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ågra fel har smugit sig in i skriften. Den rätta skatexten vara:

idan 54:

den perfekt avvägda skattesatsen den ekonomiska politikensärutur ser
otusenkronorsfråga.

idan 163:

3.2.igur Ojfentlig finansiell nettoskuld förhållandei till 1994BNP 17 OECD-länderi

idan 223:

olitikema bidrog med höjningen arbetsgivaravgiftema, och borde kanske därför taav
tt för bidrag till kostnadskrisen iställetdetta för så fort denna kris kommerattansvar
1 skjuta skulden lönebildningen.över

idan 232:

3.4.igur Offentlig finansiell nettoskuld förhållandei till 1978-2000BNP 12i OECD-
nder

idan 316:

edan bör egentligen uppdelning i vad effektgöra sysselsättning,ärman en som en av
ad effekt löneökningar och vadär effekt förbrukningärsom en av som en av av varor
ch material, påverkar offentligaallt detta den konsumtionens storlek.

idan 340:

etta måste betraktas synnerligen allvarligt, och knappast värdigt demokrati därsom en
edborgarna bildningsnivå.har högl
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Förord

det framgångs-Idag kan konstateras politiska varitatt systemet
rikt uppgiften statsfinanserna och därmed bådei värnaatt sanera
demokratin och välfärdssamhället. Samtidigt råder det tvivelinga

den ekonomiska krisen har påverkat människors tilltro tillattom
institutionernade demokratiska

med direktiv har Demokratiutredningenlinje sina någraI
olika försökt debatten förhållandet mellanstimulerasätt att om
ekonomi ideologiskaoch demokrati. vill avspegla denVi gärna
spännvidd den här diskussionensom rymmer.

förhar fört samtal med företrädare svensktKommittén nä-
Riksbanken, Finansinspektionen och ekonomiskringsliv, journa-

förlistik vilka villkor bör gälla växelspel mellanett suntom som
ekono-politikens och ekonomins svenska aktörer. Demokratins

och beroende demokra-miska betingelser ekonominsomvänt av
tiska strukturer har återkommandevarit i seminarierVåraett tema

skrifter.och
forskarvolymer professornkunde nationaleko-ivåraI en av
Hibbs tillsammans med medarbetareDouglasnomi sina Anna

folkstyrelsensBrink och Ola Olsson exempelvis konstatera, att
början seklet sannolikt bidragit socialgenombrott tilli sta-av en

bilitet och kontinuitet, kom betydelse för denatt storsom en
ekonomiska utvecklingen landet. innebar demokrati-i minstInte

fick inkomstfördelning, dämpadejämlik vilketseringen att en
kapitalkonflikten arbete ochmellan

fårdenna konflikt däremot mycketIdag intensiv,är om man
vad Södersten seminarierBo ansåg våraetttro av a:

l direktiv,Demokratiutredningens Dir. 1997:101
2 Olsson, Brink och Douglas Hibbs ochOla InstitutionernaAnna A. Jr:

sid.samhällsekonomin", forskarvolym Globaliseringi SOU 1999:83,XI
63-102.



FÖRORD

korrektdet hävda mellan politikspänningenJag ärtror att att
den demokratiska sfären och storföretagen ellereller sidanå ena

marknaden den andra knappast under modernaå någon gång Vår
dag.politiska historia har denvarit iså ärstor som

professortredje nationalekonomi, karak-iEn Lars Jonung,
falsk:teriserade dennaseminarium motsättningett annat som

friamarknadsmekanismen, dvs. det bytet, i sig"/.../ utgör en
demokratisk den indivi-den bemärkelsen vilarinstitution i att
dens dvs.marknaden byte,tvingas ingen ingå i iPåvetorätt. att ett

köp eller försäljning, vilja. alltid Väljasin Det gårett mot att atten
säljaanvända individuella köpa ellersitt vägraveto att attgenom

Tanken den finansiella marknaden skulle hotutgöraatt ett mot
avfärdar därfördemokratin, hävdarJonung. Han motsat-snarare

finansmarknaden viktigtexempelvis avreglerades,när etttogssen;
demokratiskt framåt.kliv

Onekligen gällde flera det politiska kon-1900-taletsav sena
flikter hur demokratiskt valda politiska skulleinstitutioner reagera

ekonomiska problem. Förmodligen kommer denna aspekt av
folksty-den nationella politiken minska betydelse underinte iatt

relsens andra sekel. skall globaliseringen vi-ingenFör tro att utan
dare marginaliserar den nationella politiken. globaliserings-sinaI
studier avtäcker sociologiprofessorn Saskia långtSassen ett mera
flerdimensionellt samband:

Delar vad beskriver nationellt, därför det skerattav som
nationellt har blivit globalt. Och delar vadinom territorium,ett av

betraktar administ-globalt beroende nationalstaternasärsom av
legitimitet.5förmåga och den källa tillrativa av som

Därför det alltså poänglöst försöker tillbakainteär att se oss
för lära folkstyrelsens villkor slutet dessinågotatt oss om av

3 Södersten: "Demokratin och kompetensen", iLe/emannastyreBo i exper-
tid sid.62.SOU 1999:102,ternas

4 finansiella marknaden och demokratin"Den i Sverige", iLars jonung:
Globaliseringen och demokratin sid.SOU 1999:56, 78
5Saskia globala förankrat det demokratinnationella",Sassen: "Det i i Bör
avnationaliseras sid.SOU 1999:11, 28.
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FÖRORD

första sekel. Vad det egentligen hände politikensnärt.ex.var som
och marknadens sfärer frontalkolliderade septemberi Stats-1992
vetarprofessorn skildrar detta dramatiska skeendePierre iJon vår
forskarvolym Marknaden politisk aktörXI SOU 1999:131.som

problematiserar både möjligheter och viljaHan statens att styra
förmodligenekonomin, liksom det allt oklara ansvarsutkrä-mer

vande inför den ekonomiska politikens område.står
Även fokuserarUrban Strandberg de demokratiskastatsvetaren

aspekterna hur ekonomiska kriser löses. valuta-analysI en av
marknadens hanavreglering kritisk hur demokratinsär mot proce-
durvården hanterades. de besluten mycketHan att storamenar var

förankrade.dåligt eftersomsärskilt allvarligt beslutetsDet in-var
demokratitraditionenfnehåll kan strida den svenskamot

Är frågordå ekonomiska demokratins anspråkså svåra att
kunskap, och debatt tillbakainsyn måste stå

professorIngelstam, Teknik och förändring,i social kon-Lars
oftadet visserligen det varken ellerså måsteärstaterar att attmen

borde det bidrag till arbetesinaI vårt påstårsättet. ettvara av
han har låg det offentliga samtalet ekonomiskanivå iatt en om

ochting att
slutna kunskapsmonopolen, den ofta överdrivna sekretes-"De

och den starka specialiseringen demokratiska problem.utgörsen
rimligt fall före-expertgemenskap dettaDet -iär att tro att en

tagsledare, ekonomer och ekonomijournalister sigutsättersom-
för kritik frånoch reaktioner utomstående ochutvecklar bättre

det.7pålitligare kunskaper inteän gören som

6Urban Strandberg: "Ekonomisk politik demokratiskt problem,som ur
forskarvolym Globalisering sid Jfr analysernaIX SOU 1999:83, 137-172.

besluten kring EU-medlemskap, och Lund-vårt AgnésHans Matst.ex.av
diskussion Demokrati europeiski på nivå SOU 1999:124, Kers-ströms

Jacobssons seminarieinlägg demo/eratiprojekttin i E U SOUett-
Olssons politiska globaliseringsbehovet1998:145 Jan "Detsamt uppsats

och demokratin forskarvolym Globalisering sid.i vår IX SOU 1999:83,
173-202.

a 7 Ingelstam: krympt agendaP, forskarvolym GlobaliseringLars En IXur
sid.SOU 1999:83, 131.



FÖRORD

debattskriften,den härtillkomstenanda kanI man se avsamma
ekonomiskaalternativ analysinnehåller Sveriges pro-avsom en

debattenbidrag till den viktigablem. Den är expertstyre.ett om
ekonomiskbehov kritiskhandlar denminst vårtInte av enom

offentligtför riktkan underlagjournalistik och debatt ettgesom
skrifter den isamtal. Tillsammans med övriga någonvåra tror att

vad Ingelstam kallarmöjligheter tillkan öka medborgarnasmån
för debatte-harfolkbildning. övrigtekonomisk Inget ämneannat

wow.demokratitorgetgotzseflitigt webbplatsså vår somrats
och demokrati.mellan ekonomisamspeletjust

historisktbefinner onekligensvenska folkstyrelsen sig iDen ett
föreligger valantagande detden vilarskede. Men att ettett om -

Statsvetarprofessorn David Held precise-detta valoch Vårt.äratt
vad det handlar om:rar

förankras städer, nationalstaterdemokratinkan iAntingen
betraktasfora, eller kommabredaremegionala och globalaoch att

för detotidsenligtblev alltmernationellt styrelseskickett somsom
vårt.fortfarandeValettjugoförsta århundradet. är, är,tursom

tillställningledamöter har tagitDemokratiutredningens inte
innehåll. Författaren ansvarig.skriftens är ensam

Erik Amnå
Huvudsekreterare

8 demokratinregleras,globaliseringen i art/natio-David Held: BörKan
sid.naliseras SOU 1999:11, 50.
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SverigesVad hände med
ekonomi efter 1970

Torsten Sverenius

Författarens förord

Syftet skriftmed denna bidra faktamed och aspekterär att om
ekonomi och det ekonomisk-politiska efterSveriges skeendet

diskutera hur politiska demokrati har påverkatvår1970, samt re-
spektive påverkats detta förlopp.av

Syftet också granska och ifrågasätta den debatten domi-iär att
nerande bilden orsakerna till låga tillväxt ochSverigesav svaga
makroekonomiska utveckling under perioden.

Vidare förs diskussion varför alternativa detsynsätt nären om
gäller ekonomi har och gehör, och varförvår så svårt nåatt ut

hypoteser orsakssambandenvissa tenderar leva kvar långtattom
efter de har vederlagts. Exempel dettaatt ges.

förTill stöd beräkningar ochpresenterasresonemangen egna
sammanställningar, baserade ekonomisk frånstatistik institu-

ochtioner OECD, SCB, SAFKI, LO.som
tolkning orsakssambanden ställs tolkningarMin emotav som

tongivande ekonomer och politiker, vilkanågra Sverigesgörs av av
för detta sammanhang. gjordaintervjuats äldre intervjuer, iNågra

andra sammanhang, eftersomhar också de bidragit medanvänts
viktiga pusselbitar. dessa intervjuåret inomFör är satt parentes.
Övriga gjordes från oktober tillintervjuer juli De inter-1998 1999.
vjuade bokstavsordning:iär,

chefför finansräkens/eapemaBo Bergman, SCB
chefredaktör för NyheterHans Bergström, Dagens



1970VAD HÄNDE SVERIGESMED EKONOMI EFTER

riksbankscheffd. chefredaktör, fd. chefförVilly viceBergström,
FIEF

sakkunnig RiksbankenBlomberg,Gunnar på
Handelshögskolan, fd.Staffan Linder, professor påBurenstam m

ordf riksbanksfullmdktige
internationellCalmfors, professor för ekonomipå InstitutetLars

1155
fd. chefredaktör förfd. riksbankschefochDennis, DagensBengt

Nyheter
chefsekonomEdin,P-O LO

fd. planeringscheffinansdeparte-Klas Eklund, chefsekonom SEB,
intervju 1995mentet

Rolf civilekonom, fd. TimbroEnglund, m
fd. Timbro-chef och fd.Eskilsson, SAF-strategSture

Kjell-Olof fd. finansminister, fd. ordförandei riksbanks-Feldt,
fullmäktige

Thomas Fischer, förläggare, företagare, finansman
Gottfries, professor vid UppsalaNils universitet

moderat riksdagskvinna, ekonomMargit Gennser,
fil. dr Statskunskap, LundJacob Gustavsson,

Hambraeus, centerpartistisk riksdagskvinnaBirgitta
iAftonbladetCarl Hamilton, ekonom, publicist, krönikör

riksbankschefHeikensten, viceLars
chefsekonomHerin, SAFJan

Ulf professor, chefför Industriens utredningsinsti-Jacobsson, I UI
tut

Rudolf Jalakas, f.d. chefsekonom Handelsbanken intervju 1994
Handelshögskolan, d.professor sakkunnigpå åtLars Jonung, rege-

Bildtringen
ekonomKarlsson, TCOpåGösta

RoskildeRobert doktorand vid universitetSven Larsson,
fd. sakkunnig finansdepartementetAnders Ljunggren, på c

fd. skatteministerLundgren, moderat partiledare, intervjuBo
1998

chefsekonomNordbankenNils Lundgren,

10



SVERENIUSTORSTEN

johan Lönnroth, ekonomisk-politisk talesman för vänsterpartiet
Malm, fd. LO-ordförandeStig

Ulla styrelseledamot Pharmacia Upjohn, pnhlicist,Reinius, fd. sty-
relseledamot ordhankenN

Bengt-Ola socialdemokratisk riksdagsmanRyttar,
professorSchön, ekonomisk-historia, LundLennart i

Söderström, professor Handelshögskolan, förTson vdpåHans SNS
Wibble, chefsekonomIndustriförhnndet, fd. finansministerAnne

ff
Wohlin, d. riksbankschefstyreleordförande Dresdner Bank,Lars på

Norden
Joakim professor sociologi,Vogel, vdlfardsmdtning,i på SCBexpert
Michael Wolf, sakkunnig nationalräkenskaperpå SCB

Åsbrink, fd. finansministerErik och fd. ordförande riksbanks-s
fullmäktige

ellerIntervjuerna, samtalen vill, har handlat bak-såom man om
eftergrunden till har fått makroekonomisk1970 sämreatt en

utveckling jämförbara länder. har handlat bakgrundenDeän om
till depressionen 1990-talet och alternativa ekonomisk-om
politiska vägval, de har handlat vilka frånavseenden avvikitiom
respektive dentill internationella trenden, huranpassat samtoss

samhällsmodell och demokrati har inverkat de ekonomisk-vår
politiska besluten.

har främstintervjuerna behandlat problem tekniskNågra av av
detaljer penningpolitiken eller definitioner offent-i kringart, som

Ävenfinanser.liga de intervjuade sakkunniga dessainomom om-
råden harinte citeras deras klarläggande hjälpt arbetet framåt.så

gäller Blomberg, sakkunnig Riksbanken,Detta Gunnar Bo
chef för finansräkenskaper professor JoakimBergman, SCB:s samt

Vogel, välfärdsmätning och Michael Wolf, sakkunnigexpert
avdelning för nationalräkenskaper.SCB:s

huruvida olika ekonomisk-politiska beslut har de-Frågan varit
mokratiskt förankrade eller har också berörts, dock margi-mer
nellt. fråganviktigaste har Vad hände medDen varit just: Sveriges

efterekonomi undertexten självfalletligger vad hände1970 I som

11



1970SVERIGESVAD HÄNDE EKONOMIMED EFTER

statistik inflation,svenskarnas vzilståndsuweckling. Bakommed över
finns människor kött och blodkonsumtion och räntenivåer av som

oftafått döljs bakom taletdet bättre ellerantingen Dettasämre.
för Tillståndet förbra eller dåligtdet Sverige.gårattom nu

statsbudget eller bytesbalans, till-lika med saldot iSverige inteär
för Stock-för detsamma generalindexståndet Sverige inteär som

för allafondbörs, det naturligtvis viktigtholms äräven attossom
företag.det bra för landetsgår

utdragpubliceras endast korta intervjuerna. MerpartenHär ur
vilketdetta korta dokument,det sagda har kunnatinte iåtergesav

framkommit,eftersom mycket harbeklaga intressantsåär att men
förhoppningsvis publicerasmed här kan idet inte tagits ettsom

sammanhang.annat
förtacka de intervjuade haUndertecknad vill attattpassa

med kunskaper.delat sig sinaav
detEndast tillfrågade har avböjt Tyvärrintervju. är tretre per-

det ekonomisk-politiska ske-centralt placeradevarit isoner som
före dettaThorbjörn Fälldin och Carlsson,endet; tvåIngvar
kände ochLindbeck, in-statsministrar, SverigesAssar mestsamt

flytelserike ekonom.
Fälldin hade undertecknad tänktMed Thorbjörn ta upp pro-

exempelvis ekonomernasblem skeendet 1970-talet,rörsom
kraftiga revidering-ekonomiska politiken depåverkan den samt

nationalräkenskaperna ekonomen iSven Grassman sam-somar av
forskningfram kringarbete med tvingade sin SverigesSCB genom

bytesbalans och utlandsskuld.
kringbland tänkt samtalaMed Carlsson hade jagIngvar annat

ansökte EU-medlemskap,hur det gick till Sverigenär om en pro-
del allvarlig kritik, medierna precisinterönt men somcess som en

följetonggjort någon av.
frågor kringhade förutom antalMed Lindbeck jag,Assar ett

diskutera Eko-den makroekonomiska utvecklingen, planerat att
inflytandeekonomernasnomikommissionens slutsatser samt

frihet för den ekonomiskapolitiken och gradenden ekonomiska av
forskningen landet.i

12



SVERENIUSTORSTEN

fakta hardel andra och tolkningar de varitAtt änta egnaav
inspirerande, och det har bidragit tillochnyttigt att omnyansera,

revidera, bild utvecklingen.inte minän av
Även får till utveckling-andra bedömare kommentarsinom ge

ochsjälvfallet subjektiv tolkningdenna redogörelseså är etten en
nationellaalla de otaliga händelser och beslut,subjektivt urval av

och internationella, påverkat ekonomi.vårsom
den korrektaanspråkinte versionen,Här görs att presentera

rådandefakta och hård kritik riktasäven presenteras motom nya
tappadehypoteser och den officiella hur sinversionen" Sverigeav

finns sådantvärldsledande nämligenposition. inteDet något som
har hänt ochkorrekt vad kommer inteversion atten om som -

olikafinnas eftersom händelseförloppet tolka så mångagår att ur-
och korrekt eller inkorrektaspekter, vis. Varjenågotvar en

behäftade med vad gällerekonomi bristeranalys vårgörs ärsom av
orsakssamband, också denna. Allaslutsatser och tolkningar såav

medi-avhandlingar, böcker, debattinlägg och inslagutredningar, i
fakta, Analysenhar utelämnat viktiga det hör till sakens natur.erna

efter-flera delmoment,ofta oklanderlig och klargörande iär men
begränsad del verkligheten med detbara så ärtassom av enen

ofta skenaspekter, det helhetenanalys några är etttrots att gerav
dömdaförsök helhetsbildanalysera. Alla teckna är attattatt enav

misslyckas eller andra aspekten.ur ena
skrift tänktBland det skälet denna inteärannat som enav

hela det ekonomisk-politiska skeendet,summering även omav
fasta avgörandetiteln antyder detta, den tänkt någraär att ta

heltfakta och orsakssamband undanhållits, glömts bort ellersom
och tidigare utredningar.enkelt debatten, litteraturenmissats i i

tillkan bidradenna schematiska iOm genomgång någon mån
skapa debattbilden vad hänt ekonomi ochvåratt nyansera av som

Ävenfrågan skriften fyllt funktion.kring då har sagtom somen
läggaaldrig lär den korrekta bilden kanslutgiltigt så attgenom

för-fakta alltolika betraktelsesätt och olika varandra meren
djnpad bild skeendet.av

efter vidareRådet till läsaren blir därför kritisk läsningatt en
statliga lång-alternativt återvända till källor SNS-rapporter,som

tid-Lindbeckkommissionen,tidsutredningar, ESO-rapporter,

13



VAD HÄNDE SVERIGES 1970MED EKONOMI EFTER

skriften Ekonomisk Debatt och viktig litteratur Sverigesannan om
ekonomi litteraturlistan.se

finnsnämnda källor antal och diskussioneranalyserI ett som
här, det nödvändiga för förståelseninte återgivits ärtrotsmen som

svensk ekonomi.av
Skriften Vad hände med ekonomi efter vänderSveriges sig1970

första hand beslutsfattarei till politiska och engageradei ämnet
medborgare. Ambitionen har föra diskussion tillgängligvarit att en

för Eftersomoinvigda. detta avhandlinginteäven är utanen en
debattbok stilen personlig och berättande neutralså är änsnarare
och vetenskaplig, tänktäven ärresonemanget att veten-om vara
skapligt hållbart.

Demokratiutredningen bad Konjunkturinstitutets chef Ingemar
ledande ekonomer, läsa delarSverigesHansson, att etten av av manus

och hans kommentar de hypoteser här framförs tillattvar som om
exempel eftersläpningen de leds bevis.intressanta, inte iär attmen

möjligt har denna anmärkning, ochDet i jagHanssonär rättatt
återkommer med sådan bevisföring sammanhang.igärna annaten

har fylla skriftvelat denna med diagram, ambitioninte minJag
har föra Personligenvarit dockjagatt ett attresonemang. anser
skriften utföranderedan detta bidrar med tillräckligt mycketi
fakta för kunna ifrågasätta den bilden vad häntgängseatt av som
svensk ekonomi.

