdet. For att orka med detta maste man, pa
grund av att vi har sa hoga marginalskatter, slita- och sHipa och sta i alIt vad
man orkar. Denne professor har publicerat den har filosofin i ett 'par intres
santa artiklar.. Jag skall inte saga" vilken .skola som ar den ratta, men jag har
tilHitit mig :att presentera' problemet Jran en ganska ny utsiktspunkt. Den filo
sofin finns kanske: aven hos andra. Denne professor har en vetenskaplig. ut
gangspunkt for sin hedomning.

Jag har manga gAnger konfronterats med detta radikala forslag, att man
helt enkelt skulle gora rent hus med progressiviteten i den statliga skatten.
Herr Nicolin sade att progressiviteten bara ger 10 procent av de direkta skat
terna. Det lAter ratt oskyldigt, men eftersom vi tar in 45 miljarder via den
direkta statsskatten och 'kommunalskatten, hlir 10 procent 4,5 miljarder. I varje
fall kommer finansministern varje gang i en ganska kinkig beUigenhet nar
han borjar fundera over dessa frAgor. Jag fAr ofta rekommendationen av den
organisation, vars ordforande vi har nojet att se har i kvall, namligen Skatte..
betalarnas forening, att gora detta Alexanderhugg. Det har skrivits manga
artiklar om den saken.

Om jag skall gora mig av med 4,5 miljarder kraver den praktiska politiken
att jag skall ta in dem nAgonstans. Det betyder en hojning av momsen med
4,5 procent. Jag behover inte utveckla den saken narmare, ·utan jag raknar
med att ni allesammans forstar det politiska predikament som uppstar om
progressiviteten som i alltvasentligt drabbar de bast stallda skall tas bort och
motsvarande helopp tas ut pA livsmedel, arbetsklader och allt vad det nn' kan
vara; momsen slAr ju pa allt detta. Kven om denna losning verkade·vara myc~

ket elegant nar herr Nicolin talade om den, tvingas jag iindA i den politiska
verkligheten att fundera bade en och tva ganger innan jag foljer denna re..
kommendation.

Sedan kan man naturligtvis staHa fragan, om statsbudgetens underskott,
d.v.s. det statliga upplaningshehovet, pa 3,3 miljarder ar for stort for det
kommande aret. Vi har redovisat ett upplAningsbehov som ar 1 milj ard mindre
an upplaningen under innevarande are Det kan hli en tillaggsstat - jag ar
medveten om det - och 3,3 milj arder behover inte vara den aIlra sista sum
man. Men vi har den skillnaden i ar j iimfort med tidigare Ar att vi kunnat, t

pa grund av att avtalen ar fardiga bade for 197~ och 1973, rakna in lone
kostnaderna i prognosen om ett upplAningsbehov pa 3,3 miljarder. Det kunde
vi inte gora under fjolAret. Foljaktligen' ar den prognosen sakrare an den
hrukar vara, och diirfor hehover inte. skiljaktigheterna i framtiden hli sA
enormt stora, att man behover befara nagon pAtaglig foriindring. i det antagna
upplAningsbehovet. Eftersom vi i ett klokt ogonblick i det politiska livets
historia beslutat oss for att konvertera lopande konsumtion till sparande och
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kapitalbildning nar vi inforde AP·fonderna --.;... vi tar av varje lontagare 10
procent av hans Ion och omvandlar denna del. av lonen till kapitalbildning
och sparande - har vi en kapitaltillgang som vaxer ar. fran are Om man
heaktar detta och dessutom heaktar att det ahsoluta lanehehovet rimligtvis
skall sattas i relation till den absoluta budgetomslutningen, framstar .kanske
anda inte detta upplaningsbehov som alldeles for stort. Manbrukar reta mig
genom att saga att Strang tror att vad han har kommit fram till. alltid ar den
riktiga avvagningen. Nar man sitter och funderar over detta och kommer
fram till en slutsats iii" det klart att man forsokt tanka fran olika utgangspunkter..
Vad man sedan presenterar' .ar slutsatser av dessa overvaganden. De kan vara
felaktiga. Men jag skulie nog .vilja saga att vi g'ar i land med denna ,upplaning
utan att darfor hehova inkrakta pa andra seriosa lantagares behove Jag tanker
pa industrin och pa kommunerna - det ,bor finnas utrymme aven for dem
inom ramen for vart utvecklade sparande. Men jag kommer for allt vad jag
ar yard att i den politiska debatten slass for att detta' upplaniligsbehov inte
skaII oka ytterligare. Det ar oandIigt latt i den politiska 'hanteringen att fora
fram populara reformforslag. Man sager: Dess battre ar det· inte vi som skall
skaffa fram pengarna, utan det ar finansministerns sake Den har upplaningen
kommer jag alltsa att forsvara. Jag viII inte saga att den ar sa stor att vi dar
med skulle utsatta oss for nagra inflationistiskafaror.

Herr Matthiessen hade en relativt lang heskrivning av konjunkturcykeln och
finanspolitikens misslyckande. Herr Matthiessen kom 'ocksa in pa att man
borde ha handlat annorlunda hade 1969 och 1970. Det var i oktober manad
1970 vi skarpte upp finanspolitiken' ytterligare. Da hade vi hela perspektivet
av overanstrangningen hakom oss, och vi visste att underskottet i var bytes
balans det aret skulle rora sig meHan 1,5 och 2 miljarder. Jag ,ifragasatter
att det ar mojIigt att, i efterhand diskutera vad som' hade varit ,det riktiga.
Tank er tillbaka till den situation som da radde! Vi hade i hytesbalansen ett
underskott pamellan 1;5 och 2 miljarder, en snabbt sjunkande'valutareserv,
en situation pa arbetsmarknaden dar det fannstre lediga arbetsplatser pa
varj efinmald arhetslos! SkuIIe jag i det laget ha gatt till riksdagen och sagt:
Nu skall har stimuleras, nu skall vi elda pa under hrasan?' Jaghar en kansla
av att de fIesta da skulle ha fragat· sig: Vad har det nu tagit at finansminis
tern? Har han gripits av stilla vansinne eHer vad ar det frllga om? Man far
alltid bedoma dessa fragor utifran det dagslage man har pa ogats nathinna
nar atgarderna vidtas. '

Herr Lodin' var en mycket trevlig bekantskap - detta val 'forsta gangen
vi traffades~ och jag halsar honom valkommen hit i fortsattningen; jag tanker
namligen fortsatta nagra' ar till. Hans utriikningar var helt" riktiga. Jag har
experter i finansdepartementet som gjort upp exakt samma tabeller for mig,
och vi satter oss faktiskt da och da ned och funderar over sadana har fragor.
Jag har i riksdagen sagt atl" man intekan gora ett skattesystem som star for
evardliga tider. Pa grund av prisstegringar, lonestegringar och kommunal
skattehojningar har man standigt ett behov av att gorarevisioner och juste
ringar~ Jag har hrukat foresla sadana revisioner ungefar vart tredje ar, nagon
gang vart fjarde are Nu har vi haft den nya skatteskalan under 1971, och
vi kommer att fa ha den ocksa under 1972. Hur lange vi skall vanta innan
jag foreslas riksdagen en revision vagar jag i dag inte saga, men jag har



42 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 12 JANUARI 1972

hamnat· i en Dagot besynnerlig situation j och med att jag, delvis' mot min
vilja~ fatt bestallning fran riksdagen om en genomgripande utredning angaen
de ett helt nytt skattesystem. Det ar en sa komplicerad fraga att det rimligtvis
drojer atminstone fyra ar innan utredningen ar fardig med sitt arbete. Da
uppstar den mycket intrikata fragan, om finansministern kan vara sa ogenerad
att han stovlar in pa arenan och vill gora revisioner av skatteskalorna, medan
den parlamentariska utredningen sitter och skisserar fram det idealiska skatte-.
systemet, nagot som utredningen inom parentes sagt aldrig kommer att kunna
astadkomma. Den idealiska losningen hor inte hemma i verklighetens varld.

Jag kan saledes bara saga att jag ar helt pa det klara med detta problem.
Berakningen ar korrekt gjord! I den man det finns mojligheter att revidera
skatteskalorna ar det klart att den fragan kommer att tranga sig pa. Men,
som sagt, en liten extra kapp i hjulet har vi fatt genom att hela syst.emet nu
ar utsatt for denna djuplodande genomlysning.

Herr Backlunds synpunkter pa dollarimperialismen och de monetara varlds
problemen var enligt min uppfattning alldeles for onyanserade for att jag,
med hansyn till publikens tiHamod och den framskridna tiden, skulle ge mig
pa att analysera och bemota hans anforande. Det inneholl litet for mycket
av patentuppfattningar, och jag avstar folj aktligen fran ett hemotande. Jag
yin hara saga att vi 'val allesammans fick ett intryck av att herr Backlund
ogillade det dollarutflode som under de senaste decennierna agt rum fran den
amerikanska ekonomin. Jag viII bara understryka att det Washingtonmote,
som herr Backlund ocksa ogillade, resulterade i att man skall satta stopp for
detta dollarutflode. Det sades klart och tydligt ifran att nu far amerikanerna
skota sina monetara halansproblem pa samma satt som alla andra nationer.
Foljaktligen kom man vid Washingtonmotet fram till stallningstagandet, att
den gamla paduschningen av dollar over varlden skall upphora. Darmed tycker
jag nog att herr Backlund i vasentliga stycken skulle kunna· vara tillfreds
staHd. Men han slutade sitt an£orande pa ett satt som tyder pa att han var
dj upt otillfredsstalld, och det gor det annu svarare for mig att bedoma de olika
avsnitten i hans litet komplicerade inHigg.

Herr Nordling overdriver situationen i ·dag. Jag nonchalerar sannerligen
inte den arbetsloshet vi haft under 1971. Arbetslosheten har emellertid varierat
fran 2 procent upp till 3 procent nar det varsom varst. Den sista AKU-under
sokningen i december manad visar 2,8 procent. Om man da sager att vi nu
har ett problem med sysselsattningen som vi saknade 1936 - det var ju da
som herr Nordlings .heskrivning horj ade - ar det i grunden £elaktigt. 1935
och 1936 hade vi en arbetsloshet pa .. i medeltal 10 procent. Byggnadsarbetarna
- for att ta herr Nordlings egen bransch som. exempel· - hade dessa ar en
arbetsloshet som lag pa i medeltal mellan 30 och 40 procent; under vinter..
halvaret var over 50 procent arbetslosa. Jag utgar ifran att herr Nordling
inte ar sa gammaI, att han har nagra personliga minnen avo 1930-talet. Jag
har dessa personliga minnen! Jag var aktiv fackforeningsfunktionar pa den
tiden rich sysslade inte med nagonting annat· an just dessa arbetsloshetspro
hiem. Jag vet diirfor att det ar en oriktig presentation att beskriva laget och
utvecklingen pa det sattet. Det ar lika oriktigt att heskriva omskolningen i
AMS' regi dch resultaten av omskolningen pa ·det satt som herr Nordling
gjorde.
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Det gar nog inte heller, aven om det later hehagfullt, att saga: Lat bli att
snegla pa utlandet; det ar ju har hemma vi har arbetslosheten och foljaktligen
ar det har hemma vi skall ta hand om arhetslosheten! Nu har vi satsat hart
for att astadkomma en expansion av byggverksamheten pa den statliga sektorn.
Vi kommer under forsta halvaret 1972 att fa en expansi~n Dar det giBler skol
byggandet, det statliga offentliga hyggandet och hostadsbyggandet. Jag har
anvant den tid som statt till mitt forfogande for att forsoka gora klart for
mina ahorare att vi i Sverige sannerligen in~e ar oss "selv Dok" nar det galler
ekononlin. Har man en utrikeshandel som representerar 40 miljarder i var
dera riktningen i en BNP pa 180 rniljarder, innebar det att var fjarde eller
fernte svensk arbetar for varldsmarknaden, och da gar det inte att saga: Det
har ar val en enkel match, satt hara i gang meo. arbetena pa den offentliga
sektorn inom landet! Herr Nordling skulle vakna med en fruktansvard hak
smalla om han fick DagOn politiker att acceptera sina ideer pa den punkten.
Vi kommer aldrig ifran att var ekonomi ar en del i det storre internationella
hushltllet.

-/-

Ordforanden: Innan jag definitivt forklarar forhandlingarna avslu
tade skulle jag vilja gora en personlig kommentar. Vi horde av
finansministern i TV i gar, oeh han har i dag annu kraftigare upp
repat att han skulle vara beredd att ta gift for den handelse julhan
deln 1971 inte varit hattre an 1970. Sadana dar uttalanden maste
skapa en viss oro bland finansministerns manga vanner. DarInr har
jag under dagen gjort vissa studier och kunnat konstatera att finans
mi.nistern dafvidlag inte torde befinna sig i riskz.onen.

Vi horde i finansministerns senaste inlagg att vi kan rakna med
Gunnar Strangs medverkan vid ytterligare sarnvaro av denna karak
tar -~- finan.sministern sade att han har fOf avsikt att stanna kvar pa
sin post. Det innebar tydIigen att vi i Nationalekonomiska foreningen
kan fa aterkomma med en inbjudan aven nasta are

Jag tackar alIa som gjort inlagg. Det har varit en lang oeh intensiv
diskussion som omspant manga sidor av svensk och i viss man aven
internationell ekonomi. Jag tackar alldeles sarskilt finansministern
for att han varit m.ed oss sa lange i kvall eIter dessa anstrangande
dagar. Vi hekraftar var taeksam.h.et med en varm applad!

Darmed ar forhandlingarna avslutade.

-j-
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sammantriide tisdagen den II april 1972

Ordforande: Profess~rAssar Lindbeck

ARBETSMARKNADSPOLITIK I KRIS?

Ordforanden: Jag ,ber att fa forklara Nationalekonomiska Fore
ningens sammantrade oppnat oeh halsar a Foreningens vagnar alIa
deltagare hjartligt valkomna.

Den ekonomiska forskningen i Sverige har hittills inte visat det
intresse for arbetsmarknadspolitiken som motsvarar dennas betydelse
i den ekonomiska politiken under senare are En av de fa svenska eko
Domer som agnat sig at forskning pa detta viktiga omrade ar pro
fessom vid Lunds Universitet, Ingemar 'Stahl, oeh vi ar darfor glada
att kunna halsa honom viilkommen som inledningstalare vid kvallens
sammantrade.

Jag 9verlamnar ordet till Ingemar Stahl.

Professor Ingemar Stahl: Amnet for kvallens' foredrag har fatt
titeln: "Arbetsmarknadspolitik i kris?" Titeln ar medvetet nagot
mangtydig oeh pekar pa tva sammanhangande problem. For det forsta,
ar det'effektivt att i sa hog grad som skett under de.n senaste kon
junkturnedgangen forlita sig pa arbetsmarknadspolitiska medel i stiillet
for mer generella atgarder? Eller med en nagot annorlunda {ormu
lering: ar den selektiva arbetsmarknadspolitiken ett lampligt huvud
medel for den ekonomiska politiken i kriser? For det andra: har de
arbetsmarknadspolitiska atgarderna oeh den arbetsmarknadspolitiska
apparaten nu vuxit till sadan storlek att sjalva medeluppsattningen
med sin administrativa forankring befinner sig i en kris?

Av en nyligen genomford studie inom OECD framgar att inget annat
medlemsland satsade sa mycket av resurser - i tabell 1 matt som
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1,4
0,7
1,1
0,3
0,9
0,7
0,5

1960/61
1969/70
1968/69
1968/69
1969
1968
1969

Canada
USA
UK
Norge
Tyskland

Tabelll .
Utgifter for arbetsmarknadspolitik i %av BNP

Totalbelopp
1780 Mkr

530 Mkr

andel av BNP - pa arbetsmarknadspolitiska atgarder av den for
arbetsmarknadsverket valkanda typen som just Sverige. Siffrorna
avser 60-talets sista ar, och aven om Sverige forsokt "salja" athets
marknadspolitiken i internationella sammanhang torde expansionen
pa hemmamarknaden varit kraftigast under de senaste aren. En for
nyad heriikning for det senaste budgetaret visar att den svenska siffran
hojts till omkring 2 ro.

Det kan naturligtvis resas manga invandningar mot tal av detta
slag; den .kanske framsta ar att "aktiv arbetsmarknadspolitik" he
drives i manga andra lander med medel som ej ar inkluderade ita
bellen. Men 80m jag skall aterkomma till senare ar dessa andra medel
i manga fall av mindre selektiv karaktar och tabellen kan likval ge
en belysning av det. internationellt sett mycket starka interventionis
tiska momentet i svensk arbetsmarknadspolitik.

En annan indikator pa arbetsmarknads,politikens vaxande roll iir
de okande anslagsbeloppen till arbetsmarknadsverket. Hans,yn maste
ocksa tas till att - inte minst under det senaste aret - aven andra
pffentliga myndigheter inom ramen for sina egna anslag i okad grad
kommit att lagga rena sysselsattningsaspekter pa sin verksamhet. I
sjalva verket torde arbetsmarknadsverkets budget som kan sagas re
presentera arbetsmarknadspolitiken i snav mening endast svara mot
den synliga toppen av de samlade selektiva atgardernas isberg. Medel
med arbetsmarknadspolitisk inriktning eller motivering aterfinns i
en lang rad andra former. Valkanda exempel ar den nya lagstiftningen
om sarskilda uppsagningsvillkor for aldre arbetskraft - som delvis
ar ett alternativ till direkt stod - eller investeringsfonderna som
kanske i forsta hand kan betraktas som en mojlighet att komplettera
en stel penningpolitik men under senare ar getts en vasentligt mer
selektiv inriktning, inte minst inom regionalpolitikens ram.
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Den svenska arbetsmarknadspolitiken har visserligen sina rotter i
trettio-talets krispolitik med en for internationella sammanhang ovan
ligt tidig medvetenhet om mojligheterna att genom igangsattandet av
offentliga arbeten kunna utnyttja multiplikatoreffekter. Men den
"ideologi" som till stora delar har kommit att vara styrande for den
senare arbetsmarknadspolitiken formulerades forst av Gosta Rehn
och Rudolf Meidner i slutet av fyrtiotalet. Parallellt med utbyggnaden
av skilda selektiva efterfragestimulerande eller efterfragehammande
medel byggdes sedan skilda anpassningsorienterade atgarder upp. Det
ar ingen tvekan om att en betydande uppfinningsrikedom praglat
politiken. En sarstallning har arbetsmarknadsutbildningsprogrammen
kommit att inta genom att bereda en form av meningsfull verksamhet
som alternativ till arbetsloshet eller kanske ett lagproduktivt bered·
skapsarbete, men samtidigt forbereda for en snabbare yrkesmassig
anpassning i anslutning till en forvantad ekonomisk expansion. Visser
ligenhar medelarsenalen utvidgats kraftigt under de senaste de
cennierna men nagra vasentliga teoretiska innovationer har knappast
tillkommit. En reservation maste emellertid goras: Det okade poli
tiska engagemanget under det senaste decenniet i langsiktiga regional
ekonomiska problem har i manga avseenden inneburit en forskjut
ning inom medelarsenalen fran omflyttning till direkta subven
tioner for industriell etablering eller produktion i stodomradena. En
oklarhet i ansvarsforhallanden mellan myndigheterna har samtidigt
uppstatt: de regionalekonomiskt verkande medlen som lokaliserings
stod, styrt utnyttjande av investeringsfonder, transportstod eller de
statlig~, foretagens engagemang (ex. vis NJA) ar ej koordinerade pa
verksni:Va utan koordineringsproblemen har fatt skotas pa kansli
husniva, mojligen med langsiktiga konsekvenser for maktfordelningen.

Inom en starkt begransad tid ar det endast mojligt att ta upp be
gransade aspekter pa hela det arbetsmarknadspolitiska komplexet. En
lamplig begransning kan darvid vara en koncentration till de specifika
atgarder som noteras over arbetsmarknadsverkets budget. De regional
politiska problemen maste jag tyvarr i hog grad likviil lamna at
sidan - de ar tillrackligt omfattande for att motivera en egen dis
kussion. Vasentliga problem som fragan om lampligheten att i hog
grad utnyttja kapitalsubventio~er i stallet for lonesubventioner har
dessutom nyligen blivit foremal for mer omfattande undersokningar
av hI. a. Anne Wibble. Det ar inte heller mojligt att annat an i for
bigaende komma in pa hela den medelarsenal som inte normalt no
teras over AMS-budgeten.
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En huvudtanke bakom den selektiva arbetsmarknadspolitiken ar
mojligheten att till en viss del mildra malkonflikten mellan "full
sysselsattning" oeh "stabilt penningvarde". Tankegangen ar valkand
i svensk ekonomisk debatt sedan mer an tjugo ar oeh jag skall har
noja mig med att illustrera de selektiva atgardernas mojligheter med
hjalp av ett vanligt Phillips-diagram, som visar mojliga kombinationer
av arbetsloshet oeh lonestegringarjprisstegringar. For den svenska
verkligheten lampar sig ett samband arbetsloshet-Ioneglidningar bast,
oeh sadana samband har estimerats vid ett antal tillfallen. I detta
sammanhang ar det emellertid framst prineiperna bakom resone
mangen oeh inte de rent kvantitativa uppskattningarna som skall fram-

Loneglidning

6w-W

u
Arbetsloshet

Figur 1. Arbetsmarknadspolitiken illustrerad i ett PhillVps.diagram
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havas. Vissa pedagogiska forenklingar av modellresonemangen blir
darfor oeksa nodvandiga.

Antag, att vi for varje delmarknad pa arbetsmarknaden, har ett
samband av Phillips-typ som i fig. 1. Antag oeksa for enkelhetens
skull att varje delmarknad ar internt homogen samt att det foreligger
betydande trogheter vid rorlighet mellan marknaderna. Vi har vad
som brukar benamnas en starkt segmenterad arbetsmarknad. Lat oss
betrakta det enkla fall da vi endast har tva, lika stora delmarknader..'
(Mojligheterna till mer komplexa antaganden ar sjalvklart legio.)

Vid en viss total efterfragesituation galler att den ena marknaden
hefinner sig i punkten A - med "hog" arbetsloshet oeh lag lone
glidning. Den andra marknaden befinner sig i punkten B - med lag
arbetsloshet oeh hog loneglidning. Det totala resultatet erhaller vi
med de gjorda forutsattningarna i punkten C. Pa grund av kurva
turen hos' Phillips-sambanden kommer det totala resultatet att vara
samre an vad som varje enskild Phillips-kurva indikerar. Den genom
snittliga arbetslosheten kommer att vara halvvags mellan A oeh B
oeh samma galler for den genomsnittliga loneglidningen. Vid oba
lanser - har definierade som olikheter i arbetsloshetsnivaer mellan
skilda marknader - kommer saledes den aggregerade loneglidnings
arbetsloshetsrelationen att ligga over den som galler for varje enskild
marknad.

Hade daremot arbetslosheten varit densamma i de bagge markna
derna hade det aggregerande resultatet legat pa det ursprungliga sam
handet. (I figuren i punkten D.)

En¥3llmall expansionistisk politik - sag en politik som sanker
arbetslosheten lika myeket pa bagge delmarknaderna - kan fa som
resultat att vi hamnar i E oeh F, med det aggregerade resultatet i G.

Den grundlaggande tanken bakom den selektiva arbetsmarknads··
politiken ar att soka astadkomma en utjamning mellan delmarkna..·
derna. Darmed blir det mojligt att narma sig den lagre, eller skall
vi saga ursprungliga Phillips-kurvan. Genom att Dagot oka arhetslos-,
heten i ena marknaden kan vi na punkten H oeh genom att sanka
arbetslosheten i den andra marknaden nas E, med det aggregerade
resultatet I, som normalt ar att foredra framfor den ursprungliga
losningen .C. De selektiva atgardema skulle alltsa kunna ge samma
genomsnittliga arbetsloshet men lagre inflationstakt. Resonemanget
visar nagot av huvudtankarna bakom teorin for den selektiva eko
nomiska politikens mojligheter att delvis kunna losa upp dilemmat
full sysselsattning oeh stabil prisniva. (Sjalvklartkan man tanka sig
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att en del av effektivitetsvinsten som de selektiva atgarderna g'er upp
hoy till tas ut i andra kombinationer av minskad arbetsloshet och
minskad inflation an just I.)

For att folja det ursprungliga Rehn-Meidnerska policyforslaget
skulle flyttningen fran C till I astadkommas genom dels en allman
restriktivitet i den ekonomiska politiken (som forskot hagge mark
naderna at hoger med okad arbetsloshet och sankt loneglidning), dels
marginella sysselsattningsstimulanser i marknaden med hogsta arbets
losheten som innebar en forskjutning at vanster mot E. I de ursprung
liga formuleringarna spelade olika slag av demonstrationseffekter
och ledarskap i lonebildningen en stor roll. Phillips-kurvan skulle allt
sa ge en for snaIl bild av verkligheten: den slutliga genomsnittliga
loneglidningen skulle domineras starkare av sektorn med hog lone
stegring an vad enkla aritmetiska operationer kring Phillips-kurvan
ger uttryck for.

Den senare utbyggnaden av arbetsmarknadspolitiken med skilda
slags atgarder for att stimulera yrkesmassig oeh geografisk rorlighet
gar ocksa val att passa in i schemat. En minskning av utbudet pa den
ena marknaden och en okning av utbudet pa den andra marknaden
genom overforing av arbetskraftsresurser mellan marknaderna ger
inom ramen for modellen samma gynnsamma stabiliseringspolitiska
effekter, dvs. i princip skall det vara mojligt att uppna kombinationer
av total arbetsloshet och prisnivaforandring som ar att foredra fram
for de lagen som kan uppnas enbart med relativt generellt verkande
atgarder.

En vasentlig motivering for LO-ekonomernas rekommendationer
for en "aktiv arbetsmarknadspolitik" var att underlatta en solidarisk
lonepolitik. Genom att allmant dampa efterfragan skulle inflations
,drivande lonehojningar i de mest expansiva industrierna forhindras
samtidigt'som marginella sysselsattningsstimulanser riktades mot om
raden eller sektorer med mer an genomsnittlig arbetsloshet. Till vissa
idelar accepterade man ocksa att den solidariska lonepolitiken kort
.siktigt kunde leda till sysselsattningssvarigheter i marginella foretag
eller branscher men selektiv efterfragestimulans och pa sikt rorlighets
stimulans skulle darvid radda sysselsattningen oeh genom omflytt
ningen ocksa bidra till en langsiktig tillvaxt och ekonomisk expansion.

En grundlaggande forutsattning bakom rekommendationerna om de
selektiva atgarderna ar att arbetsmarknaden pa olika satt ar imper
fekt framst genom att anpassningsmekanismerna fungerar daligt och
att rorligheten hos arbetskraften ar vasentligt lagre an vad som i en
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central, samhallsekonomisk kalkyl skulle kunna bedomas vara opti
malt. Lonedifferenser anses inte som tillrackliga omflyttningsincita
ment utan maste forstarkas: dels genom att skapa "push"-effekter ut
ur lagloneomraden genom den av den solidariska lonepolitiken ska
pade arbetslosheten i marginella foretag och branscher, d.els genom
att forstarka flyttnings- eller omskolningsineitamenten med direkta
och kanske kraftiga subventioner. Enligt den bakomliggande filosofin
blir sadana omflyttningar lonsamma dels genom att omflyttningen
kan inriktas mot expansiva hogloneindustrier oeh danned bidra till
tillvaxten pa lang sikt, dels genom att de kan losa upp tillfalliga flask
halsar oeh forhindra en inflationistisk loneglidning - inflationistisk
inte minst genom "smittnings"- oeh spridningseffekter motiverade
av organisationsstrukturen pa arbetsmarknaden.

Det ar uppenbart att problemanalysen innebar ett vasentligt tillskott
till den makroekonomiska diskussionen om stabiliseringspolitikens
forutsattningar. Den allmanna - "aggregerat makroekonomiska" 
formuleringen som den arbetsmarknadspolitiska ideologin ursprung
ligen gays ar emellertid inte ett tillraekligt kansligt instrument for
att kunna ge svar pa fragan om den nuvarande arbetsmarknadspQli
tiken ar pa en optimal niva oeh om de enskilda medlen har getts en
riktig inriktning.. Om nagot svar skulle erhallas sa pekar det snarast
i negativ riktning: trots den okade satsningen pa arbetsmarknadspo
litik kan ingen direkt forbattring av ett aggregerat samband av Phillips
typ upptaekas, snarast kan vi iaktta en svag fotsamring av samb'andet,
dvs. observationerna har forskjutits bort fran origo. Mot detta kan
naturllgtvis havdas att obalanserna oeh trogrorligheten okat under
det senaste deeenniet oeh situationen skulle ha varit annu samre om
vi inte hade o·kat de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Aven om
arbetsmarknadspolitiken inte lett till en forbattring i absolut mening
skulle den ha bidragit till att minska eller dampa den forsamring av
stabiliteten som de strukturella forandringarna gett upphov till.

Men aven en starkt disaggregerad analys - narmast av forvalt
ningsekonomisk karaktar - oeh formulerad i termer av samhalls
ekononliska lonsamhetskalkyler, s. k. benefit-cost kalkyl, leder tyvarr
inte heller till nagra entydiga resultat. Trots den for svenska {orvalt
ningen relativt starka satsningen pa en overgang till programbudge
tering ar tillampningell av samhallsekonomiska lonsamhetskalkyler
fortfarande klart underutveeklad inom den arbetsmarknadspolitiska
administrationen. Bristen pa verkligen genomforda samhallsekono
miska lonsamhetskalkyler ar ett troligtvis fundamentalt problem vid
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anvandningen av manga selektiva politiska medel. Motiven' bakom
insattandet av selektiva medel - antingen de nu har formen av dis
kriminerande avgifter eller subventioner eller fysiska regleringar - ar
att individernas oeh foretagens agerande i en marknadsekonomi vid
ett visst prissystem oeh med vissa allmanna ramvillkor ar inoptimalt.
Order "inoptimalt" anvandes da i den meningen att det finns en sam
hallsekonomisk kalkyl som skulle leda till hattre resultat - sett fran
kollektivets synpunkt - an det agerande som en rent individuell eller
privat kalkyl leder fram till. Den privata kalkylen missar eller fel
skattar nagra av de kostnader oeh intakter som forekommer i den
samhallsekonomiska kalkylen. Nar de eentrala myndigheterna sedan
genonlfort sin samhallskalkyl - som alltsa besitter en hogre grad av
vishet an den individuella - kan samhallet genom Himpligt avvagda
skatter, avgifter, subventioner ellei direkta regleringar forma indi
viden eller foretaget att valja ett beteende som ar optimalt bade pri
vatekonomiskt oeh samhallsekonomiskt. Sa langt den grundlaggande
teorin for selektiva marknadskorrigeringar.

Men selektiva korrigeringar - baserade pa centrala samhallseko
nomiska lonsamhetskalkyler - leder till informations- oeh admini
strationsproblem som ofta kan vara myeket svarbemastrade. Genom
en rent deduktiv, teoretisk ekonomisk analys ar det ofta mojligt att
na bestamda slutsatser om riktningen oeh den allmanna karaktaren
av de imperfektioner som ett ostyrt marknadsbeteende ger upphov
till. Man kan saledes pa ganska goda grunder havda att utan korri
geringar kommer vi att fa for lite av utbildning i samhallet eller for
myeket av vattennedsmutsning oeh svaveldioxidutslapp. Den valfards
teoretiska analysapparaten ar normalt inte nagot daligt analysinstru
ment i dessa fragor oeh det behover inte ga nagon politisk skiljelinje
nar det galler fragan om att beskriva den allmanna karaktaren hos
en lang rad marknadsimperfektioner. "

Denna relativa sakerhet i de kvalitativa svaren ger ocksa betydande
mojligheter att i begransad skala· bedriva en marknadskorrigerande
politik. Samhallsekonomiska nettovinster k.an vara sa uppenbara att
nagra mer sofistikerade, kvantitativa analyser inte ar nodvandiga.
En sadan situation tror jag har varit karakteristisk for stora d,elar av
arbetsmarknadspolitiken under uppbyggnadstiden. Att ersatta bered
skapsarbeten med lag lonsamhet med omskolning maste ha varit ett
ganska latt beslut i mitten pa 50-talet da den totala omskolningsbud
geten var nagot eller nagra tiotal miljoner kronor. Sa sent som for tio
ar sedan omfattade det totala omskolningsprogrammet hogst 10-



ARBETSMARKNADSPOLITIK I KRIS 53

15.000 individer vid varje tillfiille. Under 1971 lag omskolnings
programmet pa 40-50.000 elever vid varje' mattillfiille oeh omkring
125~OOO individer har avslutat en av arbetsmarknadsverket finansie
rad utbildning under aret.

Det fundamentala problemet kan formuleras som att kraven pa
val genomforda samhallsekonomiska lonsamhetskalkyler mycket snabbt
okar nar programmen vidgas oeh man narmar sig den samhallseko
nomiska lonsamhetsgransen. Metoderna for sadana lonsamhetskal
kyler oeh kanske framforallt ,.deras insiittning oeh tillampning i rutin
arbetet slapa~ langt efter i den arbetsmarknadspolitiska expansionen.
Detta konstaterand.e avser inte bara AMS' yrkesutbildning eller andra
rorlighetsstimulerande atgarder utan kanske i annu hogre grad be
redskapsarbeten oeh andra sysselsattningsskapande atgarder.

Om ett foretag investerar 600.000 kronor i en ny byggnad far man
utga fran att nagon form av lo'nsamhetskalkyl eller investeringskal
kyl genomfores; kritiken mot naringslivet iir ju vanligtvis att det ar
alltfor hart ekonomiskt kalkylerande. Om daremot arbetsmarknads
verket later byggnadsstyrelsen ateruppfora en helt meningslos oeh
estetiskt foga tilltalande 50 meter lang oeh en meter hog mur for
samma belopp framfor universitetsbyggnaden i Lund fordras ingen
kalkyl. Vilka eventuella intakter kan vara forenade med ett sadant
helt bisarrt projekt? Jag tror att fragan aldrig har stallts eller preei
serats. I sjalva verket torde ytterligt fa av projekten inom den under
aret mer an miljarden stora ramen for beredskapsarbeten overhuvud
taget varit foremal for en lonsamhetsbedomning med en ordentlig kal
kyl, utan verksamheten har fatt styras efter tumregler eller efter for
handlingar myndigheter oeh foretag emellan. Aven om man med Key
nes' klassiska bild kan motivera att i ett arbetsloshetslage grava gro
par for att sedan f):lla igen clem sa utesluter inte detta att man pa
ett systematiskt satt soker undvika de mest olonsamma groparna.

Aven om man ar beredd att aeeeptera ganska langt gaende offent
liga korrigeringar i en marknadsekonomi far man inte blunda for de
myeket svara informations-, kalkyl- oeh administrationsproblem 80m

dessa korrigeringar medfor. I det foljande skall jag vid flera tillfiillen
aterkomma till· den prineipiella uppliiggningen av sadana kalkyler
pa en lang rad av arbetsmarknadspolitikens skiIda verksamhetsomra
den men jag viII dessforinnan peka pa tva nagot skiIda ansatser att
hantera oeh genomfora korrigeringar av skilda slag av marknadsim
perfektioner i en blandekonomi.

Den ena metoden - som i hog grad varit dominerande for svensk
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selektiv politik - ar att med diskriminerade atgarder soka niotverka
imperfektionerna - med alIa de kalkyl- och administrationsproblem
som darvid uppsta. I vissa fall har man ocksa fatt en kaskadeffekt
inom de selektiva atgardernas ram. Arbetsmarknadspolitikens uppgift
har inte bara blivit att korrigera for mer eller mindre naturliga mark
nadsimperfektioner pa arbetsmarknaden utan har ocksa tilldelats

ppgiften att kompensera for bristande trogrorlighet skapad genom
aen reglerade bostadspolitiken eller omskola arbetskraft som inom
ramen for det relativt hart styrda och starkt subventionerade utbild
ningssystemet lockats att valja felaktig utbildning. Man kan kanske
saga att arbetsmarknadspolitiken i hog grad kommit att behandla
imperfektionernas symptom och verkningar snarare an att direkt un
danroja imperfektionerna. Mojligheten av en arbetsmarknadspolitik
standigt beredd med korrigerande atgarder kan ocksa pa lang sikt
forsvaga incitamenten att pa ett mer grundlaggande satt komma till
ratta med imperfektionerna.

