
Varubistånd - u-Iändernas bidrag till AMS 

Den svenska kronan har - grovt sett -
varit övervärderad sedan 1965. Med 
övervärderad menas då att ett under
skott i den svenska bytesbalansen upp
står vid full sysselsättning. Konjunktur
institutet har uppskattat detta potentiella 
underskott till 2 miljarder kronor. 

I valet mellan arbetslöshet och un
derskott i bytesbalansen frestas en fi
nansminister som inte vill ändra växel
kursen att tillgripa protektionistiska me
del. I årets statsverksproposition har 
Gunnar Sträng givit efter för denna fres
telse och föreslagit att en del av det bi
laterala svenska biståndet till u-länderna 
skall bindas till inköp av svenska varor. 
Med en eufemism kallas detta bundna 
bistånd för "varubistånd". I själva ver
ket är det ett medel att skydda delar av 
svenskt näringsliv - varvid skyddskost
naden övervältras på u-ländema genom 
en minskning av realvärdet av biståndet. 
Det är därför förvånansvärt att propo
sitionen hävdar att genom bundet bi
stånd "det föreligger möjligheter att 
kombinera sysselsättnings- och betal
ningsbalanssyftet med ett effektivt bi
stånd". (1971: 1 s 33.) Detta är oriktigt. 

Jag skall här kortfattat ange några 
verkningar av bundet bistånd på syssel
sättningsnivå och resursallokalering i 
Sverige samt på biståndets effektivitet 
(realvärde) för mottagarna. 

Med bistånd menas att köpkraft över 
reala resurser ställs till mottagarlandets 
förfogande utan motprestation. Med 
svenskt bistånd menas transfereringar 
från Sverige till u-länder. Biståndets 
realvärde fastställs genom att värdera de 
varor som mottagarlandet inköper för bi
ståndsmedel till världsmarknadspriser. 
Dessa definitioner torde vara allmänt 
accepterade. Vidare antar jag att motta
garländerna bättre än givarlandet vet att 
disponera biståndsmedlen. Under dessa 
förutsättningar blir realvärdet av svenska 
biståndskronor störst när mottagarlandet 
kan inköpa 
- de varor det önskar 
- i de kvantiteter det önskar 
- till de förmånligaste priserna och le-

veranstiderna. 
Obundet bistånd är följaktligen ett 

medel att garantera att biståndsmedel an
vänds effektivt för det uppgivna syftet: 
att bistå u-länder. Härigenom får dessa 
det mesta för biståndspengarna. Om 
principen om obundet bistånd överges 
kan svenskt bistånd lätt bli något av en 

Potemkinkuliss - en vacker fasad som 
döljer en ynkedom. 

Genom "varubistånd" avser regering
en att binda delar av det svenska bilate
rala biståndet till inköp av svensk över
skottsproduktion. Därigenom tvingas mo
tagarlandet antingen att köpa varor till 
svenska hemmamarknadspriser som är 
högre än världsmarknadspriserna eller att 
avstå från inköp av andra varor det vär
derar högre. Syftet med bundet bistånd 
är ju att tvinga mottagarlandet att köpa 
svenska produkter som det inte skulle 
ha köpt annars därför att det finner 
samma varor till lägre priser annorstä
des eller föredrar andra varor. Effekten 
av bundet bistånd är dels att skydda de
lar av svensk industri från en produk
tionsomställning föreskriven av interna
tionell konkurrens, dels att minska real
värdet av svenskt bistånd. Genom bun
det bistånd kan kostnaden för denna 
variant av svensk protektionism över
vältras på biståndsmottagama i stället 
för att betalas av svenska konsumenter 
eller skattebetalare. 

Det är naturligtvis tänkbart att mot
tagarlandet genom stor uppfinningsrike-

( dom lyckas utnyttja det bundna bistån
det för upphandling av varor som det i 
alla fall hade tänkt inköpa i Sverige. 
Från mottagarlandets synpunkt är ingen 
skada skedd - men från svensk syn
punkt har syftet med bindningen ej 
uppnåtts. Bundet bistånd har då endast 
lyckats höja biståndets administrations
kostnader i såväl mottagar- som givar
land. Tjänstemän i mottagarländerna sys
selsätts i stigande grad med att söka 
mildra skadeverkningarna av de bind
ningar som tjänstemän i givarländerna 
utformar. 

Finansministern vet att det är lika 
tursamt att gynnsamt påverka tre mål 
med ett medel som att slå tre flugor i 
en smäll. Medlet "varubistånd" utgör 
inte något undantag. Bundet bistånd på
verkar sysselsättnings- och betalningsba
lansmålen gynnsamt endast genom att 
minska realvärdet och därmed effektivi
teten av det svenska biståndet. 