Sedan bör tillägga mycket och hypoteserteorier gårattman
fullständigt leda bevis. Skulle det krav då fingei inteatt ettvara

skrifter behandlar nationalekonomi dagens ljus.många som se
försökTrots uttrycka enkelt förekommermitt mig radatt en

facktermerekonomiska skriften, undvika.i intenågot gått attsom
Boken NationalekonomiTermer Liber Ekonomi, rekom-i 1992
menderas guide till nationalekonomins begreppsvärld. Försom en
introduktion nationalekonomins grunder rekommenderas ocksåi
nationalekonomen Klas Eklunds lärobok Ekonomi TidenVår

Örnsoch ekonomijournalisten Nationalekonomi förGunnar novi-
Timbro.ser

delrapport till Demokratiutredningen kan ocksåDenna utgöra
läsning för de redanmatnyttig invigda, ekonomer och eko-en som

nomijournalister. har påverkat den ekonomiskaDessa grupper po-

14



SVERENIUSTORSTEN

opinionsbil-dels rådgivare, dels egenskaplitiken, egenskap ii avav
påverkat hushållens väl-och uttolkare, därmed har de ocksådare

ekonomer,oansenlig delfärdsutveckling. harTyvärr inte våraaven
faktaväsentligajournalister olika orsakerpolitiker och missatav
förfått konsekvenserlandets ekonomi. har allvarliga vårDettaom

skrift.vilket exempel dennaekonomi och demokrati, iges
analys, alla har ocksåAlla har brister i vår ett att taansvar

förenkling och enögdhet.från tendens tillavstånd Hurvår egen
värderingardet sanningaf våraövergeän smärtar att som passar

fortsätta sorteringsarbetet mellannödvändigtoch detteorier är att
ochfördjupa analysensakförhållanden ska kunnaåsikter och om

till samhällsutvecklingen.bidra
det lämpligt uttala intedet sammanhanget kanI att attvara

fri från värderingar och ställ-författaren dessa raderheller ärav
ställningstagande blandningstaganden. tydligtEtt närgörs annat

humankapi-framför riktashypotesen besparingarjag motatt som
besparing förskolbarn,talet, exempelvis inte någonvåra är sam-

själva verket slöseri medhället i vårautan ett resurser.
humanistiskvärdering, huvudsakhar alltså och iJag aven annan

försö-svensk ekonomipartipolitisk diskuteraroch jagNärart.
överordnad.ker emellertid låta analysenjag vara

Stockholm decemberi 1999

Torsten Sverenius
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Ekonomi1 och demokrati

1.1 Bakgrund förutsättningaroch

underSverige 1990-talet genomliditAtt sin ekonomiskasvåraste
Ävenkris modern tid kan knappast hai undgått någon. om man

förmodan kunnatinte inverkan dennågonmot notera egna
plånboken, har kunnat del fortlöpandemassmediernasså taman av

krisen och dessrapportering konsekvenser för företag, med-om
borgare statsfinanser.och

land under period haftAtt lägre tillväxt fler-vårt änsamma en
jämförbaratalet länder, därföroch halkat efter omvärlden detnär

gäller ocksåinvånare, allmänt känt.BNP ärper
det gäller tänkbara orsaker krisen eftersläpningentill ochNär

fögaemellertid, förvånande, bedömningarnagår isär. majoritetEn
ekonomer och debattörer har länge hävdat redanSverigeattav

70-talet började frånavvika omvärlden, och därefter fortlö-att
pande mark konkurrentländer. dennavåra Mottappat gentemot
uppfattning har debattörer med sociologen Walter Korpien grupp
i och hävdatsig höll takten med omvärl-spetsen opponerat att

framden till 1990-talet.
förra härleder ofta föregivetDen den tidiga eftersläp-gruppen

tillningen socialdemokratisk politik" med höga skatter, regle-en
offentlig sektor, omfattanderingar, transfereringar och högastor

löneökningar. hävdar förkärlekDen med detattsenare gruppen var
den borgerliga hårdföra ekonomiskaregeringens politik börjani

90-talet ledde till kastades krisen, och detSverige iattav som att
först då började efter.Sverige halkavar

tolkningar ekonomisk-politiska följerAtt samband ideolo-av
giska skiljelinjer förvånasinget demokrati detIär över. äratt en
önskvärt företrädare för olika ideologier och teoribildningar fåratt
låta uppfattningar brytassina varandra. problem möjli-Ett ärmot

skerinte tillräcklig utsträckning.så i publicerarMan gärnaattgen
inlägg mediersina i grundläggande värderingar överensstäm-vars
med de kretsar där den åskådningensig irörmer egna, man egna

bekräftas och träffar sällan eller aldrig sina meningsmotståndare-
ansikte ansikte. bekräftas Carl Hamilton,Detta ekonom,mot av
debattör och kolumnist, föri intervjun denna skrift:
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fördelarna med aldrig behöverEn Sverige sinaär mötaattav man-
ideologiska motståndare nackdelen dåöga öga, ärmot attmen man

slipainte tvingas sina Därför får aldrig finessnågonargument. man
och flykt den tungfotad.i blirargumentationen,

talar ofta förbi varandra stället förMan med tilli varandra eller var-
förbigårandra, ofta motståndarnas med tystnad.man argument

Debatten Sveriges tillväxt och relativa eftersläpning kan tjänaom
exempel. Båda sidor de för alla har bevisatgångattsom anser en
hypoteser, ochsina diskussionen eftersläpningen blir därförom

aldrig riktigt levande, vill skäl aldrig riktigt dö.men av samma
kan märkligt eftersomDetta det allt finns allmänttrotssynas ve-

dertagen ekonomisk statistik, ländernas nationalräkenskaper.som
del denna statistikEn denna skrift, för-i vilketpresenterasav

hoppningsvis kan undanröja förekommandedel missförstånden
området.

fastslådetalj kvantifieraAtt i minsta eller orsaker till händel-
Änseförlopp kontrafaktisktsvårt. svårare vadvisaär är att som

kunde eller skulle ha hänt politiken hade utformatsrentav om an-
norlunda. beror blandDet politiska ingrepp ekono-iannat att

ofta fårmin antal motstridiga konsekvenser. kan exempel-Detett
finnasvis mellanmotsättning ekonomisk-politiska åtgärdersen

inverkan kort och lång sikt, mellan konjunktu-motsättningen
rella och strukturella effekter, mellan effekter sysselsättning och
inflation mellan följder för exportindustrin och följder församt
den inhemska marknaden. tilltagande globaliseringen eko-Den av

medlemskapetnomin, och konvergenskraveni för deltagandeEU i
har tillfört antal faktorerEMU kan negligerasinte närett som man

bedriver ekonomisk politik. fullt överblickaAtt alla konsekven-ut
framoch för- och nackdelar detiär närmasteett nettoser av en

hopplös uppgift.
Vill ska kunna tillbaka förloradSverige mark ochatt taman

världsledandeåtervinna innanför utanförposition eller EMUen -
det likafullt nödvändigt analysera de leddeär att processer som-

fram till krisen och eftersläpningen. detta, eko-inteGörs vårutan
nomisk-politiska formastill delstrategi debatten cirkule-istor av
rande uppfattningar förankradeinte ochi empiriskaär teore-som
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bräckligsjälvfalletplanläggningenvilartiska landvinningar, en
grund.

exempel.medkan belysa dettaMan ett par
hävdatharpolitiker och journalisterekonomer,antalEtt att
förbrukattillgångar ochunder har levt våraårmånga över

hänvisatharlandetsförhållande tillför mycket Mani resurser.
bud-och till underskott80-talet islutettill överhettningen i av

utifrån detta dragit slutsatsenoch haroch bytesbalans, attget
efterfrågan har Sverigesför hög samlad varit storaett aven

perioden.under denproblem gångna
perioderkortaefterfrågan underVisserligen har ett par

denkritisk granskning sigvid visarutbudet,överstigit men en
harhela periodenbilden. Sett 1970-99över snararemotsatta

förvill konsumerattillgångar, detunderlevt långt våra säga
undantagetproduktionskapaciteten, någralitet förhållande tilli

för detta den80-talen. beläggochenstaka Ettår 70- är att
och totalaefterfrågan total konsumtion investe-inhemska

land imindre Sverige ihar ökat långt i någotringar än annat
faktumvästvärlden sedan mångahela Det1970 är ett som

fortfarande tycks hadebattöreroch inteekonomer noterat.
svenskar harfortfarande slutsatsendrarTvärtom många att

de-för mycketoch konsumerat itillgångar" tvålevt våraöver
cennier.

ochbristfällig riskerar regeringsådan analysEn göraatt
ochfinans- penningpo-förariksbank benägna att stramareen

fakta.utifrån nämndavad kunde motiveratlitik än som vara
modellen ochden svenskahar skrivitantal debattörerEtt om

framhållit stabiliseringspo-30-talet, ochkrisbekämpningen
faktorer-Stockholmsskolanfrån ochlitiken Keynes en avsom

Olika ekono-arbetslösheten.minskadebakom den snabbtna
fak-andrahar emellertidekonomihistoriker visatoch attmer

snabba återhämtningen.denförklarar huvuddelen Entorer av
framför allt,1920-talet och, Sverigeskraftig rationalisering

för-svensk industriguldmyntfotenövergivande 1931, gavav
för-hadeSysselsättningsökningen iframöver.delar årmånga

efterfrågan hemma-ökadmedmindre göraattstone en

18



TORSTEN SVERENIUS

marknaden, denna också kom gällandesigäven göraattom
längre fram under decenniet.

förstnämnda -förutomProblemet med det betraktelsesättet
det feluppenbarligen sak bland detiär äratt annat att tonar-

ned valutapolitikens betydelse för exportsektorn och därmed
för felaktighela ekonomin, det kan bidra tillsamt att en upp-
fattning olika ekonomiska användbarhet olikateoriers iom
situationer.

ljuset makroekonomiska svårigheter ibland kravSverigesI av reses
inflytandeekonomer och andra sakkunniga ska ökatatt ettges

politiken. frånStuderar perioden till dag kommeri1970över man
emellertid finna ekonomernas inflytande har bety-varitattman

dande. det det hitta tidsperiodTrots integår någon i våratt mo-
derna ekonomiska historia där ekonomi har utvecklatsvår sämre
relativt omvärlden. bör till eftertanke debattenDetta istämma om
inflytandet den ekonomiska politiken.över

självfallet,Ekonomernas sakkunskap behövs deras in-men
förstruktioner den ekonomiska politiken bör under lupp isättas

lika inför fältslag.hög grad militärers planläggning Frans-ettsom
grandiosa Maginotlinje och försvarslinjestoltavårmännens egen -

fastaden växelkursen utgjorde båda fundament i strategier som-
Ändådrogs tids främsta området. desin experterupp av var

enkla kringgå det väl hettade till. kraftiga dessapinsamt Hurnäratt
fästningsverk och hur mycket arbete, prestigesågän ut att vara,
och kapital hade dem, de oanvändbarainvesterats i isåänsom var

ögonblick fienden följde förhand utstakadedenintesamma som
Planläggningen mönstergill och väldrillade,vägen. truppernavar

det bara den verklighetenbångstyriga vägrade sig irättavar som
ledet.

påverkan påEkonomernas politiken

varförläsare kanske undrar ekonomiska politikSverigesNågon
och makroekonomiska efterutveckling behandlas inom1970 ra-

Ärför Demokratiutredningen. händelseförloppdettaintemen
grundligt och redovisat antal statliga och utred-i privatautrett ett
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fylldaoch mediernainte varitningar rapporter Har rapporte-av
eftersläpningenochkring den ekonomiska krisenring

fylldamassmedierna förvisso har varitSvaret år reportageatt av
flera avseenden,och diverse utredningar visserligen,krisen iattom

utveckling-den ekonomisk-politiskaklargörande analysergjort av
frågeteckenallt kring relativadet Sverigesåterståratt trotsen, men

bild deoch början 90-talet.tillbakagång depressionen i Den avav
fåttoch politiker till livskausala sambanden medborgare sigsom

framkommerfrån den bild vidavviker viktiga avseendeni som en
statistik.nationell och internationell ekonomiskgranskning Inteav

felaktiga, nämndade fakta skulle iså ut-att presenterassom vara
uteslutande oklanderliga, kritikenredningar de såär gott somsom

orsakssambanden,tolkningenhär uttalas gäller just samtavsnarare
eller omedvet-avgörande fakta utvecklingen medvetetvissaatt om

utelämnats.et
utredar-omständighet sammanhangetviktig i någraEn är att av

rådgivareaktivt deltagit skeendet, blandsjälva i åtannat somna
avseenden den ekono-olika alltsåregeringar. i vissaDet är egna

betyderoch utvärderar.miska politiken de Dettarecenserarnu
felakti-självfallet deras hypoteser och slutsatserinte måsteatt vara

ifrån felgrepprisken utredare bortser måsteatt egnaga, men en
tankemönsterproblem har med detbeaktas. Ett göraannat att som

Ärföreträder. exempelvis uppfatt-olika rådgivare/ utredare avman
frånarbetslöshet alltid härrör problemningen så gottatt som

förmodligen efterutbudssidan då letar störningarinte somman
blun-efterfrågan, stagnerande reallöner.beror låg Detsom man

blunda för utredare.dade för rådgivare riskerar att somsom man
författaren Elmbrant skriverRadiojournalisten och Björn om

föll svenskabok denekonomernas råd till politikerna i sin Så m0-
dellen Fischers förlag, 1993:

överbryggningspolitikenenhälligtEkonomerna rekommenderade
allvarligagick de bagatelliserade deunisont1975-76 snett,som

de gjorde heltkonsekvenserna de första budgetunderskotten,av
vad skulle komma hända kre-felaktiga närattsomprognoser om

förskönadeditmarknaden och valutapolitiken liberaliserades, de
de förföriskasvensk ecu-anknytning ochkonsekvenserna gavav en
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förvärraråd bidrog till den arbetslösheten sedan 20-värstaattsom
talet.

Skulle bilreparatör dåligt jobb anlitas gånggör etten som
bild ekonomismens och antiintellektualismensDetgång är en av

fortfarandefasta medierna ekonomerna ochsitteröver attgrepp
och fast haft fellägger radio de allt.i TV, i nästanut texten

har kritiska synpunkter nationalekonomernasEn annan som
rådgivning sociologen Hugemark. avhandlingAgneta sin DenIär
fängslande marknaden. Ekonomiska välfärdsstaten Ar-experter om

förlag,kiv granskar Hugemark svenska ekonomers kritik1994 av
välfärdsstaten deras för marknadslösningar, ochoch argumentation

hur nationalekonomers definition effektivitet blivitvisar av norm-
för offentliga Eftergivande den sektorns verksamhet. pedago-en

fundament,gisk ekonomernas teoretiska det härigenomgång av
fallet den neoklassiska jämviktsteorin, diskuterar hon ekonomer-

roll rådgivare och den kollision mellan och realiteterteorinas som
fasthållandet jämviktsmodellen kan leda till. Hugemarksom av

refererar tidskriften Debatttill Ekonomiskett temanummer av
från där ekonomerna själva diskuterar denna proble-nr 61978

riks-matik. de inlägg den nuvarandeciteras viceEtt ärav som
bankschefen Villy skrev:Bergströms. Han

bakhuvudet borde ekonom hur specialiserad och tillämpadvarjeI
för värld frihan eller hon ha allmän jämviktsmodellän är en en av-

konkurrens och hjälper för behålla översiktenDetutan stat. att
för deoch kompassnålen pekar detaljrikedomen inäratt vartse

statliga tilltar och alltregleringarna organisationerna griper in mer
effektivt för marknadsreglering.

välOtvetydigt har regleringar orsakat problem, lika säkert ärmen
fattats för ekono-och diskutabelt beslut har just attatt ett annat

haft för världolika denna jämviktsmodellsituationerimer en av
rådgivarefri konkurrens och bakhuvudet deistat" närutan som

förinför ekonomisk-politiska kunde tillägga:ställts vägval. Man
eftersomvärld bara teoretisk abstraktion,existeraren som som

behandlarden allmänna jämviktsmodellen idealsituation somen
infinner efter kompassnålegentligen aldrig sig. orienteraAtt en
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och detbeskriver idealterräng intelagts karta som ensom en
naturligtvis ha risker.verkliga landskapet kan sina

Åberg nämndaCarl-Johandetta skrev ekonomen iOm num-
Ekonomisk Debatt:mer av

drömvärldensfler lämnar den teoretiskaVi mångamåste som
verklighetens villkor kast med desskurvor och sig i pro-ger

blem.

refererar LO-ekonomen Rehns inställ-Hugemark GöstaAgneta
Debatttill uttryck Ekonomisktill saken, den kom ining 1978:som

mellan olikaRehn skilde, likhet med Erik Lundberg,iGösta sorters
talade selektivister respektiveekonomiska rådgivare. gene-Han om

Selekti-befinner ständig dragkamp.ralister vilka sig itvå typersom
kunskap, medanutsträckning institutionellanvändervister sig i stor av

marknadsmodel-utgångspunkt den abstraktageneralisters ärsnarare
finans- och penningpolitiskageneralisternas rådlen. iHan ansåg att

högtflyganderådfrågor blivit allt opålitligare. grundar sina iDe ma-
förfrån abstrakta antaganden ställettematiska deduktioner i att ta

föreliggande verkligheten de kanmycket denreda så attpass om
omkring de frågor ställt demföra ett sense-resonemang mancommon

inför.

Hugemarks avhandling.långtSå
förekonomerparadox sigintressant mångaEn är att sagtsom vara

ekonominfri marknadsekonomi och politiska ingrepp isåen
beslutande ställningmöjligt, rådgivande eller övergivit sinaisom
fri slängtfri konkurrens och marknadsprissättning,teorier om

fast sticköverbord och stället kurskompassen i tagit gårut somen
bästa exemplet väl detmed marknadslösning.i såDet ärstäv en

kronförsvaret hösten då borgerlig i detkallade regering1992, en
marknadens värdering den svenska valutanlängsta vägrade låta av

normgivande.bli
Å socialdemokratiska ekonomernaandra sidan har del deen av

förespråkare för marknadslösningaribland varit ivriga än enmer
kanslihushögern medoch borgerlig kollega. kalladeDen såannan
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ÅsbrinkKjell-Olof Feldt, Erik och Klas Eklund brukar inämnas
sammanhanget.

för Sydsvenska Dagbladet Eklund:intervjuI 1997 sägeren

talar för finansdepartementet, den gamlajag iJag tror att om oss
kanslihushögern, problemen tidigare andra.så såg många Menän

för förhållandealldeles till utvecklingen.isent

Eklund hår talar tid uppfattadeDet i snabbhetenså iär attom
globaliseringsprocessen och det ökande konkurrenstrycket.

Klas Eklund förolika aspekter. Delsintressantär ett attur par
han kunnig ekonom, dels för han har påverkatårenär atten genom
den ekonomiska politiken och debatten olika roller:i

80-talet Eklund planeringschef finansdepartementet,På var
och utövade sådan självfallet inflytande utform-överstortsom

den ekonomiska politiken.ningen av
90-talet Eklund ordförande den statliga produktivitets-På ivar

delegationen med uppgift utvärdera den ekonomiska politikatt
förts.som

ordförandeEklund också för studier of-i iExpertgruppenvar
fentlig ekonomi och föransvarade då antalESO, ett rapporter

hög kvalitet.av
90-talet har Eklund skrivit populär lärobok nationaleko-På ien

grunder, Ekonomi Tiden.nomins Boken välskriven ochVår är
pedagogisk, med frånexempel moderna ekonomiska histo-vår

frånoch politik, också den period då Eklundria själv aktivt på-
verkade skeendet. också beskrivningen kausalavissaDet är av
samband under nämnda tidsperiod denna läroboksutgörsom
enda punkt.svaga
Eklund tid chefsekonom och dePosten, årensenastevar en

chefsekonomhar han SE-Banken med alltvarit SEB,nu
vad det innebär inflytande den svenska ekonomin.överav

statliga produktivitetsdelegationen, med Klas EklundDen i spet-
framståendeoch med andra sakkunniga ErixsonLennartsen, som
framoch kom till slutsatsen det kallade omvand-Herin,Jan såatt

lingstøycket hade för lågt under 80-talet.varit i Sverige
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finansde-egenskap planeringschefKlas Eklund själv, ivar av
superdeval-kallademed iscensätta såårs1982attpartementet, om

Åsbrink.Kjell-Olof ochtillsammans med Feldt Erik Somvering
Eklund pekastatlig utredare decennium kom attett senare

under-effekter devalvering. Vidskadliga denna intervjuen somav
kommenterade han dettatecknad gjorde med Klas Eklund 1994

samband:

fallhelhet blev alladelegationen i jag,-Jag atttror nog som mer -
under det härför själv kritisk devalveringartalarjag mig motom -

väldig snedvridan-arbetets för upptäckte vilkenjustgång, massa
inflation,får sikt. stimulerarde effekter devalveringarna Desom

köpkraften, industrin medde de duschar gratis vinstme-gröper ut
omvandlingstrycket, och de förskjuter relativpri-del minskarsom

skaparoch kapital. och med devalveringarmellan arbete I attset en
vilket sikt kanriskpremie åkerSverige så räntornaextra upp,

Å sidan, själv sänksdyrare. andra duinvesteringar sågöra som sa,
fördärför det ochreallönerna, och blir intressantmer mer

utvecklingen,företag helt enkelt bromsa den tekniskamånga attatt
arbetskraft och mindre.hålla kvar mycket möjligt investeraså som

fram lågprislinje stället för skyndaplogar medsig iSå attenman
Omvandlingstrycket minskar, medden tekniska utvecklingen.

andra ord.

från hans Produktivi-kommentar Eklund -liksom insats iDenna
värdefullt sällsynt exempel själv-tetsdelegationen är ett men-

efterhandfrån råd eller beslutkritik svenska ekonomer, där iegna
effekter Arbetetbedöms ha fått ekonomi. iSverigesnegativa

politik hanfick alltså Klas Eklund dendelegationen omprövaatt
genomföra. hårda och debattersjälv medvarit intressantaIattom

försvarat80-talet hade Eklund devalve-Sven Grassmanmot
devalveringarnas nack-ringspolitiken. hade då pekatGrassman

inflationen, sänkte reallönerna och bromsadedelar; de höjde ratio-
eftersom de gjorde svenskt arbete billigt.naliseringen så

fråga därför därmed kantill Eklund blev inteMin sägaom man
förda Eklundhade kritik den politiken.i sinGrassman rättatt av

svarade:
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därför hansNej, kritik gick heltnågonting hansatt ut annat,-
kritik gick problemet i Sverige sparade förut att attvar
mycket och konsumerade för litet, och hans därförrecept attvar

skulle stimulera konsumtionenigång mycket möjligtsåman som
och skulleinte rädd för budgetunderskott och föratt man attvara
trycka och det egentligen raka till det jagär sä-pengar, motsatsen
ger.