Den andra metoden - som jag skall ge nagra aspekter pa senare
i mitt foredrag - ar att genom institutionella och organisatoriska
reformer i storsta mojliga grad undanroja vissa grundlaggande imper
fektioner och darmed ocksa gora vissa omraden mer kansliga for
generellt verkande atgarder och minska det langsiktiga behovet av
starkt selektiva atgarder.

En preliminar slutsats ar att manga av de starkt selektiva medel
som arbetsmarknadspolitiken f. n. arbetar med har tillkommit och
utformats inom ramen for betydligt lagre programnivaer, varvid in
formations- och kalkylproblem inte varit sa stora. Det ar en vasentlig
skillnad att ga in i marknadsekonomin med selektiva atgarder med
en omfattning av nagra hundra miljoner kronor, kanske en miljard,
dvs den situation som forelag i borjan och mitten av 60-talet, och den
nu aktuella situationen med ett budgetutfall kring over tre miljarder
och dessutom kompletterat med en lang rad arbetsmarknadspolitiska
atgarder som ej ar matta over offentliga budgeter.

En nagot annan aspekt pa informationsproblemet ar att arbetsmark
nadsverket i praktiken -. kanske ofrivilligt - kommit att fa bara
ett allokeringsansvar pa synnerligen disparata omraden. Det ar troligt
att kulturminnesvard, naturvard, utbildning och manga andra sek
toter ar undetdimensionerade i en marknadsekonomi. Men for att
politisk-ekonomiska avvagningar och val mellan alternativ skall bli
realiteter fordras en organisation och ansvarsfordelning, mellan myn
digheter 80m forutsatter en hog grad av specialisering. De politiska



ARBETSMARKNADSPOLITIK I KRIS 55

instailserna ges i dag inte mojlighet till en samlad avvagning av ett
program for kulturminnesvard, ett program for naturvard, eller ett
program for utbildning genom att vasentliga delar av projekten total
eller delfinansieras genom arbetsmarknadsverket. Det finns ocksa
en uppenbar risk - genom hela budgetprocessens utformning - att
de projekt som skilda myndigheter far finansierade genom arbets
marknadsverket ar synnerligen lagproduktiva projekt 80m man aldrig
kan rakna med att fa igenom i en normal budgetprocess men som
framstalles som angelagna eller nara lonsamhetsgransen vid forhand
lingar med arbetsmarknadsmyndigheterna.

Efter dessa mer allmanna kommentarer till den selektiva ekono
miska politikens problem skall jag berora nagra av de huvudprogram
som forekommer i arbetsmarknadsverkets budget. En oversikt ges i
tabell ,2. Det ar darvid lampligt att helt kort karakterisera och kom
mentera nagra av de vasentliga imperfektioner elle1' med en annan
inom valfardsekonomin ofta anvand term "market failures" som kan
forekomma pa marknaden och motivera skilda slag av offentliga
korrigeringsatgarder.

Tabell2

360+825

660+

670+100
270

Budget
1971/72
200

625

360410

205

Arbetsmarknadsverkets budget
Miljoner kronor

Utfall Utfall
1964/65 1970/71

95 1851. Arbetsmarknadsinformation
2. Yrkesmassig och geografisk

rorlighet
3. Sysselsattningsskapande

atgarder av temporal' karaktar
4. Sysselsattningsskapande atgarder

for svarplacerad arbetskraft 315 590
5. Kontant stod vid arbetsloshet 110 260

(Regionalpolitiska bidrag ej inkluderade)

Det a1' val kant att arbetsmarknadens heterogena eller mangdimen
sionella karaktar skapar betydande marknadskostnader eller transak
tionskostnader: kostnader for att kopare och saljare skall finna val'
andra, kostnader for att overbringa information om efterfragans och
utbudets kvalitetsspecifikationer, kostnader for forhandlingar och upp
rattandet av omsesidigt bindande kontrakt. Men dessa transaktions-
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kostnader - som ar vasentliga for att forklara bristande rorlighet
och Phillips-kurvornas form kan ocksa paverkas genom marknadens
organisation. Forekomsten av betydande so·k- oeh informationskost
nader kan oeksa motivera en viss optimal arbetsloshetsniva i samband
med forandringar: en del av arbetslosheten som agnas at sokande
kan helt enkelt inneb·ara en investering i okad information for indi
viden. Ett analogt resonemang kan tillampas betraffande "optimala
vakanser" pa efterfragesidan.

For individen oeh foretaget vasentlig information om marknads
forhallandena har emellertid snarast karaktar av en offentlig vara:
att produeera en lista over arbetssokande eller arbetsgivare med va
kanser eller att undersoka medellon oeh lonespridning inom ett visst
yrke ar i hog grad likvardigt med att produeera en kollektiv vara.
Om informationen sprides oeh nyttjas av ytterligare en individ lamnar
detta den ursprungliga informationen helt intakt. Varan ar odelbar
oeh normalt ar kostnaderna for informationsspridning relativt sma
i forhallande till produktion av information. Individuella sokprocesser
kan saJedes i betydande grad ersattas av eentralt eller kollektivt pro
dueerad information.

Fragan ar darfor om det vid en given, etablerad organisation av
marknaden finns ytterligare mojligheter att minska de totala mark
nadskostnaderna. Uppmarksamheten riktas darvid framst mot pro
duktionen av information pa marknaden, dvs arbetsformedlingens roll
i stort. Problem kring arhetsformedlingen oeh informationssystemet
pa arbetsmarknaden kan i stort sett aterforas pa problem valkanda
fran teorin for offentliga foretag arbetande med stordriftsfordelar.

I prineip ar det mojligt att genomfora samhallsekonomiska lon
samhetsberakningar for en optimal dimensionering av arbetsformedling
oeh system for arbetsmarknadsinformation. Pa ena sidan finns de
samhallsekonomiska intakterna i form av minskade individuella sok
kostnader med alternativvardet av produktionsbortfallet som domi
nerande post. Pa andra sidan finns kostnaderna for den rena system
administrationen. Tyvarr ar de praktiska svarigheterna att genomfora
sadana kalkyler 'stora oeh nagra egentliga empiriska resultat fran
svenskt material foreligger ej. Det enda som star helt klart ar emel
lertid att det samhallsekonomiska lonsamhetsmattet vasentligt skiljer
sig; fran sadana produktivitetsmatt som antalet placerade arbetslosa
per arbetsforlnedlingstjansteman som har anvants i programbudget
arbetet. Dessa senare matt leder alltfor latt till snabba placeringar
men med kort varaktighet eller utan vasentlig loneforbattring for den
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placerade. Det kan papekas att man i den amerikanska debatten pa
allvar diskuterat att skapa speciella incitament for arbetsformedlings
tjanstemannen genom att knyta deras loner till prestationer matta med
den varaktiga lonevinst de kan astadkomma for de placerade.

Om man accepterar synen pa arbetsformedlingen som ett offentligt
serviceforetag som framst motiveras av stordriftsfordelar foljer darav
ocksa en regel om att tjanster skall saljas till granskostnad (eller.
strax darover) sanlt att fasta kostnader finansieras skattevagen eller
genom abonnemangsavgifter (ex. vis fran lontagar- eller arbetsgivar
organisationer). En sadan regel innebar troligtvis att i praktiken all
basinformation kommer att stallas fritt till forfogande medan mer
speciell service som yrkesradgivning, anlagstester eller mer speciali
serad formedling belagges med vissa avgifter.

Det finns knappast nagra rationella motiv att som f. n. i Sverige
forbjuda konkurrerande privatagd ar~etsformedling baserad pa av
gifter. Ett visst konkurrensinslag som i forsta hand moter en efter
fragan pa mer specialiserade tjanster kan vara ett nyttigt korrektiv
for ett offentligt foretag. Den nuvarande allmanna regeln att all ser
vice fran arbetsformedlingen skall liimnas helt fritt, aven i de fall
kostnaderna ar relativt hoga, leder dels till nagot godtyckliga inkomst
fordelningseffekter, dels till negativa allokeringseffekter. Foretag med
mycket hog personalomsattning gynnas. Samtidigt kan arbetsformed·
lingen i manga fall ej erbjuda - till foljd av generella budgetrestrik
tioner - tillrackligt specialiserad service aven om konsumenterna
skulle vara villiga att betala.

Dagens arbetsformedlingar lamnar normalt ej heller sadan mark·
nadsrelevant information till de arbetssokande som uppgifter om lone
lage och lonespridning eller data om foretagens utveckling eller per
sonalpolitik. Aven om denna del av informationsmarknaden komp
letteras bi. a. av de fackliga organisationerna ar det troligt att syste
met for arbetsmarknadsinformation pa manga punkter kan forbattras.

Det andra huvudprogrammet - dvs programmet for yrkesmassig
och geografisk rorlighet - for arbetsmarknadspolitiken syftar till
att undanroja marknadsimperfektioner som forhindrar en optimal
anpassning av humankapitalet i en tillvaxtprocess med standiga for
andringar av efterfrageinriktning och teknik eller tillkomst av nya
varor.

Det ar i manga sammanhang lampligt att betrakta atgarder som
geografisk omflyttning eller yrkesmassig omskolning som investeringar
i humankapital i den meningen att avkastningen av framtida arbets-
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insatser kan oka. Inom den utbildningsekonomiska teorin har man
undersokt villkoren for att individuella investeringsbeslut skall leda
till samma resultat som beslnt fattade pa basis av en samhallsekono
misk kalkyl. Darvid galler att om nuvardet av framtida- produktivitets
okningar ar storre an summan av de institutionella granskostnaderna
for utbildningen oeh alternativvardet av individens arbetsinsatser
under utbildningsperioden sa ar utbildningen samhallsekonomiskt
lonsam. Ett liknande villkor galler for geografisk omflyttning.

Individuellt optimum oeh samhallsekonomiskt optimum samman
faller om lonedifferenser tillfredsstallande aterspeglar differenser i
arbetsproduktivitet samt om individen b'etalar kursavgifter motsva
rande utbildningssystemets granskostnader. Dessutom forutsattes en
perfekt kreditmarknad som dels ger individen mojlighet till en optimal
omfordelning av utgifterna over tiden, dels kan undanroja - genom
forsakringsinslag - de risker som alltid ar forenade med utbildnings
investeringar. Individen bor oeksa ha tillgang till samma prognos
information som exempelvis en central myndighet.

Det ar valbekant att det i en marknadsekonomi ofta foreligger en
rad imperfektioner som resulterar i en underoptimering av utbild
ningsinvesteringarna fran individens sida. Vara kreditmarknadsinsti
tutioner har med sin praxis oeh med sina av det offentliga bestamda
ramvillkor knappast mojlighet till en kreditgivning som skulle leda
till en optimal niva for utbildningsinvesteringarna. Likviditetsbrist oeh
risktagning ar vasentliga hinder for en optimal anpassning fran indivi
dens sida. Genom att investeringar i utbildningen foljer individen
kan man inte heller begara att foretagsfinansierad utbildning skall
kompensera for denna imperfektion: om foretagen bar utbildnings
kostnader foreligger alltid risken att intakterna hamnar helt hos
individen, exempelvis i samband med arbetsplatsbyte. Att undvika
sadana lackage genom att hardare knyta arbetstagaren till foretagen
- som delvis skett genom exempelvis den franska lagstiftningen oeh
avtalen om foretagsfinansierad utbildning - kan vara en farlig utvag
pa lang sikt genom att vi minskar rorligheten oeh individens fria val
pa arbetsmarknaden.

Den nuvarande politiken med arbetsmarknadsutbildning och om
flyttningsbidrag kan ses som ett forsok att kompensera for nagra av
de brister i marknadsekonomin som har angetts. Utbildningsbidrag
oeh omflyttningsbidrag loser akuta likviditetsproblem for individen.
Bidragen far dock k,araktaren av slutgiltiga subventioner. Men ett
vaseritligt utvidgande flV de nuvarande systemen med utbildningsbi-
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drag, omskolningsbidrag och flyttningsbidrag leder saval till heIt
godtyckliga inkomsttransfereringar till forman for dem som utbildas
etc samtidigt som det finns betydande risker att resursallokeringen
snedvrides snarast med tendenser till overutbildning eller overom
flyttning. Sadana tendenser kan i sin tur endast forhindras genom en
diskretionar myndighetsprovning av varje enskilt fall: individen
kanner ju endast i obetydlig utstrackning de kostnader som hans om
skolning medfor. I princip skall arbetsmarknadsmyndigheterna upp
ratta en samhallsekonomisk lonsamhetskalkyl for varje ens-kilt fall 
en kalkyl i vilken individen endast fullt ser nagra av postema. En
ytterligare utvidgning av programmen pa utbildningssidan leder ocksa
till helt motiverade skillnader mellan studiemedelssystemet med sin
relativt laga subventionsniva och arbetsmarknadsstyrelsens nastan
totalt subventionerade system.

Det bor ocksa papekas att nuvarande skatteregler snarast forhindrar
optimal privat finansierad omflyttning eller utbildning. En arhets
marknadsorienterad utbildning kan anses lonsam om vardet av den
okade produktiviteten (som har antas svara mot okningen i brutto
Ion) ar storre an kostnaderna for sjalva utbildningen samt den inkomst
som individen avstatt fran under utbildningstiden. Individen far nu
endast en intaktsokning motsvarande nettoloneokningen men har kost
nader som svarar mot hela utbildningsavgiften samt nettoinkomst
bortfallet. Avdragsgilla utbildningsutgifter (och flyttkostnader) skulle
saledes omedelbart skapa individuella incitament i ratt riktning.

Men den allvarligaste bristen - sedd i ett totalt utbildningspolitiskt
perspektiv - ar att den stora gruppen av arbetstagare star helt utanfor
de bagge studiefinansieringssystemen. En risk med nuvarande, antag
ligen av politisk nodvandighet, starkt restriktiva men samtidigt starkt
subventionerade arbetsmarknadsutbildningssystem ar att man far for
langa "flyttvagar" i yrkesstrukturen. I stallet for att utbilda flera
personer i successiva steg bort fran arbetsloshetsfickor och i riktning
mot bristomraden tvingas man genom att systemet fortfarande i hog
grad ar begransat till akut arbetslosa utbilda dessa i ett direkt steg till
bristomradena. Med en mer successiv omskolning - som riktar sig mot
hela arbetskraften - kanske det inte ens en gang ar nodvandigt att
utbilda den arbetslose utan han kan direkt fylla en vakans som upp
staft genom omskolningar och omflyttningar i andra delar av arbets
kraften.

Det kan forefalla som om politiken har stod infor ett svart dilemma:
a ena sidan kan man sofistikera administrationen och styra tilldel·
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ningen av utbildningplatser oeh utbildningssubventioner pa basis av
informationskravande samhallsekonomiska lonsamhetskalkyler. Sub
ventionerna kommer darvid att kompensera for de imperfektioner som
harror fran kreditmarknad, fran individuell risktagning oeh bristande
prognosinformation samt slutligen fran skattesystemet. Som en andra
mojlighet kan man ge allmant generosa studiebidrag men med risk
for att all kontroll av allokeringseffekter gar forlorad oeh att vi far
en ohammad utbildningsefterfragan.

Men det finns mojligheter att losa upp detta dilemma. Det svenska
studiemedelsystemet visar pa en utvag. Detta systems konstruktion 
hortsett fran ett i dag helt onodigt subventionsinslag - motiveras av
malet att undanroja likviditets- oeh riskfaktorerna. Det brittiska syste
mel for finansiering av arbetsmarknadsutbildning visar pa en llagot
annorlunda vag. I det engelska fallet bygges bransehfonder upp med
hjalp av loneavgifter. Fran dessa fonder finansieras sedan loner oeh
direkta utbildningskostnader i samband med arbetsmarknadsutbild
ning. Vasentliga delar av de "laekagerisker" som normalt ar forenade
med utbildning inom foretagen kan darmed undanrojas.

En samlad losning pa hela studiefinansieringsfragan kan losa upp
dilemmat genom att kombinera ett stort matt av individuell valfrihet
med ett eliminerande av manga av de marknadsimperfektioner som
forhindrar en optimal niva oeh inriktning av utbildningen. System med
sadana egenskaper har skisserats av ekonomer politiskt sa skilda at
som Milton Friedman oeh Costa Rehn oeh kan se ut ungefar pa fol·
jande satt: Samhallets vasentliga insats pa studiefinansieringsomradet
blir etablerandet av ett finansieringsinstitut - lat oss helt enkelt kalla
det "Humankapitalbanken". Varje individ far vid en viss tidpunkt
i sitt liv ett tillgodohavande (motsvarande kanske kostnaden for nagot
eller nagra ars utbildning utover en gemensam grundniva) pa ett
speeiellt, individuellt konto i "Humankapitalbanken". Dragningar pa
detta konto kan sedan ske nar individen sa onskar for att finansiera
utbildningskostnader oeh uppehalle under studietiden, omflyttning
eller heIt enkelt en icke yrkesverksam period i en sokprocess efter
ett nytt arbete. Med villkor liknande studiemedelsystemets kan Ian ges
fran "Humankapitalbanken" fOT langre utbildningar eller omflytt
ningar senare under livet. Individer som efter en viss tid ej utnyttjat
sina "dragningsratter" bor sjalvklart fa losgora medlen for andra
andamal.

Ett system av denna typ kan ersatta studiemedelsystem oeh nuva
rande finansieringsformer for arbetsmarknadsutbildning samtidigt
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som finansieringsproblemen nndanrojes for de grupper som i dag
star helt utanfor studiefinansierillgssystemen. Med en losning av
typ "Humankapitalbanken" maste individen standigt optimera sitt
utbildningsval med hansyn till samhallsekonomiska kostnader. Av
sarskilt intresse ar att man samtidigt oeksa nar en losning av vuxen
utbildningens· finansiering oeh foretagens roll. Lampligt ar darvid att
individen finansierar sadan utbildning som ar av mer allman karaktar
oeh foretagen - eventuellt med komplettering av bransehfonder 
finansierar foretags- eller bransehspeeifik utbildning.

Det ar mojligt att de rorlighetsstimulerande arbetsmarknadspro
grammen i dag natt en sadan hog niva - med lag eller ingen lon
samhet for vidare expansion - oeh problemen i forhallande till ovriga
studiefinansieringssystem ar sa stora att genomgripande strukturella
reformer av hela studiefinansieringen ar att foredra framfor margi
nella forbattringar eller hardare styrningar inom de befintliga syste
mens ram. Jag har med exemplet med "Humankapitalbanken" onskat
visa att samhallet med vissa strukturella reformer kan undanroja
vasentliga marknadsimperfektioner oeh samtidigt undvika alIa de
naekdelar fran allokerings - inkomstfordelningssynpullkt som ar for
enade med nuvarande selektiva eller diskriminerande atgarder.

Jag skall nu i korthet kommentera de huvudprogram som framst
ar inriktade pa en selektiv efterfragestimulans. Dessa program har
under det senaste aret expanderat myeket kraftigt men kanske av tva
nagot olika orsaker:

I den aktuella konjunktursituationen har selektiv efterfragestimu
lans i hog grad fatt ersatta mer generella atgarder. Den selektiva
efterfragestimulansens uppgifter ar inte langre att ge en marginell
sysselsattningsstimulans i sektorer eller omraden for vilka trogrorlig
heten ar sarskilt stor eller att ge sysselsattning i avvaktan pa att en
automatisk anpassning kommer till stand. Det foreligger betydande
risker med selektiv efterfragestimulans pa denna hoga niva. Jag hal"
tidigare namnt den genomgaende bristen pa lons-amhetskalkyler av
de insatta atgarderna. Till detta skall oeksa tillaggas att det finns en
stark tendens for en sadan politik att snarast forsena en strukturell
omvandling genom att atgarderna inriktas antingen pa att uppratthalla
sysselsattningen i strukturellt vikande branscher eller pa temporara
arbeten av beredskapskaraktar, med ell lag, eller i alIa fall med
sakerhet okontrollerbar lonsamhet. Problemet ar inte heller sa enkelt
att man enbart skall sysselsatta de arbetslosa: genom en alternativ
mer allmant expansiv politik kan man i kombination med rorlighets-
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stimulans na battre resultat. For att en strukturell anpassning skall
komma till stand maste det finnas nagra "pull"-effekter kvar i eko
nomin fran expansiva branseher. Den senaste utveeklingen har troligen
kraftigt aeeentuerat ett allmant problem kring selektiv efterfragesti
mulans, namligen att ineitament for mer eller mindre automatiska
anpassningar undanrojes samt att anpassningshastigheten snarast
minskar. Det ar ocksa mojligt att en vasentlig forskjutning med mindre
av kontinuerligt utbetalade arbetsloshetsunderstod och mer av avgangs
vederlag av klumpsummekaraktar eller med engangsbelopp inom
ramen for en oeh samma kompensationsniva for de arbetslosa ocksa
skulle bidra till okade incitament for en snabbare anpassning. Jag
skall emellertid har undvika att ga in pa den alltid kansliga fragan
om arbetsloshetsforsakringens konstruktion och statsbidragens mojliga
effekt att subventionera vissa industrier eller lontagargrupper.

Den andra orsaken till de selektiva stimulansatgardernas expansion
- framst manifesterad i okningen av permanent skyddad eller sub
ventionerad sysselsattning for vaxande lontagargrupper, arbets
marknadens B-Iag, de utstotta - kan aterfinnas i den solidariska
lonepolitikens utformning. Den solidariska lonepolitiken kan motive
ras antingen med utgangspunkt fran de langsiktigt positiva effekterna
pa resursallokeringen eller med rent inkomstfordelningspolitiska
argument. I det forsta falletsyftar den solidariska lo·nepolitiken framst
till att genom de centrala forhandlingarnas storre overblick skapa en
lonestruktur som battre aterspeglar potentiella jamviktsloner an vad
som kan nas med decentraliserade eller rent atomistiska forhandlingar.
Eventuellt kan man ga sa langt att man soker skapa en jamviktsstruk
tur av "long-run" typ, med bortskalning av temporara brist- eller over
skottsmotiverade lonedifferenser. I sa fall maste den solidariska lone
politiken kompletteras med hl.a. rorlighetsstimulanser for att kom
pensera bortfallet av naturliga anpassningsincitament. Det andra fallet
- med en inkomstfordelningspolitiskt motiverad solidarisk lonepolitik
- undertryeker man medvetet lonernas allokeringseffekter oeh soker
snarast losa utjamningsproblemen over faktormarknaderna i 8tallet
for genom offentliga skatter och transfereringar. Det har troligtvis varit
en klar forskjutning fran den allokeringsmassiga motiveringen i rikt
ning mot de inkomstfordelningspolitiska argumenten under senare are
Detta leder till en loneutjamning som inte alltid ar allokeringsmassigt
motiverad oeh forhindrar uppkomsten av antagligen ganska laga jam
viktsloner for en rad arbetstagare med lag arbetsproduktivitet. Den
starka expansionen av mer eller mindre permanent arbetslosa kan del-
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vis tolkas i dessa termer oeh liknande fenomen ar kanda fran ekono
mier med lagstiftning om minimiloner.

Hittills har dessa effekter fran samhallets sida motts med starkt
selektiva atgarder som expansion av skyddade verkstader eller okade
subventioner till halvskyddad sysselsattning. I begransad utstraekning
har lagstiftning tillampats for att skydda aldre arbets·kraft - mojligen
med ett i manga fall ineffektivt resultat genom att arbetsgivare ytter
ligare dragit sig for att anstalla. aldre. Manga inslag i den regionala'
sysselsattningspolitiken kan oeksa tolkas i liknande termer - for lag
regional eller bransehmassig lonespridning leder till arbetsloshetsoar
som angripes med selektiva medel.

Det finns risk for att man har star infor en ond cirkel. Garantier
om selektiva atgarder som forhindrar detta slag av arbetsloshet funge
rar som ett skyddsnat som i nasta omgang skapar underlag for en
annu djarvare lonepolitik fran de sakra A-Iagsspelarnas sida som i sin
tur Ieder till okad arb'etsloshet for B-Iaget som darefter Ieder till okade
atgarder pa det arbetsmarknadspolitiska omradet etc., etc.

Pa kort sikt kan en sadan ond cirkel mahanda brytas genom att
samhallet accepterar det nu uppkomna laget men genom forhallande
vis generella oeh i tidell begransade atgarder genomfor nodvandiga
korrigeringar. Ett exempel pa sadana mindre diskriminerande atgar
der kall vi aterigen finna i den engelska arbetsmarknadspolitiken med
sin regionalt differentierade "selective employment tax" (som ar
vasentligt mindre selektiv an vad namnet anger). Medel i den svenska
politiken kan vara exempelvis en differentiering av ATP-avgiftsuttaget
med lIansyn till alder eller regionalt differentierade arbetsgivarav
gifter.

I ett mer langsiktigt perspektiv kan det kanske vara mer vart att
undersoka om inte lonesystemets allokeringseffekter aterigen kan fa
dominera oeh om inte effekterna av en eventuellt okad lonedifferentie
ring kan kombineras med mer omfattande forandringar av skatte-- och
transfereringssystem - ex. vis genom inforande av s.k. negativ in
komstskatt - utan att vasentliga politiska mal for inkomstfordelningen
skall behova uppges.

Jag har i denna genomgang sokt att behandla nagra av de problem
som den snabbt expanderande arbetspolitiken med sina selektiva
atgarder star infor i en ekonomi i huvudsak baserad pa marknads-
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proeesser oeh decentraliserad beslutsfattning. Ett medvetet genomgaen
de tema har varit att soka visa att manga av de imperfektioner i en
marknadsekononli som arbetsmarknadspolitiken soker att korrigera
kan angripas lika eller mer framgangsrikt med mer generella medel
eller -med strukturella reformer. Detta behover inte ses som en kritik
av de gangna decenniernas successiva uppbyggande av en rad antag
ligen myeket nodvandiga oeh effektiva korrigeringsatgarder. I denna
uppbyggnadsproeess har det varit naturligt med en serie ad hoc los
ningar. Denna arbetsmarknadspolitik har ocksa ront en i intematio
nella sammanhang fullt motiverad oeh starkt positiv uppskattning.
Den fraga som jag emellertid har onskat stalla ar om inte arhetsmark
nadspolitiken nu natt en sadan omfattning att det ar mer fruktbart
att diskutera oeh undersoka lallgsiktiga, strukturella eller institutio
nella forandringar av hela medeluppsattningen an att forsoka forbattra
eller forfina den selektiva preeisionen i dagens medeluppsattning.

Ordforanden: Jag taekar Ingemar Stahl for ett intressant oeh krea
tivt foredrag.

Fil dr Rudolf Heidner: Herr ordforande, iirade ahorare! Jag kanner mig
atskiIIigt lugnad efter detta foredrag. Rubriken verkade alarmerande, iiven
om det fanns ett fragetecken med. "ArbetsmarknadspoHtiken i kris" later ju
mycket aIIvarHgt. Jag viII inte forneka att professor Stahls anforande berorde
mycket allvarliga problem, men jag har inte uppfattat honom sa att det skulle
rada en allvarHg kris for arbetsmarknadspolitiken.

Det ,ligger viiI i och for sig inte nagot nytt i tanken att arbetsmarknads
politiken har utbyggts sa starkt att man - egentligen borde detta ha skett
redan for nagra ar sedan - bor gora klart for sig sj iilv och for politikerna
vilken effekt de olika arbetsmarknadspolitiska atgarderna har. Jag har sj aIv
for nagra ar sedan i en uppsats talat om arbetsmarknadspolitikens "marknads
konforma" och "marknadsstyrande" mede!. Sa Hinge de var marknadskonforma
och man i stort sett nojde sig med att underHitta omflyttning och omskolning
och att forbattra informationen for bade arbetssokande och arbetskraftssokande
fanns inte problemet om atgardernas lonsamhet riktigt pa samma satt som
nar man fatt en budget i storleksordningen 3 miljarder kr per are Jag har
under de ar jag har sysslat med arbetsmarknadspolitik upplevt det som en
oerhord brist att vi inte har ens nagra aldrig sa enkla cost-benefit-kalkyler
inom detta omrade. Jag delar helt inledarens mening, att det ar en nara nog
obegriplig brist. En sak som professor Stahl inte namnde men som maste
namnas i denna farsamling ar att det ambetsverk som ytterst har ansvaret
for detta fyra ar i folj d har askat medel for arbetsmarknadsforskning, och
framfar allt da far sadan forskning som ligger inom detta omrade, namligen
cost-benefit-studier av den egna verksamheten, men att statsmakterna har sagt
blankt nej till aven den allra minsta HIla summa som kunde anvandas for ·att
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lamna svar pa professor Stahls manga oeh herattigade fragor om vad vi far
for pengarna.

Ordforanden: Kunde man inte anviinda nagon del av de 3 miljarderna till
en sadan analys?

Rudolf Meidner: Arhetsmarknadsstyrelsens chef anser att han skulle hega
tjanstefel om han anviinde nagon del av dessa 3 miljarder till forskning ·o~

den egna verksamheten. Tidigare har jag tyekt att han mojligen har varit
en alltfor nitisk ambetsman - jag troddeknappast han dll hade full tackning
for den tolkningen - men i den senaste statsverkspropositionen star det skrivet
att darest arbetsmarknadsverket skulle vilj a agna sig at forskning,. ar verket
valkommet till inrikesdepartementet, som forfogar over 1 miljon, som dessutom
till storre delen ar intecknad for andra andamal for lange sedan. Nu tror jag
darfor att generaldirektor Olsson har full ratt nar han sager att han inte far
anvanda nagon del av arhetsloshetsanslaget till forskning i egentlig mening.

Ordforanden: Men om man anviinder arbetslosa forskare?

Rudolf Meidner: Da kan det tankas att det finns en chans. Det ar ett tips
som denna forsamling val far ge generaldirektor Olsson. Jag vet dock inte
om det ar en riktig allokering, men det ar fullt tankhart att det ar en selektiv
atgard som leder till optimala forskningsresultat.

En sak som vi viiI hor kunna vara overens om ar att ett ambetsverk som
forbrukar drygt 3 milj arder om aret hor ha mojlighet att hedriva eller initiera
forskning om sin egen verksamhet. Vi kan jiimfora med exempelvis utbild
ningssidan - forsvaret vagar vi val inte tala om; dar ligger forskningsbud
geten vid en halv miljard. Skoloverstyrelsen och universitetskanslersambetet
far anvanda belopp av storleksordningen 30-35 miljoner kronor for pedago
gisk forskning vid olika universitetsinstitutioner.

Pa den punkten viII jag alltsa halla med inledaren, men mojligen kanske
det hor' tillfogas som upplysning for dem i forsamlingen som inte kanner till
det, att inrikesdepartementet har tillsatt en grupp som kallas expertgruppen
for arbetsmarknadsforskning, som i alIt vasentligt sysslar just med cost-benefit
projekt. Ett proj ekt ar avslutat - det galler invandringen, som oeksa ror
arbetsmarknadspolitiken; hittills har man inte vetat vilken effekt invandringen
far samhallsekonomiskt. Ett annat projekt, som galler ett omrAde som har
har berorts, namligen omskolning, pagar oeh narmar sig sin avslutning. Ett
tredje projekt galler flyttning oeh ett fjarde, som bara ar i sin horjan men
som verkar lovande, ror arbetsformedlingen oeh informationen ur den cost
benefit-aspekt som professor Stahl har har namnt.

Jag tror alltsa att vi ar overens om att det som StAhl har har framhallit
sasom onskvart maste komma i gang sa snart som mojligt oeh att de sma
insatser som hittilIs ar gj orda maste forstarkas. Det mesta som ar gjort pa
detta omrade har underligt nog gjorts i lander som knappast har nagon arbets
marknadspoIitik att tala om, t.ex. USA. Det finns en omfattande litteratur
om cost-benefit-kalkyler pa detta omrade, och vi kan troIigen lara oss mycke~,

i varj e fall betraffande metodiken. ..
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Sa langt ar enigheten mycket store Den ar val ocksa stor nar det galler tolk.
ningen av de farskaste vardena pa Phillips-kurvan. Jag ar naturligtvis en av
dem .som har trott att vi med arbetsmarknadspolitiska medel kan forandra
Phillips-kurvans utseende och som nu far uppleva att det inte har skett. Jag
ar mycket tacksam for den valvilliga tolkningen att det kunde ha gatt varre
om vi inte haft arbetsmarknadspolitiken. Jag tror i likhet med Ingemar Stahl
att den betydande strukturella forandringen, balansbristen regionalt och na
ringsgrensvis som vi har upplevt i synnerhet under 1960-talet och som tycks
skarpas, har en mycket stor del i skulden for den besvikelse som vi far uppleva
nar vi ser att vardena ligger over kurvan, sasom professor Lindbeck har visat
i olika publikationer.

Jag skall helt kort berora fyra av de grupper av problem som professor
Stahl har tagit upp. Han borj ade med informationsproblematiken. Detta ar
val det allra vasentligaste for arbetsmarknadspolitiken, och enligt vad jag
forstar ar det den mest generella och minst selektiva delen. Informationen skaU
ges pa ett generellt satt at alIa pa bada sidorna, och jag kan inte se nagot
selektivt i en forstarkning av detta informationsflode.

I Stahls framstallning ar det egentligen bara en enda punkt som jag uppfattar
som en skonhetsflack, men jag viU inte gora nagon storre affar av det. Det
galler privata arbetsformedlingar, som han tycker borde fa konkurrera med
var statliga arbetsformedling. Dels tror jag att detta ar ett omrade dar kon
kurrensen inte leder till avsedd effekt, namHgen att oka det totala informations
flodet, dels befarar jag att privata arbetsformedlingar skulle plocka russinen
ur kakan. De skulle agna sig at en viss del, formodHgen den bast skolade delen
av arbetskraften, eftersom man kan fa foretagen och arbetskraften sjalva att
betala for det. En privat arbetsformedling maste sj alvfallet vara lonsam, och
foljaktligen maste avgifter betalas. Jag befarar att vi skulle fa tva olika slag
av arbetsformedlingar: den privata arbetsformedlingen for de utbildnings
massigt besuttna, och den statliga for de andra, ungefar pa samma satt som
vi har det pa halsovardens omrade, dar den som viII betala 60-70-80 kronor
for ett lakarbesok kan ga till ett lakarhus, medan de andra far sitta kanske
atta timmar pa en poliklinik. Jag tycker inte om tanken pa privat ar;betsfor
medling, men det ar trots alIt en Hten sak i det stora sammanhanget.

Jag tycker kanske det ar litet allvarligare nar professor Stahl - for ovrigt
i anknytning till Gosta Rehn - foresHlr dragningsratter i en humankapital
bank. Det later bestickande, och det kan forefalla vara den hogsta rattvisa.
I sjalva verket kan det vara - men jag beskyller inte Stahl for det - en cynisk
tankegang. Det framgar kanske tydligast nar Stahl sager att man inte skall
hindra nagon som inte viII hegagna sina dragningsratter fran att konsumera
dem. Vi far da ytterligare en skiktning i vart redan starkt segregerade samhalle.
De som lever i god miljo, har haft goda uppvaxtforhallanden och besitter vissa
intellektuella egenskaper far ytterligare fordelar, och de andra, som inte ens
inser hur viktigt det kan vara att hegagna dessa dragningsratter, slas ut utbild
ningsmassigt och darmed aven arbetsmarknads- och lonemassigt. Jag tror
vi maste finna mera rattvisa former for att fordela humankapitalbankens
resurser. Har vi lart oss DagOt under de senaste aren, ar det att lika chans till
utbildning inte iindrar sarskilt mycket i de sociala orattvisorna. En uppsokande
verksamhet nar det galler vuxenutbildning, med alla de modor det innebar,
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ar den enda vag man kan gA for att komma over dessa svarigheter. I varje
fall hor dragningsratterna komhineras med en uppsokande verksamhet, och
dA ar vi egentligen inte sa langt fran malet lika chanser for ungdomsutbildning
och formellt - fastan i hetydligt mindre omfattning - lika chanser for vuxen
utbildning.