Det vore oförskämt mot finansminis
tern att misstänka att han eftersträvar att 
smygminska realvärdet av det av riks
dagen redan beslutade enprocentmålet 
för det svenska biståndet. Hur skall han 
då utforma den ekonomiska politiken för 
att uppnå de tre målen? De som stude
rar för ett betyg i nationalekonomi får 267 
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lära sig en enkel regel: för att undvika 
målkonflikter använd alltid minst lika 
många medel som du har mål. De skulle 
därför kunna lämna tex följande rekom
mendation: 
6 använd obundet bistånd för målet 

effektivt bistånd 
9 använd arbetsmarknadspolitiska me

del för sysselsättningsmålet 
G använd växelkursförändringar, eller 

till nöds exportsubventioner och im
portavgifter, för betalningsbalansmå
let. 

Bindningen av det svenska biståndet 
sänker effektiviteten i vår ekonomiska 
politik. Från svensk synpunkt är kanske 
effektivitetsförlusterna vid den föreslag
na omfattningen försumbara. Den vik
tigaste konsekvensen är kanske effekten 
på andra länders biståndspolitik. Om 
Sverige övergår till den grupp av länder 
som på detta sätt praktiserar bindning 
av sitt bistånd uppluckras en redan då
lig internationell biståndsmoral ytterli
gare. Andra länder uppmuntras att på
börja eller fortsätta bindningen av sitt 
eget u-landsbistånd. Förutom att minska 
realvärdet av det svenska biståndet 
bidrar svenskt "varubistånd" till att 
minska realvärdet av andra länders bi
stånd. 

. Regeringen förlorar internationell pre
stige och sviker de solidaritetstankar som 
motiverar dess biståndspolitik om den 
främjar en ökad bindning av internatio
nellt bistånd. Den bidrar därmed till 
att u-ländema ur knappa biståndsmedel 
åläggs betala export- eller produktions
subventioner till utvecklade länders före
tag. 

En diagrammatisk illustration 

Verkningarna av bundet bistånd på re
~ursallokering och inkomstfördelning kan 
rllustreras för den intresserade läsaren 
med ett enkelt diagram. 

Figur 1 anger aggregerade utbuds
och efterfrågekurvor för en produkt som 
kan ifrågakomma för "varubistånd". Vid 
världsmarknadspriset är den inhemska 
konsumtionen qn under det att q8-q11 
exporteras. Antag emellertid att industrin 
har anpassat sin faktiska produktionska
?.acite~ för att producera (qTZ) vilket 
overst1ger den lönsamma produktionsvo
lymen vid världsmarknadspriset. Innan 
en för samhället smärtsam och tidskrä
vande produktionsnedskärning genom
f?rts föreligger en överskottsproduk
tlon (qTZ-q8) som kan säljas på världs
marknaden endast till förlustpriser. För-
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lusten anges av den streckade triangeln. 
Om de privata kostnaderna överstiger 
de samhälleliga kostnaderna på grund av 
tex positiva externa effekter av denna 
verksamhet är fortsatt produktion sam
hällsekonomiskt lönsam och produktions
subventioner motiverade. I annat fall 
skall de olönsamma anläggningarna läg
gas ned på längre sikt om nuvarande ef
terfrågeförhållanden väntas bestå. För att 
mildra nedläggningsprocessen kan sub
ventioner på kort sikt vara motiverade. 
Hur skall dessa subventioner utformas 
för att innebära minsta belastning för 
samhällsekonomin? 

Det lämpligaste medlet är nedlägg
ningsbidrag till de marginella anlägg
ningarna. Dessa bör vara avpassade att 
täcka förluster av löpande produktion 
men ges endast på villkor att anlägg
ningen nedläggs inom viss tid. 

Ett sämre alternativ när ett utbuds
överskott finns på marknaden är att höja 
hemmamarknadspriset genom en tull till 
den nivå som bestäms av de marginella 
anläggningarnas lönsamhet. Eller att inte 
sänka ett existerande tullskydd när ett 
utbudsöverskott framträder. Jordbruks
sektorn uppvisar exempel på varor som 
produceras i överskott i skydd av import
tullar och exporteras till förlustpriser på 
världsmarknaden. Vid imperfekt konkur
rens på hemmamarknaden möjliggör 
tullskyddet för ett företag att prisdiskri-
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minera dvs att ta ut ett högre pris på 
hemmamarknaden än det får på världs
marknaden. (Se figur 2.) I avsaknad av 
exportsubventioner lönar sig endast ex
portvolymen q8-qFT men inte export av 
överskottsproduktionen qK-q8 . För att 
upprätthålla produktionsvolymen qK är 
alltjämt produktionssubventioner nöd
vändiga. 