Visserligen har Eklund i politikenGrassman in-ansågrätt att att
riktades för mycket besparingar föroch lite konsumtion,

Eklund drar tillsig kritiserademinnes så Grassman imen om ett
antal böcker och artiklar och, debatterna med Eklundisagt,som-
själv devalveringspolitiken med typ argumentsamma av som se--

återfanns Produktivitetsdelegationen.i explicit erkännan-Ettnare
de tidigaSven därförGrassmans insats ärlig åter-av vore en mer

händelseförloppet.givning redogjorde förtidigt de-Grassmanav
valveringarnas inflationsdrivande och snedvridande effekter, ett
drygt decennium före delegationens och föri mycketsig intres-

analys.santa
ledande socialdemokraterVärt Feldt ochäratt notera att som

Eklund efter tidsin i regeringen tilldelades framträdande befatt-
ningar näringslivet:i Feldt olikai styrelser, Eklund chefseko-som

Wallenbergägda SE-Banken. detta belägg förOm ärnom ett att
socialdemokratins toppskikt kraftigt höger eftergått åt 1982
eller det stället skai fortsättning historiska kor-om ses som en

tendenserporativa det svenskai samhället detta fall storföreta-i-
och socialdemokratins samarbete tolkningsfråga. Denärgens en-

kallade kanslihushögern alla fallså medi devalveringårs1982gav
exportindustrin, bankerna och aktieägarna kraftiga vinster, samti-
digt löntagarnas köpkraft inflationdenurgröptessom genom som
följde devalveringen. omfördelning från löner till finan-Denna
siella vinster reallönerna sjönk samtidigt Stockholms fond-som-
börs fick den starkaste världen kani skälenuppgången ettvara av-
till dessa ledande socialdemokrater tilldelats centrala iatt poster
det svenska näringslivet, förutom deras kompetens.

anmärkningsvärt har fallNågot vilket helst hänti i Sverigesom
framträdande socialdemokrat blir chefsekonom SE-när en
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sak,meriterad ekonom sinKlas EklundBanken. Att ärär menen
aspek-socialdemokrat sakendessutom intressanthan görär uratt

annorlundatraditionelltsocialdemokratin representerarten att
exempeltillSE-BankenWallenbergägda ivärderingar än synen

och välfärd.offentlig sektor, löner

demokratiFrågor ekonomi ochom

sambandet mellanfrågor Sverigessagda någraDet omreserovan
och demokrati:ekonomi

detlikformighet brytasochska maktkoncentrationHur när
ekonomiska politikengäller den

inflytandetland, där dellitetSverige överär storett en av
opinionsbildning och beslut kringforskning, vår gemensamma

personkretsrelativt liten ikoncentrerad tillekonomi är etten
kvarterbelägna iantal inombegränsat institutioner, några

Riksban-dessainnerstad. institutionerStockholms Några är;av
Riksdagen,Rosenbad, Finansdepartementet, LO, SAF,ken,

för internationell ekonomi,Handelshögskolan, InstitutetSNS,
Stockholms fondbörs,Industriförbundet och SEB, Han-IUI,

SvenskaIndustri,delsbanken, Nyheter, Dag-DagensDagens
bandTelevision. PersonligaRadio,bladet, SverigesSveriges

och företagledande dessa institutionermellan i ärpersoner
befinnerfall detvanliga, i många är rentav samma personer som

utformningenSjälvfallet påverkar dettaledande ställning.sig i
ekonomiska politiken.denoch debatten kringav

huvudstaden,till kvartermaktkoncentration, inågraDenna
fått motvikt kon-visserligen igick medhar sedan i EU en

Frankfurt,Bryssel ochtillmaktcentrationen orter mensomav
inställdaovannämndaflera institutioner positivteftersom ärav

ellerdetmedlemskap EMUtill i svårt EUEU är att attett se
svenska maktkoncentrationen.reell motvikt till denutgör en

makroeko-samstämmighet kringdet råder betydandeOm en
Frankfurt ochBryssel,bland makthavarenomiska samband i

meddettainnerstad behöverStockholms inte synonymt envara
ekonomiska politiken.denspridning maktenverklig överav
det raktfall teckenkan Ge-iDet värsta motsatta.ettvara
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lyfta bestämmanderätten fler och fler frågori frånöverattnom
riksdagen till och folkligainstitutioner kan detEU:s ECB in-
flytandet ekonomin komma minska förmåntill för denöver att
europeiska elit till vilken för nämnda institutio-representanter

Åräknas. andra sidan kanmåste ökat europeisktner ett samar-
bete och ökad integration avseendeni också kommamångaen

och stärka folkligadet inflytandet.att gynna

ekonomer ochOm inte andra sakkunniga förmår förmedla en
tillräckligt rättvisande bild orsakssammanhangen till med-av
borgare och folkvalda, hur ska dessa då grund-sågaranteras en
lig, allsidig och opartisk bild ekonomiSveriges besluts-attav
fattande och val framtida underlättasstrategierav

brukar riktas kritikDet polisen för den utreder brottmot att
misstänks ha begåtts poliser. Sällan riktas liknande kritiksom av
nationalekonomer. ekonomisk-politiska för-Frånsettmot att

slag svårligen kan karaktäriseras brottsliga, bör kanskesom man
ändå ställa frågansig ekonomer har aktivavarit iom ut-som
formandet den ekonomiska politiken bör tilldelas offentligaav
utredningsuppdrag handlar kartlägga utfallet denattsom om av
ekonomiska politiken. kommer framOm till justattman nu
dessa ekonomer grund kompetenssin oumbärliga vil-ärav -
ket mycket väl kan fallet kanske bör kompletterasåvara man-
med andra ekonomer och andra sakkunniga ekonomihistori-
ker, företagsekonomer, finansanalytiker, ekonomijournalister,
sociologer, och andra kan bidra med alternati-statsvetare som

finnsanalyser. sällanDet inte onödigt iva storen ut-samsyn
redningar kring ekonomin. Mycket kanske vunnetvore om man
kunde förmå ekonomer/ekonomihistoriker med divergerande
analyser sig utredningsuppdragåta stället föriatt gemensamma

utredare delari analys och metod.att engagera stortsom
vända till utländska forskningsinstitut,Att sig exempel-som

fleravis gjort vid tillfällenSNS Brookings m.fl. kanNBER,
också fördjupa och analysen. Utländskaväg attvara en nyansera
ekonomer har involveradeinte denvarit i svenska ekonomiska
politiken och normaltingår maktgrupperingarinte i eller part-

försökersintressen påverka utformningen politik.vårsom av
skriver eftersomnormalt utländskaJag bedömningar om
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förrättfärdigandeibland användssvensk ekonomi ett ensom
frånekonomiSverigespolitik.ekonomiskviss Rapporter om

for Economic Co-OrganisationOECDinstitutioner som
Internationella valuta-ochand Development IMFoperation

ochsakliga strin-nödvändigtvisfonden behöver inte mervara
nämndaOfta använder in-gjorda Sverige.analyser iängenta

och använderarbete, sigsvenska ekonomer i sittstitutioner
förvånasdärförbör intesjälvfallet källor Sverige.i Man överav

därför kanochoch slutsatser,samstämmigheten analysi en
uttalandenplatsmisstänksamhet sinsmula ty-mot avvara

hardet längeinternationella bedömare"Nu ävensägerpen:
hävdat

dagligochnyhetsinslagledarsidor,massmedier viainte våraOm
ochmytbildningmellanförmårekonomibevakning att sortera

och inkon-ofullständigheterförmår avslöjafakta, och inte att
dåskapolitikers analyser,ochekonomerssekvenser i göravem

det
nationalekonomiforskningoch viktig iseriösDet pågår en

länder.andrasåväl i Omhistoria, i Sverigeekonomiskoch som
formlättfattlig kanforskningdennadelar iväsentligainte enav
offent-främstdetmedborgarna, nårför utan sompresenteras

och vipåståendenschablonartadeligheten är typenmyter av
hotasslut, dåellertillgångarhar levt "pengarnavåra äröver

ekonomin.inflytandet dendemokratiskadet över gemensamma
nationalekonomisk teoribevandradhjälpligt iDen är vetsom

nationale-privatekonomi ochmellananalogierexempeltill att
beträffande den eko-felaktiga slutsatserleda tillkonomi kan

elementärabehärskarpolitikerpolitiken. intenomiska Om våra
utlämnadekommer deoch distinktionerdefinitioner att vara

lob-alla dedärmed partsintressen,okunnighet ochsin egen
inrikt-vill påverkaochochbyister ontgottexperter som --

politiken.ekonomiskadenningen av
ekonomibevakning imediernas mångabörTilläggas avse-att

ekonomiska krisenefter den djupahar förbättrats 90-enden
förut-ochde sakkunnigas teoriertalet. mångasåGenom att av
bredabörjatsund skepsisfelaktiga, harsägelser har visat sig en

håll.sig mångaut
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ska medborgare och förtroendevaldaHur undvika dras medatt
de överdrifteri och felaktigheter deni ekonomiska analysen

beror pendelrörelser styrkeförhållandeni mellan olikasom
samhällsgrupper fluktuationeroch mellan olika nationaleko-
nomiska paradigm

exempel framEtt till 1970-talet fanns här ochär att var en
kortsynt inriktning efterfrågans betydelse, bekostnad av
strukturella analyser, därefter har efterfrågans betydelse för till-

och sysselsättning allt döma underskattats.växt Våraattav
forskare, medier och politiker tycks falli relativt okri-många

följttiskt ha med i ovannämnda pendelrörelser, vilket självfallet
har försvårat det demokratiska inflytandet den ekonomis-över
ka politiken. sak allaEn teorier revideras och för-måsteär att

takti med och takt förändradei med realekono-rönnyas nya
miska förutsättningar, sak kasta barnet medären attannan ut
badvattnet och helt teorier viktigai avseendenöverge som
fortfarande giltighet.äger

det gäller forskningenNär i nationalekonomi ochämnen som
ekonomisk historia har dennaså visserligen god geografisk
spridning, huvudsaki till universitetsstäderna Stockholm, Upp-
sala, Lund, Göteborg och det finns dockUmeå, kon-men en

till huvudstadencentration det gäller kontrollen forsk-när över
ningsresurser och påverkan den ekonomiska politiken. Som
exempel har ofta professor Lindbeck,Assar inämnts mångaatt

chef förår Institutet internationell ekonomi vid Stockholms
haftuniversitet, dominerande roll det gäller inflytandetnären

den ekonomiska forskningen landet.i har han haftöver Det
bland egenskapi ordförande Riksbankensi jubile-annat av
umsfond också delarsom ekonomipriset till Alfred Nobelsut

ochminne andra stipendiefonder bidrar med medel tillsom
den ekonomiska forskningen. Tilläggas bör dock Lindbeckatt

denna kraftposition i unikasin bildning och kom-erövrat av
petens.

29



1970SVERIGESHÄNDEVAD EFTEREKONOMIMED

kritikerMaktkoncentrationens

LindbeckskommenteradeEdin Assarchefsekonom P-OLO:s
honom.intervjuadeundertecknadrolldominerande när

denharsällan vågatekonomer SverigeiJag emotnämner att
kon-Lindbecksmeddettaochuppfattningen, jagrådande tar upp

till-tillsättningar i Sverige. Jagochforskningsstipendiertroll över
sådan be-liggareellt det kan imyckethurintelägger jag envetatt

Edinskrivning. P-O svarar:
hållerreellt det.mycket i Systemetdet liggerdet,Det gör nog-

hela deras meriteringssys-tiden,helarangordna ekonomeratt
saker.faktiskt Detdetta äruppbyggt rättsägerär att mantem
och hanklart; ikollegialt AssarDet ärstyrsätt. satt toppen, varett

hadär ska inteoch Denkunde ringabrutal.ganska Han säga att
ochsaker ting.lade Na-fel. sig iför han har gjort Hannågot
med75-årsjubileumfiradeföreningentionalekonomiska utatt ge

artikel.skrivabad Villybland Bergströmbok där de enannaten
nationaleko-ledandehurartikelkåserandeskrevOch han omen

studerade de-frågor.viktigapolitisktställt Hanhade sig inomer
med keynesi-sambandföreningennationalekonomiska ibatten om

Heckschervisade hur30-talet ochbörjangenombrottetanska i av
riktning,konservativoch iCassel hadeoch gått argumenteratemot

visadeoch50-talet,slutetATP-stridenstuderade ioch han av
stri-studerade Villydet.hade Såsak; de gått ävenemotattsamma

starkaframför alltvisadeoch Assarslöntagarfonderna,derna om
där.ochskämt Se-och lite såallvarligtdet -litemotstånd mot

därochför boken Detredaktionentillringdedan Assar attsa
fotsinmed aldrighotadelyfta Han sättautl".måste att mer

dede den.föreningen MenNationalekonomiska ut sa:gavom
den, det inte.gårkanförstådu inteDet måste att censurera

hälsadeoch han intetidlöfte jag,han höll årssitt 5Men tror
den tiden.Villy under

tid-ekonomiskainternationellaoch krävthar ringtHan att- alltsågillat.harhanartiklar inte Hanplockaskrifter ska ärut som
känslor, sinmycket starkamycket,drivs trotsavperson somen

hanskicklighet.pedagogiskaoch Menskicklighetanalytiska är
utsträck-väldigtmaktmänniska ikonspiratorisk och han är stor
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ning, det klartså sådant spelar roll, det finnsär ocksåatt men ett
kollegialt rangordningssystem.rent

chefsekonomSom LO Edinstår P-O utanför detta kollegiala
rangordningssystem, vilket kan förklaring till hans frisprå-vara en
kighet ärendet.i Edin behöver fruktainte bli med några sti-att av
pendier, han missar ingen viktig utnämning han detta.när säger

Malm, förreStig LO-chefen, har också synpunkter ekono-
merna:

fick i uppdrag-Iag skriva del i bok Arbetsmark-att en en som
nadsdepartementet skulle har längeJag ochgått migut.ge retat
nationalekonomer i ochSverige, LindbeckAssar synnerhet.i Då
gjorde jag analys vad ekonomerna mellan och1929 1931.en av sa

tidensDen Lindbeck hetteAssar Eli Heckscher. ige-När gårman
de förslag de då lade fram, sedan kom underkän-nom som som att

den socialdemokratiska regeringen, de identiskt likaså ärnas av
med de förslag läggs framsom nu.

frågar vilka förslagJag Malm tänker på.

egentligenDet nobelpristagareårs Miltonär 1976 Friedmans-
principer: förstaDet och viktigaste har låg inflation, detär att man
andra det budgetmåste balansi ochär det tredjeatt ärvara en att

bara får ha delviss i statsskuld. Och sedan sägerman en attman
lönerna hamåste spridning, alla trygghetssystemstörre måste sän-
kas, folkså tilltvingas jobba. Allt det dagens ekonomeratt att som

då börjani 30-talet. Och redan dåsäger fack-sa man av attsa man
föreningsrörelsen har för inflytande. dagens diskussionSå ärstort
alltså eko från 30-talet. fördeSom denså inteett tur var man
politiken då, däremot Milton Friedmans politik fördesmen av
först ThatcherMargret England,i sedan i övriga Europa. Han me-

arbetslösheten inte problem, möjligennågot detärattnar ärom
för lite arbetslöshet. Därför finns det medinte hans kalkyl,i utan
blir restprodukt allt genomfört. Och det här harnär ären annat nu

till bliövergått konvergenskrav, gudbevars,EU:s vilket ocksåatt
den socialdemokratiska regeringen hari Sverige adopterat. Och det
här tycker jag ganska otäckt, därför det har fungeratinteär nå-att

egentligen.gång ThatcherNär tillträddeMargret hadeså1980gon
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drygtdag detarbetslösa, i 18miljonerEU-området ärinom 18
fungeraintehar sigpolitiken visatden härarbetslösa,miljoner så
denförvilket migfull sysselsättning,haambitionen ärär attom

allaarbetarrörelsen ifördet har varitfrågan, liksomövergripande
ar.

Alfredtillekonomipriset No-härinstiftade detRedan när man-
Riksban-frånprisnobelprisdet intebels minne är utan ettett-

ochkritisk,oerhörtfanns detjubileumsfondkens så som varen-
nationalekonomi.professor Hansjälv iBertil Ohlin,det varvar

vetenskap. Se-dethan tyckte inteskäletdetkritisk att var enattav
likadant;harAkademienSvenskahardan jag attsagtnusett att

föll ijag såghäravskaffa det priset. Denvill senaste somman
roligt just 1997Kjell-Olof Feldt. Detdebatten ärår attnusomvar

teoribildningderasstycken,detnobelpristagare, tvåårs omvar
jättear-de drog igångliknande, gjordehedgefonder och ettatt

Federalfick USA:sochsjälva, Reservestyrelsengickbete, i nu
dol-miljarderhiskligmedrädda demochriksbank massaen

fungerade inte.därför alla deras teorierlar, att

haftekonomertillinflytande någrakoncentrationDen somav
denfaktorer bakomflerakan kanskei årmånga svagaavvara en

utred-fleraomvärlden.relativt Iutveckling Sverige,ekonomiska i
bristdet råderuppmärksammatsharochningar att enrapporter

bris-ekonomin.svenska Dennadenflera sektorerkonkurrens i av
ihögre prisnivålett tillhablandkonkurrenstande sägs annat en

för dettalarkonkurrentländer.flertalet DetSverige i attän mesta
gällatillvidgasocksåkananalysenkorrekt analys, attär menen

råderhävda detvälmycketkansjälva.ekonomerna Man ettatt
nationalekonomerbland"kartellbildningmonopol ellerslags en

Visalikriktning. gåridéernas Detbidrar tilli Sverige, attattensom
hypoteserolika teorier,gällerdetkonkurrensbristandedenna när
den eko-flexibilitet itill bristbidragitinfallsvinklar haroch en

makroeko-betydandeskapatharpolitiken, i sinnomiska tursom
nomiska problem.

Margitoch ekonomen GennserriksdagskvinnanmoderataDen
samband vid intervjun.dettakommenterar
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ha konkurrens ekonomin,Du dumåste i hamåste ävenmen-
konkurrens mellan ekonomer, det Lindbeck har kriti-Assarsom

iandra sammanhang, den bristande konkurrensen i Sverige.serat
där har du väldigt bra parallell.Så en

kallade kronförsvaretDet hösten kanså tjäna exempel1992 som
denna bristande konkurrens. ekonomer frånavvek denDe som
officiella linjen fler devalveringaringa skulle blev kri-görasatt- -
tiserade kolleger,sina såväl internt medierna. Nordban-iav som
kens chefsekonom Nils Lundgren diskuterade Nyheteri Dagens
alternativ kronförsvarettill fastaoch den växelkursen, och även om
han direkt pläderade för flytandeinte fickkrona han hårdså utstå
kritik för ha diskuterat saken offentligt. Till detta hör naturligt-att

också, detvis ska diskussion växelkursen käns-sägas, äratt en om
lig, eftersom blotta diskussionen kan leda till omfattande spekula-

sakention, det diskuteras demo-måste iöppettrotsmen ett
kratiskt land.

Civilekonomen, journalisten författarenoch Ulla där-Reinius,
jämte styrelseledamot PharmaciaöcUpjohn,i har bok Stålbadeti sin
Ekerlids, bidragit med inträngande finan-1996 skildringen av
skrisen, Penserkraschen och Nordbankens rekonstruktion.

kritiken LundgrenApropå Reinius:sägermot

blir det olikaSverige bannbullor sådanaI har avvi-sorters som-
kande åsikter. Bland Nordbankens chefsekonom Nils Lund-annat

blev eller mindre hängd fördå, han skrev denHangren. mer att
här debattartikeln dagi kronan föll.DN innan Under dennågon
här känsliga eller sårbara perioden detså ansågs närmast ettvara
majestätsbrott han gick med debattartikel eftersomi DN,att ut en
han då ytterligare spädde kronan,misstron och det såmot att

kostade försvara den. det betrak-Såsäga ännuatt attmera pengar
tades alltså oerhörd illojalitet. Nils Lundgren berättarsom en att

efterhandi blev han utesluten kretsar därså vissa han tidi-även ur
hade funnits med. Slutligen han "det finns inte någonsägergare att

riktig öppenhet det svenska samhället, vilketi lite bitterär en
kommentar, mycket the Och detpoint. detomen var en av syn-
punkter gjorde kände det här medjag de slutnaatt attsom rum-

politik tradition, feodal tradition.ärmens en en
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kritik vad hanordUlla påminner Sven GrassmansReinius avom
det åsyf-Stockholm". Medfinansiella herrklubbenkallade iDen

före-bankmän,ledande ekonomer,det finnstade han att en grupp
medandra inflytelserika ipolitiker ochtagsledare, män stort ge-

och samhälle. längeekonomivärderingar Så manommensamma
för dessahållernationalekonom sig inom ramarnasom

brödraska-accepterad iherrklubbens" värderingar är som enman
avvikande åsikter då riskeraruttryckabörjar däremot manpet, man

exklusiva kretsbara dennaoch ifrysas position intemista sinatt ut
fåtthasjälv sighela samhället, menade ansågi Grassman,utan som

felaktig-efter avslöjandenutfrysningerfara sådan sinajust omen
nationalräkenskaper.heter i Sveriges

konformismen eko-Sverigemed synpunkter iEn ärannan
Aftonbladet-Carl Hamilton.och publicisten sinaInomen

politiker ochekonomer,under 90-talet gisslatkrönikor har han
frånkollegamed Rolander,riksbankschefer. Tillsammans Dag

leri-ledaHamilton bokenHandelshögskolan, skrev Sverige in iAtt
pamflett riktad CarlvälformuleradNorstedts, 1993, motensen

enda politik.och "denWibble, DennisBildt, vägensBengtAnne
kommenterar:Hamilton

och framför alltmodeller, i sininkörda i sinaDe så egenegnavar-
dåsjälva. Ochlösningsformel, de kunde korrigera siginte äratt

samhälledet bli härbesvärliga frågan: hur kan iden så öppetett
samhällen.med stängdaförknippardet här sådant viFör är som

och svensksvensk demokratijäkla underbetygOch det är ett
Riksbankenskiktet akademin,det ledande -inomdebatt. Att

håll, och riktningalla kan dra ioch regeringeni åt en somsamma-
ly-helt katastrofal.efterhand uppenbarti Ingenstansåtminstone är

underbetyg. kanfruktansvärtvarningssignalerna. DåDet är ettser
förstrukturproblemhärtala strukturproblem. vårtDet är ettom

svenskafrågor, alltså detta dendet kopplar dinaland. Och i att
mycketriktigt. har det blivitfungerardemokratin inte Nu sämre

harmed de här konvergenskriterierna,de ochiårensenaste som
svenskafattasde viktiga besluten inte islagit hårt demokratin,mot

det tyckersjälvkritiska, ochska liteförsamlingar. Men varaom
bra tidigaredetdet finns anledning inte såjag såattatt vara, var
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heller, det har alltid funnits slagsi Sverige konsensuskulturutan en
jäkligt obehaglig. det här den avviker ochDetär är attsom som

sticker bestraffas fruktansvärt hårt. Och det finns ingensåut upp-
skattning den sticker värde detta,inget iut,av som utanman ser

betraktasdet sabotage.som

Civilekonomen Rolf Englund kritiskm är rösten annan som
ofta pekat likriktningen ekonomkåren. Englundinom 70-var
talet talskrivare dåvarande moderatledaren Bohman, och iGösta

arbetade han ekonom och utredaremånga år Timbro,som
främst med löntagarfondsmotståndet. Efter kring det såturerna
kallade kronförsvaret hösten uppmanade han riksbanks--92
fullmäktiges ordförande Staffan Linder tidBurenstam avgå. Enatt
efter detta tvingades Englund lämna sin tjänst Timbro.