Jag tror mer pa det engelska systemet, som inte ar frammande for oss. Ar
1961 foreslog vi i ett hetankande till en facklig kongress inrattande av hransch
fonder med uppgift bl.a. att finansiera utbildning. Vi har upprepat samma
forslag 1966 utan att nagon brydde sig om det. Systemet har emellertid genom
forts i England, och vi kan kanske rikta hlickarna dit for att se vad systemet
leder till.

De tredje och fjarde punkterna gallde selektiv efterfragestimulans och skyd
dad verksamhet for de utslagna. Det lat pa inledaren som om han viII lagga
i varj e fall en stor del av ansvaret for segregeringen pa arbetsmarknaden pa
den solidariska lonepolitiken. Det ar nu ett ohevisat pastaende. Den vanliga
kritiken mot den solidariska lonepolitiken ar att den ar utan framgang, att
lnan inte har lyckats andra lonestrukturen - det sade nu inte Stahl, men det
ar vad man mest har att anmarka mot den. Man far har hestamma sig. Om
den solidariska lonepolitiken ar utan varje framgang, kan den nappeligen bara
skulden for segregeringen pa arbetsmarknaden. Men aven om den skulle ha
en viss framgang tror jag att andra omstandigheter ar betydligt viktigare.
Manniskor slas inte ut framst som ett resultat av den solidariska lonepolitiken,
utan de sHis ut som ett resultat av en hardare arhetsprocess, manniskor slits
ut genom en alIt hardare rationalisering, genom en besvarlig arbetsmiljo med
stigande frekvens av olycksfall i arbetet och aven pa vagarna och genom en
stigande ohenagenhet hos arhetsgivarna att acceptera aldre arbetskraft samt
kanske inte minst genom regional obalans, som inte har sa mycket med solida
risk eUer osolidarisk lonepolitik att gora utan mera med den strukturella
splittring som rader inom var ekonomi.

Jag medger att det ocksa ar en forskningsuppgift atl klarlagga huruvida
den solidariska lonepolitiken bar nagon del av ansvaret for denna utslagning.
Att den inte bar den storre delen kanner jag mig overtygad om. Att den dar
emot kan bidra till att skarpa strukturomvandlingen och darmed ocksa skapa
tillfallig arbetsloshet tror jag ar en rimlig iakttagelse, men jag drar delvis
andra konklusioner av det an vad Stahl gore Jag har forstatt honom sa att
han menar att man far ge upp en del av den solidariska lonepolitiken. Av
skal som jag inte har tid att utveckla har ar jag inte beredd att instamma i
det. Daremot kan jag mycket val tanka mig olika arrangemang for en differen
tiering av lonesattningen pa det satt som StAhl antyder har, men ar vi dA inte
tillbaka i nagon form av selektivitet? Var det inte utgangspunkten for inledaren
att vi skall undvika selektiva atgarder?

Ingemar Stahl: Jag menar att vi maste acceptera dem i nuvarande lage men
fortfarande arbeta med generella atgarder.

Ord/Branden: Stahl forordade medel som var selektiva i den meningen att
de riktar sig t.ex. mot en viss aldersgrupp, men inte selektiva atgarder pa
foretagsniva.
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Ingemar Stahl: ... eller individniva.

Rudolf Meidner: Det mesta av det vi kallar selektiv arbetsmarknadspolitik
ar knappast verksamt nere pa individniva. Om man godtar en differentiering
av lonerna regionalt eller for vissa branscher, tycker jag det ar selektivt. Jag
har fran mina utgangspunkter ingen anledning att kritisera selektiviteten. Jag
viII bara helysa svarigheterna att komma at problemen pa arbetsmarknaden
utan en ganska vid anvandning av selektiva atgarder.

-/-

Docent KarI-Olof FaXeD, SAF: Det var ett ovanligt stillsamt foredrag som
var inledare hall under denna provokativa rubrik. Jag trodde att vi skulle
fa. lyssna till en betydligt mer fundamental omprovning av arbetsmarknads
politiken an den vi fatt horae Jag tror namligen att vi har kommit i ett lage
dar situationen blivit mogen for en omprovning.

Lat oss ga tillhaka femton ar i tiden till mitten av 1950-talet innan Bertil
Olsson annu tilltratt sin hefattning och nar alltsa arbetsmarknadspoIitiken
diskuterades sasom nagonting som lag i framtiden. Dii hade vi pa manga
vasentliga satt en helt annan politisk och ekonomisk situation an i dag. En
stor del av arbetskraften var sysselsatt i jordbruket och var inte organiserad
i Landsorganisationen. Dess inkomstforhallanden beaktades inte nar man
diskuterade solidarisk lonepolitik. Det fanns aUtsa en konstant reserv av arhets
kraft som hela tiden sokte sig till stadsnaringarna, och som inte tillhorde de
politiskt bestammande grupperna. Jag tror detta var mycket viktigt for ut
formandet av hela den tankemodell som kom till uttryck t.ex. i stabiliserings
utredningens betankande.

Nu finns inte den har gruppen. Nu ar sa att saga bonderna slut. Vi har
inte langre denna strom av arbetskraft fran ett verkligt laginkomstskikt i det
svenska samhallet. Vi har darmed fatt en annan ekonomisk-politisk situation.
Det hlir mer an tidigare fraga om en omvandling inom det skikt som LO
intresserar sig for. Detta har skapat den expansion, denna kolossala volym
okning, av arbetsmarknadspolitiken som Ingemar Stahl har har beskrivit.
Kanske har den ocksii skapat utgangsHiget for den omprovning som jag tror
att vi nu star infor.

Vi kan se andra utvecklingslinjer pa arbetsmarknadens omrade: aldrelag
stiftningen, diskussionen om en lagstiftning om vasentligt forlangda uppsag
ningstider for alla anstallda, over huvud taget trygghetsatgarder till forman
for de anstallda utanfor vad man egentligen kaUar arbetsmarknadspolitik,
atminstone i BertH Olssons mening. Dessa kombineras med naringspolitiska
atgarder. Intresset knyts dar framfor alIt till diskussionen om mojligheter for
AP-fonderna att forvarva aktier och de naringspolitiska mojIigheter som
darmed skulleoppnas for statsmakterna eller AP.fondernas styrelser. Det galler
vidare mojligheter att stodj a svaga foretag for att trygga sysselsattningen
for de anstallda i stallet for att foretagen skulle tvingas upphora med sin verk
samhet och de aristallda tas om hand av arhetsmarknadspolitiken. Detta ar
ett alternativ till den forda arbetsmarknadspolitiken som man kan skonja,
och jag tror intresset for det alternativet kommer att vaxa sig starkare.
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Studerar man de nedHiggningsundersokningar 80m har gj orts - och de
borj ar bli ganska manga - far man en tfunligen enhetlig hild av vad ned
Higgningarna innebar for de berorda. En grupp om kanske en tredjedel eller
upp mot 40 procent klarar sig ganska bra sjalva - utan nagon storre hjalp
av arbetsformedlingen finner de nya anstallningar. De nya anstallningarna ar
kanske i allmanhet inte hattre an de gamla men i varje fall inte patagligt
samre. Sedan finns det en annan grupp pa en tredjedel eller nagot mindre,
kanske 25 procent, som med hjalp av arhetsmarknadsverket far nya anstall
ningar efter kortare eller Hingre omskolning eller efter flyttning till annan
ort. Till sist hlir det en restgrupp pa mellan 30 och 40 procent, den sista tredje
delen, som gar under, som haronar pa mentaIsjukhus, blir permanent arhets
losa eller lamnar arbetsmarknaden. For dem medfor nedHiggningen en verkligt
hestaende skada.

Vi kan vidare konstatera att nedlaggningarna inom stadsnaringarna har
okat markant under de senaste tio aren. De var inte nagot storre problem
i borjan av 196O-talet, men i dag innehar de ett problem som tidningarna
skriver om praktiskt taget varje dag. Antalet personer som herors av nedlagg
ningarna har okat vasentligt, och det ror sig om hogst ansenliga tal.

Vi kan se att det s.k. B-laget - jag tycker inte det ar nagon sarskilt trevlig
beteekning, och jag skall strax komma in pa varfor jag inte tyeker det 
framfor alIt kommer fran nedlagda foretag. Det ar inte sa att folk lamnar
sina anstallningar i hestaende foretag - aven om det naturligtvis forekommer
i undantagsfall, t.ex. nar det uppstar personliga konflikter - utan den helt
dominerande orsaken till att vi fatt ett vaxande antal svarplacerade pa arbets
marknaden ar strukturomvandlingen inom stadsnaringarna, som medfort ett
okat antal foretagsnedlaggningar.

Vad heror da det okade antalet foretagsnedlaggningar pa? Helt naturligt
pa minskad lonsamhet i naringslivet. Vi har fatt en forskjutning av inkomst
fordelningen till de anstalldas fordel oeh till kapitalets naekdel. Den forskj ut
ningen har pagatt sedan horjan av 196O-talet oeh motsvarar i dagslaget meHan
7 oeh; 10 procent av lonerna. Lonsamheten har blivit sa mycket lagre, att
foretagen slas ut i okad omfattning. Det ar dar vi har den primara orsaken
till de okade svarigheterna for de svarplaeerade. Det ar klart att svarigheterna
kan ta sig ocksa andra former, t.ex. att de anstallda blir mer pressade pa grund
av den rationalisering man tvingas till av den kraftiga loneutvecklingen under
196O-talet, da lonestegringen varit vasentligt myeket starkare an under 1950·
talet. Jag tror emellertid att den primara orsaken ar att den minskade lon
samheten lett till okade foretagsnedlaggelser.

Man har diskuterat om man skall fortsatta med den solidariska lonepolitiken,
som innebar lika Ion for lika arhete, eIler om man kan tanka sig nagon form
av mer selektiv lonepolitik, som mera tar hansyn till de enskilda regionernas,
foretagens eHer hransehernas lonsamhetsHige. Jag tror inte att detta ar det
vasentliga. Den allmanna lonenivan maste vara lagre an den ar i dag. Det
maste ske en inkomstomfordelning till lontagarnas naekdel oeh kapitalets
fordel for att denna alltfor hoga frekvens av foretagsnedlaggningar i stads
naringarna skall kunna bringas ned till en for samhallet uthardlig niva.

Det finns ingen anledning att omskriva inkomstomfordelningsprohlemet i
forskonande termer, utan jag tror det ar lika gott att tala rakt pa sak oeh
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saga att vad som kravs ar en inkomstomfordelning i motsatt riktning mot den
vi haft under 1960-talet for att problemet over huvud taget skall kunna narma
sig sin losning.

Problemet kan alltsa inte losas genom en intensifiering av de arbetsmark
nadspolitiska atgarderna - det har ocksa undersokningarna av arbetsmark
nadsstyrelsens verksamhet visat. Jag tanker speciellt pa den s.k. Jossefors..
undersokningen, som visar att inte ens den mest ambitiosa arhetsmarknads
politik, applicerad pa detta nedlaggningsfall, kan losa de omstallningsprohlem,
som uppkommer for de herorda, annat an till ungefar tva tredjedelar av antalet
personer. Den sista tredjedelen blir nodlidaD;de darfor att den enskilde inte
klarar den chock som nedHiggningen av foretaget innebar. Man maste alltsa
vara forsiktigare med en ekonomisk politik som driver fram foretagsnedlagg
ningar i den omfattning vi haft under senare delen av 1960-talet.

Sedan skall jag komma in pa orsakerna till att jag tycker sa ilIa om termen
B-laget och nagot kommentera talet om cost-benefit-analysen.

Min personliga vardering av den svenska arbetsmarknadspolitiken betingas
i hog grad av att vanner och hekanta till mig varit underkastade arhetsmark.
nadspolitiska atgarder. For en person som ar anstalld i Arhetsgivareforeningen
ar de arhetsmarknadspolitiska atgarderna inte hara nagonting som drahhar
andra, utan man upplever att manniskor, som man umgas med och ·raknar
till sin egen krets, gar pa omskolningskurser eller blir foremal for andra av
arbetsmarknadsverkets atgarder. Det ar naturligt att sadana personliga intryck
hestammer ens varderingar av arbetsmarknadspolitiken mer an brtittonational
produktkalkyler, som jag uppriktigt sagt tror knappast ar konstruerade for
detta andamal. Skall vi gora cost-benefit-analyser, maste vi nog tanka igenom
grunderna for bruttonationalproduktshegreppet.

En av de personer som jag tanker pa och som alldeles klart tillhor det s.k.
B-Iaget skulle ha gatt under om inte arbetsmarknadspolitiken hade funnits.
Hela hans existens i dag ar betingad av att han fick genomga en omskolning.
Sedan finns det tva andra personer som skulle ha klarat sig anda, men som
kan sagas ha haft behAllning av omskolningsatgarder. Varderingen av dessa
fall ar mycket mer oklar. Cost-benefit-analyser, som ar relaterade till produk
tivitetsbegreppet, forefaller mig vara helt friimmande i de fallen. Resultatet
av de arhetsmarknadspolitiska atgarderna ar en mojlighet till personlighets
utveckling, som maste beskrivas i andra termer.

Nar man tanker pa de har manniskorna, som man traffar pa middagsbjud
ningar och som man raknar till sitt normala umgange, far man en helt annan
uppfattning av hegreppet arbetskraft an nar man laser i statistiska arsbOcker
- da man tycker att vardet av arbetskraften kan hedomas efter BNP och
cost-henefit-analyser.

Nar man varderar arhetsmarknadsstyrelsens verksamhet gor man det alltsa
- aven om man ar nationalekonom till yrket - i mycket Hten utstrackning
fran yrkesmassiga hegrepp och mer utifran erfarenhet av hur ens hekanta
har upplevt arhetsmarknadspolitiken. Det ar ocksa en orsak till att jag tror att
vi i stallet for den rorlighetsheframj ande arbetsmarknadspolitiken och den
generella penning- och finanspolitiken har att se fram mot att regeringspartiet
soker sig fram mot en selektiv, foretagsorienterad politik, hyggd pa direkt
kontakter mellan regeringen och de stora foretagen och kombinerad med AP-
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fondfinansierande aktieemissioner. En ekonomisk politik, som gar ut pa att
skapa trygghet for foretagens verksamhet, kommer att bli det alternativ som
arhetsmarknadspolitiken stalls emot. Jag tror att den typen av politik - aven
om den leder till en lagre takt i BNP-stegringen - kommer att battre svara
mot de manskliga behoven; det ar en politik som battre skulle passa de tre
manniskorna jag har namnt.

Om jag nu far formulera ett slagord, skulle jag vilj a sluta mitt inlagg med
att saga att det inte gar att kombinera okad trygghet for lontagarna med
minskad trygghet for foretagen. .

-/-

Pol mag Olof Sundstrom, TeO: Det kanske inte finns sa mycket att saga
utover vad de tva foregaende kommentatorerna har sagt. Jag har uppfattat
professor Stahls inlagg kring temat krisen i var arbetsmarknadspolitik mera sa,
att det ar fraga om en krisartad situation vad galler att hedoma effektiviteten
i den arbetsmarknadspolitik som drivits an sa att vi skulle ha svarigheter att
losa problemen pa arbetsmarknaden. Ordet "kris" skulle darmed kunna vara
befogat.

Jag skulle mot den hakgrunden vilja gora ett par anmarkningar i de fragor
som professor Stahl har tagit upp. Forst skulle jag liksom Meidner vilja kom
mentera fragan om privat arhetsformedling som komplement till den offentliga.
Man maste vara medveten om att de arbetslosa som av ekonomiska skal blir
hanvisade till den offentliga arbetsformedlingen ocksa kommer att vara de
svarplacerade. Arbetsgivare som soker arbetskraft kommer darfor automatiskt
att undvika att yanda sig till den offentliga arbetsformedlingen, som darmed
pa sikt kommer att sj alvdo utan att vi for den skull fatt nagonting hattre i
stallet. Erfarenheterna fran andra lander har for ovrigt givit klara helagg for
att utvecklingen gar dithan.

Det har fran Teo:s sida forts fram tanken att man for att oka den offentliga
arbetsformedlingens effektivitet skulle. ha en obligatorisk registrering av alia
lediga hefattningar - darmed inte sagt att det skulle bli en obligatorisk for
medling genom den offentliga arbetsformedlingens forsorg. De som onskar
formedling i andra former skulle liksom i dag kunna anvanda annonsering
eller anlita sarskilda firmor som plockar ut liimplig arhetskraft.

Nar det galler B-Iaget tror jag att hakgrunden till fenomenet inte ar sa glas
klar som Faxen antydde, d.v.s. att vi for en hard lonepolitik, som leder till
snabbare utslagning, sa att vi darmed far en restarbetsloshet som ar svar att
komma till ratta med. Skulle vi ge avkall pa den solidariska lonepolitiken och
acceptera 10, 15 eller 25 procent lagre loner pa olika omraden dar det ar brist
pa arbetstillfallen, skulle det vara endast en temporar losning. I annat fall
innebar forslaget att lonestegringstakten i dessa omraden dessutom skulle vara
vasentligt lagre an genomsnittet for hela landet, och det skulle inte ga lang
tid forran det kravdes insatser av social natur i sadana orter. Att driva en
mindre hard solidarisk lonepolitik i den mera milda bemarkelsen "lika Ion
for lika arbete" ar pa sikt inte nagon losning aIls.

Darutover yin jag gora en kommentar till forsoket att forklara den hoga
arbetslosheten och svarigheterna att komma till ratta med de problem som
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Faxen var inne pa med att vi har en minskande industrisysselsattning i landet.
Det ar kanske inte helt uppenbart for vart arbetsmarknadsverk att omvand
lingen fran ett land dar befolkningen huvudsakligen var sysselsatt i j ordhruket
till ett land med befolkningen huvudsakligen sysselsatt i industrin, oeh vidare
over till det postindustriella samhallet dar industrin svarar for en minskande
andel av sysselsattningen, staller nya krav pa arhetsmarknadspolitiska insatser.
Jag tror att det pa den punkten forekommer en stark eftersHipning i arbets
marknadsstyrelsens verksamhet. Dess omskolning inriktar sig framst pa att
omskola folk att ga in i industrin igen. Genom beredskapsarheten inom den
skyddade sektorn binds arbetskraft kvar i industrin. Nar konjunkturen svanger
uppstar det en diskrepans i utveeklingen. Vi har en alltfor snahbt okande
skyddad sektor som inte svarar mot produktionsokningen inom industrin, oeh
det heror till stor del pa den politik som AMS driver.

Utover vad jag nu har sagt skulle jag oeksa vilja passa pa detta tillfaIle
att liksom Meidner peka pa behovet av okad forskning. Det ar angelaget att
man bedriver forskning pa detta omrade for att utveeklingen skall komma pa
ratt kol oeh ga i den riktning som Stahl angav.

-/-

Civilingenjor Olof Sunden: Det har forvanat mig som ingenjor oeh tekniker
att man i den har debatten konsekvent sager att arbetsmarknadsstyrelsens
uppgift ar att lotsa folk fran mindre lonsamma foretag oeh verksamhetsgrenar
till mer lonsamma sadana utan att egentligen diskutera hur stora dessa mer
lonsamma grenar ar oeh hur snabbt de kan tillvaxa. Beror inte den kris som
vi anar i arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet pa att grenarna med god lon
samhet inte langre kan ta emot sa myeket folk, pa att deras tillvaxttakt inte
ar sa stor som vi hade vantat?

Hittills har dessa grenar liksom vuxit av sig sjalva utan att - om jag som
tekniker far saga det - ekonomerna har gj ort sa mycket at det. Det ar tekniker
som de Laval oeh Wingquist som har grundat vara industrier, men det verkar
vara slut med den automatiska uppkomsten av lonsamma industrier. Jag skulle
vilja hora vad herrar ekonomer sager om den saken.

Ord/oranden: Det ar val egentligen samma tema om lonsamhetsnivan
naringslivet som Faxen tog upp.

-/-

Docent Karl-Olof Faxen: Spridningen i lonsamheten kunde vara ett amne
for en separat foreHisning.

Den ideologi, som uthildades i mitten av 1950-talet oeh fortfarande ligger
till grund for arbetsmarknadspolitiken, forutsatte en stor spridning i lonsamhet
mellan olika branseher, men oeksa mellan olika foretag i samma bransch.
Spridningen i lonsamhet mellan regioner diskuterades inte sa mycket i det
skedet. Man forestallde sig att det fanns foretag oeh branseher som hade god
lonsamhet oeh som hela tiden efterfragade mycket arbetskraft sa att nagra
"arbetsloshetsoar" inte uppstod. I mitten av 1950-talet mojliggjordes struktur-
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,omvandlingen a'v att jordhruket hela tiden sHippte till arbetskraft. Jordhru
karna stod i stort sett utanfor den politiska makten - honderna var inte med i
LO, oeh vad de tyekte oeh upplevde betydde inte sarskilt myeket. Aven om
utslagningen alltsa var stor vid den tiden oeksa - kanske storre an under
senare delen av 1960-talet - drabhade den i huvudsak grupper, som inte var
-organiserade i LO.

I det laget fanns det ett stort utrymme for en expanderande industri. Man
hade stor tillvaxtpotential, eftersom det hela tiden strommade till arbetskraft
fran jordbruket, som man Iiitt kunde sysselsatta. Vad som nu har hiint ar dels
att den allmanna lonsamhetsnivan hlivit sa myeket lagre, att det hlivit svart
att dra till sig arhetskraft aven for relativt lonsamma foretag, dels att de nega-
tiva verkningarna av strukturomvandlingen har kommit att drabba stadsna
ringarna oeh inte bara glesbygdsnaringarna. Detta har givit hela problemet
en annan politisk dimension an det hade i mitten pa 1950-talet.

Sedan kan man mojligen saga - jag vet inte aIls om det ar riktigt - att
vi i borjan pa 1960-talet, kanske framst genom att EFTA kom till, hade stora
outnyttj ade mojligheter inom industrin. I dag hefinner sig inte stalindustrin,
pappersindustrin o.s.v. i samma internationellt sett gynnsamma marknadslage
pa grund av att de handelspolitiska forhallandena ar andra an 1960. Men jag
tror inte, att det ar Higet i de tunga industrihranseherna, som ar bakgrunden
till krisen i arhetsmarknadspolitiken. Det ar vasentligen andra faktorer, som
hetingar det problemet. Vara internationella utveeklingsmojligheter ar i oeh
for sig ett intressant oeh faseinerande tema, som langtidsutredningarna har
att brottas med, men som det skulle fora for Hingt att ga in pa hare

-/-

Fil lie Nils Lundgren, Institutet for internationell ekonomi: Jag har tva
korta kommentarer. Den forsta galler fragan om privata arbetsformedlingar.
Jag tror att skillnaden i bedomning mellan Ingemar Stahl oeh ett par andra
talare ligger i att Ingemar Stahl hortser fran en maktsoeiologisk aspekt 80m
kommer pa alla sadana har omraden oeh som galler aven t.ex. mojligheterna
att driva privata skolor i konkurrens med de offentliga. Nar man utgar fran
forutsattningen om val informerade, nyttomaximerande individer med lang
siktig planeringshorisont, verkar det som Stahl sager rimligt, men om man
tar hansyn till hur vart samhalle faktiskt fungerar i sadana har avseenden
inser man att det i sj alva verket ar pa samma satt med privata arbetsformed..
lingar som med privata skolor. Om det finns privata skolor, viII alIa i den
har forsamlingen satta sina barn idem. Detsamma galler over huvud taget
artikulerade personer med politiska intressen, som for dehatt, som kontrollerar
oeh kritiserar. Kvar blir ett slags slumskola for de harn vars malsman saknar
dessa egenskaper, en skola som makteliten ar ganska ointresserad aVe Det ar
val den invandningen som kan anforas oeksa mot privata arhetsformedlingar,
en invandning som ar logisk oeh uttryeker en hestamd politisk vardering.

Den andra kommentar jag vill gora ar att det ar egendomligt atl hora forre
LO-ekonomen oeh nuvarande SAF-ekonomen enas om atl den solidariska
lonepolitiken inte· har nagon namnvard skuld i detta sammanhang. Meidner
sager att prohlemet ligger i den hoga rationaliseringstakten i industrin; Faxen
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sager att det heror pa den allmant laga lonsamheten i naringslivet. Men ratio
naliseringstakten oeh lonsamheten ar ju inte oberoende av lonepolitiken. Om
lontagare som nu hlir utslagna yore beredda att arbeta for 1 krona i timmen,
skulle jag oeh de fIesta har i aulan anstalla bade tradgardsmastare oeh husa.
Rent prineipiellt finns det naturligtvis en lonestruktur som skulle ge full syssel
sattning oeh avskaffa strukturarbetslosheten. Den forsta fragan som maste
stallas ar darfor empirisk till sin karaktar. Hur ser den lonestruktur ut som
skulle ge oss full sysselsattning? Den andra fragan ar, om de jamviktsloner
som man da skulle fa fram for den nu svarsysselsatta arbetskraften ligger lagre
an vad som kan aecepteras ens pa kortare sikt? Detta havdar LO. Den lone
struktur som LO kan aeeeptera skiljer sig saledes fran den jamviktslanestruktur
som ger full sysselsattning. Det ar val dar diskussionen hor starta. Men dlt
skall viiI inte vara ledande loneexperter havda att lonestrukturen ar ointressant
i sammanhanget.

-/-

Professor Ingemar Stahl: Jag koneentrerade mig medvetet pa vissa alloke
ringsproblem kring arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadsverket har nu
en budget pa drygt 3, kanske 3,5 miljarder - vi ar litet osakra pa den punkten,
eftersom hudgetutfallet inte ar kontrollerat oeh det over huvud taget inte
forekommer nagon debatt i riksdagen i samband med att dessa anslag fast
stalls. Aktiviteterna har i stort sett fordubblats under en femarsperiod, oeh
detta medfor sj alvklart gigantiska interna allokeringsproblem.

Medvetet gay jag mig heller inte in pa det som Karl-Olof Faxen ser som
ett alternativ eller kanske prognos, namligen en mera selektiv naringspolitik,
mojligen med ett nytt naringslivsverk. Men en stark expansion pa det omradet
kommer att leda till ungefar samma typ av allokeringsproblem som man haft
inom arbetsmarknadspolitiken nar det galler selektiva atgarder. Kalkylfar
magan har hittills inte visat sig vara mer framgangsrik nar det galler narings
politiken.

Vidare kommer inte en naringspolitik, antingen den leder till en snabbare
expansion eUer till en annan fordelning mellan loner oeh kapital, att minska
de speeifika arbetsmarknadspolitiska problem som direkt sammanhanger med
imperfektionerna pa arbetsmarknaden, exempelvis informationssystem, om
skolnings- oeh vidareutbildningssystemet, om inte det hypotetiska naringslivs
verket blir sa expansivt att det satter upp egna utbildningsprogram.

Det som jag tog upp som dominerande problem var allokeringsproblemet.
Aven om Faxen visade sig uppslagsrik nar det gallde nya metoder far aU
analysera forvaltningsekonomiska allokeringsproblem ar jag tveksam om hans
pa mjukdataanalys baserade ~iddagskonversationer ar vetenskapIigt tillfreds
stallande. Jag gissar att en motsvarande mjukdataanalys med goda vanners
observationer av den svenska sjukvarden skulle ge helt andra resultat an en
undersokning av hur budgeteringssystemen fungerar oeh hur allokeringsbe
sluten fattas vid sj ukhusen.

MeHan mig oeh Meidner tror jag det finns vasentliga skillnader i uppfatt
ningarna. Jag har medvetet talat om allokeringsinsatserna under forutsattning
att manga av inkomstproblemen kan losas mer effektivt p·a annat satt an inom
arbetsmarknadspolitikens ram. Vi vet att det ar svart att gora nagorlunda
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fungerande kalkyler for allokeringsbesluten inom arbetsmarknadspolitiken.
Hur svart skall det da inte vara att ocksa behova ta hansyn till inkomstfordel
ningseffekter och vaga dessa mot allokeringseffekter i den langa rad av individ
orienterade, diskriminerande beslut som maste fattas. Vad jag betonade var
mojligheten att gora en mer allokeringsinriktad arbetsmarknadspolitik med
den explicita forutsattningen att inkomstfordelningen kunde skotas mer effek
tivt genom skatter och subventioner. Som exempel namnde jag oeksa mojlig
heten att laborera med negativ inkomstskatt for att undanroj a en del av de
negativa inkomstfordelningseffekterna. Jag tror denna skillnad i synsatt var
genomgaende pa nastan alla de punkter vi diskuterade: skall verkligen om
skolningen huvudsakligen syfta till att uppna inkomstomfordelningseffekter,
skall arbetsformedlingen lagga inkomstomfordelningsaspekter pa fragan i viI
ken utstrackning den skall tillhandahalla tj anster?

Jag anser snarast att man alltid kommer att underoptimera visst slag av
service genom att man tvingas ge den gratis och arbeta under budgetrestrik
tioner. Naturligtvis kan man har tanka sig en avgiftsbelaggning i vissa fall
av servicen. Om det finns patagliga storleksfordelar bor AMS inte vara radd
for att avsta fran sin reglerade monopolstaIlning.

Jag ar tacksam for Lundgrens kommentar till fragan om lonedifferentieringen.
Man skulle kunna tolka Meidners uttalande om den strukturella omvandlingen
pa det sattet, att den jamviktslonestruktur som skulle vara nodvandig for att
i dag astadkomma jamvikt skulle uppvisa ett storre matt av spridning an den
gj ort tidigare, eller eventuellt skulle man vardera en storre spridning av lonerna
sa oerhort mycket starkare. Jag ar inte helt saker - det ar fortfarande en
empiriskt oppen fraga - pa om den tekniska utvecklingen lett till att en teo
retisk j amviktsstruktur skulle uppvisa ett storre matt av lonedifferentiering
an for 10, 20 eHer 30 ar sedan.

Jag skulle vilja sluta med nagra kommentarer kring problemen om forsk
ning, om effektivitetskalkyler eller benefit-cost-analyser for arbetsmarknads
politiken. Man kan vara positiv till forskning pa detta omrade, men det stora
problemet ar j u inte hur man genom institutioner eller forskningsrad eHer
genom uppdragsforskning pa universiteten skall fa fram teoretiskt giltiga
resultat och ex-postkalkyler av den forda politiken. Problemet att genomfora
lonsamhetskalkyler for en selektiv politik av det har slaget ligger i att fa in
kalkylerna i det dagliga operativa rutinarbetet. Det menar jag ar svart. Vi
kan fa en lang rad teoretiskt intressanta resultat, oeh vi kan fa fram ex-post
kalkyler kanske med tre till fem ars fordrojning, men det ar ett helt annat,
och svarare, problem att hygga upp en administration som i dagliga rutiner
kan manovrera benefit-cost-kalkyler av sadan komplexitetsgrad att vi fort
farande tycker att det ar en uppgift for akademiska specimensarbeten.

-/-

Direktor Branko SaJaj, Svenska Byggnadsindustriforbundet: Fran den verk
samhet som jag sj aJ.v ar involverad i har jag en kansla av att det finns en
tendens till nagot mer hoinogena branschmarknader men att skillnader mellan
dessa segment av arbetsmarknaden blir storre. I varj e fall ar det en hypotes
sa god som nagon. Om iakttagelsen ar riktig uppstar problem om man forsoker
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utforma sin policy enligt Ingemar Stahls tankegang. Arhetskraften kan visser
ligen forsoka anpassa sig successivt till teknologiska och andra foriindringar
som sker inom den egna sektorn, men det ar svart att vanta sig en anpassning
till alla mojIiga andra situationer som kan uppsta genom ekonomisk-politiska
heslut.

For att konkretisera kan jag namna att -hyggnadsarhetarkaren homogenise
rats i relativt stor utstraekning. Man har numera gemensam uthildning for
samtliga kategorier det forsta aret, -men hand i hand med detta gar en annan
tendens, niimligen att inga andra an utbildade hyggnadsarbetare slapps in pa
byggplatserna. Man motarbetar alltsa en suhstitution fran underentrepreno
rerna.

Sag nu att hela detta relativt stora segment homogeniseras oeh anpassar
sig till Phillips-kurvan inom branschen. Vad hander om det fattas ett politiskt
beslut som innebar att byggnadsverksamheten plotsligt minskas med 15-20
procent pa relativt kort tid? Jag drar den slutsatsen att aven om man skulle
fora en myeket amhitios omskolningspoIitik i individernas regi eUer fA en
sueeessiv omskolning av hela "stoeken", maste man andA ha nagon arbets
marknadspolitisk reserv att satta in nar det uppstar svangningar i efterfrage
inriktningen i olika hranseher.

-/-

Utredningssekreterare Hans Engman, TeO: Eftersom tiden ar sA langt liden
kanske jag med herr ordforandens tiUatelse far fora fram en fundering som
gar nagot utanfor vart radande ekonomiska system. Det ar en fundering som
foranleddes -av Faxens forsta kommentar, namligen att vi under 1960-talet
fAtt en forskj utning till arbetets fordel pa kapitalets bekostnad. Inom parentes
sagt aktualiserar det val fragan om inte den solidariska Ionepolitiken trots
aUt har varit framgangsrik. Kanske inte nar det galler att overhrygga rAdande
loneklyftor, men nar det galler att hoja lonerna upp pA en hogre niva, till en
niva som alltsa ligger hogre an den skulle ha gj ort utan den solidariska lone
politiken.

Men det jag ville ha sagt, det var folj ande: Det eeiltrala i vart ekonomiska
system kan sagas vara att kapitalet ar den hestammande faktorn; kapitalet
koper arbetskraften dar den ar billigast - med reservation for arhetsmark
nadsorganisationernas verksamhet. Har kunde man kanske aktualisera den
tanke ·som Wigforss for inte lange sedan framforde, niimligen att man skulle
kunna Yanda pa den har kakan oeh -lata arhetskraften kopa kapitalet pa de
marknader dar kapitalet ar hilligast. I linje med detta resonemang ligger de
stravanden som forekommer idag mot okad foretagsdemokrati, okat deltagande
i produktionsproeessen, okad demokratisering av kapitalhildning m m. Hur
Wigforss' tanke konkret skulle kunna realiseras vet jag daremot inte.

-/-

Docent Karl-Olof Faxen: Kloekan ar mycket, oeb jag skall inte ge mig in
pa nagra ytterligare utopier. Jag skall bara gora tva smA kommentarer till
StAbls oeh Olof Sundstroms inlagg.



ARBETSMARKNADSPOLITIK I KRIS 77

Nar jag talar om att en hattre lonsamhet skulle minska antalet foretags
nedlaggningar oeh pa det viset astadkomma en faktisk - inte bara juridisk 
forbattring av anstallningstryggheten, menar jag, att det storsta problemet
for arhetsmarknadspolitiken i dag ar betingat av att manga personer, som
med en annan ekonomisk politik skulle fatt hehalla sin anstallning fram till
normal pensionsalder, far uppleva dessa traumatiska oeh for deras personlig
hetsutveekling katastrofaIa handelser, som foretagsnedHiggningar utgor.

Sedan finns det en grupp av manniskor, som redan fran horjan har en sa
lag kapaeitet, att de inte skulle kunna bli nagonting annat an tradgardsarbetare .
hos nagon av oss med en Ion av 1 krona i timmen, men det var inte det pro
hleme't jag tankte pa.

Man har i debatten forbisett 1964 ars revision av huvudavtalet, som var
det vasentliga steget mot en forbattrad anstallningstrygghet i bestaende foretag.
En person som anstaIlts i ett storre foretag kan rakna med att fa sta kvar till
pensionsaldern aven om hans arbetskapaeitet skulle ga ned - foretaget kan
inte saga upp honom sa lange foretaget hestar. Den del av arhetskraften, som
i hog alder upplever en starkt redueerad arbetsformaga, har aIltsa anstallnings
trygghet oeh social trygghet sa lange foretaget bestar, enligt de regIer som
galler pa arhetsmarknaden efter 1964 ars revision av huvudavtalet. Tryggheten
kommer att ytterligare forstarkas genom den lagstiftning vi har att se fram
mot som resultat av de senast tillsatta utredningarna. Men problemet ar att
hela detta komplex av lagar inte fungerar,- nar foretag laggs ner, darfor att
lonsamheten ar for dalig. DA kommer arbetsmarknadspolitiken in. AlIa ned·
laggningsundersokningar visar att arhetsmarknadspolitiken ieke lyekas losa
prohlemen for dessa manniskor. Jag kan inte forsta att det kan finnas nagon
annan politisk losning pA det problemet an att man lagger om den ekonomiska
politiken sa att antalet foretagsnedlaggningar minskar. Det gar inte att ytter
ligare intensifiera de arbetsmarknadspoIitiska atgarderna sa, att man loser
de berorda manniskornas problem pa samma satt som om de hereds mojIighet
att sta kvar i sIn anstallning.