Denna politik innebär att den inhems
ka konsumtionen blir för liten och den 
inhemska produktionen för stor. Kostna
den härav för samhället anges av den 
streckade triangeln under efterfrågekur
van respektive under utbudskurvan. 
Summan av dessa trianglar utgör en va
riant av den välkända tullskyddskostna
den. I detta fall bärs tullskyddskostna
den av landets konsumenter genom den 
minskade konsumtionen och produk
tionssubventionerna. Konsumenterna ser 
dessutom inkomster motsvarande rek
tangeln A överföras till inhemska produ
center. 

Ett för konsumenterna i landet ännu 
sämre alternativ vore att regeringen in
för exportsubventioner uppgående till 
skillnaden mellan hemmamarknadspri
set och världsmarknadspriset. Härvid 
uppstår nämligen ytterligare en inkomst
omfördelning från skattebetalarna till in
hemska producenter genom exportsub
ventioner (rektangeln B). 

Antag nu att regeringen binder delar 
av det svenska bilaterala biståndet till in
köp av svensk överskottsproduktion till 
svenska hemmamarknadspriser. Inne
börden härav är att mottagarlandet i 
stället för regeringen betalar hela eller 
delar av rektangeln B till svenska över
skottsproducenter. Den samhällsekono
miska kostnaden för den svenska protek
tionismen övervältras i detta fall helt el
ler delvis på biståndsmottagaren. Därtill 
kommer ev en inkomstomfördelning från 
biståndsmottagaren till biståndsgivaren! 

Fil lie Per Magnus Wijkman, 
Stockholms universitet 

Växelkurserna och EGs jordbrukspolitik 

Den strävan som finns inom EG att upp
rätthålla fasta växelkurser mellan med
lemsländerna har flera motiv. Fasta väx
elkurser betraktas som ett steg på vägen 
mot en myntunion som i sin tur är en 
viktig milstolpe på vägen till ett politiskt 
enande av Västeuropa. Ett annat viktigt 
argument har dock varit att fasta växel
kurser är en nödvändig förutsättning för 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 
Denna föreställning, som verkar allmänt 
godtagen, är emellertid felaktig. 

EGs jordbrukspolitik är utomordent
ligt komplicerad och vi skall här bara se 
på dess grundläggande karaktär. Tanken 
är att samma priser skall gälla för jord
bruksprodukter i alla EG-länder och att 
dessa priser skall ha en viss nivå för att 
tillförsäkra jordbrukarna en viss inkomst. 
Detta åstadkommes genom att man för
handlar fram gemensamma priser som 
upprätthålls med hjälp av rörliga avgif
ter på importen från omvärlden (världs
marknaden). Om världsmarknadspriset 
på en produkt stiger, sänks importavgif
ten och tvärtom, så att EG-priset förblir 
oförändrat. 

Målsättningen kan naturligtvis inte va
ra att tillförsäkra EG-bönderna oföränd
rade nominella priser i egen valuta. Det 
hävdas visserligen ibland, och kanske 
med rätta, att ett syfte med EGs jord-

brukspolitik just är att med hjälp av fas
ta penningpriser på jordbruksprodukter i 
en inflationistisk värld pressa jordbru
kets lönsamhet och därmed få över re
surser till andra näringar. Det måste 
emellertid antas att man då har en före
ställning om vilken inflationstakt som 
kan förväntas. Man kan ju inte gärna 
tänkas godta vilken realinkomstutveck
ling som helst för EG-bönderna. Men då 
har man ju också sagt att det är bönder
nas rea/inkomster som det finns en mål
sättning för. Arrangemanget med fasta 
penningpriser för jordbruket blir då me
ra ett trick för att komma undan det po
litiska ansvaret för jordbrukspolitikens 
effekter på dessa realinkomster. 

EG behöver alltså en valuta som har 
rätt inflationstakt från denna synpunkt, 
dvs vars köpkraft sjunker i sådan takt att 
fasta jordbrukspriser uttryckt i denna ger 
den realinkomstutveckling för EG-bön
derna som eftersträvas. Tanken var att 
alla växelkurser skulle hållas fasta och 
alla viktigare valutor få sin köpkraft ur
holkad i samma takt. Det spelade då ing
en roll vilken valuta man valde att fast
ställa dessa priser i. Man valde dollarn 
att räkna i av praktiska skäl och när den 
amerikanska dollarn måste devalveras 
1971 fortsatte EG att räkna i "gamla" 
dollar, som också förblev räkneenheten 269 