Englund har konsekvent faktabaseradlåtit analysårengenom
före ideologiska och personliga hänsynstaganden. Sålunda har han

hård kritikervarit också de exempelvis kritiseradeen av egna,
Englund Bildt förregeringen hellre ha släppt lös arbetslöshetenatt

kronkursen. Nuförtiden bedriver han frånopinionsbildningsinän
den hemsidan wwwinternetionalse haninternet, däregna sam-
lar fakta och artiklar svensk och internationell ekonomi.om

Englunds tankar del ledande ekonomer intevåra årom en av
särdeles höga. Med blandning humor och allvar han:sägeren av

kan lära fraser.papegojor ord ochMan vissa Mångaatt upprepa-
ekonomer glider ochvåra seminarier cocktail-parties ochruntav

vad ska det långvariga strukturellaa,säga: ärsnappar upp man
problem härdet och Lönebildningen, lönebildningeninnan åt-är
gärdad kan eller sjunkerinte kronan,något annat" "Nugöra nu
sjunker kronan för med och där. hörinte i EM U Desåäratt
det där och lär de detsig blir allmäntså såsägeratt om man man
uppskattad och får till. Englund skrattar de använderSånöten

intellektuella kapacitet för framinte sin tänka någontingatt nytt,
de de här fraserna papegojor.utan upprepar som

Uttalandet ska för vad det skämtsam överdrift vissaär,tas en om
kolleger. dock djupt känd besvikelseröjerKommentaren överen
den brist självständigt tänkande och intellektuell hederlighet
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nationalekonomiska kå-denEnglund vidlåder delarmenar avsom
i Sverige.ren

behandla-Rosenbad denseminarium iPå 199917ett mars som
stabiliseringspolitikenprofessorde ESO-rapportLars Jonungs om

känsligtRolf Englund talarstolen och till ordaäntrade i äm-etttog
ekonomiskaför till-ledande ekonomernasde Sverigesansvarne:

kortakommanden.
fördaför den politikenInför del de ansvariga 1980-en av

Englund:och 90-talen sa

harmed detvåxelkursen blirsåLåser räntevapnet, manman avman
och Kjell-Oloffemtio eller hundra Dennisi Omår. Bengtvetat

förstått deordentligt hade deFeldt och andra hade läst att om
för bekämpaanvändalåser växelkursen kan de inte över-räntan att

för bekämpa1980-talet, och hellerhettningen inte att
"underhettningen" 1990-talet.

därför speciellalätt, har institutionerhär inteDet är men -
akademiska ekonomerBankinspektion ochFinansdepartement, -

bristskall bevara denna kunskap. i JonungsDet Larsär ensom
utlandslånen.den inteatt tarrapport, upp

då hadeträffade Klas Eklund hösten jag just1992,Jag gatan
borde släppa växelkur-artikel Debattskrivit DN attom manen

det härsläppa växelkursen,fri: du Klas, gårmåsteHörsen
för då allaKlas,helvete avgåjag. Det inte, måstegårsa sa

bestraff-detta. lärhar tänkt och tänkt sigManJag genom
bestraffningar och harvilka belöningaroch belöningar,ningar men

aktörerna under 90-talskrisendelats tillut
Eklund,fick och hamnade, liksom KlasDennis pensionBengt

riksbankschef.SE-Banken. Heikensten vice Berg-HansLars är
chefredaktörkronförsvararna,de allra ärström, tapprasteen av

Kjell-Oloffel. Feldt,har erkänt han hadeoch han inteDN attens
för harhela fundamentet krisen,finansminister och ladesom var

ordförande riksbanksfullmäkti-dagartill de dessa varit iyttersta av
riksbanksfullmäktige Johan Gernandt,ordförande iviceNy ärge.

riksbanksfullmäktige sedanmoderat, haradvokat suttit iärsomen
Staffanmedskyldig till allting.1980-talet ochbörjan Buren-är

riksbanksfullmäktige och denordförandeLinder, istam som var
vad har hänt medchef för Dennis,ansvarige Bengtytterst som
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Staffan Linder, har han fåttBurenstam bestraffningnågon Nej,
han chef för den moderata Bryssel och alldeles här-iär gruppen
omdagen nominerades han förstanamnigen moderaternassom
lista till Europaparlamentet. Och Carl Bildt, han försökte barainte
bli omvald, har han ambitioner, han skall införa den fastastörrenu
växelkursen helai Europa

harDet jag glömt, förstårmånga bara den ekono-är men man
miska krisen 90-talet och vad har hänt därefter in-som om man

lågt räknat, den ekonomiska, politiska och90att procent,ser av
journalistiska eliten landet tänkte fel.i baraDet inserär om man
detta förstår hur det har blivit det har blivit.som man som

publiken bland Kjell-OlofI Feldt ochBengt Dennis,satt annat
dem kommenteradeHans Bergström. Englunds inlägg.Ingen av

kan naturligtvisDetta ha sinsemellan olika orsaker, all-rentmen
kan tystnad har blivit vanligtmänt säga sättattman nog ett att

bemöta kritik.

Makthavarna och deras granskare

Vid intervjun med förre riksbankschefen frågadeBengt Dennisen
undertecknad vad han Carl Hamilton ochansåg RolandersDagom
bok kronförsvaret. blev kortfattat:Dennisom svar

har läst den.inte-Jag

anmärkningsvärt.Svaret Boken leda krisenAtt Sverige inne-in iär
håller skarpsinnig kritik den förda politiken, och boken ären av
läst och diskuterad de flesta engagerade debatteniärav som om
svensk ekonomi. författarnaHuruvida har kommit till korrekta
eller inkorrekta slutsatser i skeendet kansin själv-genomgång av
fallet diskuteras, för skeendetansvariga låser ellerintemen om ens
kommenterar sådan bok då blir det naturliga skäl mycketinteen av
till diskussion.

har medierna nyhetsmedierHär Tungaett stort ansvar. som
Aktuellt, Nyheter eller Eko kanRapport, Dagens Dagens i princip

framtvinga från makthavare baravåra görasvar attgenom en
affär händelse och låta bli släppa fråga. Såattav en taget om en
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"Marjasinaffären ochSahlinaffären",det gällerhar gjort närman
format.affärer mindreandra kalladevid antal såett av

kronförsvaret, medbokhar skrivitDennisBengt egen omen
ärligBoken skrivenBokförlaget ititeln DN,% 1998.500 är en

fråndefinitivt med interiöreroch bidrar intressantaoch saklig ton,
betydandeocksånaturligt iförda politiken,den är ut-nogmen

turbu-handlandet under denförsvar för detsträckning ett egna
höstenlenta 1992.

Nyheter.chefredaktörhar AttDennis varit DagensBengt
dockledarsida behöver intebok blev välhans DN:smottagen

faktumdet bokenheller medmed detha integöra, utatt gavsatt
denförsvararerecenseradesförlag ochDN:s avav en annan

chefredaktör.nuvarandefasta kronkursen, DN:sHans Bergström,
litet landvid fenomenet SverigedetVi åter ärär ettatttrots

olika makthavareband mellansynliga och osynligamed antalett
granskare.och derasmellan makthavare presumtivasamt
karriärvägharEkonomen Villy gåttBergström somsamma

från granskare makten,gick, och tagitDennisBengt översteget av
landetstill själv bliDalademokraten,chefredaktör att avensom

riksbankschef.makthavare egenskap viceviktigaste i av
underskrev Villyföreträdare BergströmsinOm posten ru-

Dala-bär ledarefelet ibriken DennisVems ansvaret envar
skrev:denDemokraten Bergström1998.5 mars

ekonomiska histo-epokefter mörk SverigesPerioden i1985 är en
Överhettning följt bankkris,inflation inledde,ochria. massar-av

medekonomikrympningbetslöshet och Sveriges nästan sexen av
procent.

tidskrift, EkonomiskNationalekonomernasskuldenVems var
finanskrisen.till analyshelaDebatt, ägnar numretsenaste aven

vid den ak-Wohlin,skrivenviktigaste artikeln LarsDen är somav
Stadshypotek.chef förtuella tiden var

inträngande. kanomfattande ochWohlins analys Manär nog
riksbankschefendåvarandeskuldhan läggersäga storatt en

Kjell-OloffinansministerlyckadesDennis,Bengt övertygasom
skullekreditmarknadenavreglering inte någraFeldt att avom en

förstod kon-effekter ekonomi. intepåtagliga Sveriges Herrarna
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sekvenserna handlande.sitt ekonomiska politikenDen i övrigtav
anpassades till konsekvenserna.inte

har aldrigBengt Dennis visat sammanhängandenågraprov
teoretiska insikter. Därför förstod han vad avregleringeninte
skulle medföra: snabbt växande krediter till fastighetsbeståndet,
stigande förmögenhetsvärden,nominella stigande real subven-

bostadsbyggandet,tionsnivå i spekulationsbyggen och kon-en
sumtionstillväxt hos hushållen cirka fem Ocksåår.procent per

missförstodandra sammanhangen bankerna, finansdeparte-såsom
och bostadspolitiker.mentet
det avgörande riksbankschefens missbedömningMen var av

följderna frisläppta kreditmarknad. Endastårs1985 LO-av
ekonomerna alternativ politik,spår,rätt utan attvar ange en

Wohlin.Larsmenar
Ökningstakten kreditgivningen hade legati omkring 10 procent

rimlig takt vid inflationår, sju ochåttaâper en procents tre pro-
real tillväxt. Efter avregleringen utlåningstakten till 25cents steg

Subventionerna till nyproduktion bostäder uppgick,procent. av
den garanterade intill 70räntangenom tre procent, procent av

fastigheternas produktionskostnad.
Åren till byggdes bostäder för miljarder. Belå-1987 1993 400

ningen Värdet detta bestånd torde dagi100nästan procent.var
ligga omkring miljarder. förlustDet200 större änrepresenterar en
den medförde.bankkrisensom

fortsättningKrisens korn den brutala frånövergångengenom en
inflationsekonomi till prisstabilitet. föreställde detsigIngen att
skulle möjligt. bankerna, Wohlin själv.inteInte Lars Denvara
bristande insikten förklarar bankkrisen. lån blev nödli-Massor av
dande. Bankkrisen har skyllts bankinspektionen. Wohlin menar,

lika lite kan lastas för företag kon-revisor igåratt att ettsom en
kurs, kan bankinspektionen lastas för bankernas detmisstag. Nej,
förelåg systemfel, grund felaktigaregeringens politik.ett av
Minskade avdragsrätter för flytande växelkurs för möj-räntor, att
liggöra penningpolitik och försiktigare takt avreglering-istram en

hade rimligt.varit ligger och Kjell-OlofHäri regeringens Feldtsen
ansvar.
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fick finansministern avgåStorbritannien Norman Lamont närI
riks-fortsatteseptemberpolitik föll Sverigehans i I1992.samman

rådde för eländet.ondsinta makterbankschefen som om
vad hanfem för ha varitefter insettFeldt avgick år1990 att sent

ställa till.med attom
aktieägareSE-Bankenrådgivare ErDennisNu är passa --

ordförande. lönarriksbanksfullmäktiges Sverigeoch Feldt Så män
landetmiljardförluster för iåstadkommit störtar ut mas-oss,som

förtroendekapitalarbetarrörelsen isarbetslöshet och undergrävt
från poli-avskärma Riksbankenlandet. Riksdagen beslutar just att

inflytande.tiskt

riksbanksche-därVilly självalltsåsitter BergströmNu som en av
inflytande.avskärmad från politisktferna,

Rosenbadovannämnda iEfter det seminariet i 1999 stega-mars
framBengt-Olasocialdemokratiske riksdagsmannende den Ryttar

Kjell-Kjell-Olof Feldt och luradetill partikamrat "Dusin osssa:
våld-skulleOlof du kreditavregleringen inte någranär attsa

effekter.samma
svarade Feldtlurad, honomblevjag"Det avsnarare somvar

därifrån.stod bitpekadeoch Dennis,Bengt som en
detta med Dennis.månader jag Bengt JagNågra tar uppsenare

frågar:

håll dig där.kritik fråndubbel kritik ellerbar funnits tvåDet motenen
Å Feldt- detluradesidan du någonsså sågasäger att att varena man

våldsamma konsekvenserskulle blidetformulering någrainteatt tro att- Ä du självkreditavregleringen. andra sidan insågintesäger attmanav
det,vidden så såga.attav

skulle blidetvidden det, insåg så-ingeninsågIngen attutav en-
fannsalldeles klart.det väl intedan kreditexpansion, Detär enstor

enda röst.

kände tillungefär du dutolkningen blirden andra visste,Nej, att attmen
lurade Feldtskulle ske duvåldsam förändringdet attatt menvar en som

skulle bli fallet.så inteatt tro att
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det första har det möjligtjag luraFör svårt äratt tro att attens-
Kjell-Olof Feldt. känner honom väl, detJag så inteär en person

lurar. centralbankschef ha relationDessutom; måsteman en en
finansministernmed bygger total öppenhet, detgårsom annars

skogen. det aldrig med tricks finans-Jag går något motmenar,
departementet, det omöjlighet, då spolieras det Menär mesta.en
däremot medvetna det fanns risk detså göraatt attvar om en
här, det dolde aldrig och det det hade diskussionenvar som

finansdepartementetsmed ledning Vad händer riskenom: om rea-
liseras Och den medveten fåralla sidor. Däremotvar man om

alldeles bestämd uppfattning läserjag Carlssonsjag Ingvarnären
uttalande, till exempel, eller Palmes, han huvud inteöveratt taget

medveten den diskussion. Och Palme inte in-typenvar om av var
tresserad frågan, tyckte väl ganska illa den fråge-typenav om av
ställningar. hade tankarna håll.Han annat

fortsätter:DennisBengt

diskuterar det däri bok fallerockså, och det-Jag min sin
orimlighet centralbank kan utlova förnågonting,attegen en om

det hur detnågon något svårtär är göravet attsom om prognoser
finansiellaför flöden och marknadens utveckling det välså är cent-

ralbanker. varnade väldigt uttryckligt Finans-Utan såtvärtom
fördepartementet det kunde hända saker, och Finansdeparte-att

fullttjänstemän medvetna detta.mentets var om

berättade det för dem, ellerGenom niatt

Med dem det ständig dialog, eller hur de väl-Såvar en var-
digt medvetna det här, och det alla de medjagtror attom som var

Åsbrinkdet, både Erik och Michael Sohlman, verifierade efter-om
hur den här kommunikationen sedan ochregeringenåt. Men mot

statsråden det för oklart.migärvar,

ÅsbrinkMisc/va Soblman och Erik FeldtDu insatta änattmenar var mer
det häri

det de eftersom det de hade denmåste-Ja, är tätavara, som
kontakten, det alltid alla frågor politisktså i i Deär ett system.
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bara kundemedvetna eventuell kreditexpansionattvar om en
skildratfinanspolitik. det har Feldt såMenmötas stramareav en

det därpolitiskt möjligt,utförligt böcker, det intei sina ansågsatt
dag. för det bara konstaterahistoria i migMen ärär att att rege-

fall finansministern gjorde be-gjorde bedömningen, i varjeringen
möjligt föra dendet politisktdömningen, inte åtstram-attatt var

politiken han själv egentligenden ekonomiska ansågning somav
ochganska analysen, hannödvändig. dag jag.I är nog ense om

såvälbland mycket ikommentarDennis röjerBengt annat att man
hade låst ekono-Finansdepartement Riksbanken sittuppsom

fasta växelkursen. Hademisk-politiska tänkande kring den iman
flyta kunde Riksbanken hastället låtit kronan då använt räntan

användesdämpa kreditexpansionen. Nu räntanett attvapensom
oförändrad.bara medel hålla växelkursenett attsom

Rolfcivilekonomeni Eng-Detta många år,trots att somman
detta: med läst växelkurslund nämnde harseminariet, justvetat

för efterfrågan.blir oanvändbar styrningräntan av
tekniskt, skvallrar ställetProblemet kan verka i någotmen om

ekonomisk-politiska tänkandetnämligen det imycket större: att
lika fastlåst växelkursen.under harSverige varitmånga år som

finansministrar och riks-Rolf kommentarEnglunds våraär att
försaker, de har betaltbankschefer ska känna till sådana här att att

penningpolitikenoch kunna finans- ochpålästa i sitt ämnevara
fem fingrar.sina

des-det finns viktig litteraturkan också tilläggaMan att omom
Finansdepartementet och Riksbankenproblem börsåsa man

fråga huruvi-litteratur, kanske skakänna till denna sigmanannars
befinner ställning vid dessada institu-sig i ansvarigrätt personer

tioner.

Lindbeckkommissionen och demokratin1.2

underdecember sammanträdde BildtregeringenDen 199210 stort
befann fritt fall. andraallvar. svenska ekonomin isig iDen För året

samlade produktion, och arbetslösheten tillrad sjönk landets steg

42



TORSTEN SVERENIUS

nivåer hade skådats sedan SO-talets depression.inte Stigandesom
krisutgifter och sjunkande försämradeskatteinkomster de offentli-

finanserna drastiskt. Statsskulden sköt faktumhöjden,i ettga som
affärspressen dagligen påminde finansministern flestaDeom.

säkert rubriker finansministern,minns "God dagMorgon, i ärsom
statsskuld miljarderSveriges kronor Industri.i Dagens2801

föreveckor sammanträdet hade deTre styrande tvingats ge upp
hårdnackade försvarsitt utsiktslösa den fasta växelkursen.men av

flöt, vilket praktiken betyddei det marknaden,Kronan att nu var
efterfrågan,eller utbud och för fastställde kro-minut minutsom

förhållandevärde till andra valutor.i Därmed allvarligatvånans var
kriser valutakrisen och förkostnadskrisen exportindustrin,över;

för den inhemska delen ekonomin krisen djupare änmen av var
Svallvågorna från valuta-, fastighets- finanskrisennågonsin. och

sköljde företag och amorterade nedprivatpersoner,över som
lån och drog ned Efterfrågansina konsumtionen. sjönk allti

snabbare takt och antalet konkurser slog rekord.
akuta krisen emellertid bara den delenDen proble-var ena av

för svensk ekonomi. lika problemEtt ansågsmet stort attvara
haftunder antal lägre tillväxt flertalet jämförbara länder,år änett

förmodades ha strukturella konjunkturellanågot änsom mer orsa-
ker. tänkta fartstrategier tillväxten hadeDe sättaattsom var
misslyckats. Varken Feldts "den tredje eller Bildts denvägen en-
da hade lett svensk ekonomi till framgångar.vägen några stora
Tvärtom; kritikerna talade dessa vägval starkt bidragandeom som
orsaker till krisen. förMisslyckandet den kallade normpolitiken,så

den fastamed växelkursen ankare, också uppenbart. Nusom var
letade skulle tillväxt och framtidstrostrategiman en ny som ge oss
åter.

sammanträdet den december föreslog därför chefenPå 10 1992
för Finansdepartementet, statsrådet Wibble, tillsättandetAnne av

kommission uppdrag skulle bli bakgrundmotatten vars av pro-
blemen svensk föreslåi ekonomi analysera och riktlinjer för den
ekonomiska politiken medelfristigt perspektiv".i ett

Uppdraget leda denna ekonomikommission gick profes-tillatt
Lindbeck, chef för internationell ekonomiAssar Institutetsor

och kände ekonom. under dju-IIES Sveriges I 1993,mest mars
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överlämnade Ekonomikommissionen,lågkonjunktur,paste popu-
betänkande, villkorLindbeckkommissionen,lärt kallad sitt "Nya

för-med konkretaför och politikekonomi SOU 1993:16, 113
Flera förslagen sträckteslag till omläggning politiken. sigavav

domäner, och innehöllutanför ekonomiska politikens normaladen
förändringar demokratiskalångtgåendekrav vårt system.av

exempel:Några

ställning.StärkRenodla parlamentarismens princip. regeringens92.
kvar längeInför misstroendevotum:konstruktivt regeringen sitter så

kan bildas.regering inteen ny
och Finansdepartementet. ReduceraStärk Statsrådsberedningen93.

antalet fackdepartement.
finansutskottets ställ-riksdagsutskott och stärkMinska antalet97.

ning.
inflytande beredande och beslu-Neutralisera särintressenas i98.

regler förriksdagen skärpta intressejäv.tande i Georgan genom
utskotten bredare ansvarsområde.

femmandatperioden till fyra eller helstFörläng år.99.
hälften.förslagsvis tillantalet riksdagsledamöter,Minska100.

prisstabiliseringsmål ochRiksbanken tydligt105. ett en merges
Samtidigtoch riksdag.självständig ställning regeringgentemot

inför riksdagen.och redovisninghöjs kraven ansvar
Bostadsdomstolen och Marknadsdomsto-Arbetsdomstolen,110.

uppgifter domstolaravskaffas, och deras dömandelen övertas av
enbart bestående jurister.av

genomförts, andra lär välförslagen redandel har bekantEn av som
sådant emellertidaldrig förverkligas. intressant:Fenomenet ärsom

långtgående förändring-föreslårstatlig ekonomikommissionatt en
styrelseskick. Logiken eko-landets demokratiska vårär attar av

finns det politiskadärför det bristerhar utvecklats inomi svagt att
kan svensk eko-har till dessa bristerFörst när rättatsystemet.

konkurrenskraftig. Eller, med Lindbeckkommissio-blinomi åter
ord:nens

förklaras förstårekonomiska krisen kan inteinteDen om man
bristerna det politiska institutionerna ii Desystemet. pen-svaga
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och finanspolitiken förklarar inflationstendenserna underning-
och 1980-talen, utvecklingen kostnadskriser och dagens1970- mot

arbetslöshet. Instabila spelregler skatte- och regleringsom-stora
förklarar finanskrisen.rådet, bestämda det politiskai systemet,

Förkärleken för standardlösningar det förkla-politiskai systemet
offentliga fortfarandevarför den sektorns tjänsteproduktionrar

förklarar varförbedrivs monopol. makt statligaSärintressenassom
har effektivitetregleringar motverkat konkurrens och många

utformat fördelnings-marknader. den politiska ochHur processen
trygghetssystemen förklarar det låga sparandet och den långsam-

ackumulationen humankapital de decennierna,tvåsenastemare av
och hur den utformat skatte- och regleringssystemen förklarar de

och medelstora företagens begränsade tillväxt.små

Formuleringarna för kallade choice-tankarna till den publicså
skolan, med ekonomer Buchanan Gordon Tullock.ochJamessom

denna skolbildning skriver berömda bokHenri iOm sin ILepage
kapitalism Ratio, 1980:morgon

tankar nyckelställning: främst tankenintar ochTvå Först atten
svårigheterna tids samhällen inflation, arbetslöshet, ungdom-i vår

försproblem, känslighet olikheter och proteströrelserorättvisor,
härleder mindre marknadsekonomins misslyckandensig änur ur

politiska misslyckanden. Vidare tankenvåra vårsystems att
finnatids ekonomisk exempelvis förutmaning inte är natur attav

mirakelmetod för problemet inflationlösa det välbekantaatten ny
arbetslöshet berör samhällsorganen skapaoch politiken:utan att-

politisk teknologi, demokratiska uttrycksformeren ny nya som
avlägsnar obalansfaktorerna de nuvarande och deti görsystemen
möjligt hejda den administrativa byråkratins ständiga utvidg-att
ning.

public choice-skolans anda härledde således Lindbeck-I
kommissionen/Ekonomikommissionen betydande del Sveri-en av

makroekonomiska hinder detproblem menade attges ur som man
politiska har ochinstitutioner"Svaga" svagasystemet rest. rege-

oförmögnahävdas ha hålla stånd olikaringar varit att mot
alltför korta förstärktmandatperioder hasärintressen, påstås rege-
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benägenhet flirta med olika väljargrupper för be-ringars att att
hålla makten. Resultatet har enligt kommissionen blivit växande
offentliga utgifter, budgetunderskott och inflation.