Ord/Branden: Betyder det konkret att du viII devalvera eller ta hort lone
skatten eller infora generalla investeringssubventioner?

Karl-Olof Faxen: Man kan mojIigen tanka sig en mera dampad loneutveek
ling.

Ord/Branden: Nu svarar du pa vad LO kan gora, men vad skall Strang gora?

Karl-Olof Faxen: Det finns ett ganska litet studerat samband mellan fore
tagsbeskattningens utformning oeh foretagens livseykel, oeh dar tror jag att
vasentliga problem finns. Det finns oeksa ett problem inom kortjunkturpoli
tiken oeh inom penningpolitiken: ar det verkligen motiverat att vi i ett lage
dar loneutveeklingen stabiliseras genom Iangsiktiga 10neavtaI, gor sa. tvara
kast i penning- oeh finanspolitiken for att folja med konjunkturvaxlingarna
som den doktrinara post-Keynesiska teorin foreskriver? Under innevarande
avtaIsperiod har vi loneglidningen for arbetare kvar som ett problem. Vi maste
med LO astadkomma Ioneavtal av den typ som vi redan har med tjansteman-
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nen. Dar har man loneglidningsavrakning, som gett en vasentligt fastare' loneut
veckling an vad den avtalskonstruktion som vi har med LO medger. Om vi
kunde genomfora den typen av loneavtal aven gentemot LO, skulle det inne
bara helt nya forutsattningar for penning- och finanspolitiken ur konjunktur
politisk synpunkt. Penning- och finanspolitiken kunde da inriktas pa att
stodja foretagens langsiktiga utveckling med hortseende fran den konjunk
turproblematik som hittills har dominerat debatten. - Det har ligger utanfor
arbetsmarknadspolitiken, men ordforanden fragade vad man mera konkret kan
astadkomma inom den ekonomiska politiken.

Jag medger att manga problem aterstar att losa nar det galler den tekniska
konstruktionen av arbetaravtalen sammanhangande med loneglidningsproble
matiken. Det ar inte bara att gora detta till i morgon. Jag tror dock att en
omorientering i den har riktningen pressar sig frame Miinniskornas trygghets
problem har manifesterat sig i den politiska utveckling vi har haft de senaste
aren pa arbetsmarknadslagstiftningens omrade. Den blir emellertid helt in
effektiv om man inte for en ekonomisk politik som mojliggor for denna lag
stiftning att verkligen fungera.

Min andra korta synpunkt rorde harddata och mjukdata. Jag tror att vara
varderingar· och reaktioner bestams av vad Stahl kallade mjukdata, alltsa
personliga erfarenheter i var narmaste miljo. Sedan kan vi mojligen som
fackman reagera p·a kurvor, men det ar inte de som hestiimmer vara innersta
varderingar och vara politiska stallningstaganden ivaI. Jag menar inte att
sadana mjukdata som jag har talat om har i kvall i nagon hogre grad kan
herika det vetenskapliga vetandet, men jag tycker de kan forklara varfor den
valdsamma expansionen av arbetsmarknadspolitiken har varit politiskt mojlig
och varfor den har stotts av valj arna.

-/-

Fil dr Rudolf Meidner: Jag vet att tiden ar langt framskriden, men jag viII
Himna en liten information till Faxen. Det stora flertalet av dem som star i
arhetsvardskon ar ingalunda sadana som har hlivit arhetslosa i samband med
foretagsnedlaggningar. Jag undrar om inte det maste modifiera hela hans
teori nagot. Det ar bara en brakdel av dem som ar utslagna eller tillhor B-Iaget
som ar attraktiva ens om staten hetalar 10000 kronor om aret for vat och en.
Jag tror att det bland dem finns sadana som inte iiI attraktiva pa arbetsmark
naden ens om de ar villiga att arbeta' utan Ion. Problemet ar langt storre an
Faxen antyder. Om vi fick arbetslosa manniskor huvudsakligen i samband
med foretagsnedlaggningar skulle det kanske ga att 10sa problemet, men sa
ar det inte i verkligheten.

-/-

Ordforanden: Jag far taeka Ingemar Stahl oeh de ovriga deltagama
for en stillsam diskussion.
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Ordforande: Direktor Stig Svensson

Behover vi en ny regionalpolitik?

Ordforanden: Foreningens ordforande, professor Assar Lindbeck,
befinner sig pa utlandsk botten. Det blir darfor min uppgift att leda
vara forhandlingar. Jag hoppas vi skall fa en givande afton tillsam
mans kring de viktiga sporsmal som star pa programmet.

Jag halsar er alIa valkomna, oeh en sarskild valkomsthalsning till
professor Ake Andersson, som lovat att tjanstgora som inlednings
talare. Han har aven lovat tala langre an han hade for avsikt. Sekrete
raren har namligen just fatt ett telegram med det meddelandet att
docent Tormod Hermanssen fran Bergen, som skulle ha talat har
i kvall, fatt forhinder.

Jag overlamnar ordet till professor Andersson.

Professor Ake E. Andersson: Genom regionalpolitiska medel viII vi
uppna en utjamning av levnadsstandardens regionala fordelning oeh
de regionala variationerna i sysselsattningsmojligheter. Bada dessa
variabler ar utomordentligt svara att belysa statistiskt och det ar nod
vandigt att utnyttja grova approximationer. Langa tidsserier saknas
helt, om man inte nojer sig med uppgifter om besk-attningsbar eller
taxerad inkomst per capita oeh den andel av den vuxna befolkningen
som ar sysselsatt i olika storre geografiska omraden. Med alIa de
reservationer som maste galla for denna typ av data ar _det emellertid
intressant att se hur variationskvoten for den regionala sysselsatt
nings- oeh inkomstfordelningen mellan lanen har utvecklats under
1900-talet.
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Tabla 1. Den interregionala fordelningens utveckling mellan' 1930
och 1960-talen

Variationskvot1
)

Deklarerad Kom. utgifter Antal sysselsatta
Ar inkomst per capita per 100 vuxna

per capita

1930 0,5 0,5 0,11
1955 0,2
1966 0,2 0,044
1969 0,2 0,2 0,055

Killor: 50S: Kommunernas finanser, 50S: Arsbok for Sveriges kommuner, 50S: Folk
rilming 1930 och ratabeller till AKU 1966.

Det framgar av tablan att saval de regionala inkomstskillnaderna,
skillnaderna i kommunala utgifter som skillnadema i sysselsattnings
mojligheter kraftigt minskat under de 40 ar som berakningen omspan
ner.

1)
Vid heriikningen av variationskvoter har foljande formel anviints:

v x x

dar V x == variationskvoten for variabel x

x i == vardet pa variabel x for Ian i

b . == hefolkningsandel for Ian i
1

X == genomsnitt for landet som helhet.

5aval tidsserie- som tvarsnittsstudier av det interregiollala fordel
ningsproblemet vis.ar tamligen entydigt att lander med en hog urbani
s.eringsgrad har liten interregional variation i inkomsterna.1

) Samtidigt
med nedgangen i de svenska interregionala variationerna i inkomster
och sysselsattning har urbaniseringsgraden f011lopande stigit. Den

1) Williamson J. G., Regional inequality and the process of national development,
Needleman L, (ed.), Regional Ananlysis, Penguin books, 1968, s. 99-158.
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interregionala variationen i lanens befolkning hade vardet 2,7 ar
1930 men hade stigit till 4,Oar 1965. Av nedanstaende tabla framgar
det att lander som Australien oeh Nya Zeeland som har extremt hog
gradig urbanisering oeksa har den minsta interregionala inkomst
variationen.

Tabla 2. Interregional inkomstvariation under 1950-talet

Australien
Nya Zeeland
Nederlandema
England (UK)
USA
Canada
Sverige
Vast-Tyskland
Osterrike
Frankrike
Grekland
Norge
Finland
Jugoslavien
Italien
Spanien
Killa: Williamson, a.a.

0,06
0,06
0,13
0,14
0,18
0,19
0,20
0,21
0,23
0,28
0,30
0,31
0,33
0,34
0,36
0,42

Tablan antyder att den interregionala varlatlonen i per capita
inkomsten inte har nagot storre samband med landets politiska stmk
tur. Bade i tablans topp oeh i dess botten finns lander med helt olik
artad politisk struktur. De avgorande faktorerna tycks vara ekonomisk
utvecklingsniva oeh urbaniseringsgrad.

Bakom den vaxande skevheten i den regionala befolkningsfordel
ningen doljer sig i forsta hand en tillvaxt i de tre storstadsomradena
oeh sarskilt i Stoekholms Ian. Befolkningskontraktionen har under
perioden 1930-1970 varit ungefar lika omfattande i Smaland oeh
i skogslanen i Svealand oeh Norrland. lett Jangre tidsperspektiv har
avfolkningen av mellersta oeh sodra Sveriges inland varit betydligt
mera omfattande an avfolkningen av Norrland.

Bakom 1960-talets inkomstskillnader finns en skillnad i privat
konsumtion mellan de tre storstadsregionerna oeh landsb·ygden som
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uppgar till 45 procent. Av nedanstaende tabla framgar det emellertid
ocksa att storstadsregionema har en egen konsumtionsprofil. Stor
stadsbon lever enligt Hushallsbudgetundersokningen ett mera kollek
tivt liv an landsbygdsbon, som avsatter en storre del av sin budget pa
konsumtion inom hemmets fyra vaggar.

Tabla 3. Konsumtion per hushllllsmedlem ar 1969
"Individuella varor"
Varugrupp Storstadsreg. Mellanbygd Landsbygd

Mat och dryck 116 102 100
Klader och skor 131 129 100
Inventarier 125 133 100
Sprit och tobak 190 134 100
Bostad 168 148 100
Total individuell kons. 137 123 100
Transporter 127 113 100
"Kollektiva varor"
Halsovard 208 122 100
Nojen 163 144 100
Restaurangbesok,
foradlad mat 223 161 100
Utlandsresor 377 227 100
Total "kollektiv" kons. 199 151 100
Total konsumtion 145 126 100

Kalla: Menller A och Johnsson B, Interaktioner mellan storstadstillvaxt och konsumtion,
Goteborg 1972, Stencil. Innehaller bearbetningar av Hushallsbudgetundersokningen 1969.

Det ligger nara till hands att forsoka forklara skillnaderna i k:on
sumtionsmonster enbart med skillnaderna i inkomst. Det visar sig
dock att urbaniseringsfaktorn ar mera avgorande aven om inkomst
skillnader i nllgon utstrackning medverkar till variationen i konsum
tionsmonster.

Hushallsbudgetundersokningen ar naturligtvis ett otillrackligt mate
rial nar det galler att belysa graden av kollektivitet i olika regioners
konsumtionsmonster. Vissa typer av kollektiv konsumtion redovisas
inte aIls och for det som redovisas finns bara uppgifter om vardet av
konsumtionen till marknadspriser. Darior blir det material som kom
mit fram genom regionala bearbetningar av laginkomstutredningen av
vasentligt intresse.
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Nedanstaende tva tablaer a.terger aktivitetsmonstren i 'Stockholms
regionen respektive den norrlandska glesbygden vid slutet av 1960
talet.

Tabla 4. Glesbygdsdominerad aktivitet enligt laginkomstutredningen
Norrlands glesbygd Stockholmsregionen

Innehav av dagstidning 88,2 procent av b-ef. 76,4 procent
" " radio 94,2 " " " 81,8 "
" " TV 83,9 " " " 77,5 "
" " telefon 84,6 " " " 80,9 "

Utovar jakt 17,1 " " " 3,4 "
" fiske 49,7 " " " 35,9 "
" tradgardsskotsel 49,7 " " " 40,0 "

Laser veckotidningar 76,6 " " " 67,9 "
Gor bilutflykter 68,9 " " " 63,5 "
Far besok av slakt 89,5 " " " 84,0 "
Far hesok av vanner 96,4 " " " 91,6 "

Tabla 5. Storstadsdominerad aktivitet enligt laginkomstutredningen
N orrlands glesbygd Stockholmsregionen

Innehav av bocker 48,6 procent av hef. 76,9 procent
Semesterresa till:
Mellaneuropa 1,2 " " " 10,0 "
osteuropa 0,0 " " " 1,6 "
Sydeuropa 2,4 " " " 12,3 "
Norden 49,7 " " " 60,3 "
Ovriga lander 0,9 " " " 1,5 "
Besokt teater, museum etc. 19,2 " " " 60,9 "

" bio 26,7 " " " 55,0 "
" dans el. restaurang 58,9 " " " 74,1 "

Deltagit i musikutovning 12,3 " " " 18,8 "
" " idrottsverksamhet 20,4 " " " 30,1 "
" " studiecirkel 16,8 " " " 21,9 "
" " hobbyverksamhet 52,3 " " " 59,3 "

Kiilla: Urbaniseringsprocessen nr 50: Bearbetningar av levnadsnivaundersokningen. AlIa
uppgifter avser vuxen hefolkning ur socialgrupp 2 och 3.

Aven om vissa av de storstadsdominerade aktiviteterna gar att utfora
i hemmet och utan forankring i storre kollektiv, .visar materialet att
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storstadsbon lever ett mera kollektivt liv utanfor familjekretsen. Det
ar bara inom de arealkravande ornradena jakt oeh fiske som gles
bygden uppvisar ett overtag for aktivitet som inte ar knuten till hem
met.

Sammanfattning
Hushallens situation i det regionala perspektivet kan samman

fattas pa foljande satt:
Tabla 6. Regionala skillnader i olika ekonomiska variabler

Inkomst/cap Kom.utg./cap Syssels./100 vuxna Yta/cap

Storstadslan
Mellanlan
Skogslan

14.000 kr 6.150 kr
10.100 kr 4.343 kr

9.700 kr 4.584 kr

61 pers.
59 pers.
56 pers.

6.000kvm
31.000 kvm

167.000 kvrn
Kallor: Se foregaende tablaer.

Det finns betydande skillnader mellan olika regioner ifraga om
sysselsattningstrygghet oeh konsumtionsstandard. Dessa skillnader ar
sa stora att det ar be£ogat med en utjamnande regionalpolitik. Mal·
kon£likten i regionalpolitiken ar statistiskt tydlig. Bade ett internatio
nellt tvarsnittsmaterial oeh svenskt tidsseriematerial visar att urbani·
sering oeh interregional utjamning gatt hand i hand.

Det finns inte bara skillnader i allman konsumtionsstandard. Bilden
komplieeras av att de storre regionemas overtag ar sarskilt uttalat
nar det galler konsumtion av mera kollektiv typ, dvs konsumtion som
sker ·utanfor hemmet oeh darmed i storre (oeh instabilare) grupp·
bildningar. De interregionala skillnadema i konsumtionsstandard blir
inte bara ett fordelningspolitiskt problem.

Bakom de aggregerade skillnaderna i konsumtionsstandard ryms
ett annat livsmonster med storre dominans for aktivitet utanfor famil·
jens oeh narmiljons ram.

Orsaker till de regionala fordelningsproblemen
De regionala skillnaderna i hushallens konsumtion av prissatta oeh

offentliga nyttigheter har sin bakgrund i regionala skillnader i
produktionsbetingelser.

De regionala skillnadema i industrins produktivitet har nyligen
undersokts i en studie fran Industriens Utredningsinstitut.1

) Undersok-

1) Aberg, Y., Regionala produktivitetsskillnader, Stencil fran lUI, 1972.



BEHOVER VI EN NY REGIONALPOLITIK? 87

ningen visar cirka 10 procents skillnad i produktivitet mellan Stock
holmsomradets och andra regioners verksamhetsstallen, nar vardena
rensats for skillnader i kapitalutrustning per anstalld och skillnader
i veksamhetsstallenas storleksstruktur. Produktivitetsskillnaderna i
naringslivet som helhet har underskattats, dels darfor att regionerna
inte bara skiljer sig i lonelage utan aven i sysselsattningsgrad oeh dels
darfor att industrin ar en sektor som nu flyttar fran storstadsregio
nerna.

Bade denna undersokning, laginkomstutredningens statistiska under-'
sokning av regionala inkomstskillnader oeh amerikanska studier av
statistiskt rensade regionala inkomstskillnader visar en nannast
sprangvis okning i produktivitet forst vid betydande regionstorlek 
cirka 500 000 invanare eller mer.

Fyra faktorer ar sarskilt avgorande for utveeklingen av regionala
skillnader i produktivitet oeh lonsamhet:

1. Kollektiv anvandning av produktionsfaktorer
2. Omsesidiga beroenden
3. Skillnader i kommunikationslage
4. Bristande rorlighet for vissa produktionsfaktorer.

Det statistiska materialet visar att lokaliseringspolitiken - som in
fordes 1965 - inte formatt att reducera de interregionala fordelnings
problemen. I' absoluta tal har skillnaderna i per capita-inkomster oeh
i sysselsattningsandelar stegrats under 1960-talets andra halft.

Stod till kapitalbildning i avfolkningsomradena har hittills inte
astadkommit utjamning mellan regionerna. Ingenting talar for en for
battring av resultatet i ett mera langsiktigt perspektiv.

Hushallen utvecklar i de storre regionerna ett mera kollektivt satt
att konsumera. Tjanster som kops utanfor hemmet ersatter till storre
del an i glesare regioner kop av varaktigare produkter och konsum
tion inom hemmet. Pa analogt satt utvecklar foretagen en storstads
profil genom att anvanda produktionstjanster i stallet for egna kapital
forernal oeh egna specialister. I makroekonomisk skala innebar denna
kollektivitet i resursanvandningen att de storre regionerna formar att
halla ett hogre kapacitetsutnyttjande for alIa resurser som kan kollek
tiviseras eller som av naturliga skal ar kollektiva. De regionala skill
naderna i tillgangen pa produktionsservice ar svara att belysa med
officiell statistik, eftersom den ar anpassad till den nationella politi
kens behove En jamforelse av yrkesregistren i storstadsregionemas
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respektive andra regioners telefonkataloger visar dock att praktiskt
taget alIa de rubricerade produktionstjanster som erbjudes i storstads
regionerna saknas i mindre regioner. Kollektivisering av resurser i
den stora regionen kan exemplifieras med utveeklingen inom "konsult
sektorn". I stallet for att ha egna utveeklingsavdelningar har foretag
oeh offentliga organ pa senare tid gatt over till inkop av tjanster fran
gemensamma s·erviceenheter. Sektorn Uppdragsverksamhet sysselsatte
ar 1967 i Stoekholmsregionen nara tre ganger sa stor andel av arbets
kraften som i landet som helhet.

Inte bara anvandning av kollektiva resurser gor storstadslokalise
ring attraktiv. Aven den mera allmanna interdependensen i produk
tionssystemet gor det foretagsekonomiskt riktigt att soka lokalisering i
nagon storstadsregion.

Sadana foretag som har en mangsidig anvandning av 'halvfabrikat,
tjanster fran andra sektorer eller 80m avsatter sina produkter i manga
sektorer, har mycket att vinna pa en storstadslokalisering. Atkomlig
heten i kommunikationssystemet ar namligen betydligt hattre i de
storsta regionerna.

En nyligen publieerad kommunikationsstudie, i vilken Stoekholms
regionens atkomlighet normerats till vardet 100, visar nedanstaende
regionala skillnader i atkomlighet med personflyg.l)

Tabla 7. Regionala skillnader i tillgiinglighet ar 1970
Storstadslanen 87
Mellanlanen 70
SkogManen 52

Den regionala rorligheten
Rorligheten pa faktormarknaderna borde, enligt teorin for inter

regional oeh internationell ekonomi, leda till utjamning av olika
faktorers marginella produktivitet. Statistiken over utveeklingen av
loner oeh sysselsattningsmojligheter antyder oeksa att rorligheten mel
Ian regioner lange haft en utjamnande effekt. Vid mitten av 1950
talet bryts emellertid denna utveekling trots en standigt vaxande insats
av arbetsmarknads- oeh lokaliseringspolitiska medel.

Forklaringen till stagnationen ligger troligen i de snabbt vaxande
kostnaderna for omflyttning fran egentlig glesbygd till tata regioner.

1) Tornqvist, G., Kontaktbehov och resemojligheter. I Regioner att leva i. Publicerad av
ERU, Stockholm 1972.
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De i gles·bygden kvarboende blir i stigande utstrackning manniskor
med fasta sociala relationer i sin egen region och clarmed foljande hoga
flyttningskostnader.

Genom sin stela inriktning pa flyttning av folk fran den egentliga
glesbygden till mindre och medelstora regioner har sakert en stor
del av arbetsmarknadspolitiken inte bara upplevts som psykologiskt
orimlig utan ocksa varit samhallsekonomiskt obefogad.

Flyttningsstimulans for folk i glesbygder, utan hansyn till den kvar
varande befolkningens alders- och civilstandsstruktur, kombinerat med
investeringsstod for industri i smastader och brukssamhallen ar sanno
likt den olyckligaste kombinationen av atgarder. Den svenska arbets
marknads- och lokaliseringspolitiken har i stort sett anda foljt detta
monster. Pa sa satt har vi lyckats kombinera omfattande arbetsloshet
i den egentliga glesbygden med en satsning pa smaorter som pa langre
sikt skapar nya avvecklingsproblem i storre skala.

Regionalpolitiska medel pa kort sikt
Det regionalpolitiska stodet ar idag fordelat pa fyra olika stod

former med foljande schablonandelar
1. Kommunala skatteutjamningsbidrag 58 procent
2. Lokaliseringsstod 36 "
3. Utbildningsstod 5 "
4. Sysselsattningsstod 1 "

I tablan bortses fran de arbetsmarknadspolitiska medlen. Andelarna
har beraknats med hjiilp av Ds-In 1972:14.
De~ helt dominerande anclelen av stoaet gar till kapitalsubsidiering

av enskild verksamhet, trots att bade teoretiska argument1
), ekono

metriska undersokningar2
) och statistiken over dold och oppen arbets

loshet3
) talar for sysselsattningsstod.

Den mest angelagna reform,en pa kort sikt ar forskjutning av tyngd
punkten i stodet till sysselsiitt,ningsstod. Detta bOT utga i alIa de regio
ner, dar andelen sysselsatta i den vuxna befolkningen understiger det
som efterstriivas i ett nationellt perspektiv.

Sysselsattningsstod ar en logisk nodvandighet sa lange som vi till
lampar solidarisk lonepolitik. Den samhallsekonomiska rimligheten
framgar dock bast av en norsk studie som visat att arbetskraftssubsi
diering har mellan omkring 5 ggr sa hog samhallelig effektivitet som

1) Lindbeck, A, Lokaliseringspolitiken, Skandinaviska Bankens Kvartalsskrift 1964:2.
2) Lindt T.
3) AKU, 1960-1972, SCB, S1\1 Serle Am.
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kapitalsubsidier, samtidigt som betydligt storre andel av realinkomst-
forstarkningen tillfaller arbetskraften. ,

Ett utvidgat sysselsattningsstod bor inte forbehallas nagra speeiella
naringsgrenar. I prineip bor varje regional subsidie vara generellt
verkande inom sin regiongrupp sa att forvaxling av regional- oeh
naringspolitiska mal undvikes. Internationellt har vi manga flagranta
exempel pa merkantilistisk politik som utveeklats inom regionalpoliti
kens ram. Det brittiska stodet till varvsindustrin oeh kolindustrin,
USA:8 stod till forsvarsindustrin oeh flera landers subsidier till
skogsindustrin oeh dell svenska prioriteringen av industriinvesteringar
innanfor lokaliseringsstodets ram ar fall som belyser risken for for
vaxling av regional- oeh naringspolitiska stravanden.

Den naringspolitiska ensidigheten i lokaliseringsstodet kan latt be
lysas med nedanstaende tabla.

31 proeent

pa niiringsgrenar underTabla 8. Lokaliseringsstodets fordelning
perioden 1965-1971

Metall- oeh verkstadsindustri
Massa-, pappers- oeh pappersvaruindustri
samt grafisk industri
Tra- oeh mobelindustri
Kemisk industri
Livsmedels- oeh dryekesvaruindustri
Ovrig industri oeh tjanster

Summa

25
22

8
5
9

100

"
"
"
"
"
"

lett langsiktigt, nationellt perspektiv domineras efterfragetillvaxten
av servieesektorerna, som i praktiken helt undantagits fran lokalise
ringsstod.

Den moderna tillvaxtteorin ger de starkaste argumenten mot lang
siktig prioritering av enskilda sektorer.

Antag att produktionen i olika sektorer ([xi ] == x) antingen gar

till omedelbar anvandning i enlighet med fasta samband (dvs Ax,
aar A == [a ij ]) eller till investeringar, vilka ocksa sker i enlighet

med fasta samband (dvs Bx, dar B = [b ij] och dar B = TA med T

som en diagonalmatris med uppgifter om produkters varaktighet).
lnget hindrar att analysen genomfors med flera regioner som handlar
med varandra. Tillvaxten regleras da av foljande ekvationssystem:

x=Ax+ Bx.
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Hushallen utgor en endog,en sektor och dess konsumtionsefterfragan
ges av hushallens kolonnvektor av fasta koefficienter. Vi ansatter

~==A som losning pa ekvationssystemet, dvs: x == Ax + ABx eller
x
[(I-A) - AB]x == O.

Det kan visas att detta ekvationssystem har en tillvaxttakt som los
ning ( Amax ), som har egenskapen att bade vara maximal och ge en
sektorstruktur som ar ekonomiskt rimlig (dvs alla (x i Ix j ) >0. Alla

andra losningar innebar langsiktig orimlighet i sektorutvecklingen
(dvs vissa (x i Ix j) < 0).

Teoremet kan illustreras grafiskt.

Sektor i
(service)

,J

Xi *
(X-) svarande mot AmaxI

b lokaliseringspolitikens
inverkan

QK..- -.:... ...

Sektor j
(industri)

(x i Ix j ) * anger den Iangsiktigt mojliga och opitimala relationen mel·

Ian de tva sektorerna. I utgangslaget antas produktionen i regionen ligga
vid relationen (x i Ix j ) o. Om sektor j ar en av de prioriterade i

foregaende tabla ar det riktigt att ge det sektorprioriterande stodet
en tid, till dess att sektorrelationen blivit lika med (x i Ix j ) *. Till-

lampas stodet konsekvent sa att sektor j standigt prioriteras blir en
overutveckling av sektorn oundviklig.
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Jamviktspunkten q i figuren har den obehagliga egenskapen att en
fortsatt rorelse utmed pilen aqb ger snabbare tillvaxttakt pa kort sikt
an en rorelse utefter den langsiktigt optimala sektorrelationen (som
anges av Oq (x i Ix j ) *. Det ar diirfor frestande for lokaliserings-

politiska organ som AMS med "brandkarsfunktion" att av kortsiktiga
skal satsa pa overutveckling av vissa naringar.

Vissa regioner har betydande fordelar i atkomlighet i kommunika
tionsnatet. Bade foretag och hushall i dessa regioner far harigenom
ekonomiska fordelar som inte har nagot att gora med deras eget hand
lande. Det finns salunda inga allokeringspolitiska skal att genom trans
port- och lokaliseringspolitiken gynna dessa regioner mera an andra.
En lagesbeskattning efter atkomlighet i det nationella kommunikations
systemet ar darfor bade fordelnings- och allokeringspolitiskt rimlig.

En del av kommunikationsfordelarna ar konsekvenser av transport
oeh lokaliseringsmonstrets uppbyggnad oeh later sig inte neutraliseras
ens pa Inycket lang sikt. Till viss del har dessa skillnader i kOmlTIUni
kationslage blivit onodigt stora genom att kommunikationstaxorna
ligger langt llogre an vad som ar motiverat enligt den valfardsekono
miska prineipen om taxesattning efter marginalkostnader. Dessa avvi
keIser blir med nodvandighet sarskilt stora i glesbygden. En overgang
till generell marginalkostnadsprissattning pa kommunikationssystemet
ar darfor ytterst angelagen och borde atminstone provas experimentellt
pa busse, tag- och flyglinjer i det inre stodomradet.

Regionalpolitiska atgarder pa lang sikt
I forklaringen av de regionala skillnaderna i produktivitet oeh

lonsamhet spelas huvudrollen av omsesidiga heroenden mellan olika
ekonomiska sektorer och regionala skillnader i atkomlighet i kommu
nikationssystemet. En samordnad lokaliserings- oeh kommunikations
politik ar darfor forutsattningen for langsiktigt hallbara regionala
bosattnings- oeh produktionsmonster.

Den svenska regionalpolitiken, som den bedrivs i inrikesdeparte
mentet oeh den kommunikationspolitik, som bedrivs i kommunika
tionsdepartementet, ar slaende exempel pa hur detta problem kringgas
i konventionell planering.

Vid planeringen av ett framtida vagnat utgar kommunikations
planeraren ofta fran trendframskrivningar av den ekonomiska aktivi
tetens rumsliga fordelning och beraknar - ibland med avancerad
metodik - ett basta kommunikationsnat. Investeringsplaneringen blir
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darefter framst en fraga om det basta sattet att forandra det befint
liga natet sa att det sa nara som mojligt anpassas till det basta natet.
Planeringstekniken kan sammanfattas som i figur 1.
Figur 1.

Prognos over lokaliseringsmonster

Berakning av basta kommunikationsnat

!
Kommunikationsinvesteringar

Ytterst sallan beaktas kommunikationsinvesteringamas betydelse
for omflyttningen av aktiviteter mellan blika delar av natet.

Lokaliseringsplaneringen genomfors i allmanhet pa sa satt att det
framtida kommunikationsnatet betraktas som givet medan ett stort
arbete laggs ned pa att undersoka ett basta lokaliseringsmonster for
det pa forhand bestamda kommunikationsnatet. Skulle det framtida
natet vara vasentligt skilt fran det nuvarande andras lokaliserings
monstret genom beraknade forskjutningar i det geografiska investe
ringsmonstret oeh genom omflyttningar av befolkning oeh arbetskraft.
Planeringsprineipen kan illustreras som i figur 2.

Figur 2.

Forutbestamt kommunikationsnat

!
Basta lokaliseringsmonster

Regional investe
ringsfordelning

! !
Regional om
flyttning

Orimligheten blir uppenbar om de tva figurerna plaeeras vid var
andra. Den enas fasta utgangspunkt blir da den andras planerings
resultat. En viss aterverkan mellan de bada planema kan naturligtvis
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uppsta, om de laggs fram vid alternerande tidsperioder. Det ar ernel
lertid helt ovisst om en sadan plansekvens leder fram till bra slut
resultat. Det racker inte att infora ett samradsforfarande. Lokalise
ringsmonster oeh transportsystem iir numera sa starkt beroende av
varandra att de maste vara helt samordnade delar av s-amma plane
ringsproeess.

Det ekonomisk-statistiska materialet over regionala inkomst- oeh
produktivitetsskillnader visar tamligen entydigt att de stora effektivi
tetsvinsterna uppnas forst nar regionemas storlek blir myeket bety
dande. For Sveriges del ligger gransen sa hogt att den ar oaeceptabel
som utgangspunkt for regionalpolitiken. I sa fall yore hogst en region
i Norrland en langsiktigt mojlig losning.

Det galler darfor att genom noggranna undersokningar av tekniska
beroenden mellan olika verksamhetsformer uppratta investeringsstra
tegier for regionala utveeklingsbloek. Amerikanska oeh hollandska
lonsamhetsundersokningar visar att ett noggrant urval av investerings-
grupperade objekt i form av regionala utveeklingsbloek ger goda moj
ligheter att fa storstadsfordelar redan vid regionstorlekar som iir
uppnaeliga i tre eller fyra regioner i Norrland.

Sammanfattning
Regionalpolitikens medel kan ha sin huvudsakliga verkan pa kort

eller pa lang sikt. Innanfor den kortsiktiga regionalpolitikens ram
kriivs i forsta hand ett generellt verkande s-ysselsattningsstod for de
regioner som har en lag andel sysselsatta i sin vuxna befolkning.
Vissa regioner har ett overlagset lage i kommunikationssystemet. De
ekonomiska fordelar for hushall oeh foretag som blir en foljd i dessa
regioner kan latt neutraliseras av en avgift efter lage i det nationella
kommunikationssystemet.

Viss del av transportdiskrimineringen av vissa regioner har sin
grund i taxor som inte avpassats. efter de myeket laga rorliga kostna
derna. En stor £orbattring kan i dessa fall uppnas genom overgang
till samhallsekonomiskt rimligare taxesattning efter rorliga kostna
der.

I den langsiktigt verkande regionalpolitiken maste kommunikations
oeh lokaliseringshesluten samordnas for att bosattningen oeh produk
tionen skall fa en onskvard oeh stabil regional stmktur. I dag forekom
mer inte nagon planmassig samordning av den langsiktiga planeringen
inom kommunikations- oeh inrikesdepartementen.

Det statistiska inkomst- oeh produktionsmaterialet visar en sprangvis
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okning av produktivitet och lonsamhet vid mycket stora befolknings
koneentrationer. Sadan befolkningskoneentration kan inte aecepteras
i den langsiktiga svenska regionalpolitiken.

Det ar darfor nodvandigt att undersoka de teknologiska mojlig
heterna att genom en samordnad investeringspolitik som beaktar alIa
omsesidiga beroenden mellan offentlig service, privat service och
varuproduktion uppna ett antal regionala "utvecklingsbloek", som
med mindre befolkningskoneentration kan ge storstadens produktions
fordelar.

-j-

Ordforanden: Professor Andersson borjade med att namna att han
ville andra pa rubriken till sitt anforande. Han ville utelamna frage
tecknet och satta till ett utropstecken: "Vi behover en ny regional
politik!" Professor Andersson gay en utforlig motivering oeh vi taekar
for ett intressant och informativt artforande, rikt pa synpunkter.

Efter detta skall diskussionen borja och jag har fyra talare anmalda.
Vi skulle garna se att talarna begransade sina anforanden till runt om
tio minuter. Som forste talare har jag docent Yngve Aberg fran lUI.

-j-

Docent Yngve Aberg: I sitt anforande namnde Ake Andersson att det
for industrins del har i landet foreligger vissa regionala produktivitetsskillna
der. Detta prohlem har jag undersokt narmare. Det visar sig darvid att
produktiviteten, dvs foradlingsvardet per sysselsatt, ar hogre i folkrika omra
den an i gleshygderna. Sa ar faBet inte hlott for industrin i dess helhet utan
i allmanhet aven for de olika hranscherna inom industrin. Detta tyder pa att
de regionala produktivitetsskillnaderna inte enhart heror pa produktionsinrikt
ningen eller pa prissattningen i de olika regionerna. Andra faktorer maste
alltsa foreligga som gor att produktiviteten skilj er sig regionerna emellan.