Självfallet det betrakta makroekonomiska tillkorta-går våraatt
kommandon sådant fallpublic choice-perspektiv. iMen såettur

avgörande tillägg ochmåste några nyanseringar göras:

frånFlertalet ekonomisk-politiska beslut till dag hari vis-1970
formellt Riksbanken,serligen riksdagen ellerantagits av men

arkitekter bakom har, ofta nationalekono-varitnämnts,som
Ekonomer har, rådgivare och sakkunnigaantingenmer. som

eller den ekonomiska debatten, mycket starktvia in-utövat ett
flytande fördaden politiken. Likaväl diskuteraattsom re-
former det politiska borde därför kunna dis-systemetav man
kutera ekonomernas roll opinionsbildare och makt-som
faktorer, reformervilka kan tänkas tillrättasamt som even-
tuella obalanser det området. sammanhanget kundeI man
också belysa svenska nationalekonomers privatekonomiska be-
roendeförhållanden exempeltill olika departsintressen. Ett är
stipendier banker och storföretag bidrar med till denvissasom

forskningen,ekonomiska bara och hög-inte privata institut
skolor också den statliga och högskole-inom universitets-utan

förvärlden. sammanhanget bör Institutet internatio-I nämnas
ekonomi Stockholms Lindbecknell vid däruniversitet, Assar
chef Forskarna vid utsträck-varit i institutet imånga år. är stor
beroende från behö-ekonomiskt stöd näringslivet.ning Detav

självfallet forskningenbetyda styrdinte institutet ärattver
bidragsgivarna, lov diskutera forsk-måste attav men man

-liksom den påverkan den den ekonomiskaningen utövat
politiken också utifrån sådant perspektiv.i Sverige ett-

näringslivets finansiering den ekonomiska forsk-Har av
uteslutande bedrivits allmänt perspektivningen vetgirigtettur

de ekonomer försörjning delvis beroende sti-Har årvars av
frånpendier banker och exportföretag helstinget incita-som

forskningsresultat ligger linje mediment att presentera som
bidragsgivarens skatter, löner och offentlig sektor Ettsyn
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frå-andraförsta frågan och nekandejakande ett svarsvar
choice-perspektiv ochmed public rimmarillarimmar ettgan

paradigmet ochdet neoklassiskasärdeles illa med grundtanken i
förutsätts konkurreravilken individerden liberala ideologin, i

väsentligamed personlig ochvinstmaximering egennytta som
drivkrafter.

Lind-ellerTill de kallade särintressenpartsintressenså som. räknas kate-andra bör barabeckkommissionen och intetar upp
förslåss öka-fackföreningar och andragorier somgruppersom
fall ock-transfereringar. bör till kategorinlöner och ide såMan

näringslivet.finansiella sektorn ochlägga exempelvis den Detså
landetsaffärsbank lägei varjeintemåste gynnasom gynnar en

för kommu-lika litet det braekonomi, äratt ensom som
finns tendensför landet. inalarbetare läge brai varje Detär en

finansiella sek-näringslivet och dendebatt betraktadagens att
politiken bör stödja, ochden närande vilkenparten,torn som

offentliga sektorn, fackföreningsrörelsensamtidigt betrakta den
tärandefolkrörelser för denoch andra parten,exponentersom

politikenbegränsad inverkan möj-vilken bör så somenges
huvud-schablonartad uppdelningMed sådan inrangerasligt. en

medanunder begreppet in-delen medborgarna "särintresseav
exportföretag får all-banker ochstitutioner representerasom

dualistiska före-exempel hur dennaNedanmänintresset. ges
ekonomi ochhar lett till tudelningställningsvärld Sverigesen av

samhälle.

felaktig Ekonomikommissionensfinns slutledning iDet an-en. problemekonomiskataganden sambanden mellan Sverigesom
och det politiska systemet.

exempel iskriver till institutionernaDeMan att pen-svaga
underfinanspolitiken förklarar inflationstendensernaochning-

kostnadskriser och da-utvecklingenoch 1980-talen,1970- mot
arbetslöshet.storagens

tolkningöverensstämmandemed verklighetenEn ärmer
och finanspolitikenstarka i penning-institutionerattsnarare

till-makroekonomiskaförklarar betydande del Sverigesaven
olikakortakommanden. nämligen visa regeringarDet går att att
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och riksbanksledningar diverse tillfällenvid synnerligengjort
kraftfulla ingripanden ekonomin, ingripanden infla-i ökatsom

bäddat för kostnadskriser fåtttionen, och arbetslösheten att
kanstiga. exempel.Här nämnas ett par

Inflation enligt konsumentprisindex ochFigur KPI Sverige1.1. i
OECD 1969-97

| |Inflation enligt KPI 1969-97

E ElSVE OECD

14.0
13.0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6.0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

6970717273747576777879808182838485868788899091929394959697

OECD:sgenomsnittärvägt.
Källa:OECD,EconomicOutlook.Diagram:TorstenSverenius1999.

inflationSveriges har vid tillfällen det kvartssekletnågra gångna
skjutit höjden jämförti med omvärldens. hände till exempelDet

och för dessa1970-71, Gemensamt1977, 1980, 1983 1990.
"pucklar inflationsvensk den internationellautöver ärextraav

höjning vilket svårligen kan betraktasen av momsen, som ex-
finanspolitik, skolexempel finanspolitik.pansiv utan ett stram
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Tvärtemot talet vilka hävdasinstitutioner" ha bedrivitsvagaom -
för släpphänt ekonomisk politik det alltså hävda detgåren att att-
synnerligen kraftfulla ekonomisk-politiska ochingreppär stram

finanspolitik vid flertal tillfällen fått inflationen fart.ett att tasom
exempel tidigareEtt den samlade efter-är, nämnts,annat attsom

frågan har ökati Sverige mindre landi hela västvärldennågot iän
sedan Betraktat det perspektivet det hävda inget1970. går att attur
jämförbart land, hela förtperioden, lika hård åtstram-översett en
ningspolitik.

vilket detta skulle resultatPå institutionersvagasätt vara av
för Lindbeckkommissionensåterstår sakkunniga förklara.att

Vidare kan starkt ifrågasätta det institutionerärman om svaga
har orsakat den kraftiga ökningen arbetslösheten undersom av

nittiotalet. det politiker Finansdepartementet ochVar svaga en
penningpolitisk institution Riksbanken genomdrevsvag som

avregleringen kredit- och valutamarknaderna, det in-av var svaga
ochstitutioner riksbank fixeraderegering växelkursen ochsom

därmed avhände sig den spekulationsdrivnaräntevapnet över-mot
hettningen det institutionerVar teoretiska land-motsvaga som,

och valutamarknadensvinningar bedömning, detin i sista väg-mot
rade låta tillgång och efterfrågan bestämma priset valutan Var
det politiker och sakkunniga lät vidsigsvaga mastensom surras
och föravägrade "ackommoderande politik galoppe-moten en
rande arbetslöshet

till läsarenDet sin värdering adjektivetär göraattupp egen av
sammanhanget.isvag

kritik här riktas Lindbecks ekonomikommissionDen motsom
ska tolkasinte generell kritik och slutsat-motsom en resonemang

Kommissionen har betydandegjort för fästa be-insatsser. atten
slutsfattarnas uppmärksamhet viktiga strukturella problem, det
bör erkännas oberoende delar alla slutsatser eller Iav om man
kommissionens bilagor finns flera intressanta analyser, analyser

naturliga skäl fullt kaninte återspeglats betänkande ochiutsom av
förslag. Självfallet utredning det slaget kompro-är storen av en
miss.

Eftersom kommissionen fick sådant kraftigt genomslag ochett
eftersom med förslag initierade förändringsina hela vårtman av
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dockoch förslagderasdemokratiska så måstesystem resonemang
granskning.kritisktåla en

Lindbeckkommis-framföraskankritikEn motsomannan
området,flertalet utredningardrabbarsionen, tyvärrmen som

ochtill låga tillväxtbakgrundenbristfälliga analysenden vårär av
omvärlden.eftersläpningkontinuerliga gentemot

världsbilderEkonomi och2

offentliga sektornDen2.1

professionellaförr, baraaldrigaffärer diskuteras inteRikets avsom
arbetsplatser,och isakkunniga. universitetoch andraekonomer På

ekonomis-dryftas dagligen denfrukostbordoch kringmassmedier
sysselsätt-tillväxt,och problemutformningka politikens rörsom

påståendendiversestatsfinanser. Dagligen utslungasochning om
invandrarnastatsskulden berorallt frånsvensk ekonomi; att

fallskärmar, tilldirektörernas aningenberoreller krisenatt
försörjer"exportindustrinantagandensofistikerade attsommer

bedrivadetoffentliga sektorn eller inte gården attatt en expan-
kapitalrörelser".friavärld medekonomisk politik isiv en

missuppfattning ochmellan fakta, analys,Att myt-rensortera
uppgiften,betemellanåtAllabildning kan svårt. går ävenvara

analyser.tillhandahålla fakta och sakligahar till yrke attsom
vidhypoteser sigvisarvåraMånga samvetsgrann ge-enegnaav

filo-kunskap.och begränsadmisstolkningarbygga Inomgång
därför försöka betraktaanda borde vårasofen Karl Poppers egna

det villprovisoriskafakta och slutsatser sanningar, säga san-som
revideraskommereller hypoteser småningomningar så attsom

eller åtminstone nyanseras.
världsbild,alla bärgrumlar vårNågot är att ensynsom

filtre-informationvilken alldels kollektiv,dels genomenen egen,
bekantmenadeThomas KuhnVetenskapsteoretikern attsomras.

fortlöpandeböjningsmönster,vetenskapligaparadigm, nyanya
varandra.ersätter

exempel. Copernicus,världsbilder brukarAstronomins tas som
från föråldratmarkerar allaoch övergångEinsteinNewton etten
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överensstämmande tidensparadigm till bättre medett veten-nytt,
skapliga iakttagelser.

nationalekonomins värld kan Adam Smith,Från nämnas vars
Johnunderminerade merkantilismen, eller Maynardteorier Keynes

och stockholmsskolan, trängde den rådande neoklassiskautsom
världsbilden. kom ekonomer Joseph Schum-småningomSå som

och Friedrich Hayek österrikiska skolan, Milton Fri-peter von
edman Robert rationella för-monetarismen, teorinLucas om

och Buchanan public choice detväntningar James att utmana
keynesianska tankemönstret. Neoklassikerna återupprättades,
ekonomer Walras, Marshall och blevPareto, MengerJevons,som

modet. Analysen rörde från tillbaka till mikro-sig makro-åter
planet, från den reella blandekonomins brister ochteorier sta-om
biliseringspolitikens nödvändighet till studier idealsituationav en

fri konkurrens och tendens till jämvikt utbud och ef-med mellan
terfrågan marknadskrafterna får råda fritt ochstörningarutanom

statlig inblandning.utan
fram till den förstaalla ekonomer keynesianerSå gott som var

oljekrisen loppet hade emellertid de flestaInom några år1973. av
förklarades oförenliga medekonomer läror, vilkaövergivit Keynes

den hade och med företeelsersituation iuppståttnya som som
inflationstagflation och samtidigt, växande budge-stagnation

och kapitalmarknad.tunderskott avreglerad, internationaliseraden
Efter misslyckandet med överbryggningspolitiken 1974-76 över-

den dethela svenska ekonomkåreni princip tron attgav var
stimulera ekonomi och föra keynesiansk konjunk-möjligt att en

turpolitik. genomtänkta invändningarna den keynesians-Hur mot
ka teoribildningen kan och för diskutera.i sigvar man

Professor chefUlf Jacobsson, för Industriens utrednings-
har professor bok Mar/e-Söderstensinstitut i intressantaIUI Bo

nad och politik Förlag, skildrat invändningarSNS 1997 tre mot
stabiliseringspolitiken frånkom bli vanliga 70-talet;attsom
"Fine-tuning-kritiken. Vertikal Phillipskurva. Teorin om ra-

förväntningar.tionella
det oerhört"Fine-tuning-kritiken går svårt göraärut att att

faktum,ekonomiska konjunkturen.den Dettarätt prognoser om
fördröjdplus åtgärder har verkan, tillregerings göratt atten en
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stimulansåtgärder motverkar syfte och blir kon-exempel lätt sitt
traproduktiva.

PhillipskurvaVertikal gårResonemanget ut att expan-om en
inflationsförväntningarnasionspolitik tenderar leda till sti-att att

syfte. inbegripsoch därmed motverkar sitt I resonemangetger,
för "theockså det kallade NAIRU-begreppet.så NAIRU står non-

inflation of alltså denaccelerating unemployment", nivårate
för inflatio-arbetslösheten enligt detta antagande "krävs" attsom

fart.ska denna kan tänkas ligga respektiveinte nivå iVartanen
diskussionen dettaland kan dock med säkerhetingen på-säga, om

ständigt.går
förväntningarrationella exempelvisTeorin säger att enom ex-

stimulera kon-ekonomisk-politisk åtgärd tänktpansiv är attsom
ökatstället kan komma privatsumtionen i att ettgenerera sparan-

förväntarde eftersom de ekonomiska de självasigagenterna att
finansiera den ökadeeller skall med ochsätt rän-ett annat vara

Slutresultatet stimulansåtgärder-tebörda drar sig.statensom av
kan därför bli hela stimulansen till Ökat sparande denigårattna

för framtida inkomstminskningarna.sektorn täcka deprivata att
takt med industrivärlden skakats glo-I år svåra,att senare av

balt verkande kriser Mexiko, Brasilien, Sydostasien, och iJapan
har ökat, har den dödförkla-takt med arbetslösheten i Europaatt

rade John Maynard likafullt börjat smulasig igen.röra en
avanceradnationalekonomins värld det inte såInom är att en

försvinner fortleverteoribildning för Olika skolor sida vidgott.
befruktande Revide-sida, bestridande, varandra.ömsom ömsom

takt med empiriska iakttagelser, och kampenringar igörs nya ur
förhoppningsvismellan olika riktningar bättreteorierväxer som

förklara förmårkan ekonomins rörelselagar och därmed bättre an-
levnadsstandard för alla medborgare ochtill högvisa vägar en en

god hushållning med vilket väl till syvende ochnaturresurserna,
borde ekonomins huvudsakliga mål.sist vara

problem dock de olika beskriver världteoriernaEtt är att en
förändras tiden.längre Världsekonomin helainte existerar.som

teknik, institutionella förhållanden, maktkonstel-Ny nya nya
försöker form,lationer; beskriva hela tiden ändrarnågot som
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erfarenheteroch det med den kunskaper ochuppsättninggör
förvärvat från värld längreinte existerar.som en som

fenomenetproblem har med olikaEtt göra attannat att grupper
och individer delvis har olika mål med den ekonomiska politiken
och den ekonomin.nationella

företag producerar eller med huvudsakligtjänster in-Ett varor
riktning den inhemska marknaden beroende ekonomiskär av en
politik reallöner och köp-konsumtion. Höga storensom gynnar

förutsättning förkraft hos medborgarna grundläggandeär atten
sådant företag ska kunna expandera och nyanställa. Vilkaett ar-

företagbetsrättsliga lagar har kan inhemskaintesåän växa utan
efterfrågan, såvida de främst inriktadeväxande inhemsk inte ären

vilket och för antal svenska storföretagi sigexport, ett numera
är.

företag huvudsakligproducerar och medtjänsterEtt som varor
andra sidan beroendeinriktning exportmarknaden åär av en

ekonomisk politik företaget konkurrenskraftigt dengörsom
högutbil-internationella marknaden. Faktorer låga kostnader,som

dad hög och här viktiga,personal, kvalitet produkter tjänster är
förutom växelkurspolitik och skatter. Kombinationen låga lönerav
och högutbildad personal dock, naturliga skäl, svår uppnå.är attav

exempel målkonflikt hur ska kunnaEtt ären man en
efterfråganhemmamarknad med höga reallöner, hög och utbyggd

offentlig exportföretag kost-och samtidigt med lågaservice så
nader och därmed låga möjligt.priser som

flesta exportföretag fortfarande hemmamark-behöver sinDe
nad. kan också tillägga land konkurrerar med lågaMan att ett som

återfinnaslöner knappast sikt kommer de rika ländernasiatt
utbildning betraktaskara. kunskap ochSatsning år attnog som

försökauthålligt konkurrensmedel ned löner-änett attmer pressa
under konkurrentländernas.na

målkonflikten handlar bekant skatterna.Den svåraste som om
för omfattandehögt skatteuttag kan sörjaGenom statenett sam-

välfärd utbildningsväsendet, vilkethällsservice, och till iresurser
förexportföretagen, höga skattersin tur gynnar men genom un-

företags konkurreraderminerar möjligheter attman samma
världsmarknaden.

53



SVERIGES 1970VAD HÄNDE EKONOMI EFTERMED

drivkraften utbildahöga marginalskatter minskar sig,För att
försvinner. ägande,utbildningspremien hög skattFörattgenom

för uppfinnande,förmögenhetsskatt, riskerar kväva incitamentatt
nyföretagande entreprenörsskap, och riskerar leda tilloch ut-en
flyttning till länder med lägre eller kapitalbeskattning.ingen För

avgifterför indirekta skatter ochhöga inkomstskatter och höga
köpkraft och riskerar därmed draminskar dessutom hushållens att

ned landets samlade produktion.
perfekt ekonomiskaVad den avvägda skattesatsen denärsom

tiotusenkronorsfråga. Alla har synpunkter, harpolitikens ingen
svaret.

Den officiella bilden i ljuset faktaav

förts efterekonomiska politik har kostnadskri-i SverigeDen som
inriktad de70-talet till del varitstor att storagynna ex-sen

portföretagen den inhemska marknadens bekostnad. detTrots
har bara bättre omvärlden, medan där-aningen ivår gått änexport

finansiella har ökatde devalveringspolitikenvinsterna viaemot
efterfråganbetydligt omvärlden. inhemska har där-i Denänmer

har det blivitökat hela västvärlden. dettaminst i Kring inteemot
flesta tycks fortfarande känna tilldebatt, de inte sånågon ärattens

fallet. har med-till exempel både ochTrots inom LO SAFatt man
har drabbats hårt denna katastrofalalemmar mycket ut-som av

frågan.veckling har tystnaden kompakt kring Kanske kanvaritså
denna tystnad ha med det faktum såväl Landsorganisa-göraatt att

Arbetsgivareföreningen har ställt bakomtionen i sigstort ensom
företagen småföretagens bekostnad.politik de storasom gynnar

fall de kritiserat nedhar uttryckligen drainte strateginI vart att
efterfrågan försöka överförahemmamarknaden och tillresurser

ekonomer och politikerexportindustrin, varitså många över-som
ens om.

småföretag haft förespråkareSvenska har vad retorikenmånga
anbelangar under denna period, dock lika det gällerinte många när
den praktiska politiken.

finns för småföreta-det de svenskaintresseNär såett stortnu
väl och kan tycka fler borde de fårså närattgens ve man reagera
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hur katastrofalt lite efterfrågan har ökat den inhemskaveta
marknaden sedan och huvudskälen till detta.1970,

Undertecknad har sedan antal tidningsartiklar ochi1995 ett
krönikor Sydsvenska Dagbladet, NyheterDagensExpressen,

A-ekonomi och konsumtioneni Magasinet visatNorrasamt att
inhemska efterfråganoch den har ökat helai Sverige minst i väst-

världen, och huvudorsaken till tillväxt.detta lågai sin våräratt tur
avslöjande har emellertid kommentarer,Detta inte någrarönt mer

mycket indirekt och diskret. de tidningar där dessaiInteän ens
fakta kommenterades saken nyhets- eller ledar-presenterades
plats.

förreaktion från redaktörer har det därvissa varitEn äratt
för kanskekomplicerade saker beskrivas dagstidning.i Detatt en

kan med tankeligga det, reaktioneni intressantnågot är attmen
det tidningar under decennier har alldeles utmärkti två gåttsamma

"löneinflation" ochsprida budskap "överkonsumtion",att om
offentlig utgiftsexplosion". Sådana budskap har uppenbarligen

för komplicerade. denna uppfattning sedaninte varit När gängse
"för förkan revideras, då sambanden plötsligt kompliceradeär

läsarna.delgesatt
den konsumtionen med världens kanskei Sverige,privataAtt

mellanmodernaste produktionsapparat, bara ökade med 6 procent
jämförbaraoch samtidigt konsumtionen länderi1976 1996 som

ökade med drygt i genomsnitt gånger så40 änprocent mer sex-
diskuteras land där medborgar-mycket dettainte iär värt att ett-

underfått höra de levt och landets tillgångarsinaöveratt sam-na
period Tydligen inte.ma

55



SVERIGES 1970VAD HÄNDE EKONOMI EFTERMED

Procentuell fasta volym kon-ökning privati priserFigur 2.1. av
ochSverige OECDsumtion capita i197696 18per

IÖkning privatkonsumtion capita1976-96.av per
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OECD. SvereniusKälla: Beräkningochdiagram:Torsten 1999.

diagrammet jämförs denLandet levde tillgångarsina Iöversom
ochkonsumtionens ökningprivata invånare i Sverige1976-96per

helaandra industriländer. ökning den lägstaSveriges i OECD; 6är
Italienarna och engelsmännen har alltså ovanår. se20procent

ökat konsumtion ungefär mycket svenskarna,sin gånger så10 som
österrikarna drygt gånger8

ska länder hade lika högdessa nivåDå nästanveta attman
köp-konsumtion enligtsin privata Sverige OECD:s1976,som

Österrikarnaskraftsjusterade siffror. konsumtion 93,5 procentvar
Italienarnas och engelsmännens mellanvår, Gapet94,8 97,3. ossav

därför kraftigt sedanoch dessa länder har vidgats mycket 1975,
bara procentuellt också reellt.inte utan

för fakta avviker från den bilden harOintresset gängsesom va-
Efterlika utbrett bland politiker bland andrarit någ-som grupper.
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artiklar skrev svensk ekonomijag blev dock uppringdjagra om av
politiker, båda med synpunktertvå positiva artiklarna inne-att

höll fakta undanhållits eller ledandemissats ekonomer.vårasom av
Båda kvinnor, båda betraktas självständiga sanningssägare ivar som

respektivesina kanske ibland också eftersompartier, "svikare"som
de automatiskt harinte ställt bakom officiellasig linje,partiets

först ha det sakliga innehållet. moderatenDetprövatutan att var
ochMargit centerpartisten Hambraeus.Gennser Birgitta

intervjun faktaMargit debatten:I Gennser iapropåsäger

fakta otroligt nödvändigt, och de frånbortser-Jag ärtror att som
fakta kommer förr eller hamna omöjligi situation. Jagattsenare en
diskuterade detta dogmatik med dog-min ärattom man, om man
matisk, det teckeninte lite obegåvad Detär ärett att man mer

fråga,retorisk lutade den också.attvar en men svara
skrattarGennser

finns ytterligare faktaDet antal ekonomi hadevårett om som
kunnat den officiella bilden det, eller möj-trotsnyansera men som
ligen därför, lett till diskussion blandinte tongivande eko-någon

och medier. dessa samband den offentligaNågra rörnomer av
sektorn. återkommande har offentliga sektorEtt varit vårämne att
har mycketvuxit omvärlden sedaniså Denna1970.än ärtromer
förbunden med världen offentligavilken den sektornien syn
betraktas tärande och hotar undan den privataträngaattsom
sektorn. kan det och för finnas risk för, fråganDetta i sig en men

sådan undanträngning verkligen har skett fall.i Sverigesär om en
Fakta nämligen barainte konsumtion har ökatprivatavårär att

minst i västvärlden. gäller den totala konsumtionenDetsamma -
och offentligprivat konsumtion sammanslagen där ligger ök-vår-

ningstakt OECD-områdets botten fråni räknar periodenom man
till dag.i1970

undertecknad för sedan började sprida faktaNär några år om
detta slog det informeradehur dåligtmig ledande eko-våraäven

Ävendenna punkt. kunnig och påläst ekonomsånomer var en
chefsekonomHerin, samtaladeJan SAF. När 1995som om

detta hans kommentar konsumtion hadeSveriges Ökatattvar mer
jämförbara länders sedan den kon-Herin visste privata1970.än att

57



1970SVERIGESVAD HÄNDE EKONOMI EFTERMED

troddeomvärlden,hade mindrevuxit i vårsumtionen än attmen
ochhade ökat destoofezntliga konsumtion att nettot var enmer,

länder.totala andraden konsumtionenkraftigare ökning iänav
harden totala konsumtionendet raktFakta är motsatta:sagtsom

Zeeland undantaget.hela västvärlden,sedan ökat minst i Nya1970
huvudkompo-den totala konsumtionenbörDå utgörveta attman

huvuddelen kakan långsamt såi BNP, Växer80 procent.nenten av
kakan långsamt.det följdriktigt hela växerär att

Arbetsgivareföreningen har byggtSvenska sinOm man
andrahar ökat län-svenskarnas konsumtion ianalys änatt mer

huvudförklaringenföljdriktigtder det också missarså är att man
totala konsumtiontill eftersläpningen: BNPvår 80 procentatt av-

motsvarandetidmed underbara har ökat 30 procent samma som-
jämförbara länder.del ökade med i70 procent

världsbild emellan-exempel hurkan vårDetta mångaettvara av
fakta. feno-avgörandeanalysskymmer missar Ettvår så att

kunniga ekonomeruppenbarligen inte gårvåra mestensmen som
fria från.

ökatunder periodenoffentliga konsumtionen har 1970-97Den
omvärlden. Visserligenmed och ii Sverige 7244,5 procentprocent

bruttonationalprodukten,liksom det gäller helahade Sverige, när
hänsyn till dettahögre utgångsläge Men1970. även tarett om man
offentliga kon-köpkraftsjusterad jämförelse, haroch så vårgör en

mark undersumtion många år.tappat
offentliga konsumtionhar låtitländer sini OECDBara växatre

ochKanadaZeeland %mindre °/o, 30,5Sveriges; 35,4Nyaän
Övriga och förbrukatländer har slösatsåUSA %.8,1 sägaatt

polis,skola, vård, universitet,och låtit konsumtionsin omsorg,av
förvisso de90-talet harförsvar, domstolar vår. Påväxa änmer

offentligainför bromsatflesta länder EMU-anpassningen sin
minska reala Sverigehar låtit denkonsumtion, i termer sommen

medjämförelse hela perioden våragjort år. En över nor-senare
utfall:följandediska grannländer ger
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för fyradeGenomsnittet nordiska ländernaövriga 126,1är pro-
offentliga konsumtionenDen grannländercapita i våracent. per

har alltså vuxit mycket sedangånger så i Sverigenästan tre som
i räknat.1970, procent

stället för den procentuella ökningen jämföraOm i villman
konsumtionens olika länderi vid olika tidpunkternivå bör man
använda köpkraftsjusterad beräkning. sådan beräkningEnen tar
hänsyn till de olika länderna,prisnivån i och OECD:säven om
prisjämförelser för köpkraftsjustering tillförlitlig detär närmer
gäller fårkonsumtion,privat med dessa siffror ungefärligså man en
uppfattning skillnaden mellani nivåer olika länder.om

kan alltså detta jämföraVi devis nordiska ländernasövriga
beräknade utgångsläge och deras konsumtionsnivå rela-1970 1997

sådan beräkningtivt Sverige. nedanstående resultat:En ger
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hävdatdebattenden allmännaperiod iUnder attmansamma som
försvå-omvärlden ochoffentliga sektor har ivuxitSveriges änmer

har alltsåmöjligheter konkurreraexportindustrins såatt om-rat
och därförökaoffentliga konsumtionvärlden låtit vårsin änmer

säkert nivå.har sakta sig vårnärmatmenman
År och kom-länderna statligde nordiskahade alltså1970 en

Sveriges.munal konsumtion i genomsnitt 60 procent av
År för-lika Sveriges,denna genomsnitti1997 stor som envar

offentliga kon-Danmark,hela procentenheter.ändring 40 vars
kvartssekelsatsadesumtion vår,197O 90 ettprocent senarevar av

ochvård, polisskola,drygt 20 procent omsorg,resursermer
köpkraft-enligtoffentlig dettakonsumtion vi, OECD:sÖvrig än

siffror.sjusterade
offentliga konsumtionexempel Island, 1970Ett ärannat vars

deras konsumtionbara Sveriges. 96,2199743,2 procent varavvar
osannolikaalltsåIsland har tagit in 53vår. närmastprocent av

siffror-köpkraftsjusteradedeunder perioden.procentenheter När
förmodligen islänningar-deför och klara, visar19991998 är attna

offentlig konsumtion. Vadparadgren,har i vårpasserat ossna
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gäller total konsumtion har Island sedan länge förbi. hän-gått Det
de redan och islänningarnas konsumtion1984, hela1997 25var

högre svenskarnas.änprocent
anhängarna hypotesenFör den offentliga sektornav om som

"tårande" för samhällsekonomin alltså förklara huråterstår deatt
nordiska länderna har fått betydligt högre tillväxt Sverigeänen

deras offentliga konsumtion har vuxit mycketsåtrots att änmer
var.

Den offentliga "utgiftsexplosionen"

har talatsDet mycket de offentligaså utgifterna kundeom att man
tycka begreppen förklarade för alla.gång Tyvärr råder detäratt en
dock fortfarande begreppsförvirring området, vilket gören att
det skadarinte definiera de olika begreppen gång.ännunog att en

Alltså: offentligaDe utgifterna barainte konsumtion. be-De
står av:

Offentlig konsumtion.
Offentliga investeringar.2.
Offentliga transfereringar.

offentligaDe utgifternas andel brukarBNP återkom-av vara en
mande källa till utvecklingen. då bör tilläggaMenöveroro attman
konsumtionen och bidrarinvesteringarna till baraBNP, inte utgör

kostnad för det offentliga. talar oftast bara utgiftssi-Manen om
dan, och glömmer då offentlig konsumtion och investeringaratt
samtidigt medBNP belopp de ökar de of-gör större samma som
fentliga utgifterna.

BNP produktionensmått storlek. ochär Konsumtion in-ett
vesteringar ingår i de offentliga transfereringarnaBNP, ärsom en-
överföring mellan samhälleti ingår inte i BNPav pengar grupper -
och kan därför inte eller andelsåsägas BNP.utgöra storen av

kanDäremot transfereringarna eller såsäga iärattman stora
förhållande till storlek. dåBNP:s bör transfereringarna förMen det
första efter de beskattats, före,inte bör ocksåmätas att man vara

med slå ihop dem med konsumtion och investeringarsparsam att
eftersom det då lätt blanda ihop korten. ochKonsumtionär att
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transfere-produktionentill BNP,bidrarinvesteringar sagtsom
produktion.dennafördelningringarna är tas ursomen

utgiftsexplosio-offentliga"denåskådliggöravanligtEtt sätt att
utgifternasoffentligadediagrampubliceranen överär an-ettatt

ekonomi, SAF,utgivenskriften Fakta Sverigesdel BNP. I avomav
framställningar. Tyvärrgrafiskaoch relevantaoftafinns intressanta

bekräfta denförsökerdiagramocksåsig in egnasom mersmyger
ekonomi.fakta Sveriges Ispridavärlden justän att omsynen

visandecirkeldiagramantalupplagaårs1997 ettpresenteras
omvärldenoch 1960-95.utgifter Sverige"Offentliga sektorns i

förcirkeldiagrammetoch iBNPdiagrammenVid står Procent av
färg,gulutgifter,offentliga iutläsa Sverigeskanår 1995 attman

framståroinvigdedenBNP. Fördetta år 66 procentmotsvarar av
färg, barablåidelen BNP,den privata vår utgördet då avsom om

diagrammet.visualiseras Summanvad iDetta34 ärprocent. som
und-förstår, bli Dåallaandelar 100BNP:s måste, procent.somav

cirkelnkvarvarande i Manavdevad består 34 procentenman:rar
denaddera pri-medfortsätta räkneövningenexempelviskan att

dådetta,cirkel.nämndatillandel Görsektorns BNP manvata av
osannolikadelarna till procent138summerar

användarsidan,frånfördelarnämligenhär BNP:s 1995Så utser
nationalräkenskaperna:enligt
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alltsåOm privat konsumtion, privata investeringar ochtarman
drar från importen och till detta adderar of-i66export, procent

fentliga utgifter då kan förvisso tala "offentligman ut-om en
giftsexplosion eftersom den höga andelen offentligt då självfallet
måste BNP-cirkeln bitar.i Att in cirkelispränga 138 procent en

ska lätt fig.inte100 se 2.2.ärsom procentrymma
Vill däremot redovisa den offentliga sektorns andelman av

konsumtionBNP plus investeringar adekvat blirsåsättett
denna dock inte plus28 25,8 2,2.större än procent

FaktaSAF:s ekonomi jämförsI Sveriges offentligaSverigesom
utgifter förhållande till korrekt benämning,BNP", sägssom en-

med andra länders, till exempel66 EU:s, sågsprocentvara som-
Detta inte adekvat jämförelse.50,1 Siffrorna förärprocent.vara en

delSveriges statistiskt uppförstorade socialför-våraär attgenom
säkringar sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring skatteplikti-är

vilket motsvarande flertalet jämförbaraersättningar i länderga,
inte är.

innebärDetta nettokostnaden för inkomstöverföringarvåraatt
betydligt lägre den bruttokostnad normalt redovisas.är än som

Därför det okunnigt alternativt oärligt redovisa Sverigesär att
bruttOSWOroch jämföra dem med omvärldens.

offentliga utgifternasDe storlek förhållandei till har baraBNP
nått 50-procentsnivån vid tillfällen, nämligen under kri-tvåöver

börjani 80-talet och börjani 90-talet, har den såserna av av annars
kallade utgiftskvoten sedan stadigt legat mellan och1977 45 50

förhållande tilli produktionen, vilket långt ifrån denärprocent
alarmerande siffran hörs debatten.i70 procent som

har ledandeHär många ekonomer,våra politiker och journa-av
lister svikit det gäller sakligt beskriva situationen för med-när att
borgarna. Tvärtom har falli vissa ytterligare dramatiseratman sa-
ken med veritabla skräckskildringar hur offentliga utgif-våraöver

fart förhållandetagit i till omvärldens. mycket dennaHurter av
dramaturgi okunnighet och hur mycket medvetenär ärsom som
manipulation omöjligt Effekten har fall bliviti varjeär säga.att att
medborgare och beslutsfattare har vanföreställningpresenterats en

tillståndet för svensk ekonomi, och tenderat utifrånom att agera
denna vanföreställning.
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finns ekonomi-faktum detdetVad ska säga attomman
levere-studenteranandeinförland intetprofessorer i värt ontsom

nationalekonomiunder föreläsningar isiffrorsådan oriktigarar
offentli-dendetbetänkerpikantSaken blir ärattextra om man
offent-denföreläsninför dessa Ombetalarsektorn nusomga

tyckakanför avrättning såbetalar sinliga sektorn attmanegen
lönn-ochblanka inte imedkunde skefalldetta i så vapenrena,

bakifrån.dom,
ochnationalräkenskaperOECD-ländernasvadtittaLåt oss

offent-mycket defrågan hurförtäljer istatliga ESO-rapportertvå
konkurrentlän-medjämfört vårautgifterna har Sverigevuxit iliga

70-talet.der sedan

mindre iökat klartharoffentliga konsumtionen ovanse änDen
omvärlden.

Sverigeimedharoffentliga konsumtion vuxit 44,5Vår procent
OECD-länderjämförbaragenomsnittoch i 1872 procent ett av

frånvolymindex så1970periodenunder Gör1970-97. ettman
ökningstakt,ifatt omvärldensaldrig hinnerdettavisar menatt

minskar,konsumtion90-talet, dåförst underdet vår gapetär som
föreftersläpningentill dessvidgas.ochmellan OECD Fram äross

med den pri-jämförtdramatiskoffentliga konsumtionen inteden

vara.
beträffarandel såBNPoffentliga konsumtionensVad den av

orsak till detvästvärlden.helasedan stigit i Enhar den är1970 att
kontinuerligtandel BNPoch offentliga tjänsternasde privata av

färre händer,alltbehöverbekostnad. Industrinindustrinsökar
kon-offentligadel har denfler.allt Sverigesbehöver Förtjänsterna

under peri-efter tvåstigitandel produktionen 1970sumtionens av
fram80-taletfrån slutetdelsfram tillfrånoder. Dels 1982,1973 av

omkringtill dentillbaka nivådärefter föll den 25till 1994, pro-
bidra-starkt70-talet.hade vid Enden mittenBNP avcent somav
kon-privataandelen har varitväxande vårorsak till dengande att

offent-denfrämstkraftigt,mycket intetillbakahållitssumtion att
ökat.liga har

andelhögstahaft västvärldensperioden har SverigeUnder hela
kon-länder har låtit sinde flestaTrotsoffentlig konsumtion. att
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snabbare hade fortfarande densumtion Sveriges, så 1997växa än
högsta andelen före DanmarksBNP 25,8 25,3.procent straxav -

Danmark och högre offentlighar konsumtionNorge ännu en
dessutomvi. har högre konsumtion. dettaDe privat Trots utgör

deras totala konsumtion lägre andel berorBNP vår. Detänen av
deras högre bromsainvesteringar våra. Genom vårär änatt att

konsumtionsökning verkar paradoxalt ha bromsat in-vårnog
vesteringsökning ännu mer.

banbrytande1930-talet, då blevDetta intressant. SverigePåär
nationalekonomisk forskning, föddes stockholms-inom genom

skolan m.fl.Myrdal, Ohlin, Lundberg sparparadoxen.teorin om
besparingar läge med outnyttjadDenna teori isäger att ett stor

kapacitet minskatenderar det samhälleliga sparandet, det villatt
det finansiella sparandet tenderarinvesteringarna. Attsäga rent att

öka sak.är en annan
tillfällenhar vid modern tid tillämpatSverige i justnågra så-en

dan politik stockholmsskolans för.ekonomer varnadesom
exempel hur stockholmsskolans världsbild deEtt övergavs av

ekonomer ekonomi de decennierna denivårstyrt senastesom ges
tidigare finansministern Kjell-Olof Feldts Alla dessa dagar...ibok

Norstedts,regeringen 1991.1982-1990
Feldt följandeskriver där inriktningen under hans tid somom

finansminister:

Inriktningen klar: det den konsumtionens tillväxtprivatavar var
begränsas, ville hållainvesteringarnamåste såsom uppe en

hög möjligt.nivå som

förbehållenInriktningen har Feldts bor-inte varit regering. Hans
finansministerposten,gerliga kolleger exempelvis Boh-Gösta

och Wibble, har liknandeiAnne resonerat termer.man
ska dock tilläggas Erik Lundberg, stockholms-Det att en av
ekonomer, förskolans aktivt pläderade devalvering börjanien av

80-talet, åberopande devalveringarna ochde lyckade 1949.1931
Missgynnandet konsumtionen har dock bidragit till sjunkan-av

de finnainvesteringar del orsaken till dettai Sverige. istårEn attav
de svenska företagens utlandsinvesteringar, detta kanökade men
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förklara utvecklingen hemma-till del deninte änmer en svaga
marknaden.

har och för investeringskvoten sjunkit hela västvärl-ii sigNu
till del strukturomvand-den sedan 70-talet. berorDetta stor en

humankapital offentlig konsumtion plusling, där investeringar i
vård och utbildning växande andel bekostnadprivat tar en av

bostäder, byggna-traditionella realkapitalinvesteringar maskiner,
de sistnämnda minskat, barader, vilket betyderintevägar, att att

förderas andel minskat. harDetta missats många varnatav som
modernise-sjunkande investeringskvot", bör justmen ses som en

för-den bokförslåt investeringring, inteatt utan somvara som
brukning, dess motsats.

andelarSverigesFigur BNP i2.2. 1995, procent

SverigesBNP1995,ondelor i procent.

Offjnvest.Nettoexp.
Lagerinv.

Offentlig konsumtion
Privatainvest.

ivat kons. 52,3
Priv. invcst. 12,4
Off. kons. 25,8

Privatkonsumtion Off invest 2,2
Lagerinvest. 0,9

6,4Nettoexp.

SCB, Diagram:TorstenSvereniusKälla: Försörjningsbalansen. 1999.

del tillkommer dock den låga efterfråganSveriges privataFör att
har dragit ned behovet realkapital, dettainvesteringar i trots attav
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ökat kraftigt under 90-talet. andelNettoexportensexporten av
högstanådde andel modern tidsin iBNP Den7 procent.1997

ökningenvåldsamma under 90-talet har, tillsam-nettoexportenav
med för under depressionen, tilllettinvesteringarnarasetmans en
fallandebrant investeringskvot.

fartkonsumtion ökar igen investeringarnaNär vår så tarnu
från för svenska förhållanden chockerandeånyo, närmastmen en

låg det bara länder hade klart högrenivå. i OECDtvå1970 var som
bruttoinvesteringar Schweiz ochcapita Sverige: Japan. 1997änper

bara fyra länder klart hade lägre köpkraftsjusteradedetvar som
Turkiet, Polen Mexiko,investeringar ochSverige: inteUngern,än

jämförade länder normalt har velat med.oss
bruttoinvesteringskvot högreSveriges inte1997 13,7änvar

jämförelse kan Danmarks ochSom Norgesnämnasprocent. att
utgjorde respektiveinvesteringar BNP.20,1 23,0 procent av

den offentliga efterkonsumtionen halkar andrai SverigeOm
halka efter dåländers, samtidigt låter privatavår ännumen mer,

minskar den offentligas andel relativt omvärldens, ochinte BNPav
offentligadå kan det skenbart konsumtion vuxitvårutse som mer.

kraftigaste ökningen den offentliga konsumtionen in-Den av
träffade 60-talet, med slutpunkt rela-i Sverigesår 1970 som en

omvärlden våldsamma skola, vård ochtivt satsning Iomsorg.
debatten har det däremot hävdats det 70-talet den "togatt var
fart.

offentliga har stadigt ökat omvärlden.De iinvesteringarna I Sve-
har de mins/eat.rige

kommunala helainvesteringar invånareVåra 1996 32,7per var
lägre bland spegelbild denDetta1970än ärprocent annat en av
förslumninggradvisa landets skolor blivit allt tydligare medav som

för nedbantning offentligaslåss den sektornDeåren. ensom av
bör med beräkningen dessa uteblivna ocksåinvesteringarita att

byggfirmor,drabbat antal åtskilligaprivata mistegåttett som om
och sysselsättningstillfällen denna kommunalauppdrag genom

sparsamhet.
statliga har tillåtits öka meddäremotinvesteringarVåra 41 pro-

eftersom dessa mindre del de kommunala såutgör äncent, men en
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offentliga medblir minskning de investeringarna 15nettot en av
sedancapita 1970.procent per

kraftigt flertaletUnder period har ökatinvesteringarna isamma
differensen eftersomandra länder. räkna mödaninteAtt är värt,

till nollstrecket.investeringar intevåra nårens upp

offentliga transfereringarna inkomstöverföringarDe som ar--
betslöshetsunderstöd, sjukförsäkring, barnbidrag,pensioner, regi-

företagsstödonalstöd, har fram till sysselsättningskollapsen-
90-talet ökat omvärlden, debatt hand-iinte års20än trots attmer

detta,lat tongivande ekonomer och politiker gångtrots attom
hävdat, och fortfarande hävdar, fallet. delgång så Denäratt av

för transfereringarproduktionen har stigit i mångaavsättssom
sedanländer dels beroende ökade pensionsutbetalningar,1970,

ökad arbetslöshet och utgifter, till-andra dels beroende att
efterväxttakten hela västvärlden växlades ned Således hari 1970.

utfallet,både täljaren och påverkat vilket lett till ökadnämnaren en
"utgiftskvot", ska tala dei termerna.om man nu

del det hög grad påverkat den-Sveriges iFör såär nämnarenatt
eftersom förtkvot har ekonomisk politik dragit nedna en som

förhållande länder. högre och färretill andra MedBNP ivår BNP
arbetslösa skulle transfereringar ha långt mindre deltagitvåra en av

samlade produktionsresultat.vårt
viktiga har utveckling-ESO-rapporter tittatEtt närmarepar

offentliga utgifterna, socialförsäkringarna,de då särskilten av som
huvuddelen transfereringarna.utgör av

socialförsäkring med delrapportenDet En Ds 1994:81är
ettokostnaden för transfereringar och andra länderSverige någraN i

skrivna under Klas Eklunds tidDs 1994:133. Rapporterna är som
ESC-ordförande transfere-och uttrycker visserligen överen oro

storlek och budgetunderskottets djupringarnas ärrapporterna-
författade under djupaste depression, fonden ökandemot av en
statsskuld bidrar samtidigt med för den debattensvenskamen en-
välbehövlig det docknyansering. Tyvärr seriösasåär att rapporter

dessa tenderar glömmas bort varken medier eller poli-attsom om
tiska sak de framkommer.partier någongör rönstor av som
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Huvudrapporten författades under ledning chefse-SACO:sav
konom och ambitiös olika aspekterBröms,Jan genomgångär en av

socialförsäkringarnas storlek och inverkan samhällsekono-
del drastiska förslag framförs,min. börEn övervägaattsom man

sänkning socialbidragsnivån, och bör övervägaatten av man en
minskning barnbidrag, bostadsbidrag och bidragsförskottav ge-

ökat inslag inkomstprövning.ettnom av
det gäller frågan huruvida transfereringar harSverigesNär om

ökat omvärldens, skriver följande,emellertid utredarnasåänmer
och hänvisar då till ovannämnda delrapport skriven MarieKI:sav
Oberkofler och Olsson:Hans