Mangden realkapital per sysselsatt kan antas utgora en dylik faktor och lika
sa foretagsstorleken. Samhandet mellan dessa hada faktorer och produktivi
teten har saledes med hjiilp av regressionsteknik heraknats utifran tvarsnitts
data med ett antal regioner som ohservationsenheter. I princip har darvid
hansyn tagits till olikheterna mellan regionerna ifraga om kapitalets tekniska
kvalitet och dess utnyttj andegrad. Med utgangspunkt fran dessa heriikningar
har sedan produktiviteten i de olika regionerna korrigerats for inflytandet
fran de hada faktorerna. Det visar sig da att olikheterna i produktiviteten
mellan regionerna visserligen reduceras, men att alltj amt hetydande olik
heter aterstar. Produktiviteten ar med andra ord fortfarande efter korrige
ringen for kapitalintensiteten och foretagsstorleken hogre i storstadsregionerna
an i de mera gleshefolkade omradena.
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Detta innebar att det fran foretagets synpunkt forekommer visss. externa
faktorer, som verkar positivt pa produktiviteten och som ar korrelerade med
hefolkningstatheten. For att ytterligare undersoka dessa agglomerativa effekter
har regressionstekniska herakningar aven utforts med hefolkningstatheten som
forklaringsvariabel vid sidan av kapitalintensiteten och foretagsstorleken. Dar
vid visade det sig att hefolkningstatheten har ett sj alvstandigt forklaringsvarde
med avseende pa produktiviteten. 'Enligt dessa berakningar okar s~nedes pro
duktiviteten med folkmangden under i ovrigt oforandrade forhallanden vid
overgangen fran en region till en annan. Detta betyder att produktivitetsskill
naderna mellan regionerna reduceras ytterligare nar korrigering gors aven
for regionernas folkmangd. Vid denna korrigering utj amnas emellertid pro
duktiviteten mellan regionerna inte helt, utan storstadsregionerna uppvisar
fortfarande ett visst produktivitetsforsteg.

De har angivna herakningarna har jag utfort saval for hela industrin (exklu
sive gruvor) som for vissa utvalda industribranscher. Resultaten betraffande
agglomerationseffekterna visar sig dock vara ungefar desamma oavsett vilken
aggregationsniva som valjs. Vidare har berakningarna utforts for tre olika
ar, namligen 1965, 1967 oeh 1968. En enhetlig bild av agglomerationseffekterna
har emellertid aven med avseende pa dessa olika ar erhallits, detta trots att de
utvalda aren fran konjunktursynpunkt skiljer sig fran varandra.

Ordforanden: Vi tackar docent Aberg for detta och ber att fa overlamna
ordet till pol mag Jan Broms.

Pol mag Jan Broms: Jag tanker ta upp nagra av de problem som har att
gora med gynnande av enskilda foretag. Det ar kanske inte den viktigaste for
men av regionalpolitik, men det ar definitivt den mest spekulara delen av den
politik som bedrivs. Det jag skall saga kan inordnas under ett begrepp fran
statskunskapen, som av nagon anledning kornmit att kallas inkrementalism.
Tanken ar hade gammal oeh valkand: I den man enskilda beslutsenheter pa
verkar varandras situation men agerar som om de yore oberoende kan man
generera en utvecklingsproeess som hogst avsevart skiljer sig fran vad som
skulle bli fallet om man handlade gemensamt oeh for ett gemensamt intresse.
Ake Andersson gay ett exempel pa vad det ar fraga om i den samordning
- eller brist pa samordning - som finns mellan trafikpolitik och regional
politik. Kapprustningen oeh oligopolmarknaderna ar viiI de mest viilkiinda
exemplen pa hur ett inbordes beroende av detta slag kan skapa en utveckling
som ingen av de agerande viU ha. Ordforanden kanner igen problemen och
de komplikationer som uppstar vid etableringen av butiker inom en begransad
marknad. Det ar min uppfattning atl den ekonomiska'verkligheten doljer en
mangd proeesser, som man efter Boulding skulle kunna kalla for perverterad
inkrementalism.

Ett exempel fran regionalpolitiken kan visa vad det ar fraga om: Det ar
bekant att kommunerna bedriver en ratt sa intensiv konkurrens om industri
foretag - man raggar industrier. For statens del forsoker man stavja detta
genom att lagstiftningsvagen forbjuda subventioner. Men sHipper man efter
nagot drojer det inte lange forran exempelvis industrimark i kommunerna hara
betingar ett symboliskt pris. Det blir snart praxis att man inte skall ta betalt
for industrimark. Nettoeffekten hlir da att man har en subvention fran skatte
betalarna, som de facto inte har nagon regionalpolitisk effekt darfor att alIa
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ger samma suhventioner. Det ar darfor inte utan logik att gora AMS till den
institution som skall ombesorj a alIt i vart land.

A andra sidan kan antagligen heller inte AMS gora ansprak pa att beharska
de proeesser som man satter igang. Det ar i praktiken myeket svart att over
hlieka de effekter det ar fraga om. Ett enkelt exempel pa de aterverkningar,
80m uppkommer i ett system nar man vidtar en atgard, kan vara planerna for
ett par ar sedan pa att starta en statlig skidfahrik. En ganska saker utgangs
punkt nar man viII analysera effekterna av en ny skidfabrik ar att den knappast
okar skidakandet i landet.

Visserligen kan- kanske de etablerade foretagen, i Edsbyn t ex, i viss utstraek.
Ding minska problemen genom okad export. Men det ar langtifran sakert. Om
:staten byggt en skidfahrik skulle effekterna i Edsbyn med storsta sannolikhet
hli Higre sysselsattning, lagre kapaeitetsutnyttj ande, lagre vinster, langsammare
tillvaxt osv. Det har ar naturligtvis en generell effekt av okad konkurrens, men
jag tror linda att man bor gora sig speeiell moda med att forsoka analysera de
indirekta effekterna nar man vidtar selektiva atgarder av sadant har slag. Man
hor oeksa forsoka hedoma, aven om det ar svart, i vad man en bruttoinvestering
()eh okad produktion oeh sysselsattning pa ett stalle i ekonomin verkligen oeksa
ar en nettoinvestering oeh inte bara kapitalforstoring, minskad produktion oeh
sysselsattning DagOn annanstans. Det kan i stor utstr~ekning vara sa att man
bara okar kapitalets omloppshastighet.

Problem av det har slaget kan man hitta pa en rad omraden dar det ar
meningsfullt att definiera ett slutet system. Regionalpolitiken har ju med emfas
lart oss inse att det har landet bara har atta milj oner invanare. Det uppfattas
sakert 80m ehoekerande av manga nar det helt plotsIigt sags att ett av de tva
ursprungliga huvudskalen till regionalpolitiken - storstaden Stoekholms snabba
tillvaxt - inte langre ar giltigt. Men aven om det ar ehoekerande ar det en
logisk foljd just av att man arbetar inom ett slutet system att det blir kompIi
kationer av det har slaget.

Jag tror att man i den praktiska politiken soker undvika problem av det
har slaget genom att koneentrera insatserna till omraden dar aterverkningar
inte marks sa myeket. Anledningen till att staten inte byggde en skidfabrik
var hI a att man myeket handgripligt blev pa det klara med de har indirekta
aterverkningarna. Skidtillverkning ar en oligopolistisk marknad med ett begran
sat antal tillverkare. Konsumtionsvaror av detta slag kraver ofta att foretagen
som bygger upp ett markesnamn far en kvalitetsstampel pa sina produkter osv.
Pa sadana marknader ar det oeksa uppenhart vern elIer vilka som hlir berorda
i den man man etahlerar en ny fabrik oeh installerar en konkurrent. Det ger
ett motstand som gor det klokt av lokaliseringspolitikens administratorer att
soka undvika de har marknaderna. A andra sidan kan det myeket val vara
sa att Norrland for att utveeklas pa lang sikt behover satsa just pa produkter
med hog grad av unikhet, produktdifferentiering oeh myeket annat.

Men problemet med oligopol i lokaliseringspolitiska sammanhang ar att
marknader inte skulle vara oligopolistiska om det var Ia,tt att etablera sig.
I stallet hlir det Iatt en drift mot det enkla i Iokaliseringspolitiken. Man satsar
pa spanskivor i stallet for mera avaneerad produktion, oeh det av en rad skal.
Dels for att det ar administratorer som skall fatta heslut oeh som sj alva gor ett
visst risktagande. Jag forestaller mig att AMS vid det har laget vet allt om



98 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRADE DEN 4 OKTOBER 1972

hur man ger en kommun med sysselsattningsbekymmer en spanskivefabrik.
Kalkylsituationen ar enkel, marknaden finns osv. SpecieUt detta senare att
marknaden finns, och att det finns mer eUer mindre exakta prisnoteringar
att utga fran, tror jag ar viktigt. Man dras garna till marknader som liknar
vad som i larobockerna kallas perfekt konkurrens. Nar efterfragan ar starkt
elastisk kan man alltid salja, bara priset ar det ratta. De har marknaderna
har for administratorerna ocksa den fordelen att - som det ocksa star i laro
bockerna - inget enskilt beslut paverkar nagon annan enskild foretagare sa att
han marker det. Det innebar att man kan starta en spanskivefabrik utan att
man far en uppvaktning pa AMS av arga foretagare efter varje enskilt etable
ringsbeslut, vilket inte ar minst viktigt nar man hedriver en administrativ
politik av det har slaget. Uppvaknandet och protesterna kommer forst nar
man upptacker att en hel hransch fatt en betydande overkapacitet. Samtidigt
forestaller vi oss som ekonomer ofta att ett hogIoneIand som Sverige
skaII satsa pa annat an de har s k perfekta marknaderna med homogena
produkter och enkel standardtillverkning dar man vet hur produkterna ser ut
fran borj an.

Jag viII slutligen ta upp nagot om foretagsstodets storlek. Som jag ser det
maste en lokaliseringspolitik av det har slaget vara en halansgang mellan tva
olika former av misslyckanden. Man kan missIyckas genom att subventionerna
ar sa snalt tilltagna att de inte ger nagon effekt. Vad som hander ar bara
att man subventionerar investeringar som under alIa omstandigheter skulle ha
gj orts, och att man ger en Iiten extra dusor at investerarna. Den andra ytter
ligheten av misslyckande ar att man gor stodet sa generost och kraftigt att
man lockar fram lycksokare, som inte satsar speciellt mycket av eget kapital,
och som forleds att tanka - "gar det sa gar det". Jag har en kiinsla av att
det forhaller sig pa det nagot paradoxala sattet att man kan fa hagge de har
formerna av misslyckande pa en gang. Det har att gora med det· som ocksa
Ake Andersson var inne pa, namligen vad vi gor ar att gynna sjalva investe
ringen. Det lokaliseringsstod som hittills har utgatt har, om det slas ut som
ett driftsbidrag pa en langre period, varit forhBJlandevis litet.

Utslaget pa tio ar kan subventionen i normalfallet inte hetyda mer an
ungefar tva procent pa saluvardet. Lokaliseringspolitiken kan darigenom
knappast sagas ha resulterat i nagra storre snedvridningar i prissystemet. Men
situationen blir en annan i den man Iokaliseringsproj ekten ar chanstagningar.
Det finns j u alltid en mangd moj ligheter att om ett projekt ser ut att miss
lyckas plocka pengar ur foretag. Det gor att den begransade insats foretagarna
sj alva satt i foretaget egentligen aldrig behover komma i farozonen. Jag tar upp
det har inte darfor att jag tror att missbruk varit sarskilt vanliga utan darfor att
jag har en kansla av att man, till skillnad fran den tidigare lokaliseringspoliti
ken, har gatt upp alldeles for langt i subventionerna i och med Algot-stodet.
Algots kan vara ett aldrig sa lampligt lokaliseringsforetag - men sa mycket
som staten nu tillskj uter skall man anda inte behova betala. Jag ser alltsa en
ratt sa stark anledning att reagera nar man ger ett stod till ett enskilt konfek.
tionsforetag som ar lika stort som tre ars sammanlagda nettovinster i hela
konfektionsindustrin med narmare 30 000 anstallda. Det ar ingen rim och
reson i siffrornas storleksordning. Subventionen motsvarar ungefar tva ars
driftskostnad nar verksamheten om nagra ar ar fullt utbyggd. Vad menas
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da exempelvis med pastaendet om att det ar fraga om en satsning pa 140 mil
joner? Hur mater man overhuvud taget "satsningar" i ett foretag som startar
successivt under fem ar och far en mycket betydande del av driftskostnaderna
betalda? Rimligtvis bor en sadan subventionerad verksamhet generera over
skott som gar det moj ligt att finansiera en betydande del av expansionen och
som gor att det kapital foretaget sj alvt behover tilIskj uta, blir valdigt litet.
Under alIa omstandigheter star stodets storlek i detta fall i kraftig kontrast
mot den mera forsiktiga politik som har bedrivits under de tidigare aren.

En sista tanke: I den man man gar vidare pa den har vagen och laborerar
med stad av den storleksordning det har ar fraga om, drojer det inte lange
forran vi har ytterligare en form av perverterad inkrementalism. Det kommer
da inte att garas speciellt manga industriinvesteringar spontant i det har landet,
utan att de sma forst har varit uppe och pratat med AMS, och de stora har
gatt upp till Gunnar Strang.

Ordforanden: Vi tackar Jan Broms for detta inlagg, och nasta talare ar
licentiat Gosta Guteland.

Licentiat Gosta Guteland: Herr ordforande! Nar jag sag amnet for kvallens
diskussion - Behovet av en ny regionalpolitik - satte jag upp tre punkter som
jag trodde att inledarna skulle ta upp. Den forsta gaIlde fragan om den
arbetsmarknadspolitiska profilen pa regionalpolitiken horde tonas ned, och
om det i sa fall var det som var det nya i en ny regionalpolitik? Skall vi i stallet
satsa pa en regionalpolitik med en socialpolitisk inriktning, eller en industri
politisk inriktning eller en ny trafikpolitisk inriktning, eller kanske en utbild
ningspolitisk inriktning? Tydligen har Ake Andersson helt satsat pa den
trafikpolitiska linj en. Det yore darfor intressant att veta nagot om hur han
ser pa alIa de ovriga tangeringspunkterna som regionalpolitiken har.

En andra punkt som jag trodde att Ake Andersson skulle ta upp var om
vi i framtiden helt enkelt skall ta bort namnet "regionalpolitik" och i stallet
satsa pa nagonting som kan kallas "centralortspolitik" eHer nagot annat som
stammer overens med det engelska begreppet "urban system policy". Det ar
da narmast en politik som bygger pa ortsklassificering som jag har i tankarna.
Den tredje punkten gallde inriktningen for det regionalpolitiska stodet, alltsa
ntformningen av regionalpolitiken.

Dessa tre punkter trodde jag skulle tas upp, och man kan nn konstatera att
atminstone en del av den forsta ar berord, likaledes delar av den tredje,
men inte den andra. Detta ar nagot forvanande med tanke pa den ganska inten
~iva diskussion som vi haft i Sverige under senaste aret betraffande ortsklassi
ficeringen. Jag sknlle darfor vilj a uppehalla mig nagra ogonblick vid orts
klassificeringen.

Man kan val havda att Sverig,e har kommit langre an de fIesta andra lander
betraffande overenskommelser om urvalet av de orter och kommuncentra
som vi i framtiden ar beredda att satsa pa. Behovet av att forandra ortsstruk.
turen ar kanske ocksa storre i Sverige an i andra jamforbara lander. Om
man jamfor med ovriga EFTA·lander - det pagar for narvarande en studie
pa detta omrade inom EFTA:s ram - kan man konstatera att Sverige har
relativt fa medelstora orter. For Sveriges vidkommande kan man saga att
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medelstora orter i det avseendet ligger i storleksklassen 50--100 000 ·invanare
eHer kanske upp tom 150 000 invanare - dvs i en Uigre storleksklass an
Norrkoping. I t ex Storbritannien ligger den medelstora orten i en hogre
storleksklass. Jag tror att det ar relevant att gora vissa jamforelser just mellan
de medelstora orternas andel av den totala befolkningen. Den har ortsklassen
har for narvarande en ganska hog tillvaxttakt, matt i befolkningstermer. Den
fraga man skulIe kunna stalla sig har ar om vi skall stimulera tillvaxten ytter
ligare, och i sa fall, vilka medel skall da anvandas? Kan vi om vi satsar pa
medelstora orter fa en battre regionalinkomstfordelning? Ake Andersson visar
ju att det egentligen forhiHler sig sa att vi har en hog niva for den storsta
staden och sedan ett ganska kraftigt fall ner till de nast storsta och de medel
stora staderna.

Man kan mot har angiven hakgrund fraga sig om vi i Sverige pa aHvar
skall horj a fora en regionalpolitik~ som galler hela landet eHer om vi skaII ha
kvar den gamla regionalpolitiken, som innebar satsning pa stodomraden? Om
vi har kvar en sadan satsning, och det ar val anda fortfarande valdigt mycket
som talar for det - se t e,x pa skillnader i andelen jordbrukare i olika delar
av landet eHer pa arbetsloshetens fordelning - sa tror jag att vi ar tvungna
att gora en prioritering mellan de medelstora stader som vi skall satsa pa.
Den prioriteringen, som framst galler meHan Dledelstora stader i och utanfor
stodomradet, maste bli vagledande nar vi diskuterar utlokalisering av statlig
verksamhet eHer nar vi viII prova nya former for regionalpolitiskt stod. - Jag
skall aterkomma till de nya formerna senare. - Jag vin dock garna forst
saga nagot om lokaliseringsstodets utfall. Darom hade ju Broms atskilligt att
framfora. For min del tycker jag nog att det hade varit lampligt att titta
lite noggrannare pa fordelningen av det hittillsvarande stodet, och kanske ocksa
pa ERU:s nyligen publicerade redovisning av effekterna av stodet, i stallet
for att enbart uppehalla sig vid ett enskilt fall.

Av ERU:s studier kan man konstatera att det fortfarande endast ar tva
procent av landets tillverkningsforetag, som har fatt regionalpolitiskt stod
i form av Ian och bidrag och att dessa foretag sysselsatter ungefar sj u procent
av antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Det iir alltsa fortfarande
mycket sma summor som det ar fraga om.

I de nordligaste lanen - alltsa i Vasterbotten och Norrbotten - arbetar
omkring 40 procent av de anstallda i stodforetag, och i ovriga skogsHin omkring
28 procent. Dar ar det salunda en betydligt hogre andel. Av tillverknings
foretagen i skogsHinen utgor stodforetagen ungefar 10-12 procent. Man kan
konstatera att stodforetagen tillhor de expansiva foretagen inom skogslanen
och att de tillhorde denna grupp redan innan de fick stod. Detta kan tolkas
bade positivt och negativt. Positivt i den bemarkelsen att man knappast har
gjort sa stora felsatsningar. Man har inte satsat pa lycksokare - man har satsat
pa de foretag som visat sig vara duktiga redan tidigare. Ett negativt drag ar
val att vi hade fatt en betydande sysselsattningsokning i de har foretagen
aven om de inte hade erhaHit Ian och bidrag. Dessa foretag har sedan 1963
akat sin sysselsattning med omkring 50 procent. Det ar troligt att sysselsatt
ningsokningen, raknat fran 1963, lag under 50 procent nar de fick stodet.
Den sysselsattningsokning, som direkt kan harledas som ett resultat av
stodet, torde val ligga pa omkring 20 procent, om man raknar pa det viset.
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Gar man efter den planerade sysselsattningsokningen, som ju ar omkring
20 000 personer, har val ungefar tre fj ardedelar realiserats.

Detta skulle jag vilja anfora som motargument mot att vi idag borjar narma
oss ett lage dar vi i stort sett ger alla foretag i landet nagon form av regional
politiskt stod, eller i vilket vi har genomfort stora felaktiga satsningar. Dar
emot tror jag att det verkligen kan diskuteras om vi skall fortsatta med att
framst satsa pa ett stod som hestar av kapitalsubventioner, vilket vi hittills
har gj ort, aven om vi aven har infort sysselsattningsstod. Likasa kan det
diskuteras om vi skall fortsatta med att enbart satsa pa industri och industri
liknande verksamhet. Det finns mycket som talar for att vi borde ga over till
att satsa pa olika omraden inom serviceverksamheterna. Jag tanker da pa
expansionen for storstadernas uppdragsverksamhet och liknande verksamheter.
Dessa maste j u rimligtvis uppvisa atskilliga lokaliseringsbara drag. Natur
ligtvis kommer en del av dessa foretag, oavsett hur stora subventionerna an
ar, att finna det mest fordelaktigt att vara kvar i storstaderna. Men det ar
ocksa troligt att en hel del befinner sig pa marginalen, och att ett led i en
dampning av storstadernas tillvaxt kan vara att satsa pa just dessa foretag,
eIler i vilket fall ta en del av okningen inom den har sektorn till norrlands
lanen, och inte, som hittills) lata den helt tillfalla storstaderna.

Ord/oranden: Vi tackar Gosta Guteland for hans inlagg med intressanta
upplysningar om de regionalpolitiska satsningarna och inriktningen, och inte
minst den sista upplysningen om differentieringen, som ur manga synpunkter
kan vara intressant.

Givetvis har jag for avsikt att sa smaningom tilldela Ake Andersson ordet,
dels for att han sasom inledare ocksa skaIl fa sista ordet, dels sasom utmanad
eller uppmanad att svara. Men innan sa sker vill jag hora om det ar nagon
annan som vill berika denna diskussion? Varsagod, professor Dahmen.

Professor Erik Dahmen: Jag hoppas att jag inte ar den ende som behover
ett litet fortydligande pa en punkt som Ake Andersson och Yngve Aberg uppe
holl sig vida Ake Andersson talade om produktivitetsskillnader och menade
dil tydligen skillnader i arbetsproduktiviteten och Aberg gick sedan vidare
och forklarade som statistiker vad denna skillnad i arbetsproduktiviteten be
rodde pa. Den berodde bl a pa olika kapitalintensitet och olika foretagsstorlek.
Men det som konfunderar mig ar, att Ake Andersson forst talade om produk
tivitet och sedan plotsligt vaxlade over till att tala om rantabilitet - precis
som om de yore synonyma begrepp. Det kan de ju inte vara. Men har Ake
Andersson i bakfickan argument for att ocksa rantabiliteten ar storre i stora
tatortsregioner? Da hor vi fa reda pa detta sa att inte folk tror att produktivitet
och rantabilitet ar samma sak och drar forhastade slutsatser av det. .

Lat oss anta att Ake Andersson kan visa siffror pa eIler gora det sannolikt
att ocksa rantabiliteten ar storre. DB. ar det ju anda sa att det ar fraga om fore
tagsekonomisk rantabilitet och inte garna kan vara nagonting annat. Nasta
fraga blir da: Ar det Himpligt att ge en bild av olikheter i foretagsekonomisk
rantabilitet nar det kan finnas flera andra kriterier for var industrin ligger
bast? Det kan ju finnas samhaIleliga valfardskriterier. Tanken kommer ju latt
in pa det nar det talas om externa effekter. Har namndes nu om positiva externa
effekter, men jag tror inte det namndes nagonting om negativa externa effekter
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av en stor tatorts agglomeration. Skulle det nu vara sa att foretagen ~ar hogre
rantabilitet foretagsekonomiskt sett i de stora regionerna oeh i Storstoekholm
ar ju darmed inte sagt att det ar bra fran samhallelig valfardssynpunkt. Det
heror ju pa vad man har for valfardskriterier, dvs pa vad man kommer till
for resultat, nar man inkluderar aven miljofaktorer oeh andra avigsidor
av en stor tatorts agglomeration.

Ordforanden: Vi taekar Erik Dahmen for detta inlagg.

Civilekonom Ingemar DaIgard: Jag ar lansrad oeh chef for planeringsavdel
ningen vid Hinsstyrelsen i Vmea oeh jag skulle viIj a ta upp ett par fragor som
har herorts i debatten.

Lat mig for det forsta verkligen stryka under vad Ake Andersson sade i sitt
inledande anforande om bristen pa kommunikation mellan a ena sidan den
statliga trafikpolitiken oeh a andra sidan den statliga regionalpolitiken. Detta
ar ju i oeh for sig ingen ny observation, men det ar utomordentligt taeknamligt
varje gang detta understryks oeh ytterligare motiveras. Vi befinner oss ju just
nu i nagot av ett vakuum nar det galler den regionalpolitiska debatten sa till
vida att en proposition om den framtida regionalpolitiken kommer att laggas
fram inom en manad. Denna proposition maste naturligtvis redan till stor
del vara skriven, men vi vet annu inte vad den kan innehalla. Vad vi daremot
vet ar ju att kommunikationsdepartementet har startat nagonting som heter
regional trafikplanering. Det ar ett arbete som skall straeka sig fram atminstone
till oeh med 1974, oeh dar foljaktligen inga resultat av detta arhete pa nagot
satt matas in i den tarnligen betydelsefulla regionalpolitiska proposition som
ligger nu. Detta ar ju ytterligare en illustration till vad Ake Andersson har
anfort.

Nu galler det de regionalpolitiska medlen. Inom parentes sagt viII jag gora
det inpasset har att jag tyekte Ake Anderssons anforande kanske var nagot
tunt i diskussionen av de regionalpolitiska malen. Man kan ju diskutera dem
betydligt utforligare an utifran fordelningspolitisk synpunkt, vilket jag tyekte
var den storsta delen av vad han tog upp hare Man har ju fragan om t ex
utveeklingsformagan inom en regional industrimiljo, oeh aven om en regional
industrikultur oeh dylikt. Det skulle ha varit intressant att hora Ake Andersson
diskutera detta nagot oeksa, men jag forstar att tiden var begransad.

Emellertid, nar det galler medlen forordade Ake Andersson generella medel
snarare an atgarder som inriktar sig pa enskilda foretag vart for sig. Jag skulle
vilja trycka pa samma sak utifran en annan utgangspunkt, namligen den att det
ar utomordentligt svart - for att inte saga omojligt - att pa ett intelligent
satt administrera exempelvis ett lokaliseringsstod, som inriktar sig pa enskilda
foretag oeh dar bedomning skall goras i varj e sarskilt fall utifran en speeiell
bedomning av varje enskilt foretag, dess planer, dess mojligheter att kunna
salja sina produkter, foretagsledningens skieklighet oeh alIt sadant. Vi som
har med detta att gora ar val alIa lite' grann exempel pa det som professor
Dahmen har uttalat sig om nar det giiller hans unga elever, numera i industri
departementet, oeh deras formaga att skota stora affarer.

(Dahmen: Det var Lindbeck oeh inte jag.)
Dalgard: Forlat, jag ber om ursakt. Na, alright. Ytterligare en egendomlig

het med lokaliseringsstodet i sin nuvarande form ar ju att det ar helt oeh
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hallet inriktat pa investeringar i fysiskt kapital. Det ar ju ocksa sa att fysiskt
kapital ar det som man kan fa pengar for till investeringar pa den normala
kreditmarknaden pa det hela taget under forutsattning att man har en lonsam
och lovande rorelse. Men vad man daremot inte kan fa pengar till genom
vanliga banklan ar investeringar i immateriella tillgangar, alltsa i marknads
utveckling, i produktutveckling osv. Det ar dar det egna kapitalet behovs;
det ar dar det skulle behovas en komplettering med ett riskkapital.

Emellertid tror jag personligen att mycket talar for en overgang till generella
snarare an selektiva medel hare Jag tror dock att detta maste kompletteras med,
vad jag skulle vilja kalla for, strategiska insatser i utvecklingsbeframjande
syfte i olika regioner, dar alltsa staten i samarhete med enskilda industrier till
de regioner dar man best8.mmer sig for att man vill stodja en utveckling,
maste kopa kunnande - bade foretagsledarskicklighet, teknologiskt kunnande
osv. BI a mot den hakgrunden vill jag ocksa opponera mig mot Broms', som
jag tyckte ganska ensidiga kritik av Algotshistorien. Det ar sj alvklart att jag
som vasterbottning har en annan synpunkt pa denna. Men situationen ar
dock den, att vi inom det omrade som har ar berort - i stort sett Skelleftea
omradet - vet att vi utan vidare kan skaka fram ungefar 2 000 kvinnliga
potentiella arbetstagare som, efter en upplarningsperiod, skulle kunna gora en
produktiv insats i industrin. De skulle kunna gora det utan att man behover
investera nastan en krona ytterligare i hostader, gator, skolor, alltsa alla dessa
infrastrukturella investeringar i samhallet som behovs om man har en befolk
ningsexpansion eller -explosion inom ett omrade. Det ar alltsa denna arbets
kraft vars sarkostnad for samhallet ju helt enkelt ar noll, som man viII
utnyttj a. Jag tycker att det kan vara tamligen rimligt att samhaIIet har gor
en stor satsning.

Lat mig sist och avslutningsvis hara lagga tillratta den uppgift som har synts
i pressen att Algots foretags egen satsning skulle vara av ganska hlygsamt
format jiimfort med den statliga satsningen. Det ar den inte. Algots satsning
uppgar i det har sammanhanget till £lera tiotal miljoner kronor.

OrdJoranden: Vi tackar Ingemar Dalgard for detta inHigg. Det var roligt att
har fa hora en rost fran Norrland i de har sammanhangen.

Avdelningschef Vang Bud-Nielsen: Jag heter Rud-Nielsen och ar fran
Danmark, narmare hestamt fran Kopenhamn. Jag her om ursakt for att jag'
tranger mig pa. Det har varit mycket intressant att hora saval Ake Anderssons.
foredrag som dessa mycket intressanta inlagg. Nar jag kom upp har forst
vagade jag inte fraga om jag fick komma med ett inHigg - jag var radd for
att fa nej.

Jag skulle garna vilja komma med ett par ohservationer. Nar jag nu
suttit som ahorare har har jag lagt marke till hur man talar om produktivitet.
Man talar om produktivitet pa kors och pa tvars och det ar en vanvettig show
av skojiga tabeller. Men savitt jag forstar de unga, de langhariga, de med de
avvikande meningarna, ar icke produktiviteten det alIena avgorande. Jag tanker
tala om hur vi i Danmark upptackte de underutvecklade omradena, de som
ar foremal for regionalpolitiken. Vad vi gj orde atskilliga ar efter Sverige
- vi ar alltid 5-10 ar efter Sverige, som vi kopierar efter basta formaga -
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var att da upptackte vi att det var manga regioner som var ganska under
utvecklade aven i vart ganska lilla land. Vi tillsatte en kommitte av sakkunniga
pa hogsta niva - jag var inte med - sa det var fint folk. De overlade i flera
ar, och under tiden framtradde en civilingenjor, som bodde i ett av de yttersta
hornen. Han talade i radio - den dagen var det inte sa mycket TV. Han hade
skrivit en pj as full med galen statistik; den hyggde pa felaktiga forutsattningar
och gay felaktiga resultat men den gay upphov till en debatt - nagot som de
sakkunniga aldrig klarat aVe Och varfor? Jo, darfor att han kunde tala for
saken pa deras vagnar som bodde i detta omrade. Det var inte produktivitet
han talade om - han hade en fabrik, men det var inte avgorande. Det var i
stallet det forhallandet att folket hade det daligt socialt och undervisnings
massigt. De kunde inte telefonera, de hade daliga kommunikationer, de hade
inte lakare. Och dB. sager folk: "Det kan vi forsta, for vi hortskfunda i storsta
derna, vi som deltar i heslutsprocessen, vi anvander hara telefonen och vi kan
klara saken med det. Det ar synd om dem". Sa gick man till riksdagen och
fick en lag, och strax darefter kom de sakkunniga med sitt utlatande, som
hevisade att en lag var nodvandig, men den lagen hade man ju redan. Det
hade inte nagot med produktivitet att go~~ - det hade bara med en social
samhorighets- och ansvarskansla att gora for att manniskor i ett valfards
samhalle inte skulle hli tillhakasatta. Och det ledde foljaktligen till en regional
politik av den traditionella typen, dar man mer eller mindre stodde de sj uka
lagloneindustrierna etc, det ar klart. Man talar inte sa mycket mer hos oss
om produktivitet, man talar mera om nagot som med ett modernt danskt uttryck
kallas for "infrastructure".

Det ar hela det sociala sammanhanget - servicen till folk pa ena eller andra
sattet - som vaxer upp. Foredragshallare nr tre var inne pa fragan om denna
service som vaxer frame Oss emellan sagt - ni far inte fora det vidare - blir
industrin mindre och mindre hetydelsefull fran sysselsattningssynpunkt, och i
gengald kommer vi att leva pa att klippa haret pa varandra och vara anstallda
i offentlig tj anst som amhetsman, i statlig tj anst, liirare eller dylikt. Vi bor
darfor inratta samhallet mer for infrastructure oeh jag tror i och for sig att
man inte skall tala om produktivitet eller rantahilitet. Men jag skall inte ge
svenskarna rad. Jag vantar mera pa att vi i Danmark inom loppet av nagot
ar kan dra nytta av dessa vanvettigt eleganta hetankanden som kommer fran
Sverige.

En sak viII jag dock saga nar man talar om forhattring av trafikforhaIlan
dena. I Danmark har vi ju mycket sma avstand i motsats till Sverige, som ar
myeket stort. Jag hor till de markliga danskar som har akt med tag till
Kiruna, sa jag vet i oeh for sig att det ar langt hade upp oeh ner. Jag var dar
i juli i snovader - det var helt hedarande vitt. Men i Danmark har man de
sma oarna som avfolkas oeh dar ingen viII ho. Kommunstyrelserna ar klara
med att det ar kommunikationsbekymmer man hare Man har darfor allokerat
samhallsresurserna - for att uttrycka sig fint - till att hygga hroar. Till
.Langeland, till Nyborg och till diverse andra platser. Man har upptackt att
hrobyggandet ger en viss sysselsattning. Men nar bron val oppnas star de dar
allesammans med kofferten packad, och sa springer de over bron oeh kommer
aldrig tillbaka. Sagt mer seriost, ar forhiHlandet det att forbattrade transporter
leder till att arhetsplatserna forHiggs till en centralort. Darfor blir de som bor
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darborta inte sarskilt intresserade av en industri dar, och sa har vi turisterna
tillhaka.

Jag skall inte uppehAlla er Uingre, och her om ursakt for att jag lagt heslag
pa er tid.

Ordforanden: Vi tackar Vang Rud-Nielsen, avdelningschef vid Boligministe
riet i Kopenhamn, for detta intressanta inlagg. Det ar ju inte sa vanligt att vi
har i Nationalekonomiska Foreningen far inUigg fran vara nordiska grann
Hinder.

Professor Ake Andersson far ordet for slutreplik.

Professor Ake Andersson: Jag kan naturligtvis inte lova att ge synpunkter
pa allt som har kommit fram hare

Lat oss forst ta upp Broms' problem. Jag tror att han lade fram ett funda
mentalt problem, men pa ett nagot tokigt satt. Oligopol ar ett av de funda
mentala problemen i lokaliseringsteorien. Enligt lokaliseringsteorin ar oligopol
en orsak till ovedriven geografisk koncentration. Regionalpolitiken hor darfor
aktivt begransa den geografiska koncentrationen i nagra oligopolbranscher
som petrokemisk industri, livsmedelsindustri, vissa finansinstitut osv, dvs
sektorer som redan blivit overdrivet koncentrerade. Den petrokemiska industrin
ar kanske det mest typiska faIlet av overdriven koncentration. En cracking
anlaggning borde t ex ligga i Norrland av hansyn till summan av distribu
tions- och produktionskostnader. Det gj ordes for ett par ar sedan en studie av
Himplig lokalisering av elt nytt raffinaderi i Finland. Den visade att for
Finlands del vore det lonsamt att forlagga en produktionsenhet, inte till Abo
eller Borga utan till Uleaborg, trots att den totala marknaden i norr ar betyd
ligt mindre. Den foretagsekonomiska vinsten talade mot denna losning. Inom
dessa sektorer yore det kanske lampligt med direkta offentliga investeringar
eller annan kvalitativ politik.

Lat mig sedan ga in pa den fraga som Dahmen, och i nagon man Vang
Rud-Nielsen, var inne pa, namligen fragan om produktivitets- och rantabilitets
skillnader ar av regionalpolitiskt intresse? Jag viII poangtera att jag avsAg
produktivitetsskillnader och rantabilitetsskillnader. Inte darfor att de ar av
intresse som investeringskriterier utan darigenom att de ger upphov till /or
delningspolitiska problem nar de sa smaningom kanaliseras ut i hushalls
inkomster. Och det ar dessa fordelningspolitiska problem som skall vara karnan
i regionalpolitiken. Pit grund av de regionala produktivitets- och rantabilitets
skillnaderna far vi skillnader i inkomstlage och i sysselsattningstrygghet och
sysselsattningsniva for hushallen. Sadana skillnader viII vi inte acceptera i
andra hiinseenden. Varfor skall vi da acceptera deID i regionalpolitiken? Det
jag da vin rekommendera ar kortsiktiga atgarder, som for sma summor av
pengar skulle ge en omedelbar positiv effekt i detta fordelningspolitiska han
seende, samtidigt sonl de inte leder till Uigre produktion i landet. Dar menar
jag att lonesubsidier ar det enda forsvarbara medlet.

Mitt fundamentala skiil att undvika Costa Cutelands satsning pa medelstora
regioner ar en kansla av att vi nu under nagra ar fort en obehaglig politik
genom kapitalsatsningen pa sma och medelstora regioner. Vi har inriktat oss
pa att flytta ut folk fran den extrema glesbygden darfor att det, kanske av
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mycket langsiktiga skal, ter sig rimligt. Men vi har glomt bort att nar vi
successivt uttunnat dessa regioner har avfolkningen astadkommit hogre oeh
hogre flyttningskostnader for de kvarvarande utflyttarna. Vart har de flyttats?
J0, de har flyttats till sma eller medelstora regioner med hj alp av lokaliserings
stodet. Det har lett till att utflyttarna inte ens har fatt en langsiktigt ordentlig
inkomstuppgang. Vi har kanske hamnat i en situation dar de relativt snart
maste flytta vidare.

Varfor skall vi inte acceptera att flyttningskostnaderna ar valdigt hoga for
manga aldre manniskor, for manga som ar gifta och som-Jinte kan bryta upp
fran de sociala relationerna? Nar vi val har accepterat detta och accepterat
en solidarisk lonepolitik skall vi da inte subsidiera in dessa grupper i sysselsatt
ning inom sin region? Det kan j u handa att Algots ar en losning, men jag
undrar om inte manniskorna skulle ha blivit sysselsatta betydligt snabbare oeh
effektivare i betydligt storre delar av detta undersysselsattningsomrade genom
en generellionesubsidie, som var sa att saga doserad efter den dolda och oppna
arbetsloshet som vi kan avliisa i var statistik. Detta ar alltsa mitt skal mot att
lagga stor tyngdpunkt pa growth centers, urban system policies, ortsklassifice
ringar osv. Jag tror att de kortsiktiga problemen pa det har omradet ar helt
dominerande. Sedan viII jag helt och hallet ansluta mig till Vang Rud-Nielsens
uppgift om att man inte bara har dalig inkomst i glesbygderna. Glesbygden har
ocksa dalig service, och det forsokte jag belysa med statistiken over den
kommunala konsumtionen per capita. De regionala serviceskillnaderna inne
bar att vi bor fortsatta forsoka utj arona denna infrastrukturproduktion genom
forstarkta skatteutj amningsbidrag.

Jag tror jag skall stanna har - aven om jag har en del andra fragor kvar.

Ordforanden: Darmed ar alltsa denna diskussion avslutad oeh
ingalunda ska~l jag ata mig att gora nagon sammanfattning men val
konstatera att det blivit en intressant oeh belysande debatt.

Innan vi skils at skall vi gemensamt taeka medverkarna i diskussio
nen oeh framfor' alIt var inledare, professor Andersson. Vi torde
val komma igen med en kallelse till ytterligare ett sammantrade i
Nationalekonomiska Foreningen innan det har aret gar till linda.
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Ordforande: Direktor Stig Svensson

INDUSTRITILLVlxT OCB KAPITALTILLFORSEL

Inledare: Ekon. dr. Lars Wohlin oeh Professor Erik Dahmen

Lars Wohlin: Dagens diskussionsamne: "Industritillvaxt oeh kapi
taltillforsel - en politisk malkonflikt?" ar framst foranledd av det
utredningsforslag som kapitalmarknadsutredningen lagt fram i host
om en fjarde AP-fond, som skall ha till uppgift att kopa aktier. Avsik
ten ar att diskutera detta forslag mot bakgrund av den allmanna dis
kussion som forts om industrins laga lonsamhet oeh bristande investe
ringsvilja, oeh oviljan att med generella medel forbattra lonsamheten
med hanvisning till malsattningen om okad inkomst- oeh formogenhets
utjamning. Erik Dahmen oeh jag har forsokt gora en viss uppdelning
av amnet sa att jag inleder med en redogorelse for vissa viktiga
drag i utvecklingen, av industrins rantabilitet oeh kapitalforsorjning
sedan mitten av 1960-talet. Jag skall oeksa soka kvantitativt belysa
storleksordningen pa industrins kapitalforsorjningsproblem i forhal
lande till AP-fondens arliga plaeeringstakt oeh i relation till den
totala formogellhetsbildningen i landet.

Erik Dahmen kommer huvudsakligell att uppehalla sig vid en
analys av vad inrattandet av en fjarde AP-fond skulle fa for effekt
pa foretagens rantabilitet oeh investeringstakt. Jag formodar att han
oeksa kommer att berora effekten pa formogenhetsfordelningen.

Utgangspunkten for min analys ar 'det valkanda forhallandet att
Sverige sedan mitten av 1960-talet haft en sjunkande kapitaltillvaxt
inom industrin. Bruttoinvesteringarna har stigit langsamt. Utslagnings
takten av kapital har stigit. Kapitaltillvaxten har darfor enligt de
berakningar som gjorts i langticlsutreclningarna varit klalt avtagande
sedan mitten av 1960-talet.
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Soliditeten hal" samtidigt minskat i svensk industri. Orsaken till
denna nedgang ar inte sa alldeles lattforklarad. Man kan inte endast
hanvisa till sjunkande sjalvfinansieringsgrad. Fragan ar varfor fore
tagen uppratthallit en sa hog investeringstakt nar det mast ske till
priset av sjunkande soliditet.

For belysning av denna eentrala fraga hal" jag fran Skandinaviska
Bankens bokslutsanalyser av borsnoterade industri- oeh handelsfore
tag sammanstallt vissa siffror - tabell 1 - som nara foljer den typ
av sammanstallningar professor Sven-Erik Johansson gjort i olika
sammanhang. Berakningarna skiljer sig dock i det avseendet att
jag fran skulderna hal" dragit korta kundfordringar. Orsaken ar att det
hal" skett en myeket kraftig okning i kortfristiga kundfordringar oeh
kundkrediter efter 1965. Denna expansion av foretagens finansiella
rorelse sammanhanger med att in- oeh utlaning for ett vaxande· antal
foretag synes vara mer lonande an den reala rorelsen. Den kan oeksa
sammanhanga med att kreditmarknaden inte hal" fungerat tillfreds
stallande. Genom att darfor netta dessa poster mot varandra undviker
man att den uppblasning av balansrakningarna som skett, sanker
soliditetstalet pa ett enligt min mening missvisande satt. En del av
soliditetsforsamringen, som man traditionellt mater den, samman
;hanger med den starka expansionen av in- oeh utlaningel1 hos fore
tagen. Kundfordringar oeh leverantorsskulder hal" vuxit hetydligt
snabbare an det i foretagen totalt arbetande kapitalet. Storre delen
av industrins in- oeh utlaning sker industriforetagen emellan - sasom
hI a visades av Gunnar Eliasson i hans studie av kreditmarknaden.

Tabell 1. Den finansiella utvecklingen i borsnoterade foretag
1965-70

Genomsnittlig arlig okning. Lopande priser

%
Omsattning 8,2
Foradlingsvarde . 9,3
Totalt arbetande kapital 8,4
(exkl. korta kundfordringar)
Skulder ea 14,0

"Frammande" 17,0
Pensionsskulder 8,1
Skattekrediter ea 7,0

Eget kapital 5,8
Kalla: Berakningarp.a har baserats pa Skandinaviska Bankens bokslutsanalyser av bors

noterade foretag.
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Av tabellen ser man att det egna kapitalet vuxit betydligt langsam
mare, vilket betyder att soliditeten forsvagats. Berakningarna har
gjorts med hansynstagande till utvecklingen av dolda reserver i lager,
byggnader oeh maskiner, som de beraknats av Skandinaviska Banken.

I tabellen har jag ocksa sokt skilja mellan olika slag av skuld
sattning, deIs sadana skuIder som nara foljer foretagets tillvaxt, sasom
leverantorskrediter, skattekrediter och pensionsskulder, dels "fram
mande" skulder till kreditmarknadsinstitutioner. Skulderna totalt har
vuxit 2 1/2 ganger sa fort som det egna kapitalet och det ar de fram
mande skulderna som vuxit snabbast.

Man kan for det forsta notera att den sjunkande totalrantabiliteten
skulle ha pressat ner rantabiliteten pa eget kapital annu mer om fore
tagen inte genom att lana fatt en storre havstangseffekt (leverage).
Totalrantabiliteten ligger alltjamt hogre an den genomsnittliga rantan
pa uppkommet kapital. Viljan att hardare utnyttja leverage-faktorn till
priset av den hogre risk som ar forenad med lagre soliditet behover
do·ck inte uppfattas som den primara drivkraften b·akom den okade
skuldsattningen. Den okade skuldsattningen kan i stallet vara ett
resultat av att foretagen kant det nodvandigt att expandera for att inte
riskera en allvarlig ytterligare sankning av rantabiliteten. Detta skulle
tyda pa ett positivt samband mellan rantabilitet och tillvaxttakt 
atminstone inom vissa granser. En annan forklaringsgrund till den
i forhallande till lonsamheten hoga investeringstakten kan vara fore
tagens vilja att overleva som sjalvstandiga foretag. Man har investerat
trots fallande rantabilitet pa investeringarna.

Skattekrediten har vuxit langsammare an det totala arbetande kapi
talet. Detta sammanhanger med att manga foretag inte haft mojlighet
att fullt utnyttja skattekrediterna och samtidigt uppratthalla utdel
ningen, nar rantabiliteten blivit for lag.

Jan Sodersten har visat i en uppsats i EFI-boken: Svensk Finans
politik i teori och praktik, att den effektiva skattebelastningen, dvs
den betalda skatten i procent av verklig vinst, okar nar rantabiliteten
sjunker under en viss niva. Hograntabla, snabbt expanderande foretag
har en lagre effektiv skattebelastning och snabbare vaxande skatte
kredit an ett foretag med dalig lonsamhet. Det ar saledes vart att
notera att nar lonsamheten och expansionstakten i svensk industri
sjunker sa stiger den effektiva skattebelastningen. Den stimulanseffekt
pa svensk industriell utveckling som liberala avskrivningsregler, extra
avskrivningar och omedelbar avskrivning i samband med utnyttjande
av investeringsfonder innebar, blir mindre vid sjunkande rantabilitet.
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AlIt fler borsnoterade foretag har inte kunnat utnyttja dessa -avdrag
fullt ut under andra halften av 1960-talet.

Aven en sankning av bolagsskatten far vid liberala avskrivnings
regler oeh lag rantabilitet en begransad stimulerande effekt pa indu
striinvesteringarna. Dessa mer generella investeringsstimulerande
medel har saledes suecessivt forlorat sin verkningsgrad. I syfte att
halla investeringsnivan och sysselsattningen uppe och for att mildra
konsekvenserna av den sjunkande lonsamheten inom industrin har
statsmakten gatt in med en rad selektiva atgarder, vars syfte - eller
atminstone effekt - varit att sanka kapitalkostnaden. Staten har for
sett foretagen med kapital pa formanliga villkor. Aven om syftet
primart inte varit att sanka kapitalkostnadema for att mildra effek
terna av en alltfor hog kostnadsniva, har detta de facto varit inne
borden av den forda politiken. Man kan fraga sig av vem och pa vilka
villkor foretagen har lanat upp det frammande kapitalet, som jag
redovisade i tabell 1. Nagon statistik fran foretagen finns inte. Jag
har darfor studerat de institutioner som hedriver utlaning till indu
strine

Tahell 2. Externfinansiering av svensk industri 1964-1971 exkl.
" automatiska" krediter (Ieverantorsskulder, pensions-
skulder och skattekrediter). Nettobelopp, milj. kr

1964-1966 1969-1971

Genomsnitt per ar Andel Genomsnitt per ar Andel
i% i%

N yemissioner1
) 370 24 262 10

darav staten 0 43
Ordinarie kredit-
marknaden
ohligationer 476 715
affarsbanker 470 549

Summa 946- 62 1264 50
Specialutlaning
exportkredit 88 233
industri- oeh fore-
tagskredit 87 222
Sv. Investerings-
banken 253
lokaliseringslan 15 181

Summa 190 13 889 35
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Bidrag
lokaliserings-
bidrag 20
utbildningsbidrag 3
forskningsstod2

)

miljovardsinveste
ringsbidrag8

)

Summa

Summa

23

1534

1

100

53
22
21

36
132

2547

5

100

1) ExkI. nyemissioner i svenska foretags dotterbolag i Sverige
2) Lan och hidrag
3) Beviljat

I tabell 2 redovisas forandringen i hela industrins externa kapital
forsorjning mellan aren 1964-66 och 1969-71. De tidigare om
namnda s. k. automatiska finansierings.kallorna ingar inte. Det har
skett en markant forandring av den relativa betydelsen av de olika
slagen av finansieringskallor. Nyemissionernas andel av den externa
kapitaltillforseln 'har sjunkit. De borsnoterade foretagens nettotillforsel
av kapital genom nyemissioner har sjunkit anda mera. I forbigaende
ar det av intresse att notera att de borsnoterade foretagens nyemissioner
under aren 1969-71 inte utgjorde mycket mer an halften av de
totala kontantemissionerna enligt den officiella statistiken. (Se tabell
3). De officiella uppgifterna om nyemissionerna overdriver tillskottet
av riskvilligt kapital till industrin, eftersom en hel del utgors av kon
tantemissioner av dotterbolag. Det ar de ieke borsnoterade privata,
kooperativa oeh utlandska foretagen som svarat for en stor del av
nyemissionsverksamheten. Under aren 1964-66 svarade nyemissio
nerna for ca 1/3 av de borsnoterade foretagens okning i eget kapital,
men ca 10 procent aren 1969-71. Nedgangen i tillforseln av privat
riskvilligt kapital till svensk industri har ocksa uppvagts av den okad,e
statliga nyemissionsverksamheten. De Lristande framgangarna for det
statliga foretagandet kommer sannolikt att leda till att denna metod for
tillforseln av riskvilligt kapital inte kommer att vaxa i samma takt
framover. Det ar med tanke pa forslaget om den fjarde AP-fonden
av intresse att notera att de borsnoterade industriforetagen, vars for
sorjning med riskviIIigt kapital fonden skulIe underlatta, svarade for
omkring halften av industrins totala kontantemissioner. Kooperativa
oeh utIandska foretag viII formodIigen inte nyemittera till fjiirde AP·
fonden.
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92
43
36
57
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Vidare ser man av tabell 2 att vad jag kallar utlaning fran special
institut okat starkt. I denna utlaning har jag inraknat Ian fran Svensk
Exportkredit, Investeringsbanken samt lokaliseringslan och utlaning
fran Industri- och foretagskredit. Statliga garantier t. ex. industrilane..
garanti, exportkreditgarantier, AMS-Ianegarantier m. m. ingar inte.
Dessa garantier 'har ocksa vuxit och gor det mojligt att utstracka Ian till
foretag med mycket lag soliditet.

Tabell 3. Fordelning av 1969-1971 ars nyemissioner pa olika kate-
gorier.

Genomsnitt per ar i milj. kr.
Borsnoterade industriforetag
Nyemissioner i dotterforetag
Statliga fOTetag
Utlandska foretag
Ovriga foretag1

)

Summa
Externt tillskott av riskvilligt kapital netto (354-92)
1) Har ingar hI. a. kooperativa foretag

354
262

Tabell 2 gar inte ansprak pa fullstandighet. De svenska industri
foretagens upplaning utomlands har inte medtagits med den moti
veringen att den huvudsakligen gar till finansiering av investerings
verksamheten utomlands. Forsakringsbolagens utlaning till industrin
har inte tagits med eftersom jag inte kunnat skilja ut industridelen.
Det ror sig dock om sma belopp, antagligen ca 100 it 150 miljoner kr.

Tillsammans med bidragen svarade specialutlaningen for ca 80
procent av okningen i den har redovisade totala arliga externfinansie
ringen pa ca 1 miljard som skett sedan mitten av 1960-talet. Okningen
i lokaliseringslanen kanske skall betraktas 80m en kompensation for
de kostnadsnackdelar som lokalisering till visst stod.omrade har jam
fort med den lokalisering som foretaget skulle ha valt utan detta stod.
Lokaliseringsstodet utgar nu praktiskt taget till alIa omraden UtOID
storstadsomradena. Det ar inte langre enbart fraga om att tacka
differenskostnaden utan ett satt att overhuvudtaget fa till stand indu
striell utveckling, som annars inte kommit till stand aIls eller skett
utomlands. I det laget har lokaliseringspolitiken blivit en metod att
ge generellt stod till industriell utbyggnad.

Det kan havdas att inrattande av sadana specialinstitut har gett
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industrin lanemojligheter som den annars inte skulle ha haft. Dessa Ian
skulle sannolikt ha varit svara att fa med den traditionella kapital
marknadens kreditbedomningsnormer eller endast kunnat erhallas till
vasentligt hogre kostnader. Vilken soliditet ett foretag onskar upp
ratthalla beror i viss man pa vilken typ av Ian man har i avseende
pa kostnader och villkor. Den starkt okade utlaningen fran special
instituten kan vara en forklaring till den konstaterade benagenheten
hos foretagen att valja en lagre soliditet. Min tes ar saledes att
orsakerna till soliditetsforsamringen delvis skall sokas pa utlanings
sidan. Aven med specialutlaning pa mycket gynnsarnma villkor finns
det dock knappast mojligheter for statsrnakten att fortsatta pa denna
vag i samma takt som hittills. Soliditeten satter snart bestamda gran
sere Investeringsbanken, exempelvis, har nu svart att oka utlaningen
till manga foretag dar soliditeten nu blivit alltfor svag. I det laget
maste man ga vidare med bidrag eller okad tillforsel av riskvilligt
kapital.

Bidragen till industrin for olika andamal har nu natt inte obetyd
liga proportioner. De uppgick for aren 1969-71 till ungefar samma
belopp som de bOTsnoterade foretagen fick in genom nyemissioner.
Bidragen fran AMS vid sidan om lokaliseringsbidragen samt kom
munernas bidrag finns inte med. Utbildningsbidrag och forskningsstod
har medtagits trots att de egentligen ar bidrag till irnmateriella inves
teringar oeh inte till finansieringen av okningen i det redovisade
totala arbetande kapitalet.

Av alIt att dorna kommer bidragen att okas mycket kraftigt fram
over; bidragen for miljovardsinvesteringar torde saledes 1972 komma
att uppga till ca 300 milj. kronor. Dessutom kommer troligen nya
bidragsandamal in i bilden av t. ex. strukturgarantifonden, exportstod,
kop av konsulttjanster, arbetsmiljoinvesteringsbidrag, forskningsstod
etc.

Sammanfattningsvis kan man notera att de kapitalsubventionerande
atgarder som hittills vidtagits, successivt har uttomt sina mojligheter.
Skattekrediterna kan inte okas i takt med totala kapitalokningen vid
nuvarande lonsamhetsniva oeh ger da inga incitarnent till hojning av
investeringsnivan. Inte heller ar det sakert att en sankning av bolags
skatten far en investeringsstimulerande effekt eftersom mojligheten
till skattekrediter ar en funktion av bolagsskattens hojd. Vid noll bolags
skatt finns ju inga skattekrediter! Vidare har mojligheterna genom
specialutlaning pa gynnsammare villkor, dvs med storre risktagande,
natt en grans dar den inte rimligen kan fortsatta 'att vaxa i samma
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takt som har redovisats. Tillforseln av riskvilligt kapital genom stat
liga satsningar har oeksa av ekonomiska oeh politiska skal kommit in
i en atervandsgrand.

Det ar bl. a. mot bakgrund av denna utveekling som jag tror att
man skall se tillkomsten av forslaget om att tillfora riskvilligt kapital
fran AP·fonderna till den existerande privata industrin. En hojning
av industrins investeringstakt vid oforandrad rantabilitet kraver till
forsel av kapital pa viIlkor som privata hushBJI oeh privata insti
tutionella plaeerare inte idag aeeepterar. Redan idag tillfors lane
vagen, som min analys visat, betydande belopp mycket riskvilligt
kapital. Det skall nu i stallet ges i form av eget kapital.

Det ar viktigt att man har en uppfattning om storleksordningen pa
den kapitaltillforsel som skulle behovas for att industrin exempelvis
skulle kunna uppna den investeringstakt som angavs i LU70. Ser man
pa de siffror som jag har presenterat, kan man notera att industrins
extema upplaning av frammande kapital uppgatt till ca 1,2 mdr i
genomsnitt per ar 1964-1966 oeh till 2,2 mdr per ar 1969-1971.
Av denna okning pa en miljard kronor svarade speeialutlaningen oeh
bidragen for ca 80 procent.

Industrins genomsnittliga bruttoinvesteringar i fasta realtillgangar
och lager uppgick under dessa perioder till 6,4 respektive 9,5 mdr
kronor.

Nettoinvesteringen i realtillgangar har approximativt beraknats till
ea 4 respektive 6 mdr kronor. Det frammande kapitalet svarade sa
ledes for ca en tredjedel av den reala kapitaltillvaxten i foretagen.
Hade man inte tagit bort leverantorskrediter oeh tagit hansyn till pen
sionsskulderna och skattekrediterna hade en myeket hogre andel av
kapitaltillvaxten kreditfinansierats. Motsvarande berakning fo·r de
borsnoterade foretagen visar att den frammande kapitalupplaningen
svarade for ca 40 procent av okningen av det arbetande kapitalet i fore
tagen.

Det kan, for att undvika missforstand, papekas att de har angivna
si££rorna inte overensstammer med dem som anges i kapitalmarknads
utredningen for sektorn "naringslivet". Den ar ungefar dubhelt sa
stor som industrin och omfattar t. ex. kraftverk, transportforetag, han
del m. m. Det ar den konkurrensutsatta sektorn, dvs. i huvudsak indu
strin, som ar av intresse i den har analysen. Lons.amheten i de skyd
dade sektorerna kommer alltid att vara tillraeklig for att man dar
skall fa den expansion som ar onskvard. Det har varit svart att ur den
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tillgangliga statistiken urskilja enbart industrin. Siffrorna ar darfo~

inte exakta.
En hojning av industrins bruttoinvestering i den takt som LU70

angav som nodvandig for att uppfylla produktionsmalet skulle inne
bara en sankning av sjalvfinansieringskvoten fran 100 till 75 procent.
Denna berakning byggde pa forutsattningar om en oforandrad vinst
marginal, vilket ar ungefar detsamma som oforandrad total ranta
bilitet. For att uppna en 100-procentig sjalvfinansiering av brutto
investermgarna, dvs den relation som gallde i genomsnitt for aren
1965-1968 skulle det hehovts ett extra tillskott till foretagens netto
sparande pa ca 1,3 mdr under aren 1970-1975, raknat i 1969ars
priser. Willy Bergstrom och Jan Sodersten har gjort en liknande be
rakning i Skandinaviska Enskilda Bankens Kvartalsskrift. En lonsam
hetsforbattring, som skulle tillata en sadan okning i nettosparandet fran
den niva det haft pa ca 2 600 milj. 1966-70 till 3 800 milj. tror jag
hade varit gott och val tillrackligt for att man skulle ha fatt den
investeringsokning som bedomdes nodvandig i LU70.

Det kan vara av intresse att satta denna onskvarda 'sparandeokning
inom industrin i relation till det totala nettosparandet i samhallet. Det
ar nettosparandets fordelning pa olika sektorer, som anger var for
mogenhetsokningen sker i samhallet. Det totala hruttosparandet upp
gick 1970 till ca 40 miljarder och nettosparandet till 25 miljarder kr.
enligt Nationalrakenskapernas berakningar.

Denna okning - foretagens behov av riskvilligt kapital, som jag
angav ovan - genom extern tillforsel och/eller sparande av vins
terna - motsvarar ca 5 procent av den arliga £ormogen'hetsokningen
i Sverige. Det ar storleksordningen pa den formogenhetsomflyttning
som hade behovts for att man skulle ha kunnat klara det industriella
expansionsmalet. Man kan ocksa uttrycka saken sa att det rackt om
den arliga okningen i nettosparandet tillforts industrin. Det ar saledes
varken fraga om nagra stora omfordelningar av resurser eller av
formogenhetsbildningen.

Ser man problemet ur formogenhetsfordelningssynpunkt kan man
forst kqpstatera att stat och kommun svarade for nastan 40 procent av
det totala nettosparandet aren 1968-70, AP-fonden for ca 30 procent
oeh den privata sektorn for den aterstaende tredjedelen. Till den priva
ta sektorn hor hushallen, bostadssektorn, foretag.en av vilka endast en
del ar industriforetag, samt banker och forsakringsbolag. Pa 50-talet
svarade den privata sektorn for 2/3 av det totala nettospar~ndet. Den
snabba okningen i det kollektiva sparandet har saledes minskat den
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privata kapitalbildningen starkt. Det ar mot bakgrund av denna ute
veckling som man bar se den konflikt mellan farmogenhetsutjamning
och industriell tillvaxt som nu diskuteras. Den snabba kollektivisering
en av sparandet kan betraktas som en stark utjamning av formogen
hetsbildningen.

Hushallens andel av den totala formogenheten minskar kraftigt.
Den del som aterstar kommer sannolikt, hur liten den an blir, att
forbli ganska ojamnt fardelad, inte minst med hansyn till sparandets
starka variation over livscykeln. Det kommer darfor sannolikt ga att
alltid hanvisa till den statistiskt sett skeva formogenhetsfordelningen
vid en diskussion av lonsamhetsforbattringar. Samma argument kan
naturligtvis ges mot att hoja avkastningen pa andra vardepappers
innehav eller rantan pa bankinsattningar. Den struktur som utlaningen
till industrin har fatt genom specialinstitutens tillkomst kan naturligt
vis inte ha undgatt att paverka resursfardelningen mellan olika foretag.
Genom att jag anvant siffrorna over nettoutlaningen underskattas i
synnerhet affarsbankernas roll vid fardelnillgen av kapitalresurserna.
Bruttoutlaningen ar ju betydligt storre. A andra sidan ar en kredit
givning mot relativt hyggliga sakerheter inte lika styrande pa fore
tagsexpansionen som den mer riskabla statsgaranterade langivningen.
Den overforing till offentliga organ av kreditbesluten, som tillskapan
det av speeialutlaningsinstitutioner inneburit kommer att fortsatta
genom tillskapandet av en fjarde AP-fond. I prineip anser jag att den
mangd riskvilligt kapital som kan satsas av en organisation, ett fare
tag eller en fond, inte bor vara oberoende av hur myeket man lyckats
utnyttja kapitalet i rantabla investeringsprojekt. Inom naringslivet
sker en myeket omfattande oeh snabb omfardelning av de kapital
resurser som star till beslutsfattarnas i olika foretag forfogande genom
stora forandringar i faretagens bruttovinster.

Tillkomsten av fjarde AP-fonden innebar att man far en institution
vilken kommer att satsa kapital -.. kanske omkring 200 miljoner per
ar - oberoende av hur framgangsrik man ar att placera pengarna i
foretag med hog avkastning. Eventuella farluster kan alltid ges en sam
haIIsekonomisk motivering. Centraliseringen av tillgangen pa riskvil
ligt kapital i kombination med tillgangen pa mjukt lanekapital inllebar
en viss fara. Man borde darfor i kapitalmarknadsutredningen ha over
vagt om man atminstone inte borde ha tillskapat flera fonder - flera
lagpriskanaler far riskvilligt kapital.· De skulle fa tillgang till AP·
fondernas kapitalresurser inom den faststallda ramen i proportion till
deras formaga att placera pengarna val.
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Erik Dahmen: Min forsta utgangspunkt. ar, att det finns en ons
kan, att industrien oeh handeln """"'-- i fortsattningen sager jag for
enkelhetens skull bara industrien - skall svara for en okning av
investeringarnas andel av nationalprodukten, d.v.s. investeringskvoten,
utan att inflationen forvarras. Det anses namligen, att den ekonomiska
tillvaxttakten hor oka oeh att det i forsta hand ar den industriella
tillvaxten, som nu behover stimuleras. De finansiella forutsattningarna
for att uppna detta mal ar emellertid inte goda. Foretagen har inte sa
myeket sparade vinstmedel som tidigare. Soliditeten har forsamrats
under 1960-talet oeh borjan av 1970-talet. Att skaffa nytt egetkapital
genom aktieemissioner ar for manga alltfor dyrt. Slutligen ar mojlig
heterna att emittera ohligationer begransade, hI. a. av en lang ko pa
denna marknad, som sedan lange regleras av Rikshanken.

Det ar i huvudsak mot bakgrund av dessa finansieringsproblem, i
synnerhet vad egetkapitalet betraffar, som man skall se Kapitalmark
nadsutredningens forslag, att en del medel fran Allmanna Pensions
fonden skall plaeeras i aktier. Det foreslas som hekant, att en fjarde
fond skall skapas, som skall fa pengarna fran de tre nu befintliga
fonderna - till att borja med 500 milj. kr.

Nagon politisk tvistefraga aktualiseras knappast av onskan att indu
strien skall svara for en okad investeringskvot. Daremot aktualiseras
kontroversiella fragor av bade ekonomiskt oeh politiskt slag i den man
kapitalmarknadens satt att fungera oeh darmed bl. a. investeringsfor
delningen inom industrien paverkas, om forslaget att fora AP-medel
till aktiemarknaden genomfores. De politiska sidorna av forslaget
blir eentrala vid sidan av de ekonomiska, nar formogenhetsfordel
ningen oeh vissa insyns- oeh inflytandefragor tas med i bilden.

Min avsikt ar, att forst diskutera i vad man AP-medels plaeering
i aktier kan leda till okade industriinvesteringar oeh 'hojd investerings
kvot utan forvarrad inflation. Darnast skall jag nagot berora fragan
huruvida nagra sarskilda verkningar pa investeringsfordelningen kan
vantas som foljd av att AP-medel plaeeras i aktier. For det tredje
skall jag uppmarksamma inverkan pa formogenhetsfordelningen. Frci
gan om insynen i oeh inflytandena pa foretagen hinner jag daremot
bara snudda vid i omedelbar anslutning till diskussionen av investe
rings- oeh formogenhetsfordelningsaspekterna. Avslutningsvis skall jag
peka pa de modifikationer som behovs, om malet intear en hojd
investeringskvot utan bara en okning av industriens andel av en ofor
andrad investeringskvot, sa att inflationsproblemet ailisa inte behover
hli mera aktuellt an nu. '
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I debatten kring forslaget att plaeera AP-medel i aktier har fram
forts tva vitt skilda asikter. Somliga havdar, att det blir betydligt lat
tare an nu att uppna malet att industrien skall svara for en okning
av investeringskvoten utan ytterligare inflation. I v~rt fall kan,anses
det, industriens andel av investeringarna oka. Andra menar, att det
hela i stort sett bara blir ett slag i luften, eftersom det inte blir mera
pengar genom omdisponering av en given mangd AP-medel. Det verk
liga problemet ligger, sager man, f. o. i att rantabiliteten i industrien
ar alltfor lag. Darfor uppnas knappast ens en okning av industriens
andel av investeringskvoten.

Det ar inte mojligt att med hjaJp av i dag tillgangliga oeh nagor
lunda entydiga fakta med visshet saga, vilken av dessa motsatta asik
ter, som har mest fog for sig. Man kan emellertid bena upp fragan
for att fa klart for sig atminstone vad man skulle behova veta for att
kunna 'ha en valgrundad asikt.

En forutsattning for att AP-fondens aktiekop skall kunna Ieda till
den onskade hojningen av investeringskvoten utan forvarrad inflation
ar, att kopen ifraga pa ett eller annat satt oeksa leder till okat utbud
av sparmedel- i fortsattningen sager jag bara okat "sparande". Den
forsta fragan blir alltsa: Kommer sparandet att oka?

Det narmast till hands liggande svaret ar val, att det ju bara blir
en overforing av AP-medel fran obligationsmarknaden - i forsta hand
- till aktiemarknaden oeh alltsa inte ett okat sparande. Darav skulle
alltsa da folja, att om industriinvesteringarna okar som foljd av
denna overforing oeh leder till hojd investeringskvot sa blir det
samtidigt forvarrad inflation. Det mal som satts upp skulle alltsa inte
kunna uppnas. Detta satt att resonera kan dock vara forhastat.

Nar AP·fonden kaper aktier sa harjar ocksa aktiekurserna att stiga
eller, rattare sagt, de blir hogre an de annars skulle vara. De som
silljer till AP-fonden blir sannolikt i vart fall till en borjan i stort
sett aktiemarknaden trogna oeh koper bl. a. andra aktier, som det
efter kurshojningen blivit mojligt att nyemittera. Nagot storre "lackage"
blir det knappast. Industrien kan alltsa fa mera egetkapital, ja kanske
mera kapital over huvud taget, namligen om Riksbankens hardare
ransonering pa ohligationsmarknaden, faranledd av den okade knapp
heten pa placeringssokande medel pa denna marknad, i huvudsak far ga
ut over andra emittenter an industrien. En okning av sparandet blir det
emellertid bara under endera av foljande tva forutsattningar: De hojda
aktiekurserna kan eventuellt gora somliga styrelser mindre pressade
att foreslil en utdelning, 80m de heIst skulle vilja slippa for att i stallet
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kunna behalla pengarna inom foretaget. Ayen om aktiekursen efter
en eventuell utdelningssankning faller tillbaka igen, har ju foretags
sparandet kunnat oka. Fragan ar val dock, om man verkligen resonerar
oeh handlar pa det sattet. En mera betydelsefull mojlighet till okat
sparande ar, att de hojda aktiekurserna vaeker sadana forvantningar
om fortsatta kursstegringar, att folk borjar kopa aktier for pengar,
som annars skulle ha gatt till konsumtion. For att detta intresse for
aktiekop skall bli bestaende, oeh darmed sparandeokningen inte bara .
bli tillfallig, maste emellertid industriinvesteringama oka oeh i sin
tur medfora hojd rantabilitet. Blir det inte okade investeringar oeh
hojd rantabilitet, kommer AP-fonden, om den skall gora vad den ar
till for, att sueeessivt kopa ut privata aktieagare. Eftersom den ju inte
behover betala skatt pa utdelningarna, koper den aktier med hog
direktavkastning lika garna som sadana med hog effektiv avkastning
medan privata aktieagare kan vantas salja framst den forstnamnda
sorten. Skattebefrielsen gor det daremot inte rationellt for AP-fonden
att noja sig med en lagre effektiv avkastning an de enskilda aktie
agarna, i den man den har alternativa plaeeringsmojligheter, narmast
obligationer, vilkas ranta ju inte heller den beskattas. Men om den ar
tvungen att kopa just aktier, vilket ju ar meningen med hela arrange
manget, maste den alltsa i verkligheten, om rantabiliteten i industrien
inte stiger, noja sig med en sadan lagre avkastning. De privata aktie
agare som horjar s.a.s. utrymma aktiemarknaden kommer val att
$para en del av de losgjorda pengarna i andra former an aktier.
Men forandringen av agareforhallandena, som alltsa sker nar en ranta
bilitetsokning uteblir, betyder, att den sparandestimulans 80m de in
ledande aktiekursstegringarna oeh det till en borjan okade intresset for
aktier bland enskilda kan ha gett, sa smaningom upphor.

Kontentan av derma analys ar, att AP-fondens tillforsel av eget
kapital till industrien under en bestamd forutsattning kan leda till
okade industriinvesteringar oeh hojd investeringskvot utan forvarrad
inflation. Forutsattningen ar, att industrien just pa grund av tillforseln
ifraga stimuleras till investeringar, som sedan hojer rantabiliteten.
Foreligger inte denna forutsattnings bada led, kommer i stort sett bara
agareforhallandena i industrien att forandras.