Beräkningar Konjunkturinstitutet utfört uppdragvårtsom av-
slöjar denna statistiska illusion. transfereringarna tillDe visar att
hushållen efter skatt ökat sedan framinte 1970-talet till 1990netto
räknat andel faktorpris.till Andelen låg konstantBNPsom av
kring utbyggda fleralltersättningar, pensionärer13 procent trots

arbetslösheten ökade början 1990-taletiFörst när steg ut-osv. av
gifterna. Nettoberäkningen också offentligavisar den konsum-att

dubbelt transfereringarna. Bristande teknisktionen såär stor som
redovisning kan således både felaktig bild utvecklingenge en av
och indirekt vilka besparingar möjliga.ärav som

fortsätter:Man

Efter bidragsmottagarna, med vändande betalati principatt post,
skatt har transfereringarna till hushållen stabiltsin 13motsvarar

till faktorpris till marknadspris exkl. indi-BNP BNPprocent av
alltifrånrekta skatter 1970-talet fram till börjanmitten 1990-av av

talet då arbetslösheten kraftigt slog såväligenom i nämnare som
täljare den aktuella Bidrageti kvoten. ökade och BNP-basen mins-
kade. också kvottalens absoluta kan värda tanke.nivåMen vara en
Är föreller den delen produktionsvärdet13 16procent, procent, av
mycket eller lite för finansiera sjukförsäkring,pensionssystem,att
föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, barnbidrag, studiefinansi-

bostadsbidrag, socialbidrag ochering, inteannat Frågan går att
besvara djupare analys.utan en
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offentliga utgiftsnivåernadedet sagda utredarnaTrots attmenar
bör över.ses

bliuppfattning försäkringarna framöver kommerDet vårär attatt
derasför samhällsekonomiskdyra intei mening, överserom

utformning.
offentliga finansernatill de underskotten deMed hänsyn istora

statsfinansiellt alldeles för dyra.emellertid försäkringarna ävenär
sjukförsäkring-irrelevantMed denna utgångspunkt det heltär om

ekonomiska problemenmed överskott. motiverari sig Degåren
försäk-omfattande uppfattning dockbesparingar. Vår är att en
den inrik-ringsreform bäst bidrar till minska underskottenatt om

långsiktiga verkan. främstsöka förbättra Det ärsystemetstas att
arbetslöshetexempelvis mindredynamiska effekter formigenom av

utveckling kan stödjas.och förtidspensionering För-positivsom en
fattarnas kursivering.

transfereringar bruttoofentliga sektornsDen iFigur 2.3. procent av-
till hk-nettoberâknadetill marknadspris och BNPiBNP procent av

torpris
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offentliga utgifterna nettoberáknadeFigur De i BNP2.4. procent av
till faktorpris

0 907G 7B BO 52 M 36 BB 9270 72 74 Ar
owsganncimmwlj- Dl j TrumerørhgarülnmllKonsumtion mammor

diskuterakan slutsatser, och kanMan ESO-rapportens man som
diskutera de eller den djupa lågkonjunk-i13 16sagt procentom

produktionen för finansiera alla uppräknadeturen tas attsom ur
ändamål för mycket eller fråndå långt den okunni-Menär är

den "ofantligahur sektorn förbrukaragitationen 70ga om pro-
och har lämnat denna bak-våra agitationnärcent av resurser, man

då förakan börja samtal den reala resursför-sig ettom man om
brukningen, och flerdå kan kanske också dag kon-iängrupper
struktivt bidra till debatten. Inställningen hos huvuddelen med-av
borgarna med sannolikhet vill ha samhälle därär stor att ettman
sysselsättningen främjas försörjaoch där ska kunna sig sinman
lön inkomstöverföringar från det allmänna. Problemet ärutan att

och bredseriös diskussion aldrig kommer till stånd längesåen
ekonomer och politiker borde bättre sprider vilseledandevetasom
uppgifter den offentliga resursförbrukning.sektornsom
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Resursbrist eller organisationsproblem

förNyheter uppmärksammade artikelserieiDagens något åren
tillsedan betydande del de dagi ut attatt som seren av pengar

undervisning själva verket till betala höga hyror föri går att nytt-
jandet skolbyggnaderna.av

moderaternas Lundgren härkommenterades iDetta Bo såav
januari 1998:

använder den hyressättning för läggaNär typen attman av-
vad befogat det naturligtvis heltkostnader så ärän ärmer som

orimligt. Och det fråga hur prioriterar inomär en om man ra-
för de offentligamen resurserna.

Lundgrens partikamrat ekonom och arki-Margit Gennser, en av
pensionsreformen, lika kritisk tilltekterna bakom den är attnya en

del skolans till hyror:gårresurserav

fördetta kommunalpolitikerna ska ha le-Men är att attpengar-
förka med andra ändamål. sjukt, och det likadant inomDetta är är

skolor bordesjukvården skolan. gamlainom Försom som vara av-
skrivna före andra världskriget hyror inteså ärtar utman som av
denna världen. Och dessa höga hyror har underhållitintetrots man

ordentligt.skolorsina

StaffanLundgrens och partikamrat LinderGennsers Burenstam
får fördock skolorna lite ställetinte iHanattanser pengar. anser

offentligaskolornas problem beror de och inte privata.äratt att
skolanden svenska vadar iHan pengar".attanser

havill huvud till skolorna,Nej, jag inte över tagetmer pengar-
till det här med vård, skola, det har väldigtinte mer pengar omsorg,

fungerar.lite med hurDetgöra äratt systemenmera pengar.
Svenska vadar de effektivtskolan särskilti inteärpengar men an-
vända.

hel till till exempel.del hyrorEn gårpengarnaav

till alltde möjligt. kan universiteten, jaggår Du-Ja, se som
kan grundskolorna, där debättre europeiska universitets-än är
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inklusive det svenska, statliga gigantiska monoli-systemen, stora
tiska konkurrens, mellan individuellaIngen änsystem. annat pro-
fessorer, konkurrerar lite grand anslag, och konkurre-som om man

till kanslihuset förspringa iatt trappan attgenom trerar nya
professurer till Uppsala och sådant där. konkurrensinteMen isom
företagsvärlden. håller och ochVi privatiserar och alltistår
möjligt med telefonbolag och allt vad det för någontingärnu nu
häri det har detjag inget verkligenEuropa, tvärsom,emot, men
viktigaste privatisera har alla värl-universiteten. USA,Iäratt som

finadens för närvarande,universitet de eller del-privata,ärstora
statliga och konkurrens, och konkurrensi intensiv heltett annat

härden lilla ytliga konkurrensen finns svenskai uni-änsätt som
versitetsvärlden. förinnebär närvarande de europeiskaDet attnu
universitet kan det kan för ärnamnet attsom man man man en
lite bildad historiskt vad Heidelberg försett, vetperson, man var

och Sorbonne.någonting, amerikanska HarvarduniversitetenDe
och Yale och där de kan för de bästade världen. Ochiså ärattman

betydelsefullauniversiteten det la-någonsin, inteär än ärnu mer
tinprofessurer professorermals där och och skickliga ju-utsom

det malsrister vetenskapsmän konstruerar helautan ut som grun-
förden högbetalda arbeten, IT-industri och allt vad det föri nå-är

håller och funderargonting. hur ska ha det iHär våra
högst verkstadsföretag.traditionella fantastiskt skickligaDe är
de här Atlas-Copco och allt vad det för detnågonting,ärnu men

the high-flyers för närvarande,inte pyssla med verktygär att
och bilar och lite maskiner och sådant där. "the bigDet inteär
thing" de industrier nyanställer.inte detNej, såärutan mogna som
behövs det behövs...ochinte det gäller sjukvår-utanmera pengar
den, det gäller skolan, det gäller och det gäller barn-universiteten,
daghem och alltihopa.

finns det sådana där Einhornare" och andraMen så "Jerzy som-
omkring och det behövs fantastiskt mycket, ochgår jagsäger att
Alf Aktuellt hanSvensson i januarisåg går 7 -99 "Harsa:
råd hand gamla dåinte det skamligt, detvåra är äratt ta om

sådana där debatten låter bra. föri de gamla detMen ärgrepp som
mycket viktigare har vård någorlunda utfor-väläratt man en som
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här då får höra kanmad. läkare jagringerOm atten manman upp
månaderkomma treom

huvudsakOch det organisationsproblem iär ett

frihet för enskildadet monolitiska-Ja, män-är system utanstora
Handelshögskolanniskor bestämma. bär privatDet äratt en

härdet främsta dethögskola, låt kalla områ-Europasärattoss
här innebär ocksåfrämsta. rektordet, eller bland de Men att vara

behöverdet möjligt idé något. Jag övertygagöraär attatt att en
förverkställande direktörstyrelse, och det behöver varjemin göra

du jämför med kollegermina iigenom något. Upp-Menatt om
för det idésala eller vad det ingennågonting någonär attvar-

fantastiskt trögrörlig sådan häridé. du skulle förstFör övertyga en
medbestämmande hit och dit,interndemokrati med ien massa
Professorer skastället för det ska. sigägnagöra attatt un-man

forska, med sådana härdervisa och internainte sittaatt en massa
för profes-blir det karriårvägen deoch vanligen sämstamöten,

och bli väldigaockså, hålla med sådant där någraattsorerna
du har hemmaplanOch sedani när övertygatsystemen.proppar

UHÄochförsöka riksdagen ochdå ska du regeringenövertyga
det villvad det för det in-och allt någonting, inte,är gör man man

de chefer här detdå fan det Och sedan: huri Ja,utserte, ger man
studenterna och lärarna, skade de anställda, röstagör attgenom

Tänk dufram kandidater, sedan ska dem.olika regeringen utse om
skulle chef det Därför också deför Ericsson visetLM ärutse

därmedsärskilt märkvärdiga dag,svenska i inteuniversiteten inte
professorer och sådant ochdet finns individuella braintesagt att
vill kalla det för.hygglig allmän och vad dunivå nuen

Staffanoch alltså, enligttill skola, vårdInte omsorgmer pengar
professor Handelshögskolan.Linder, privatise-EnBurenstam

inklusive löser enligtnämnda verksamheter, universiteten,ring av
med resursbrist.honom alla problem

sammanhang intervjuade mode-undertecknad iNär annatett
partiledare Lundgren, dettanuvarande i januariBoraternas var

han följande anekdot:berättade1998,
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vid pratade medPå jagHötorget tjejtorgmöteett en som sanno--
likt arbetade vården. skullei hon socialdemokrat,gissaJag att var

bastant sådan. Och hon vill draNi och det behövsen sa: ner,
då har haftjag: Vi harpengar. Men änmer sa mer pengar nu

och harinnan, världens högsta skatter och fun-någon gång ändå
Ärdet vill du ha skatter,inte. Nu ännu ännugerar mer mer pengar.

det börjadeinte hon hålla med, honnågot gått Dåsnettsom men
efter detinte mig det jagMen sågröstar torgmötet. attvar

hon hade och det kanvärja sig, och harsvårt att var en se:
världens högsta harskatter, den offentliga sektorn, ochstörsta
ändå upplevs det de jobbar vården ochi patienter attav som av som
det räcker till. Och då finnsinte det välja.två Antingenvägar att
fortsätter från medborgarna till någontingatt taman mer pengar

kanske sköts det skulleinte eller också funderargöras,som som
kanske politikerstyret, ocksåigenom den sjuk-i operativaman om

vården, problematiskt. Kanske skulleär göra ett annatman sys-
tem

medDet inte detta och för förnuftiganågot i sigär stämmersom
Lundgren för. han överbevisade dennaBo Närresonemang som

kvinna vården har förfo-tillnågonsin sittänattom mer resurser
gande, det inte problemet, då glömde hanär äratt pengarna som

sysselsättningen kommunsektorn fråni hadenämna att rasat
till mellan och minskning med1 147 000 985 400 1991 1997, en

hela eller talar alltsåVi600161 14,1 procent.personer om en syn-
kraftignerligen reducering offentliganställdaantalet kommu-iav

och landsting.ner
statistik finns införskaffa förDenna enhetenSCB, natio-att

nalräkenskaper.
avdelning för arbetsmarknads-SCB:s och utbildningsstatistik

har annorlunda beräkningsgrund, användernågot derasen man
siffror blir sysselsättningsminskningen kommuner och landstingi i
stället eller131 600 11,6 procent.personer

använder de siffrornasistnämndaOm utgångspunktman som
då det det landstingen förvisar sig personal-ståräratt som
minskningen. Därifrån försvann försvannAlla154 900 personer.
dock tillinte och arbetslöshet, del överfördespension denvia såen
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arbets-ädelreformen kommunalakallade till kommunerna. Den
underdock med perio-styrkan inte 22 500änväxte personermer

primärkommunal och landstings-alltså lägger ihopden. Om
förloratdenna sammanlagtkommunal verksamhet harså 132 400

mellan och enligtanställda SCB.1991 1997,
har blivit medsjuk- och åldringsvården så mångaNär avnu

hanfar medmänniskor då naturligtvis Lundgren osanning om
tillvården har någonsin sittpåstår äntorgmöte attett mer resurser

fortfarande har världensförfogande. Lundgren har iBo rätt att
handlade hurskattetryck. debattenhögsta Men torget om

vid tid-offentliga sektorn hade medden sigröraattstora resurser
vården råddeför och det hållpunkten debatten, sina inomatt en

personal.akut brist
medansvarigsjälv, skatteministerLundgren 1991-94,var som

of-förloradeunder dessa sinaför antal människor åratt ett stort
samtidigtfentliga ska komma ihåg dettaanställningar. Man att var

kris sedan 1930-talet,sektorn gick djupasteden in i sinprivatasom
kron-följd Bildts släppabland till regeringen vägran attannat av

fart. läge därfri, falla ochkursen låta iAtträntorna ettexporten ta
försvinner medverka tillhundra jobbprivata att yt-ett tusenpar

offentliga jobb försvinnerhundra vittnar inteterligare över tusen
tänkbara hushållningen medden bästa våra gemensamma re-om

bli detsedan den politiska debatten låtaiAtt nämna attattsurser.
denmed händeroffentliga har blivit vittnar inteså många omav

tänkbara uppriktigheten.bästa
personalstyrkan ska också läggas be-Till minskningen attav

och Resulta-folkningen ökade mellanvarjei Sverige år 1997.1991
färre offentliganställda skulle betjäna be-blev 130 000tet att en

folkning medvuxit 230 000 personer.som
Är dristig kallaroch betydligt fler vårda.anställdaFärre att man

för "förbättrad produktivi-sådan ökning arbetsbördanavman en
sjukhuspersonaloch utarbetadvanvårdade patientertet. För

inträffade framståsådan beskrivning detskulle däremot somaven
hån.ett

Lundgren. Vad hansådant dock inteNågot Bo var:sasa

och det kanhon hadedet värja sig,jag svårtsågMen attattvar
of-har denoch har världens högsta skatter, störstavar en se:
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fentliga sektorn, och upplevs det de jobbar vårdenändå iav som
och det räcker till.patienter inteattav som

konstigt det "upplevs räckerDet inte inteär att attsom resurserna
till arbetsbelastningen har kraftigt. kvinnan hadeökat så Attnär

heller konstigt. ska kunnavärja sig" inte värjasvårt Huräratt man
verbal, snabbtänkt politiker vrider till faktasig såmot atten som

de budskapetdetpassar egna
Moderatledaren Lundgren har kanske skulleiBo rätt att man

kunna sjukvården och offentlig verksamhetorganisera annan mer
effektivt dag. Lundgren deti organisa-Menän äratt ettom menar
tionsproblem färreklara vården med anställda och130 000att en
befolkning ökat dåmed han antingen230 OOO ärsom personer en
utomordentligt driven eller också utomordentligt illaorganisatör

vårdens dagliga behov ochinsatt i rutiner.

Antal leommunanstálldFigur invånare i Sverige1990-97per

IAniai ninvånare kommunonstölldSverige1990-97iper

90 91 94 95 96 9792 93

Källa:SCB.Diagram:TorstenSverenius1999.
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antalet anställd landstings-Diagrammet visar invånare iovan per
och primärkommun mellan och bild denDet1990 1997. ger en av

arbetsbelastningen underökade 90-talet.
Till de minskade den kommu-personella capita iresurserna per

nala sektorn ska läggas neddragningar den statliga sektorn.i Några
exempel:

Mellan och minskade antalet anställda poliseninom1991 1997
med Under tid minskade personal medSj:s4 800. 8 400samma

och frånreducerade personal medsinFörsvaret 9 900,personer.
Skattemyndigheten försvann tjänstemän.9001

ska då befolkning mellan ochSverigesMan 1991 1997veta att
flermed ska alltså skyddasSå många230 000.växte personer av

färre poliser.4 800
artikel Ola Sigvardsson Nyheteri DagensI 17/ -989en av

siffror offentliga Siffrornaockså den sektorn. ärpresenteras om
beställda och framgår betaladedessaSCB attav av per person

för sjuk- och åldringsvården detta1985 1996,än trots attmer an-
talet äldre har ökat.

År betalade och för vården,kronor år1985 10 050 per person
hade denna sjunkit till kronor, minskning1996 8 723summa en

med hela 13,2 procent.
denna avslöjande DN-artikel också läsa följande:I står att

kommunala skolorna kostade kronor invånareDe 4 780 1985.per
Ändåsiffran döljer denkronor. beräkningeni1996 3224var nere

flestaviktig besparing. Under den här perioden har de kommu-en
infört internhyressystem, ofta skolorna betalatvingar attner som

faktiskthyra vad skötseln skolorna kostar.i Pengaränmer av som
får frånskolorna skära bort undervisning och skolböcker. Till det

kommer babyboomens barn kommit skolåldern, allti såatt upp
fler har fått dela mindre pengar.

förArtikeln avslöjar också statsskulden högreinteräntanatt var
den och med kronortill lägre1996 1985, 300än var person.per

Sigvardsson skriver:
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skyllas statsskul-offentliga sektorn kan alltsåden vuxit inteAtt
till betala arbets-har till harden. De gåttPengarna gått annat. att

fattigdom kommit desslösheten och den i spår.somnya
arbetslösheten har nämligen blivit dyrare.Allt berör A-som

från kronor till kronorkassan har ökat invånare 7002700 omper
fördubblats från kronor till cirkaSocialbidragen haråret. 400 870

från till kronor.kronor. Bostadsbidragen har ökat Kontot350 565
arbetsmarknadsutbildningberedskapsarbeten ochför vägbyggen,

Och detfrån kronor till kronorhar invånare.stigit 300 3 0002 per
finns tydliga förlorare: skolan och vården.två

ansvarsområden, vårdMedan samhällets kallade mjukaså som
de hårda klarat undan krisen,och skola, fått stryk har sig Densåta

första områden:handlar handi tvåom
kriminalvård.Polis och

å Försvaret.

kriminalvårdfått det gäller polis ochBåda har ökade Närresurser.
fastfrån kronorökningen liten, invånare i penningvär-1 111är per

har däremot ökattill kronor. sinade priser85 års Försvaret1 133
från till kronor.kronorinvånare 2992 880 3resurser per

offentligagäller den bilden denbåda DenFör är motsatta.att
nedskärningar försvaret och lokalaändlösa diskussionen i pro-om

hotat, har skapat bildennågotnär är ettregementeteststormar av
dåliga eko-med och betalat andelförsvar sin Sverigesvarit avsom

nomi.
förklaringar. periodfinns naturligtvis inne iDet Försvaret är en

dyraförvandling. Under den här perioden har köpt inman nya,av
flyg-Leopard och tilltyska stridsvagnen GripenJassystem, som

lagtsSamtidigt har rad regementenvapnet. ner.en

frånutgifterna för har ökatframgår också ATPartikelnAv att
utgifternaoch de offentligatill kronor invånare,040 8 0085 attper

till kro-ökat från kronortotalt har 246034 1985 7466per person
frågarArtikelförfattarenökningDet1996. 12är procent.nor en

offentliga fortsätterför den sektornvad det betyder Sverige "att
det kanoch med brinnande kris.till mitt i Om sägaväxa,att man

ökade medfrån tillcapitaBNPvår 1996 9,61985 procent.att per
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fastänAlltså: krisen har inneburit mycket högre utbetalningarså av
a-kassa, socialhjälp och andra former transfereringar har desåav
offentliga utgifternas förhållandestorlek till produktioneni inte
ökat mycket marginellt, vilket praktiken betyderi deän attmer
offentliga utgifterna, från utgifter för arbetslösheten, harrensat
minskat jämförtstorlek med sedansin BNP 1985.

sedan den offentliga sektorn ökar brinnandeAtt i krismitt är
förväl den privata sektorn, hade arbetslösheten ochnog annars

krisen den sektorn blivit betydligti privata djupare.
artikeln ekonomen Molander, kanslichefciterasI Per varitsom

för och forskare Till NyheterESO, SNS. Dagensär sägernu
han:

Offentliga sektorns storlek skadar allt döma Sveriges eko-attav-
finns till exempel studienomi. utvecklingen mellanDet 1965en av

och halkade efter hela tiden jämförtDär med genomsnittet1990.
för OECD-länderna. analys visade denEn närmare störstaatt
skillnaden offentliga sektor andra länder.ivår växte änattvar mer

kan ha kostat tillväxtDet vartendai BNP år0,5 procentoss av un-
der de här åren.25

riskerar uttalandenTyvärr detta leda till ytlig ochattsom en
okunnig debatt den offentliga sektorns roll. Visserligen ökadeom

offentliga konsumtion andra ländervår i 60-talet, detän ärmer
riktigt, efter har den ökat mindre. Vilken slut-1970 sagtmen som

drar Molander detta det gäller eftertillväxtSverigesnärsats av
offentligaden sektorns storlek allt döma ska-1970, avnär attnu

dar ekonomSveriges
har Health siffrorOECD i sina häl-Data 98 överpresenterat

och sjukvårdskostnader Siffrorna köpkraft-invånare. ärso- per
sjusterade, det vill justerade för deprisnivån olika länderna.isäga

framgår mindre flertalet jämförba-Där Sverige änatt satsarnumera
länder hälso- och sjukvård, oftavad hörs itvärt emotra som

debatten.
lista hälso- och sjukvårdskostnaderna invånareEn över 1996per

här:såutser
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ligger den nedre halvanSom Sverige dessasynes numera av
OECD-länders utgifter för hälso- och sjukvård. Orsaken främstär

den totala kakan har ökat mindre ocksåi Sverige,BNPatt men
längreinte del andra länderBNPavsätter större änatt en av

sjukvård. Sverige till hälso- och sjukvård.I går BNP8,6 procent av
siffror förMotsvarande jämförbara OECD-länder:några
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sjukvård exempelvismindre tillTrots Sverige änavsätteratt pengar
delkostnaderoch Danmark någotså våraNorge störretar aven

dessa länder. Förklaringenproduktionen i vår BNPärän att nu-
deras.förtiden betydligt lägreär än

alla problemfinns världen inomgårDet ut attsomen syn
of-från faktum denoffentliga härrör detden sektorn just äratt

skulle all resursbrist, allfentlig. bara det privataFinge såöverta
försvinna. skulle bli bätt-misshushållningvanvård och all Servicen

lägre,skulle kostnaden blioch effektiviteten skulle öka, ändåre
förenligt företrädare detta synsätt.