Hittills har jag bara talat om det fall dar AP-medel koper redan
befintliga aktier eller nya sadana, som emitteras pa marknaden. Det
finns emellertid ett alternativ, som tyeks ha intresserat somliga debat
torer mera, eftersom det antas betyda en dampad aktiekursstegring,
namligen att AP-fonden i huvudsak koper sadana aktier, som emitteras
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just for dess rakning. Detta forutsatter, att aktieagarna kan "besluta
s. k. riktade nyemissioner. Det forefaller emellertid till att borja med
inte sa sakert, att sadana beslut som har nagon sarskild dragningskraft
pa AP-fonden blir vanliga. Aktieagarna franhander sig val inte garna
foretradesratten till nyteckningar annat an pa villkor som gor, att
AP-fonden likaval skulle kunna kopa aktier eller teckningsratter
pa marknaden. Det enda som kan gora aktieagama frestade att lata
AP-fonden fa ta en riktad nyemission i stallet for att lata den kopa
teckningsratter pa vanligt satt ar, att i sistnamnda fall far tecknings
rattssaljarna eventuellt betala realisationsvinstskatt. Hur som heIst, och
det ar det vasentligaste, kan inverkan pa aktiekurserna vid alternativet
riktade nyemissioner i langden inte avvika namnvart fran inverkan av
aktiekop eller teckningsrattskop pa marknaden. Aktiekursutvecklingen
pa sikt hlir namligen i bada fallen avhangig av foretagens rantabilitets
utveckling. Det enda som kan rubba denna regel ar, savitt jag kan for
sta, antingen, att det blir en allman nedprutning av avkastningskraven,
t. ex. pa grund av allman rantesankning, eller, att just AP-fonden vid
en relativt svag rantabilitetsutveckling hindrar kursfall genom att
fortsatta med aktiekop. Cor den det, blir den, alldeles som i det forra
fallet, sa smaningom en tamligen dominerande aktieagare. Nagon be
staende sparandestimulans blir det da inte heller. Klart ar vidare, att
de olika alternativen for AP-fondens aktiekop inte namnvart skiljer
sig fran varandra ifraga om verkningarna pa agareforhallandena.

Min analys har nu kommit fram till foljande viktiga fraga, som
maste besvaras, om man skall bedoma sannolikheten av att AP-fondens
aktiekop loser de finansieringsproblem som i dag anses forsvara en
hojd investeringskvot genom okade industriinvesteringar utan {orvar
rad inflation: Kommer investeringarna verkligen att oka, nar ny
emissionsmojligheterna forbattras,d.v.s. nar priset pa egetkapital
sjunker?

Svaret maste rimligtvis vara ja. En vidgad marginal mellan vad
man s.a.s. far betala for pengarna och vad man vantar sig for avkast
ning pa investeringarna bor' stimulera investeringarna. Det finns, val
en del investeringsprojekt, vilkas rantabilitet i och for sig ter sig nagor
lunda tillfredsstallande men som man anda inte vagar forverkliga, nar
det ar sa dyrt som i dag att skaffa nytt egetkapital. I vart fall nar en
hart restriktiv penningpolitik drivit ned aktiekurserna sarskilt lagt och
gjort priset pa nytt egetkapital exceptionelit hogt, hor det finnas inte
sa fa bordlagda projekt. Sarskilt mycket maste lusten att gara "offen..
siva", riskfyllda investeringar avkylas av en smal marginal mellan
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en sarskilt svarberaknad rantabilitet och priset pa nytt egetkapital.
Skulle rantabiliteten bli samre an vantat, blir ju foljderna varre, om
man anvant kapital, som stallts till forfogande med relativt hoga av
kastningskrav, an om kraven ifraga varit lagre. A andra sidan har
styrelserna ju alltid att tanka pa samtliga aktieagare och pa de an
stallda. De later sig darfor i allmanhet inte lockas till stora satsningar
av riskfyllt slag bara darfor att en ny institution upptratt som aktie
kopare med relativt laga avkastningskrav, som det ju anda skulle
kunna bli svart att leva upp till, om investeringarna skulle falla
daligt ute Riskfyllda investeringar gor man hellre, om sjalvfinansie
ringsmojligheterna ar goda, eftersom ju fiscus i sa fall ar med och
s.a.s. tacker halften av en eventuell forlust, medan man kan komma
i svarigheter, om man finansierat de misslyckade investeringarna med
kapitaltillskott fran aktieagare, som kraver en utdelning, som efter
skatt lamnar atminstone nagra pengar kvar i fickorna.

Det ar betydelsen av de forhaJlanden och overvaganden i foretagen
jag har pekat pa sasom strategiska som man skulle behova kanna
val till for att kunna saga nagot bestamt om hur stor investerings
stimulansen skulle bli av utbud av AP-medel pa aktiemarknaden.
Utan sadan kunskap far man dra slutsatser med ledning av den kanne
dom man tror sig ha om foretagens situation och styrelsers satt att
resonera. For min del ar jag benagen att saga, att industriinvestering
arna visserligen kommer att oka vid tillforsel av AP-medel till aktie
marknaden men att man inte skall vanta sig nagra betydande sadana
okningar. Det finns av alIt att doma inte en mangd investeringsprojekt,
som styrelserna i dag later ligga men skulle forverkliga enbart darfor
att nytt egetkapital genom aktieemissioner skulle kunna skaffas nagot
billigare an i dag. Fragan ar, om inte val sa stor investeringsstimulans
skulle astadkommas, om AP-medlen bleve kvar pa en liberaliserad
obligationsmarknad med okade industrilaneemissioner och hojd ranta
som foljd. Den for industrien aven da forbattrade finansieringstruktu
ren skulle gora den med okade investeringar forenade risken mindre
an nu ocksa i detta fall.

Den andra, mest avgorande fragan ar emellertid, om de lat vara
sannolikt inte sarskilt stora investeringar som alltsa kan vantas blir
gjorda just tack yare de forbattrade mojligheterna att skaffa nagot
billigare egetkapital, kommer att hoja rantabiliteten i industrien oeh
i sa fall hur mycket. Svaret aven pa den fragan maste bli osakert men
en viss kannedom om hur verkligheten i dag ter sig pa foretagarhall
ger dock vagledning.
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Det ar av alIt att doma sa, att det inte finns nagon uppsjo pa projekt,
som sannolikt skulle visa sig ha hogre rantabilitet an vad foretaget
har i sin lopande verksamhet. Rantabiliteten hos de investeringar som
man over huvud taget overvager ter sig i genomsnitt tamligen lag.
Men det ligger knappast sa ilIa till, att genomsnittliga rantabiliteten
inte skulle hojas aIls genom de lat vara inte sarskiit omfattande inves
teringar som skulle foranledas av det sankta priset pa egetkapital. Det
ar knappast uteslutet, att dagens ganska utbredda osakerhet inom
naringslivet betraffande den enskilda foretagarverksamhetens fram
tid i Sverige gor manga benagna att anse den nodvandiga avkast
ningen vara alltfor osaker for att de vid relativt dyr egetkapital
anskaffning skall vaga gora de nya satsningarna. Om investeringarna
skulle kunna finansieras billigare genomfors de kanske och kan for
hoppningsvis i efterhand visa sig ganska rantabla. Om inte annat sa
bor investeringarna som sadana i och med att de gors ge en viss
allman konjunkturstimulans, som sedan i sin tur skulle i llagOn man
lloja genomsnittliga rantabiliteten i industrien.

Innehorden av detta resonemang ar alltsa hI. a., att ett uthud av
egetkapital fran en institution som AP-fonden troligen skulle kunna
gora en viss nytta med tanke pa rnalet att uppna hojd investeringskvot
genom okade industriinvesteringar utan forvarrad inflation. Det saknas
dock goda skal att tro, att ens ett efter hand stort utbud av AP-medel
pa aktiemarknaden skulle hetyda nagot stort steg mot malet att hoja
industriens investeringar och investeringarnas andel av nationalproduk
ten utan mera inflation an vi nu hare Den mest givna foljden av ett
sadant stort utbud skulle i stallet bli en forandring av kapitalmarkna
dens struktur och agareforha.llandena i industrien. Detta vacker i sin
tur bl. a. fragor om kapitalmarknadens funktionssatt, som jag strax
skall komma till.

Aven om jag i det foregaende skulle ha underskattat andamalsenlig
heten med tanke pa det uppsatta malet av ett utbud av A'P-medel pa
aktiemarknaden, sa maste det anda sakert forhalla sig sa, att mojlig
heterna att uppna ett ambitiost mal ifraga om hojd investeringskvot
genom okade industriinvesteringar utan forvarrad inflation skulle vara
mycket storre, om industriens rantabilitet kunde hojas vasentIigt pit
andra vagar an via de i det forlopp som utbud av AP-medel pa aktie
marknaden kan tankas ge upphov till. De 80m havdar, att ingenting
aIls eller nastan ingenting kan vinnas bara genom att AP-medel place
ras i aktier star visserligen pa svagt underlag, men de har ratt i, att
det storsta hindret for en okad industriell investeringsverksamhet utan
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motsvarande reduktion av andra investeringar oeh utan forvarrad
inflation som inte finns pa aktiemarknaden.

Sa har vi da den andra huvudfragan, namligen om verkningarna
pa industriens investeringsfordelning oeh darmed pa industritillvaxten
oeh den ekonomiska framstegstakten av att AP-medel plaeeras i aktier.
Kan industriinvesteringarna vantas fa en annan inriktning an hittills,
om aktiemarknadens stmktur forandras genom att AP-medel efter hand ..
i storre eller mindre utstraekning ersatter andra aktieagare pa aktie
marknaden?

Inneborden av en sadan strukturforandring pa aktiemarknaden ar,
att det blir mera eentralisering. En liten grupp personer far relativt
storre inflytande an tidigare pa vart nytillskotten av egetkapital skall
ga. AP-fonden kan i vissa situationer fa en stark forhandlingsstallning
i diskussioner om riktade nyemissioner oeh stalla styrelser oeh bolags
stammor infor avgoranden, som de tidigare inte behovt stB. infor.
Liksom det nu forhandlas om obligationsemissioner kan det bli for
handlingar i stallet for marknadsprisbildning pa aktiemarknaden.
Meningen ar ju oeksa, att borsnoterade foretag skall bli favoriserade.
Av betydelse i sammanhanget ar vidare, att AP-fonden inte forutsattes
kunna salja aktier i namnvard omfattning. I oeh for sig forefaller
forutsattningen diskutabel oeh radslan for foljderna av en rorlig port
foIj overdriven. Men om forsaljningar skulle goras i stor omfattning,
skulle de naturligtvis kunna hli starkt starande pa marknaden oeh
gora den mindre attraktiv for andra intressenter. Om Ii andra sidan
portfaljen skulle vara tamligen last, sa ar till att harja med att notera,
att fondstyrelsen da oeh da sakert kommer i en foga avundsvard situa
tion, namligen om den ser eller anar, att det gar daligt for ett faretag,
som ar representerat i portfoljen. Det ar ju andras pengar man far
valtar samtidigt som man inte sjalv kan ingripa i foretaget. Eller skall
man gora det? Vidare ar att marka - oeh det ar i foreliggande sam
manhang det vasentligaste - att om fonden inte kan salja sa kan
den inte heller kopa for rnera an nytillskottet av kapital, d.v.s. om
disponeringar skulle inte kunna garas. Aktiemarknaden skulle da hli
tunnare an den skulle vara, om eentraliseringen yore mindre.

Vilka samhallsekonomiska foljder kan da den strukturforandringen
mot okad eentralisering oeh tunnare marknad vantas fa?

For det farsta kan okad centralisering av placeringsbesluten knap
past vara annat an till naekdel med tanke pa industriens investerings
fordelning, d.v.s. pa den industriella s. k. resursallokeringen. Med
hansyn till konkurrenskraften oeh tillvaxten ar det framst en vitalise-
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ring genom okad nyforetagsbildning oeh snabb utveckling av sma oeh
medelstora foretag, som ar mest angelagen. Tillkomsten av en stor
fond kan har inte garna fa nagon stor, positiv hetydelse, atminstone
inte savida fonden inte far ambitiosa naringspolitiska uppgi£ter oeh
hI. a. skall agera aktivt i £oretagarverksamheten. Detta ar ju dock inte
meningen enligt nu foreliggande forslag. Andras forslaget pa denna
punkt, aktualiseras a andra sidan fragor, som faller utan£or min upp
gift att ta upp till diskussion har i dag.

For det andra skulle en tunn aktiemarknad, dar en stor fond, som
inte kan delta aktivt i en s.a.s. daglig handel, far en vaxande betydelse,
daligt fylla en s. k. sekundarmarknads vasentliga uppgift namligen att
ge god likviditet at andra portfoljer. Den funktionen fylls bast av en
stor livlig marknad, som paverkas av ett stort antal av varandra obe
roende personers oe'h institutioners hedomningar oeh omdispositions
mojligheter. En sadan deeentraliserad marknad gor for ovrigt inte
hara plaeering av pengar pa aktiemarknaden mera attraktiv an den
annars skulle vara, darfor att aktier da lattare an pa en liten, tunn
marknad kan saIjas utan stor risk for hetydande kurs£orluster. Den
registrerar oeksa oeh blir en syntes av ett stort antal olika bedomningar
av foretagens skotsel oeh framtidsutsikter. Den fungerar darfor oeksa
hattre som allokeringsmekanism for knappt kapital. Den hlir hI. a.
hattre agnad att forehygga, att kursutvecklingen for den ena eller
andra aktien hlir orealistisk oeh darmed nyemissionsmoligheterna
foga optimalt fordelade. Det ar, inom parentes sagt, hI. a. detta med
marknadsmekanismen oeh dess "harometerutsIag", som ar viktigt
fran synpunkten av "makten over foretagen". Forstar man inte detta,
forleds man att overhetona fragan om de manga sma aktieagarnas in
flytande pa bolagsstammorna - ett inflytande, som i regel ar oeh
maste vara mer eller mindre ohefintligt.

Sa till formogenhetsfordelningsfragan. Klart ar, att vid nuvarande
agareforhallanden i industrien s~ kommer varje rantahilitetshojning,
oheroende av om den eventuellt kommer till stand genom det f5rIopp
som AP-fondens aktiekop satter igang eller av andra orsaker, att oka
ett relativt fatals formogenheter. Det hlir darmed en kon£likt med
det politiska malet att privata personer oeh institutioner av det slag
som i dag dominerar aktieagandet inte skall fa avsevart okade for
mogenheter eller heIst inga formogenhetsokningar aIls. Kan denna
kon£likt losas?

Svaret ar naturligtvis nej. Man far som hittills noja sig med att
i efterhand i mojlig man motverka rantahilitetsforbattringens inverkan
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pa formogenhetsfordelningen genom inkomst-, formogenhets- och arvs
skatter och eventuellt genom andra, mera direkt funktionssocialistiska
atgarder. Men om vi idag ser framat, forefaller det med hansyn till
skattetekniska svarigheter och till av alIt att doma ofrankomliga hi
verkningar, som kan vantas bli accepterade endast av ett fatal, omojligt
att losa konflikten uteslutande pa den vagen. Onskar man nu fa
rantabilitetsokning men undvika de formogenhetsokningar som under
nuvarande forhallanden skulle folja, sa maste darfor agarestrukturen·
andras. Da star foljande alternativ till buds, namligen antingen att
overfora foretagsagandet till staten eller till olika slags andra kollektiv
eller att fa till stand en spridning av agandet till manga flera privata
personer och institutioner an nu. Forslaget att AP-fonden skall kopa
aktier kan, alldeles vid sidan av den rena finansieringsaspekten, ses
som ett uttryck bl. a. for onskan att valja det kollektiva agandet via
AP-fonden for att pa den vagen i nagon man undvika konflikt med
det politiska malet i fraga om formogenhetsfordelningen.

Det ar emellertid uppenbart, att kollektivet bakom AP-fonden under
lang tid bara far en forhallandevis liten del av den formogenhets
okning som blir en aterspegling av en industriell rantabilitetsforbatt
ring. Den ovannamnda konflikten kvarstar darfor till allra storsta
delen. Inte minst ar att marka, att forsok att paskynda kollektivagan
dets okning efter den foreslagna linjen, i syfte att snabbare komma
darhan att agande i betydande grad ligger i AP-fonden sa att kon
flikten med det politiska formogenhetsfordelningsmalet darefter ar eli
minerat, sasom biprodukt under en kortare eller langre tid ger en
god mojlighet for nuvarande agare att salja sina aktier till stigande
kurser, d.v.s. med en forhallandevis mera betydande formogenhets
okning.

Mot bakgrund av att kollektiviseringen och darmed stegen i riktning
mot centralisering av aktiemarknaden dels har svagheter fran resurs
allokeringssynpunkt dels under den tid den pagar kan vantas under
en tid fa betydande formogenhetsfordelningsverkningar av just den
art som det finns ett politiskt syfte att undvika, .forefaller det vara
mest andamalsenligt att i stallet soka sig fram pa vagar, som kan leda
till spridning av aktieagandet till manga flera enskilda personer och
flera, smarre institutioner. En pa sa satt uppnadd decentralisering
skulle dels skapa en effektivare kapitalmarknad dels ge en jamnare
formogenhetsfordelning.

Hela min framstallning hittills har utgatt fran att onskan ar, att
genom okade industriinvesteringar uppna hojd investeringskvot utan
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att for den skull inflationen forvarras. Om ambitionen prutas ned
till att endast vara en okad industriell investeringsandel, behovs inga
langtgaende modifikationer av den analys jag har presenterat. Det
malet blir forhallandevis lattare att na an en hojd investeringskvot
utan forvarrad inflation. Nagon rantabilitetsforbattring ar namligen
inte alldeles nodvandig vid denna nedprutade ambitionsniva, eftersom
det da inte kravs nagon sparandeokning. Det racker med att AP-fonden
omdisponerar medel till aktiemarknaden och att en industriell investe
ringsokning darigenom kommer till stand, vilket forefaller sannolikt,
i vart fall om en motsvarande forsamring inte sker for .just industrien
pa obligationslanemarknaden. Men utan rantabilitetsokning blir
foljden av AP-medels overforing till aktiemarknaden, jamte en okad
industriandel av en oforandrad investeringskvot, ocksa i detta fall
framfor alIt en successiv andring av agareforhallandena i industrien.
Formogenhetsutjamningsmalet kan dock, trots detta, inte uppnas pa
nagorlunda kort tid, eftersom andringen av agareforhallandena maste
bygga pa AP-forvarv av enskilda aktieportfoljer till forhallandevis
hoga kurser.

Som avslutning och sammanfattning viII jag havda, att aktualise
ringen av fragan om AP-fonden och aktieagandet ar ett av de manga
uttrycken for den blandekonomiens kris som vi befinner oss i redan
av helt andra skal, namligen bl. a. som £oljd av aktuella eller plane
rade forsok att bekampa inflationen med delvis nya medel, d.v.s. hI. a.
regleringar, priskontroll, inkomstpolitik oeh liknande: Den okning av
investeringskvoten oeh av industriens andel av kvoten ifraga som be
hovs for en snabb industritiIlvaxt, utan forvarrad inflation, kan inte
komma till stand utan att rantabiliteten i industrien pa ett eller annat
satt avsevart £orbattras. Men dels ar utsikterna till en trendmassig
sadan rantabilitetsforbattring inte Iysande i en blandekonomi praglad
av sviktande tro pa manga hall - berattigad eller oberattigad - pa
denna blandekonomis fortsatta livsvillkor dels skulle, vid den agare
struktur som i dag finns, varje betydande rantabilitetsforbattring
komma i svarare konflikt med de politiska formo·genhetsfordelnings
malen an tidigare, eftersom mojligheterna tidigare var storre an de
nu ar att astadkomma en utjamning i efterhand, d.v.s. sedan formogen
heterna redan uppkommit.

Planeringsehef Erik Hook, finansdepartementet: Herr ordforande! De in
ledningsanforanden som vi har har hort har koncentrerat sig pa fragan
om AP·fondens plaeeringar i aktier. Jag tyeks vara den ende ledamoten
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av kapitalmarknadsutredningen som ar har i kvall, oeh jag vill darfor ta
upp en del fr~gor som har berorts.

Erik Dahmen utgiek fran att det gallde att oka investeringskvoten i sam
hallet, oeh han diskuterade de effekter en sadan okning kunde fa pa priserna.
Jag vill starkt understryka att kapitalmarknadsutredningen aldrig har be
handlat den problematiken. Utredningen har utgatt fran den problematik
80m delvis skisserats i langtidsutredningen, som raknat med en i det narmaste
oforandrad investeringskvot mojligen med nagon dragning nedat atminstone
under forsta halften av 1970-talet oeh troligen aven ett styeke in pa andra
halften av 1970-talet. Den problematik som hanger samman moo en
hoj d investeringskvot tror jag alltsa vi kan lamna darhan, eftersom den
inte har nagot direkt samband med det som skisserats i kapitalmarknadsutred
ningens forslag.

Utgangspunkten for utredningen var istallet en okad andel for industri
investeringarna inom en oforiindrad eller given total investeringskvot. De
slutsatser som Dahmen drog i detta speciella fall hade han modererat vasentligt
i forhallande till de allmanna perspektiv som han tidigare uppehallit sig vide

Har viII jag berora ett par andra saker som kapitalmarknadsutredningen
inte pa nagot satt har tagit upp i sina forslag, men som ventilerats flitigt i den
allmanna debatten. Den forsta ar uppfattningen att en placering i aktier
skulle oka insynen eHer sakra ett lontagarinflytande inom foretagen. Kapi
talmarknadsutredningen ansag att plaeering i aktier av pengar till AP-fonden
skulle vara ett ganska dAligt medel for en sAdan politik oeh inte sarskilt
lampat ur sadana synpunkter. Man har saledes inte tagit upp de aspekterna.

Detsamma galler en mera naringspolitisk uppgift att oka statens inflytande
oeh statens agande inom industrin genom en aktieplaeering. Man har sagt
sig pa samma satt dar, att ett kop av aktier fran fall till fall ar ett myeket
dAligt instrument. Dessutom skulle det bli ett dubbelkommando i svensk
ekonomisk politik om AP-fonderna skulle ges en sadan uppgift. Vi har industri
departementet, oeh vi har Statsforetag, som verkar pa hela det omradet. Att
etablera en konkurrens fran AP-fonderna har man inte ansett meningsfullt,
oeh man har darfor inte funnit skal att overvaga det. Nagra sAdana argument
ligger darfor inte till grund for utredningens forslag.

Jag atervander till utgangspunkten, att uppgiften ar att medverka till en
okad investeringskvot for industrin. Det lage som vi har statt infor oeh star
infor oeh som skisserats i betankandet ar att vinsterna inom hela industrin
har sj unkit under 1960-talet oeh att industrin samtidigt darmed har fatt
en lagre soliditet.

Man kan oeksA konstatera att det i statens arsenal av ekonomisk-politiska
vapen i stor utstraekning saknas ekonomiska medel som direkt kan paverka
den Hingsiktiga vinstutveeklingen inom foretagen. Man kan dock pi! olika satt
paverka priset pa kapital. Speciellt ar det da fraga om i vilken man man
kan andra relationen meHan riskvilligt oeh annat kapital. Den relationen har
varit oeh ar fortfarande ogynnsam. Anskaffning av eget kapital i foretagen
ar forhallandevis dyrt. Detta kan. sakert sattas i samband med att vi haft
den sparandeutveekling som Lars Wohlin har skisserat med en stark for
skj utning av sparandet fran privata kallor over till den statliga sektorn. Lars
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Wohlin namnde att 70 proeent av sparandet i dag kommer till stAhd inom
den offentIiga sektorn.

Fraga ar da hur vi skall kunna kanalisera kapitalmarknadsstrommarna pa
ett sadant satt att vi tillgodoser hehov av riskvilligt kapital inom den indu
striella sektorn. Nar man ser pa det problemet kan det vara skal att diskutera
vad den stagnation i industriinvesteringarna som vi kunnat iakttaga be
ror pa.

Tva tolkningar har forts fram oeh standigt varit' foremal for diskussion.
Den ena ar att vi har en bestaende brist pa riskvilligt kapital pa marknaden.
Jag tror det finns anledning att komma ihag att den tesen sarskilt har
drivits av bankerna oeh inte minst affarsbankerna sedan lang tid tillbaka.
Affarsbankerna har oeksa sedan lange framfort forslag om inrattande av olika
emissionsinstitut som skulle moj liggora en okad tillstromning av riskvilligt
kapital till marknaden. Den andra tolkningen ar att stagnationen i investe
ringsutveeklingen oeh den laga nyemissionstakten framst har herott pa dalig
rantabilitet inom foretagen oeh att den daliga rantabiliteten framst varit be
tingad av en okad internationell konkurrens, som vi har sma mojIigheter att
gora nagonting at.

Det ar svart att saga vilken av dessa tolkningar som ar den riktiga. I kapi
talmarknadsutredningen har vi haft livliga diskussioner om den fragan. Man
har i viss man kunnat enas om att det kanske ligger nagonting i bada for
klaringarna till den utveekling som har varit.

Men oavsett om utveeklingen beror pa brist pa riskvilligt kapital eller pa
lag rantahilitet ar det alldeles klart att priset pa riskvilligt kapital, anskaffat
genom aktieemission, ar forhallandevis hogt. Det problemet har standigt upp
marksammats, oeh olika forslag har framforts om hur man skall kunna losa
det. Man har provat olika losningar, t. ex. AnneHagen, som infordes for atskil
liga ar sedan oeh darefter har fornyats. Det har oeksa talats om att avskaffa
dubbelbeskattningen pa aktier. Forslagen om att ga radikalt fram oeh avskaffa
dubhelbeskattningen har emellertid standigt stott pa motstand hos regering
oeh riksdag oeh inte kunnat forverkligas.

Kapitalmarknadsutredningen har pekat pa dessa problem i samband med
heskattningen av riskvilligt kapital oeh aven framhallit onskvardheten av en
forlangning oeh eventuell utvidgning av Annellagens giltighet. Samtidigt har
man sagt att det finns skal att prova, om man pa nagot satt kan stodja an
skaffningen av riskvilligt kapital genom kanalisering av AP-fondens medel
till aktier. Det ar narmast utifran dessa kapitalmarknadssynpunkter man har
lagt fram sitt forslag - jag viII aterigen betona att det inte ligger nagra
naringspolitiska motiv bakom.

Man kan sedan diskutera effekterna. Vi ar helt eniga med Dahmen om
att en effekt blir att vi far en sankning av priset for nyemissioner genom
att det blir en press uppat pa kurserna. Som Dahmen sade innebar forslaget
vissa ogynnsamma verkningar ur inkomstfordelningssynpunkt, men kapital
marknadsutredningen har framst sett till att det ar viktigt att vinstnivan hoj s
i foretagen eller att kostnaderna for riskharande kapital sanks.

Bakom dessa resonemang kring effekten ur inkomstfordelningssynpunkt ligger
en uppfattning att en forhattring av vinsterna inte pa Jangre sikt ar formanlig
ur inkomstfordelningssynpunkt. En sadan utveekling strider mot vissa uppfatt-
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ningar som rafler i dag. Den senaste tidens utveekling har emellertid poiingte
rat vilka svara verkningar ur inkomstfordelningssynpunkt som foljer av en
nedsqueezad vinst inom foretagen med de losningar som foretagen darmed
tvingas till. Det ar helt klart att den vinstsqueeze som intraffade 1966-67 oeh
1971-72 oeh som har lett till att foretagen har myeket sma marginaler att
falIa tillbaka pa har gj ort att foretagen omprovat sin personalpolitik. En
tidigare forekommande hoarding of labour har inte kunnat fortsatta. Likvidi
tets- oeh vinstproblemet har varkt ut i ett personalproblem. Man har tvingats
avskeda folk oeh skj uta over det problemet pa AMS.

Ser vi problemet ur denna synpunkt ar det narmast fraga om vilken
inriktning av politiken som ar effektivast oeh gynnsammast ur inkomstfordel
ningssynpunkt eller vilken vag som ar minst ogynnsam ur inkomstfordelnings
synpunkt. - Detta ar nagra av de allmanna synpunkter som har galler. Jag
antar att Lars Hansson kommer att ta upp vissa andra aspekter.

Jag viII till slut berora en fraga som Erik Dahmen var inne pa - det giiller
de riktade nyemissionerna.

Det har antytts i den allmanna debatten att man skulle kunna tanka sig att
AP.fonden skuIIe kunna fa formansratt vid nyemission. Man har gatt sa langt
att man har sagt att man darigenom skulle undvika kursstegringar pa aktie
horsen oeh motverka de ogynnsamma effekterna ur inkomstfordelningssynpunkt
av att fonden gar ut pa aktiemarknaden.

Jag ar helt ense med Erik Dahmen om att detta ar en felaktig syn. Jag
tror inte det gar att isolera nyemissionerna genom en speeiell inriktning av
AP·fonden oeh darigenom avgransa effekten av dess agerande. DA ar det
ganska likgiltigt om man kan astadkomma riktade nyemissioner eller inte.
Det ar klart att det i vissa fall kan vara Hittare att traffa overenskommelser
om man koper hela traneher, men ytterst maste man anda se pa effekten
pa hela aktiemarknaden.

I det sammanhanget uppstar ocksa fragan i vad man en fjarde AP·fond kan
siilja aktier. Kapitalmarknadsutredningen tror inte att fonden i nagon storre
utstraekning kan avyttra aktier som den en gang har forvarvat.

Nu far vi observera att om AP-fonden koper aktier kommer det ur £ondens
synpunkt att bli en foga lonsam affar. Forrantningen hittills pa aktier har varit
sadan att den avkastning som den direkta utdelningen givit varit avgj ort
Higre an for obligationer. Vid avyttring av aktier har genom realisations
vinster avkastningen ofta kunnat lyftas upp. Om fonden har kopt in en stor
aktiepost som den sedan forsoker salja, uppstar det ogynnsamma verkningar
pa aktiemarknaden. Ingenting hindrar givetvis att den fj arde fonden salj er
ett hundratal aktier da oeh da pa marknaden, men storre forsaljningar ar helt
omojIiga savitt vi kan se. Det innebar att AP-fonden inte i nagon storre ut
strackning kan tillgodogora sig de realisationsvinster som andra som agerar
pa aktieborsen har mojIighet att skaffa sig. AP-fondens forvarv blir fasta oeh
mer eller mindre eviga. Det ar klart att detta far speeiella konsekvenser ur
~komstfordelningssynpunkt,oeh man kan diskutera fram oeh tillbaka vilka
effekterna kommer att hli i langden.

Bankokommissarie Lars Hansson, kapitalmarknadsutredningens sekreterare:
Herr ordforande! Jag tiinkte saga nagra ord som sekreterare i utredningen.
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Jag kan darvid naturligtvis inte med bestiimdhet ange vad utredningens olika
ledamoter anser vara det vasentliga i det av utredningen framlagda forslaget
utan hara aterge nagot av vad jag sj alv uppfattat att utredningen funnit centralt
i dess overvaganden.

Nar jag sag amnet for i kvall, "Industritillvaxt och kapitaltillforsel - en
politisk malkonflikt?", trodde jag i min enfald att fragan om AP·fonden inte
skulle hli det centrala temat utan behandlas nagot mera perifert. Men jag
tankte ta upp en fraga som kanske tacks av tankstrecket och som aven Wohlin
har snuddat vid - det galler centralise-ringen pa kreditmarknaden, vilket jag
tycker kan hallas isar fran fragan om politiskt inflytande och narmast hetrak·
tas som en fraga om marknadsforhallandena pa kreditmarknaden.

Jag kanske dB. forst i nagra korta drag bor erinra om vad forslaget gick
ut pa. Det galler skapande av en fjarde fond, och den fonden skall ha exklusiv
ratt att placera pengar i aktier eller andra vardepapper som kan omvandlas
till aktier. Finansieringen skall ske genom dragningar i de ovriga {onderna.
Fonden skall fa en ovillkorlig ratt att gora sadana dragningar upp till ett
visst ramhelopp. Som en forsta ram har utredningen foreslagit 500 miljoner
kronor.

Man kan fraga sig hur utredningen har kommit till denna losning om en
fj arde fond. Det skall forst sagas att detta ar en kompromisslosning men att
den innehaller de centrala element som varit viktiga utgangspunkter for
utredningen.

Jag viII erinra litet om pensionssystemets hakgrund. Forst och £ramst ar
det har en fraga om ett system dar man har en direkt och ovillkorlig ratt att
fa pension enligt vissa intj anade pensionspoang, och denna ratt ar oheroende
av inhetalade premier. Till systemet har knutits en AP·fond, och motiveringen
for den AP-fonden har huvudsakligen varit samhallsekonomisk och inte att
skapa sarskilda reserver. Fonden finansieras genom avgifter som faststalls
av regering och riksdag. Det innehar, kort sagt, att vi har har att gora med
allmanna medel liknande skattemedel och uppgaende till stora helopp. Medlen
forvaltas nu av en fond som inte har ett direkt politiskt ansvar.

Den nuvarande organisationen for fonden ar upplagd fran de har utgangs
punkterna. Det innebar att vi har drivit "neutralitetsaspekten" ganska langt.
Det sags i propositionen att fonden inte skall vara uttryck for en makt·
koncentration och att man inte skall gynna speciella lantagargrupper. Fonden
maste dock sj alvfallet underordna sig den kreditpolitik som fastlaggs.

Annu klarare har "neutralitetstanken" kommit till uttryck i att man har
satsat pa trygga och okontroversiella placeringar. Det har val fran professorligt
haH ihland papekats att vi har har en fond med enorm kapacitet och stora
potentiella mojligheter att gora riskplaceringar. Da far man komma ihag att det
just ar den storlek och det inflytande fonden har, som gjort det nodvandigt
att skapa dessa ramar for fonden och begransa dess placeringsmojIigheter.

Jag hehover inte ga in pa motiven till att utredningen har ansett att fonden
av samhallsekonomiska skal bor fa vidgade mojligheter att placera i risk.
kapital. A andra sidan har utredningen ocksa tagit konsekvenserna genom att
skapa institutionella forutsattningar for att hegransa centralise-ringen av kredit
givningen. Alla har kanske inte klart for sig vilken viildig centralisering vi
har. pa kreditmarknaden. Under ett atstramningsar som 1970, da hankemas
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utHiningsakning var. relativt obetydlig, svarade fonden far uppemot halften
av utbudet till de reala sektorerna pa den organiserade kreditmarknaden. Da
har jag alltsa inte tagit med det mellanled som kallas specialinstitut och
som Wohlin berarde, utan jag har i stallet raknat med den ursprungliga
langivaren, d.v.s. AP-fonden. Under en stark kreditexpansion som vi har haft
i ar svarar fonden far ungefar en tredjedel av det totala kreditutbudet. Annu
tydligare blir koncentrationstendenserna om man ser pa obligationslangiv.
ningen till enskilda faretag - fonden svarar nu for mellan 80 och 90 procent
av finansieringen av varj e obligationslan som upptas av industriforetag. Det
betyder att det knappast ar rimligt att tala om en marknad i detta samman
hang.

Jag har har talat om AP-fonden som en enda enhet, fastan den bestar av
tre fondstyrelser. Det ar utredningens. uppfattning att fonden utAt agerar
som en enhet med den organisation den har - med en enda administration
far de tre fondstyrelserna. Darfar har utredningen ansett det som vasentligt
att sarskilja aktieplaceringar a ena sidan och langivning a den andra. Man
har ansett att det inte ar rimligt att en organisation som tacker praktiskt taget
hela marknaden for ohligationsHin till enskilda foretag ocksa skall gora
placeringar i aktier. Darfor har man forsokt skapa en atskillnad genom att
inratta en fj arde fond. Hade man utvidgat placeringsratten for de tre fonder
som nu existerar, hade man visserligen fatt tre aktieplacerare och darigenom
kunde man tyckas ha skapat majIigheter till okad konkurrens. Det argumentet
faller emellertid enligt utredningens mening pa att de tre fonderna arbetar
som en enhet.

Man kan naturligtvis tycka att 500 milj oner ar ett relativt litet belopp i jam
forelse med AP·fondens totala tillgangar eHer kreditmarknaden som helhet
och att det i och for sig inte horde behova pakalla sa stora organisatoriska
farandringar. Till det kan val sagas att det anda ar ett ganska betydande
helopp sett ur vissa andra synpunkter, t. ex. de arliga nyemissionerna av
aktier. Jag skulle ocksa tro att beloppet inte ligger langt fran vardet av Wallen
bergfamiljens innehav av aktier. Dessutom vet man att forandringar som
betraktas sasom temporara har en tendens att hli permanenta. Utredningen har
darfor ansett det viktigt att ta principiell stallning i det har faIlet och sam
tidigt med utvidgningen av placeringsratten for AP·fonden skapa institutionella
forutsattningar for en nagot storre decentralisering av kreditmarknaden, aven
om det anda sker i ganska begransad skala.

Vad jag har har sagt innebar ingen kritik av den placeringspolitik som
AP-fonden har fort. Man far emellertid inte blunda for att det trots att det
ar fraga om ganska okontroversiella och trygga investeringar anda finns inne
boende problem i kreditmarknadssystemet, genom den storlek som fonden hare
Farvaltningen av fonden har hittills skotts smidigt men far utredningen har
det gaUt att skapa institutionella forutsattningar som kan ge garantier for
att koncentrationsgraden pa marknaden i varje fall inte akar genom att AP
fonden far ratt att placera aven i aktier.

Pol mag Danne Nordling, Arbetsgivarefareningen: Herr ordfarande! Om
foretagens lansamhet akas innebar detta ett berikande av aktieagarna. Efter
som detta strider mot statsmakternas utjamningspolitik' kan problemet med
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foretagens forsorj ning med riskvilligt kapital inte losas genom att atgarder vid
tas for att oka lonsamheten. Da aterstar endast moj ligheten att utifran forse fore
tagen med kapital.

PA denna nu nfunnda forutsattning bygger till stor del den hittills forda
diskussionen. Samma forutsattning tyeker jag mig ocksa finna i kapital
marknadsutredningens betankande, dock mer eller mindre outtalat.

Denna forutsattnings hallbarhet kan givetvis ifragasattas pa tvA olika
satt. Man kan som Erik Hook havda att trots att en okning av lonsamheten
berikar aktieagarna ar detta en effekt som man far aeceptera for att kunna
losa industrins tillvaxtproblem, men man kan ocksa havda att det inte foreligger
nagon politisk malkonflikt. Den for industritillvaxten nodviindiga kapitaltill
forseln skulle da myeket val kunna ske genom att man tillat lonsamheten att
oka.

Nar man diskuterar de har prohlemen maste man komma ihag att skilja
mellan foretagens vinster och aktieagarnas vinster. Det gor man inte i den
mer hogljudda politiska debatten, och den debatten ar ganska hetydelsefull
for det problem som vi diskuterar i dag.

Hur tj anar da aktieagarna pa en lonsamhetsforhattring? Till att horj a med
sags de okade foretagsvinsterna medfora oaeceptabelt hogre utdelningar, vilka
kommer enbart valsituerade aktieagare till del, och det strider mot tanken
pa inkomstutj amning. Men ar detta verkligen riktigt? Innebar inte ett sadant
synsatt att man mer eller mindre anammar den vulgarmarxistiska propaganda
80m forekommer i dagens samhiillsdebatt? Verkligheten ser litet annorl~nda

ute
Till att horj a med ar aktieutdelningarna mycket obetydliga. Det borde darlor

vara tamligen hetydelselost om de okar nagot. De motsvarar ungefar tre fj arde·
dels procent av lonesumman i naringslivet. Man skulle kunna hoj a timlonen for
arbetare, som man i fordelningspolitiska sammanhang mest ommar for, med
ungefar 11 ore om man konfiskerade utdelningarna - vilket naturligtvis
ar helt orealistiskt - oeh gay pengarna at lontagarna.

Men vad sager att utdelningarna kommer att oka, om lonsamheten for
battras? Det ar visserligen ganska naturligt att tanka sig att sa kommer att
ske, men i verkligheten ser det helt annorlunda ute Utdelningen till hushallen
pa aktierna i hela Sveriges narin.gsliv har i fasta priser inte okat sedan 1950.
De har i sj alva verket vant tamligen konstanta - variationerna uppat oeh
nedat mellan femarsperioderna har rort sig om 5 procent, raknat i fasta priser.
Den trenden, som innehar en minskande andel for aktieagarna, kommer knap.
past att hrytas i fortsattningen.

Egentligen ar det emellertid ganska ointressant hur stora aktieutdelningarna
ar eller om de kommer att oka nagot. De aktieagare som man viII undvika att
berika far namligen just ingen utdelning i handen. Aktievinsterna ar i dagens
lage i stort sett socialiserade. Lat oss saga att en person ager 3 500 aktier it
100 kronor, oeh pa varje aktie delas det ut 10 kronor. Han far da 35000 kro
nor om aret i inkomst fran sina aktier. Antag att han dessutom forvarvsarbetar
oeh inte tj anar alltfor dAligt. Som forhAllandena i dag ser ut konfiskerar fake
tiskt staten forst de 35 000 kronorna i utdelning, oeh sedan tar den ytterligare
nastan 5 000 kronor fran hans ovriga inkomster. Hans formogenhet har aIlts!
en negativ avkastning pa en halv procent.
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Hur hanger detta ihop? J0, den genomsnittliga direkta avkastningen pa bors
noterade aktier ar ungefar 3,5 procent. Aktierna som personen i detta exempel
agde har alltsa ett yarde pa 1 miljon kronor - vad man nu skall mena med
ett "varde" i detta sammanhang. Formogenhetsskatten pa 1 miljon ar 15250
kronor, och med 70 procents marginalskatt ar inkomstskatten pa utdelningen
24 500 kronor. Det blir alltsa ett minus pa nastan 5 000 kronor.

Det ar forst vid en formogenhet under ungefar en halv miljon kronor som
agaren far behalla en Hten del av aktieutdelningen. For riktigt stora aktieagare
galler samma sak - de far behalla ungefar 15 procent av utdelningen pa grund
av vissa skattemaximeringsregler, men pa litet langre sikt tar staten tillbaka
aven denna del av utdelningarna" och kanske mer dartill, genom arvsskatten,
som t. ex. for 1 milj on kronor uppgar till 41 procent och for 5 milj oner till
53 procent och sedan stiger ytterligare for annu storre formogenheter. Arvs
skatten drabbar aven ganska hart relativt sma formogenheter, vilka danned
ytterligare reduceras. Dessutom far aktieagarna av sina ovriga inkomster betala
realisationsvinstskatter och stampelskatter.

De, som man sager, valsituerade aktieagarna betalar alltsa med storsta
sannolikhet ett storre helopp i skatt an vad utdelningarna uppgar till.

Men - kanske nagon invander - aktieagama tjanar val pa den varde
stegring som troligtvis blir foljden av en lonsamhetsforbattring? Tvartom,
skulle jag vilj a saga. Aven om ett okat underlag for framtida utdelningar ska
pas genom en lonsamhetsforbattring, visar utvecklingen sedan 1950 att aktie
agarnas andel blir alIt mindre, men det ar betydelselost eftersom staten tar
hand om utdelningarna. Det intressanta ar att vardestegringen geT upphov
till att aktieagarna far betala hogre inkomstskatt, hogre arvskatt och hogre
reaHsationsvinstskatt. Det forlorar aktieagarna pa.

Man kan fraga sig vad som driver folk att kopa aktier? Man bor da komma
ihag att riktigt sma aktieagare som bara agel' nagot hundratal aktier far litet
kvar av utdelningen efter skatt, men det ar knappast utdelningarna som driver
folk att kopa aktier, utan alIa ar ute efter vardestegringar, omedvetna som de
ar om att alla ar med om att betala vardestegringarna. De som lyckas till
godogora sig vardestegringen pa sina aktier gor det faktiskt pa bekostnad
av andra aktieagare, som hoppas att det skall dyka upp nya aktiespekulanter
som skall betala deras realisationsvinster osv. Men om hela aktieagarkollektivet
skulle forsoka realisera vardestegringen pa aktierna, skulle man snabbt upp
tacka att vars och ens aktieportfolj inte var mer yard an en bankbok med
samma ranteavkastning som utdelningen pa respektive aktieportfolj, och
kanske inte ens det. Erfarenheten fran borskrascher visar att aktieagarna ar
i manga avseenden irrationella personer.

Aktiernas vardestegring medfor alltsa inte att lontagarna skulle fa det
samre. Inte heller skulIe aktieagarna som grupp fa det battre, snarare tvartom.
Aktiernas overvarde, som skiljer dem fran motsvarande banktillgodohavanden,
ar i stort sett av samma slag som vardet pa frimarken, konst eller antikviteter,
dvs ett inflationsskyddat satt att placera pengar men med dalig eller obefintHg
direkt avkastning - det ar ett satt att placera pengar, som forutsatter att man
har fortroende for att folk kommer att fortsatta att placera pengar pa detta
satt, men som i aktiefallet kanske pa del hela taget inte ar sa sarskilt lonsamt.

Litet tillspetsat skulle man· alltsa kunna saga att om· man ar for inkomst-
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utjamning hor man ocksa se till att aktiekurserna drivs ihojden. Da kommer
ocksa alIt fler aktieagare att satsa pa nyemissioner, vilket kan sagas innebara
att man mer eller mindre gratis avstar pengarna at foretagen. Men detta maste
astadkommas genom en lonsamhetsforhattring. Jag tror inte att det gar att
anviinda AP-fondsmedel till detta, eftersom man heIst viII kUimma at de gamla
aktieagarna. Det ar ocksa ganska osannolikt att AP-fonden nagonsin skulle
kunna salja hela sitt aktieinnehav, och aven om den skulle gara det, kaper den
nya aktier for pengarna. De gamla aktieagarna kommer alltid att ha fatt
atminstone den ursprungliga kopesumman som ett inkomsttillskott.

Jag menar alItsa att det kanske trots alIt inte ar sa farligt att tillata Ionsam
heten att oka. Om det sedan ar politiskt mojligt i dagens forenklade debatt
klimat ar en annan fraga, mep. i denna forsamling har jag tagit mig friheten
att framfora denna kanske nagot katterska tanke.

Professor Assar Lindbeck: Jag viII hara gora nagra enkla, och inte helt
sammanhangande, kommentarer och fragor av preliminart slag.

Danne Nordling har naturligtvis ratt i att det i den allmanna politiska
dehatten forekommer fullstandigt orealistiska forestallningar om kapital
inkomsternas storlek. Om man fragar folk hur stora vinsterna ar i forhallande
till lonesumman ar det inte ovanligt att man far till svar att de bada ar ungefar
lika stora! Vr den synpunkten ar det naturligtvis viktigt att, som Nordling,
framhalla att aktieutdelningarna ar av storleksordningen 1 procent av lone
summan, och att de samlade kapitalinkomsterna efter skatt inte kan rora
sig om mer an 3 eHer 4 procent av nationalinkomsten. Det ar viktigt att
dessa storleksordningar kommer fram, eftersom debatten i Iandet forefaHer
att vila pa forestallningen att proportionen meHan lonesumma oeh vinst
summa ar radikalt annorlunda - vilket den oeks·a ar i vissa "halvt utveeklade"
Hinder i exempelvis Latinamerika, dar proportionerna ligger narmare 50-50.
Men nar man viII visa sadana viktiga saker ar det angelaget att man inte
forsoker hevisa for myeket; oeh det gjorde Danne Nordling. .

Antag att vi har 1 000 formogenhetsagare, av vilka 500 ager aktier. Antag
vidare att det sker en kapitalvardestegring for aktierna, sag en fordubhling fran
1 miljon till 2 miljoner. Aktieagarna saljer sina aktier till nagon bland de 500
kapitaHigarna som inte har aktier - jag bortser fran realisationsvinstskat
ten - oeh de 500 aktieagarna gor pa det sattet en realiserad kapitalvinst pa
1 miljon. Da sager Danne Nordling i prineip, att det betyder att hela gruppen
pa 1 000 formogenhetsagare inte har tj anat nagonting eftersom endast en
omflyttning av pengar sker mellan gamla oeh nya aktieagare. Detta ar natur
ligtvis avigt tankt. Gruppen pa 1 000 personer har ju tjanat 1 miljon via
vardestegringen; de 500 som koper aktierna skiftar hara sina tillgangar,
exempelvis fran bankins.attningar till aktier. AlIa de 1 000 personerna sam
~antagna har aHtsa tjanat 1 miljon genom kapitalvardestegringen, oeh en
del av dem har valt att ta ut vinsten kontant. Det ar inte sa att de som koper
aktierna forlorar 1 miljon till dem som saljer; de har endast omplaeerat sina
tillgangar! Jag kan inte se annat an att Danne Nordling tiinker feI, eller
om vi sa viII "missar fragestaIIningen", oeh det galler oeksa hans artikel i
Dagens Nyheter for nagra manader sedan.

LAt mig sedan gora nagra andra kommentarer. Man har fIera ganger tagit
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upp fragan vad stagnationen i svensk ekonomi och i industriinvesteringarna
heror pa. J~g tror att forklaringen ar enkel, kvalitativt sett. Man kan peka
pa atminstone fyra faktorer som varit avgorande, aven· om vi inte kanner
deras relativa bet-ydelse.

For det forsta ar rantabiliteten lag pa grund av hoga kostnader i forhilllande
till varldsmarknadspriserna, och darmed blir det pa sikt laga investeringar.

For det andra har den totala efterfragan i samhaIIet "korts i hotten" under
1971 och i viss man ocksa 1972. Produktionskapaciteten okar med 4 procent
per ar men efterfragan endast med 1 a2 procent per are Industrin har inte fatt
avsattning for nagon produktionsokning, med pafoljd att foretagen maste
minska sin insats av arbetskraft med cirka 5 procent per ar, eftersom arbets
produktiviteten stiger i ungefar denna takt. Sa lange industrin inte far avsatt
ning for produkterna, och kapacitetsutnyttj andet ar lagt, blir det vidare lag
investeringsverksamhet. Myndigheterna har som bekant hallit nere efterfragan
av flera skal, hI. a. for att oka prisstabiliteten oeh forbaitra balansen i utrikes
betalningarna (vid fixa vaxelkurser).

For det tredje har vi brist pa privat riksvilligt kapital. Vi har fatt en
partiell soeialisering av kapitalbildningen i landet, vilket betyder att vissa
former av riskkapital har torkat upp.

For det fjarde har, som Dahmen sager, stora delar av foretagarna i landet
fatt forestaIIningen att deras dagar som oberoende privatforetagare ar raknade
och att den privata foretagsamheten i Sverige ar i stor fara.

Om myndighetema viII stimulera industriinvesteringarna - oeh det tror
jag att de viII - kan de valja flera alternativa vagar. Antingen motverkar man
foretagarnas pessimism om framtiden eHer ocksa ser man till att lonsamheten
okar - eIIer en kombination av dessa atgarder. Ju mer foretagen rnisstrostar
om framtiden, desto mer maste myndigheterna "muta" dem for att fa dem
att investera. Ju mer pessimistiska foretagarna ar, desto storre vinster maste
ge ha. Vr investeringssynpunkt ar det naturligtvis ofordelaktigt att skriimma
foretagarna. Ar foretagarna angsliga infor framtiden maste man kraftigt oka
"storleken pa morotterna", oeh anda kan det hli svart att fa foretagarna att
gripa tag idem. Det billigaste sattet att stimulera investeringarna ar troligen
att Hita Rune Johansson varje kvall i TV ge foretagarna en klapp pa axeln.

Erik Hook tog upp fragan om mojligheterna att hoja lonsamheten. Jag
tyckte att han gick val langt - det ar manga har i kvall 80m fortsatter i
tangentens riktning - nar han sade att vi inte har nagra metoder att oka lon
samheten. Det tycker jag verkar overdrivet. Vi har treariga avtal,. och om man
meHan avtalsforhandlingarna tar bort loneskatten, eller arbetsgivaravgiften, kan
man oka lonsamheten atminstone pa nagra ars sikt. Sedan ar det en oppen
fraga hur det gar pa lang sikt - pa den fragan vagar ingen svara.

Ett annat medel till okad lonsamhet inom industrin ar naturligtvis devalve
ring, som kan anvandas pa kort oeh medellang sikt for atl paverka lonsam·
heten, sarskilt om man samtidigt har problem med betalningsbalansen. Slutli·
gen kan man sanka kapitalkostnaderna genom en allman investeringssubven
tion (en negativ investeringsavgift).

Jag menar att man inte kan utga fran att lonsamheten helt hestams av
faktorer som myndigheterna inte kan paverka; jag tyekte att Erik Hook var pa
glid At det hAllet.
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Det finns naturligtvis ocksa vissa "automatiska" mekanismer som' utloses
vid laga foretagsvinster och som tenderar att aterstalla vinsterna. En hestar
i att lontagarorganisationerna horj ar ta det litet forsiktigare om det slas ut
for mycket arbetskraft. Nar arbetslosheten gar upp lugnar loneglidningen
ner sig. (En icke-automatisk mekanism ar naturligtvis i vissa lander devalve
ring, savida de laga vinsterna ar kombinerade med underskott i betalnings
balansen).

Under 1960-talet har liberaliseringen av utrikeshandeln, och upptradandet
av nya lander pa varldsmarknaden, gj ort att den internationella konkurrens
situationen har hardnal. Foretagen har fatt flackare efterfragekurvor for sina
produkter. Det kan tankas att foretagen under 1970-talet darfor far finna sig
i en lagre vinstniva an man kunde rakna med under 1950-talet. Det ar en
intressant fraga i vilken man de ar villiga att acceptera detta. Kanske fordrar
detta att aven realrantan pa finansiellt kapital halls lag, vilket kan komma att
ske automatiskt vid fortsatt snabb inflation.

Om jag sedan far ga in pa fragan om det riskvilliga kapitalet, forefaller
det att om man vill oka tillgangen pa riskvilligt kapital utan att driva upp
aktiekurserna starkt, bor tekniken vara att samtidigt oka hade efterfragan
och uthud pa aktier.

Ur den synpunkten yore det hefogat att i samhand med att man eventuelIt
koper aktier ur nya kapitalfonder (AP-fonderna) ocksa vidta atgarder som
lockar foretagen att oka sina emissioner, dvs forskj uteI' utbudskurvan for
aktier at hoger. En sadan metod yore att ta bort dubbelbeskattningen av aktier,
dvs att likstalIa ranta pa obligationer med utdelning pa aktier genom att
gora hada avdragsgilla for foretagen. Den metoden har tidigare avvisats av
politiska skal, men det har varit som en isolerad metod. Om den kombineras
med okad efterfragan pa aktier fran AP-fonden, kommer saken kanske i en
annan dager, om man som just heskrivits kombinerar ett okat uthud av aktier
med okad efterfragan. Jag tycker att det inte horde vara helt omoj ligt att
overtyga politiker och allmanhet om att detta skulle kunna vara rationeIlt.

Slutligen viII jag fraga Dahmen en sake Han skisserade tva alternativ for
svensk samhallsutveckling pa lang sikt. Det ena var att overga till ett stats
kapitalistiskt ekonomiskt system, dar AP-fonden, eller staten pa annat satt,
narmar sig stallningen som monopolist nar det galler langfristigt kapital.
I realiteten far vi da rakna med att vi pa sikt hamnar i ett starkt centraliserat
ekonomiskt system av narmast osteuropeisk typo Det kan handa att detta
gar att forena med vissa former av politisk demokrati. - det ar en oppen
traga - men som ekonomiskt system skulle det komma att paminna om
exempelvis Osttyskland.

Det andra alternativet skulle vara att man fick okad spridning av privat
agande av aktier pa manga institut, eventuelIt ocksa pa kollektivt agda institute
Personligen hyser jag ingen tvekan om vilken typ av samhiille jag foredrar
- det ar naturligtvis det decentraliserade faIlet, eftersom jag ar overtygad
om att stor makt forr eller senare misshrukas. Det var lord Acton som sade:
"All makt misshrukas; ahsolut makt misshrukas aholut". Sanningen i detta
lar man sig med aren.

Vad finns det da for metpder att hehalla, eller astadkomma, en decentraliserad
kapitalmarknad, vilket enligt min mening ar en av de viktigaste samhalls-
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uppgifterna i dag? Jag tycker att de som ar specialister pa kapitalmarknadens
funktion har skyldighet att ange hur det skall ga till. Jag antar att det skulle
krava dels att det kollektiva kapitalet decentraliseras pa manga~ exempelvis ett
tiotal, fonder, som far konkurrera pa kapitalmarknaden, dels att vi far sarskilda
lontagaraktier. Svarigheten ar kanske framst att fa lontagarna att behalla
aktierna. Det kanske finns moj ligheter att med skattepolitiska atgarder stimulera
lontagarna att behalla aktierna, sa att de som del av lonen far sarskilda "lon
tagaraktier" som gors skattefria (nar det galler utdelningen) sa Hinge de hehalls
av den lontagare som fatt dem, medan skatt utgar for nya agare nar aktierna
saljs. Nagon metod maste man fa fram for att stimulera lontagarna att halla
pa aktierna - eljest riskerar man att de hara saljs ut och att man far samma
koncentrerade monster som aktiemarknaden visar i dag.

Ekon dr Lars WohIin: Jag gick i mitt inledningsanforande inte in pa
fragan varfor rantabiliteten sj unkit. Jag tror att det ligger mycket i uppfatt
ningen att en hardare internationell konkurrens har bidragit till denna utveck·
ling.

Erik Hook sade att ett vasentligt medel i den ekonomiska politiken for att
hoj a investeringarna var att bedriva kapitalsubventionering. Jag haIler med
Assar Lindbeck nar han sager att Erik Hook gick val Hingt i sitt pastaende
att det inte finns andra mede!. Jag sokte i mitt inledningsanforande visa att den
ekonomiska politiken huvudsakligen forsokt stimulera investeringarna med
kapitalsubventioner. Med olika mjuka krediter har man forsokt sanka kalkyl
rantan i foretagen och gora det mer gynnsamt att utnyttj a leverageeffekten
och darmed forma dem att investera mer. Det var inte den svaga investerings
utvecklingen, som jag forsokt forklara, utan att man trots alIt uppehallit en sa
hog investeringstakt att foretagen under 1960-talets andra halft fatt sin solidi
tet sankt.

Fragan ar nu om AP-fonden skulle kunna bidra till att ytterligare sanka
foretagens kalkylranta sa mycket att de skulle forverkliga fler investerings
projekt. Jag tror inte riktigt pa Dahmens tanke att man genom okad investe
ringsverksamhet skulle kunna hoj a rantabiliteten, utan jag forutsatter att indu
strin tvingas ta till investeringsprojekt som moj ligtvis finns idag men som
man inte utfor darfor att de ar osakra eller ger for lag rantabilitet. Om de
skulle komma till utforande skulle det innebara en sankt genomsnittlig ranta
hilitet.

Det finns tva modeller for foretagens handlande man kan utga fran nar man
viII analysera vad som hander om AP-fonden horjar kopa aktier. En modell ar
att rakna med en maximering av aktievardet for de nuvarande aktieagarna.
I sa fall maste nyemissionskursen sattas mycket hogt for att man skall fa
foretagen intresserade av att over huvud taget ga ut med nyemissioner. I
manga fall maste man kanske ga ut med dubbla borskurserna for att inte fa
sankt vinst per aktie. Om AP.fonden skulle acceptera sa gynnsamma nyemissio
ner skulle naturligtvis foretagen fa intresse av att oka investeringsvolymen.

Den andra typen av foretagsheteende innebar att foretagsledningen framst
ser till foretagen som sadana och viII att de skall expandera men inte bryr
sig sa mycket om aktieagarnas intressen - man -kan exempelvis tala om en
omsattningsmaximering. Foretagsledningen kan da alltid havda att om man
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inte far in nytt riskvilligt kapital maste rantabiliteten sj unka an mer. Endast en
satsning pa stora investeringsprojekt kan radda foretaget. Bolagsstamman kom
mer da sakerligen att acceptera en riktad nyemission till fjarde AP·fonden
till betydligt lagre kurser an jag nyss namnde. Tyvarr visar det sig ofta i efter
hand atl detta g.er en mycket lag rantabilitet.

Den tredje punkt som jag skulle vilja ta upp galler hushallssp'arandets storlek
i forhallande till nyemissionsbehovet elIe.r det okade behovet av riskvilligt kapi
tal. Man ser ofta att AP-fonderna ar de enda som kan tillgodose detta behove
Vad jag viII visa iiI" att det ar fraga om en mycket Hten summa. Hushalls
sparandet ar tva it tre ganger sa stort som det okade behovet av riskvilIigt
kapital rimligtvis kan uppga till enligt de berakningar som jag namnde i mitt
inledningsanforande. Det skulle alltsa, enligt min mening, inte finnas nagra
svarigheter for hushallen att kvantitativt klara behovet av riskvilligt kapital.
Fraga ar dock om de kan fa den forrantning pa sadana placeringar som de
kraver. Den laga nyemissionsverksamheten tolkar jag sa att hushallen inte
far den forrantning de onskar och att AP-fonderna maste ga in med sitt lagre
forrantningskrav for att stimuIera verksamheten.

Hook talade om olika overvaganden och motiv inom utredningen. Vi analy
serar har effekterna och inte de motiv som utredriingen haft. Om AP-fonden
kommer in far man val forutsatta att det blir en standigt aterkommande
placering av en viss storlek varje are Jag gissar att det kommer att rora sig
om en summa pa 200 miljoner. Det yore inte osannolikt att det i fortsattningen
skulle forekomma en placeringsaktivitet av den omfattningen. Man maste se litet
hortom det omedelhart foreliggande forslaget och soka hedoma vad det politiska
handlandet blir pa sikt.

Erik Hook namnde investeringskvoten. Den totaIa investeringskvoten i sam
hallet forutsattes i den senaste langtidsutredningen inte behova oka. En fraga
som inte diskuterades i den senaste langtidsutredningen var hur den investe
ringsokning som man ansag behovdes inom industrin skulle kunna finansieras
eller om den over huvud taget kunde komma till stand. Nagon hojd investerings
kvot ar det inte tal om for s.amhallet som helhet utan det ar fraga om en relativt
liten omfordelning meHan olika sektorer.

Assar Lindbeck sade nagonting om att man skulle hindra en formogenhets
okning hos existerande aktieagare genom att, nar man okar efterfragan pa
aktier, ocksa oka utbudet pa aktier t ex genom att gora utdelningarna avdrags
gilla. Man skulle da oka utbudet genom nyemissioner, men fraga ar om de
gamla aktieagarna accepterar det utan. att de far en kompensation. De vin j u
ha en kursstegring for att acceptera det okade utbudet av nyemitterat kapital.
Jag kan inte riktigt se att man genom den har typen av okat uthud skulle
kunna halla igen kursstegringarna. Bolagsstiimmorna viII kanske inte acceptera
det utan att vinsten pa aktierna atminstone ar oforandrad. Nyemissionerna
maste; da ske till kurser som inte spader ut aktiekapitalet, och da maste vinsten
per aktie okas.

(Professor Assar Lindbeck: Skulle okade realinvesteringar i foretagen,
finansierade genom aktieemission, vara nagonting ogynnsamt for de gamla
aktieag,arna? )

Nyemissioner far inte vara ogynnsamma for de tidigare aktieagarna. Min
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tes ar att de inte kommer att ske annat an om de gynnar de gamla aktie
agama.

Slutligen yin jag namna ett problem som inte har tagits upp hare Om man
later borsJ;loterade foretag nyemittera aktier vet vi inte var de egentligen inves
terar sina pengar. I viss man kan man tanka sig att de kommer att gora sina
investeringar utomlands. Fraga ar da om de forhandlingar om riktade ny
emissioner som man far forutsatta kommer till stand, kommer att vara kopp
lade till vissa bestamda investeringsprojekt med en viss inriktning, t. ex. att de
skall ske inom Sverige eUer inom vissa sektorer. Det ar en intressant fraga hur
forhandlingsomgangen kommer att se ut. Det finns en risk for att atminstone en
del av det tillforda riskvilliga kapitalet kommer att plaeeras i form av ut
landska investeringar, oeh det ar kanske inte tanken. Detta ar bara en
reflexion i marginalen.

Professor Erik Dahmen: Jag forstar att det kunde lata som om bade Lars
Wohlins oeh framfor alIt min argumentering var polemisk mot kapitalmarknads
utredningen, men den som lyssnade noga kanske observerade att argumente
ringen i huvudsak var anknuten till den debatt som dess forslag har fram
kallat.

Jag skall kommentera nagra av de punkter som Erik Hook tog upp. Jag
borj ar med det han sade om att kapitalmarknadsutredningen inte har tagit
stallning till fragan om insyn oeh inflytande. Nej, det pastod jag knappast
heller annat an i sa matto att jag sade att foljderna av utredningens forslag,
om det genomfors, blir en eentralisering oeh en tunnare aktiemarknad oeh att
detta i sin tur har intresse med hansyn till inflytandet i foretagen. Det var en
av mina huvudteser att en stor marknad med manga intressenter fungerar som
ett slags barometer. En mangd olika bedomanden kommer in dagligen. Kom
mer det i stallet in en dominerande faktor som relativt sett minskar denna mark
nadsmekanisms funktion, ar det en sak som har betydelse for inflytandet.
Inflytandet utovas inte bara, ja i sj alva verket sallan, vid bolagsstiimmor.

Erik Hook sade att utredningen inte hade haft nagon tanke pa att staten
skulle overta agandet. Det pastod jag inte heller. Jag bara omnamnde det
som ett av de altemativ som stod till buds. Om man vill undvika en formogen
hetsokning for ett antal aktieagare vid en rantabilitetsokning ar ett alternativ
att staten overtar aIItsammans.

Pa bankhall och industrihall talas det myeket om bristen pa eget kapital, sade
Erik Hook vidare. Det ar riktigt, men till att borj a med vin jag fasta upp
marksamheten pa att talet mest galler bristen pa sj alvfinansieringsmoj ligheter,
oeh vad bankerna betraffar kan de j u fran sina utgangspunkter ha anledning
att onska en okad tillforsel av eget kapital for att forbattra· foretagens soliditet
utan att fragan aIls knyts till fragan om hojd investeringskvot eller hojd inves
teringsandel for industrin.

Sedan viII jag kommentera det som sades om inkomst- oeh formogenhetsfor
delningen. Till att borj a med vin jag saga att man kan diskutera vilken effekt
den ena eller andra atgarden far oeh man kan - oeh det var narmast vad
jag gjorde - utga fran de bedomningar av effekten pa formogenhets.fordel
ningen av en rantabilitetsforbattring, som gors pa vissa politiska hall oeh som
paverkar stallningstagandena. Har vin jag saga till Erik Hook att den omstan-
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digheten att ett antal manniskor blir arbetslosa och fattigare genom· en kon
junkturdepression inte rubbar det argument jag forde fram - inte som ett eget
argument, utan som ett konstaterande av en politisk vardering som finns - att
ett antal aktieagare blir rikare nar rantabiliteten stiger.
. Jag ar glad att Assar Lindbeck bemotte det som Nordling sade. Jag tror.
anda inte jag skall ga hem och grata nagra tarar over mina Sonesson och
Incentive eHer frojda mig over mina Kopparberg. Jag tycker att Nordling
bevisade val mycket.

Hur skall man bara sig at for att sprida aktieagandet?
Jag har kanske den Uiggningen att jag har Hittare att saga att ett agg

ar skarnt an att sj alv varpa ett. Jag har verkligen inte nagot program att
komma med, aUra minst vid det har tiHfallet. Jag haUer med Assar Lindbeck
om att det ar en valdig fordel fran de synpunkter som hade han och jag
redovisade, delvis explicit och delvis implicit, om vi far en okad spridning.
Nog funnes det mojligheter, om det ansags politiskt opportunt, att astadkomma
en spridning bland annat genom skattemassiga reformer av olika slag, och
nog yore det vart en utredning.

Jag hajade dock till och blev litet angslig nar Assar Lindbeck kom in pa
tanken att man skulle hindra manniskorna att salj a aktier.

(Assar Lindbeck: Inte hindra dem, men ge dem ett incitament att haHa kvar
aktierna.)

Vi har ju en grundlaggande forestallning att det ar battre j u storre rorelse
det ar i alIa portfoljer, sma elIer stora. Jag kan tanka mig intuitivt att har finns
ett dilemma fran skattesynpunkt, och det yore bra om saken verkligen penetre
rades.

Den ojamna aktieagarfordelning vi har ar val i hog gra~ betingad av det
historiska forlopp som lett fram till den nuvarande situationen eller till den
situation som vi hade for nagra decennier sedan - darefter har en viss sprid
ning anda skett, och manga fler ager nu aktier an for nagra decennier sedan,
aven om det bara ror sig om sma poster. Det ar val utvecklingens gang, om
man inte gor nagonting specielIt at saken, men visst bor man forsoka paskynda
utvecklingen. Jag tror att upplysning pa den punkten kan gora en hel del, och
da kan man val anvanda den sortens upplysning som Nordling var inne pa i
den del han inte bevisade for mycket.

Den viktigaste punkten for mig var det som Erik Hook sade allra forst,
narnligen att som langtidsutredningen och kapitalmarknadsutredningen inte
hade som huvudproblem, att fa en hojd investeringskvot. Det Iat illa med
tanke pa min framstallning. Det Iat som om storr~ delen av min byggnad skulle
raseras med det papekandet, och kvar skuUe hara hli det som jag herorde pa
en eHer tva minuter mot slutet, nar jag talade om den nedprutade ambitionen
att malet skulle vara en oforandrad investeringskvot och en hoj d andel for
industrins del.

Nu tror jag - och det sade jag i inledningsanforandet - att samma sorts
resonemang i alIt vasentligt galler aven vid den nedprutade amhitionen. Jag
kan inte se att det skulle finnas nagonting att andra i min modell utom utbyte
av en del verb - sj alva tankeinnehallet hlir precis detsamma om malet ar att
hoja en investeringskvot och oka industrins andel av den ,som nar man raknar
med risken av en minskad investeringskvot och en minskad industriandeI, men
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vill .undvika en sadall utveckling. Samma typ av resonemang maste val galla
aven med det perspektivet. Erik Hook menade att det bakom kapitalmarknads
utredningens arbete hal" legat en tanke att man skall undvika att investerings
kvoten sjunker och industrins andel minskar, men anda har man problemet
med inflation. Sa hela mitt resonemang om vikten av stimulans at sparandet
kvarstar under alla forhallanden.

Till sist viII jag tillagga att aven om investeringskvoten tenderar att minska
och industrins andel av den tenderar att minska, utesluter inte det att man
bor satta upp det ekonomisk-politiska malet att investeringskvoten i stalIet skall
oka. Man kan peka pa manga omraden dar det vore angelaget att oka investe
ringarna - man kan rakna upp omrade efter omrade utom bostadsomradet.
Darfor rubbas inte mitt resonemang av vad Erik Hook sade.

Ordforanden, direktor Stig Svensson: Det aterstar nu for mig tva
uppgifter. Den ena ar att varmt tacka vara inledare och vara ovriga
debattorer for en intressant kvaJl.

Den andra uppgiften ar att tacka Val" avgaende ordforande, som
under tre ar hal" lett Nationalekonomiska Foreningens oden. Han har
varit motorn i foreningens arbete under denna tid, och han kommer att
saknas myeket pa den posten. Nu ar det emellertid sa klokt ordnat
genom det besIut som hal" fattats tidigare denna kvaII att AssaI' pa ett
mycket adekvat och effektivt satt fortfarande ar knuten till foreningens
verksamhet sasom ansvarig utgivare m. m. for den nya tidningen
Ekonomisk Debatt, som komlner att utge sitt forsta numn1er redan
i februari manad.

Det ar nagot av en epok i Nationalekonon1iska Foreningens historia
som slutar i oeh med Erik Dahmens inlagg, eftersom det ar det sista
som kommer att tas in i foreningens forhandlingar i det nuvarande skic
ket. Vi kommer i fortsattningen att publicera inliiggen i en mer komp
rimerad form.

Ett varmt tack uttalar jag ocksa till Val" avgaende sekreterare Johan
Facht, son1 likaledes under tre ar har sIitit oeh slapat med foreningens
inte alltfor lysande ekonomi. Han hal' darvid fatt praktisera vad som
en gang predikats i denna handelshogskolas aula, namligen hushallning
med knappa resurser. Han har oeksa haft manga andra uppgifter, sa
som organiserandet av samluantraden oeh utgivningen av foreningens
forhandlingar.

Jag tycker, mina kvarvarande vanner, att vi pa samtliga medlem
mars vagnar skaII varmt tacka dessa tva nu avgaende med en ·appIad.