förfinna empiriska beläggdock sånågraDet svårtär attatt
vårdenexempelvis jämför med därskulle bli fallet. iUSA,Om man
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of-den betydligt dyrarehuvudsak bedrivs i privat regi, vårså änär
fentligfinansierade vård, räknat se ovan.per person

Å finan-finns ochandra sidan vård organiserasmåstetro atten
professionelltoffentligt för humant ochskötassieras att ett

förmodligen heller realistiskinteDettasätt. är syn.en
finns kommerdilemma siginteDet runtett vare mansom man

offentlig tjänsteproduktionvården eller regi:organiserar i privat att
effektivitet tillbara kan öka visssin gräns.en

mellan industri ochSkillnaden möjlig produktivitetsökningi
här laget har klargjorts, kundetjänsteproduktion borde vid det

Ändå medekonomer till dettatycka. återkommer justvissaman
offentliga sektorn.produktiviteten" denden låga ökningen iav

vetenskapens domäner, dådå befinner längresig inteMen man
utmärker.och ideologinsiär tassaruteman

förbättraskan den tekniska utvecklingenmaskin såEn genom
människa däremot harden arbetar med dubbel hastighet, ettatt en

mänskligt. denna kanökning nivå vis-just En utöverärtempo som
bokförd produktiviteten,leda till statistiskt ökningserligen aven

kvaliteten.då med nödvändighetgår överutmen
från till skolklassöka antalet elever iAtt 20 40 motsvarar enen

innebär kanskestatistisk produktivitetsökning 100 procent, men
undervisningskvaliteten.realiteten halveringi en av

fullt möjligt,framföra dubblaRequiem iAtt Mozarts ärtempot
fall fördubbling körens, orkesternsskulleoch i så motsvara en av

det tvek-produktion arbetstimme.och solisternas Däremot ärper
skulle frälsa enda själ,denna gudabenådade själamässasamt enom

framförd sådant allegro.levande eller död, i ett muntert
Lundgren och hans påståendeTillbaka till moderatledaren Bo
till vården. bör tilläggahar någonsin Manän attatt mer resurser

för med faktaLundgren har utmärkt slarv sinasiginteBo änmer
detdetta"Alla politikerkolleger. tänjer sanningen", pratasom

skafrån Ystad till Haparanda. bara hur långtFrågan är manom
ekonomi.tillåtas det gällertänja vårnär gemensamma

viktigaTilläggas bör också Lundgren har i tvårättatt avseen-
den:

meddet första har någonsin.För änröraatt ossmer pengar nu
den har ökatnågonsin,Sveriges BNP 1998 ävenstörre än omvar
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långt mindre jämförbara länder sedani däremot harMen1970.än
den offentliga framförkonsumtionen och allt den offentliga syssel-

minskatsättningen såväl realt andel under 90-talet,i BNPsom av
och har minskat förhållande deti till antal människorresurserna

har bistå med sina tjänster.attman
bör här också lägga följande: offentligamärke till den kon-Man

föll medsumtionen mellan och Räknar3,7 1991 1997.procent man
föll konsumtionen med Dockcapita det så6,1 ärprocent. attper

offentligaden sysselsättningen föll kraftigare, enligt nationalräken-
föllskaperna den med hela under tid. Efter-14,7 procent samma

lönerna den komponenten offentligaden konsum-iär störstasom
fallit fråntionen andelen tilläven 199171 67procent procentom

borde konsumtionen därför fallit kraftigareha1995 3,7än pro-
under perioden. Kanske det själva verket dettai Boärcent som

Lundgren fårriktigt ihop.inte att
sysselsättning och löneandel konsum-Lösningen gåtan iär att

har fallit, medan däremottionen den del består för-som av ren
bra/aning har förbrukningenÖkat, exempelvis för-material inomav

polis, sjukvård, plus offentligasdet köp från dentjänstersvar, av
sektorn. mycket härrör frånprivata de olika harHur posternasom

data skrivande stund.jag inte inågra över
perioden siffror har fått framjag inteFör via1991-95, senare

offentligahar den konsumtionens olika komponenterSCB, så
ökat/ följer:minskat som
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fortfarandedet andra har internationelltFör settsagt ettsom
borde alltså klara till exempelhögt skattetryck. Vi organiseraatt

där resultatet blir motsvarandeskola och sjukvård i månsättett
frågaländer med lägre skattekvot. då kanbättre inte,i Omän man

problem behövervarför ska ha högre skatter. vi,sig Dessa som
Lundgren påpekar, diskutera.Bo

Hushållning, prioritering, makt

betyda hushållning med knappaOrdet ekonomi sägs resurser.
hus-målkonflikt det gällerexempel vårEtt när gemensamma

kollektivtrafik och privatbilism.hållning den mellan satsningär
subventionering bil-väl betrakta mångårigaDet svårt vårär att av

särskilt god hushållning med be-tillverkning och bilism som en
världens oljebolag det däremotgränsade För är en ypper-resurser.

fordon drivna den bensin-hushållning kör omkring iatt av
bruk sedan då Daimlertörstande varit iOttomotorn, 1885som

År alltsåmonterade den första bilar. kanoch sinaiBenz 2005
drivkälla bilar.fira denna 120-årsjubileum i våramotors som

halvera biljettprisernahade ambitionenAntag S attatt per-
vidare detta skulleoch godstransporter. Antag att gynnason-

företags därmed förlängning-medborgares och ekonomi- imånga
förnuftig hushåll-samtidigt bidra tilllandets ekonomi- och enen

tillräckligaskulle ändåmed intening Dettanaturresurserna. vara
för genomförande. sådan prissänkning hadeskäl miss-Enett

åkerinäringen.branscher bilindustrin, oljebolagen ochgynnat som
folkvaldas ståndpunktskulle detta stridaDessutom vår attmot

fö-kostnader och medska bära vinstsina "gåS snävtetturegna
också stridaretagsekonomiskt perspektiv, och det skulle antagligen

konkurrenslagstiftning.rådande EU-anpassademot
god hushållningdet rimligen borde förenligt medTrots att vara

trafik detta alltsålägga allt intejärnväg så gåröver attatt mer
Därmedgenomföra motstånd från inflytelserika ärutan grupper.

och rådande makt-fenomenet med rådande tankemönsterinne
styrkeförhållanden samhället. godaoch visioneri Hur änman an-

för-för hushållning kan dessaha intesig såvår gemensammaser
medborgarna och de-de delasverkligas majoritetinte av en avom
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förtroendevalda, eller andra starka eller makt-grupperingarras av
havare.

återvända till kosmologin dåtidens makthavare,För såatt var
den katolska kyrkan, betjänta världsbild där jorden vilade iav en
världsalltets sådan världsbild stöd för tanken kyr-mitt. En attgav
kans stadfäst.makt gudomligt utmanade dettaPersonervar som
tankemönster Nicolaus Giordano och Gali-Copernicus, Bruno-

fickleo Galilei erfara den heliocentriska världsbil-smärtsamt att-
den länkad till gudomliga dock jordiska makthavare,inte såvar om

skräckinjagande. dröjde med publiceringenCopernicussånog av
iakttagelser fram dödsbäddsina till brändes bålsin Bruno1543,

Galilei ställdes inför inkvisitionen ochi Rom år 1600, 1633 tvangs
inför hot läror. rentvåd-sig sina Först 1993avsväratortyrom
des han katolska kyrkan.av

föregripaGalilei korn moderna vetenskapside-positivismensatt
hävdande hypotes kan bevisas eller motbevisasatt atten genom

ställas observationer fakta.och mätbara utmanade där-Hanmot
med kyrkans tolkningsföreträde det gäller tillvarons grundläg-när

uppbyggnad.gande
Inför den obetvingliga logik med forskningsmetodervilken nya

kullkastade ålderdomliga världsalltet fick och bis-teorier påvarom
kopar omsider erkänna haft fel.kyrkan Makten själarnaöveratt

därefterhar byggt jordeninte universumsärtron att centrum,
fysiskinte i mening.

för tiden utspelas samhällets maktkamp företrädesvisNu
ekonomins område.

Med karikerad bild skulle kunna företagare ochpåstå atten man
sjuttiotalet allt snabbare banorsig ientreprenörer röratvangs

kring beslutsfattare fackföreningar.politiska och Höjningar av
skatter och arbetsgivaravgifter parades med regleringar. Undernya

sfärenstyngden den politiska hade företaggravitation svenskaav
försöka hålla med utländska konkurrenter.jämna sinaatt steg
Med bildspråk kunde hävda från 80-talet ochattsamma man

framåt har den inhemska delen ekonomin småföretagare ochav -
löntagare, och offentligprivat tjänstesektor, vård och kultur med-
stagnerande inkomster och bantad samhällsservice tvingas irotera

storföretag, banker och aktieägare. påbjudnagravitationen Denav
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dettrosuppfattningen period har exportin-under denna varit äratt
välstånd, ochoch finansiella sfärendustrin den attsom genererar

allt kretsa.det följaktligen kring denna måsteär
utformningekonomiska politikensMakten den iäröver stor

opinionsbildningen.fråga maktenutsträckning Enöveromen
bör haekonomiska politikensamhällspart vill påverka densom
och fack-bakom Socialdemokratinekonomiska sig.stora resurser

olikaföreningsrörelsen exempel detta, liksom SAF, nä-är ett
Industriförbundet,ringslivsanknutna institutioner SNS,som

självfallet rollflera. spelar viktigTimbro med Massmedierna en
kraft, vilket medier-förstärkandebalanserande alternativt görsom
centrala frågor.och ägandeförhållanden tillarbetssättnas

frånmedborgare och politikerhindrar mångaNågot attsom
den ekono-och bemöta olika uttalandenkritiskt kunna granska i

nationalekonomiskdebatten bristen kunskapmisk-politiska iär
fördetbildningviss iteori. svårtUtan ämnet är argumenteraatten

sak.sin
fortlöpande resurstill-ekonomi diskuterasdebatten vårI om

vård ochtill nyttigheter skola,delningen Om ettomsorg. an-som
försöker politikeroch föräldrar påverkatal lärare, elever ansvariga

syfte till stånd mindretill till skolan,skjuta i attatt resursermer
kanskeundervisningen,klasser och öka kvaliteten argumenterar

allmän resursbrist.fråga hänvisa tillpolitikern i emot attgenom
använd formulering sammanhanget.slut i Mot"Pengarna ärär en
det intesådant kan värja sigsvårt ärargument attett vara om man

nettoställ-känner till den finansiellaSamhällsekonomi ellerinsatt i
fråga.för offentliga sektorn eller kommunenden i Dess-ningen

utifrån den enskilde politikernskan argumentet santutom vara
överträdaofta möjlighetperspektiv. Politikern fråga hari ingen att

kanske kanfastlagda budgetramar, och hävdar visstatt geman
fall minskaskolan ökade i måstesåatt resurser-resurser, men man

lägga nedoch eller kansketill äldreomsorgen vården tvingasna
kanhöja skatten, villbibliotek. ska Viinte"Om säga.ortens nu

verksamhet med lån.finansiera skolans löpandeinte
glöd med vil-föräldrar och elever svarslösa.lärare, DenSå står

denriskerar slocknaken de kämpar för ökade inteattresurser om
med samhällsekonomiskakan underbyggas argument.
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förkampen bättre skola förs det nationella planetNär såen
kanske politiker eller ekonomer ökning de offentli-attsvarar en av

utgifterna skulle komma försämra finanser och ökaatt statensga
inflationsrisken, och Riksbanken och den kallade marknadensåatt
då skulle med höjning med dyrareräntorna,reagera amorte-en av

människors egnahemslån följd.ringar som
Inför den det lätt bli handlingsförla-ärargument typen attav

mad.
bara hänvisa till "det synd skolbarnAtt iomär trängsatt som

överfyllda klassrum räcker förinte bred uppslutning kringatt en
ökade till skolan. politiker kan ibland denna med-En motresurser
känsla ställa påståenden "det blir synd skol-ännuattsom mer om
barnen håller förinte då skära bår-igen tvingas ännuom nu,
dare fram.längre

därför olikaMan måste genomgång natio-göra en noggrann av
nalekonomiska för och nedskärningar och bespa-argument emot

alltså bara kommunalekonomiska företagseko-ringar inte och-
nomiska sådana. vid sådanFinner analys de samhälls-attman en
ekonomiska ökade till skolanvinsterna väger äntyngreav resurser
de samhällsekonomiska förvinsterna besparingar då kan medman
tyngd för detta, inte.argumentera annars

problem sammanhanget delegerati ochEtt är att staten ut mer
verksamhet till kommunerna. kan olika aspekterDetmer ur vara

väldigt bra, problemet det då blir kommunaleko-justär attmen
nomiska prioriteringar nationalekonomiska.integörs,som

exempel: kommun har debet och kreditEtt svårt atten att
ihop. ekonomidirektör föreslår efter krismöteKommunens ett att

fortsättningen ska avgiftsbeläggai antingen skolmåltidernaman
eller också minska kostnaden skolbespisningarna.portionper

föreslår också förkostnaden SkolsköterskaHan iatt spara
kommunens skolor.

kommunen affär,blir detta god utgifterna minskar ochFör en
ekonomidirektören får beröm lokalpressen för fasta handlagi sitt
med kommunens finanser. Nationalekonomiskt det emellertidär

huvudlös åtgärd eftersom den riskerar slå elevernas häl-att moten
och kunskapsinlärning och därmed framtidalands för-vårtmotsa

sörjning.

88



TOHSTEN SVERENIUS

Decentralisering och delegering kan bra i avseenden,vissa ivara
andra kan det dock sådana här skadliga effekter. Problemet lär

till ytterligare eftersom har fastslagit frånregeringenspetsas att
och med får kommuner haår inga underskott.2000

dilemma kanDetta lösas olika skjuter till1.Statensätt: peng-
höjatvingas kommunalskatten.Kommunerna Kommuner-ar.

skäratvingas verksamheteri skola, vård ochna som omsorg.
Långsiktigt gäller också skapa förjordmån tillväxt ochatt en

nyföretagande inkomsterna till och kommun ökar.gör att statsom
kan denna tillväxt och företagandeDäremot detta aldrig bli så

fördeladejämnt samtliga landets kommuner detta klararatt genom
sina åtaganden medborgarna hand. Därför ärgentemot egen

roll central. Tillkommer bidrag till drabbadeEU:s regi-görstatens
för dessa ska tillräcklig verkan de bli betyd-måsteattoner, men

ligt dag.istörre än
svenska kommuner har dagMånga i ekonomiska problem,stora
bankekonomennågot Andersson,Sören vice iVD Förenings-som

sparbanken, har pekat på.
Till SSR-tidningen han:nr 199912, säger

dag har kommunerna huvudproblem.I dels förtvå De är utsatta ett
förändringstryck de de flesta fall klarari inteextremt som attav

hantera. Dels ökar den ekonomiska skillnaden mellan kommunerna
har skettinte generationer. Växande olikhetersättett som

beror den kommunala sektorn hafthar tufft 1990-tal medatt ett
krav rationaliseringar och omfattande nedskärningar.stora
1990-talet det första årtiondet entydig kommu-åtstramning iär av

historia. orsakerna har förtEn är övernernas att statenav pengar
från kommunerna. kalladeDe kommitså Perssonpengarna som

kompensation långainte devägarsom motsvarar resurser som
försvunnit. bördorna pensionsskuldenEn betydande iär ärav som

kommuner och demånga fonderingarinte gjort någrasom av.
andra bördan denDen kommunala allmännyttans bostadsin-är

nehav. det fastighetsbeståndetKrisen i privata löstes med ned-
skrivningar och bankförluster allmännyttanåren iMen1991-93.
gick det eftersominte kommunerna borgen för lånen.igått
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Andersson,Klyftan landets kommuner vidgas,mellan Sörenmenar
den snabba globaliseringen.orsak till dettaoch tillägger äratt en

finns enbart spriddastorstadsregionerna detkommunerna iUtöver
tillfälligalandet. utsträckningtillväxtzoner vissi I äröar zonernaav

företag.relaterade till enskildaoch

krisbälten",strimlatAndersson SverigeSören äröver att avoroas
kommunalaskär djupt dendär de ekonomiska problemen i var-
återfinnskommunerlandets starkast växande idagen. 23Av 50

och Malmöregio-Göteborgsregionen iStockholmsregionen, i 57

nen.
minskar befolkningen och där-andra kommunerallaI nästan

skatteunderlaget.med

drygt I-Iuvudförkla-femBNP-tillväxtharUmeå procent.en
industriella avknoppningdet och dentill universitetetringen är

landetStockholm skärdärifrån. Södersker E 4zan genomomsom
mellan Stockholmtillväxtmotor. Alla kommuner utom ensom en

Ronnebytillväxtkommuner. Karlskrona/och Helsingborg är samt
tillväxtvinnarna. allaoch Småland tillhör ocksåGnosjö Växjö i I

befolkningen och därmed skatteunderla-minskarandra kommuner

get.

folk-pekar allvarligt.problem Andersson Om våraSörenDet är
klyftor individervidgade mellanvalda riksdagen såi äraccepterar

klyftorvidgadeoch för konsekventdet i sig accepteraratt man
förföljder det fårdock vilkamellan olika kommuner. Frågan är

avbefolkningsbygder och kommuner ihela nationen runt omom
Är skattekraften respektivesjunka allt djupare. det ilandet tillåts

ellervård ochska betala undervisning, pensioner,kommun ärsom
Vilket slagsuppgift ombesörja dettadet systernstatens att gynnar
lagstiftningsvägendethela landets tillväxt bäst Hjälper tvingaatt

till deras då-ha "budget balans orsakenkommunerna isinatt om
inflyttningstrukturomvandling och tillliga ekonomi är storen

storstäderna
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denna blir allt viktigare tid infly-Frågor i närart statensav en
tande minskar till förmån för parallell globalisering och regio-en
nalisering.

Självfallet kan och riksdag uppifråninte regering kommendera
fram privata och aktiviteterinitiativ landet, eller försökairunt om
skapa slags millimeterrättvisa, vad kannågot göra är attmen man
skapa klimat framtidstro befrämjaringer och kreativitet. Iett som
detta högingår utbildningskvalitet, fungerande sjukvård och en

samhällsservicegod landets samtligai kommuner. riksdagSveriges
hela landets riksdag bara storstädernas riksdag,måste intevara an-

faller Sverige nation.nars samman som
Vad sedan ska utföras privatanställdas händer ochsom av av

offentliganställdas kanske sekundär fråga. Det primäraär är atten
det utföras, och folkvaldamåste kan blunda förintevåraatt att

kommuner befinnerdagmånga i sig i svårigheter.stora

förbrukningVad är och vad investeringär

vanlig uppfattning fårEn lånainteär, nämnts attsom ovan, man
till den löpande driften för olika verksamheter, skolan,pengar som

däremot kan och bör låna till investeringar.att rentavmen man
ekonomer och politiker harMånga det finnsinpräntat i attoss en

mellan konsumtionmotsättning och investeringar. kan det för-Så
främstvisso detta gäller ekonomi med full syssel-ivara, men en

och tendenssättning till överhettning. finnslänge det ledigSå pro-
duktionskapacitet leder växande konsumtion till växandetvärtom
investeringar. växande konsumtion och efter-växandeUtan en en
frågan från den inhemska såväl den utländska marknadensom
finns ingen anledning öka eftersominvesteringarna, investe-att

syftar till byggaringar produktionskapaciteten för mötaatt ut att
förväntad efterfrågeökning.en

det viktigt folkvaldaHär uppmärksammavåraär görsatt
skillnaden mellan dagens ekonomiska realiteter och definitio-vissa

nationalräkenskapernai tillhör föråldrad världsbild.ner som en
anslutet tillSverige avseenden träffsäkraiFN:s mångaär system

för nationalräkenskaper, of NationalSystem Accounts SNA,

91



1970SVERIGESHÄNDEVAD EKONOMI EFTERMED

ochJohn Maynarddefinitionergrundar desig Keynessomsom
införde 30-talet.MeadeJames

nationalräkenskapernadefinitionsproblem.finns dock IDet
skolbyggnaduppförandetbokförs exempelvis inves-som enav en

undervisningkorrekt. denlångt detför samhället. MenSåtering är
offentlig kon-bokförs däremotskolbyggnadensker i somsom

fått höra skaförbrukning, och alla har intealltsåsumtion, att
"förbruka morgondagens resurser.

förbrukar morgonda-frågan vilketbör ställaVi sättoss
påkostad utbildningskolbarn såvåraatt engenom gegens resurser

förfrågan vilken denställamöjligt. bör ocksåVi ärsomosssom
undervis-skolbyggnaden ellersamhället viktigaste investeringen:

ningen
nationalräkenskapernaSkolbyggnaden betraktas in-i som en

räknasbör lika självklartreal/eapital. Skolundervisningenivestering
förbrukning. tillhumankapital, inte Framiinvestering somsom en

förändring klas-behovetinternationelltdess inseratt avav enman
betrakta undervisningdärför klokt redansificeringen igör att nu

investering.som en
ef-hållundervisningenbör baraTilläggas inte många äratt

vanvårdatsjälva skolbyggnaden irealkapitalet mångaärtersatt, --
såväl realka-därför kraftigabehövs satsningarkommuner. Det

börområdet, och dessa satsningar intehumankapitalpital som
varandra.ställas emot

definitionsmässigt li-sparandetden nationella ekonominFör är
konsumeras.andel produktionenka med den BNP intesomav

ochfram adderaspar/evoten, får privatakvot,Denna attman genom
med minus import.offentliga investeringar exportnettoexporten

investerings/evotoch hög investeringarnashög sparkvotEn an-en
sund ekonomi därteckenbrukar betraktasdel BNP som enav

förbruka allt producerasför framtiden.bygger Att ärsomman
deldaggod hushållning. ibekant ingen Genom avsättaatt ensom

säkerställertillproduktionsresultatet investeringar ännuenav
levnadsstandardochhögre konsumtion i morgon.

dettafabrik innebärtänker Sverige såOm attoss som en
maski-och köperfrån produktiondel någravinsten åretstar en av

för ytterli-maskinhall med platskanske byggertill, och en nyner
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maskiner. kanPå denna fabrikså i producerasätt ännugare mer
och då får ocksåår, tillnästa investera iöver ännuattmer pengar

fler maskiner. kanAB Sverige kontinuerligtså ochsätt växa
allt och allt högre levnadsstandard, teoretiskt.större resurser rent

investeringEn i maskin, eller skolbyggnadväg ären en en ett
sparande realkapital.i Nettoexporten sparande,är ett annat typ av
nämligen sparande finansiellti kapital. Omett änexporterar mer

importerar, och inte har kapitalavkastningnegativ ären som
får finansiellt överskott.större än Detta över-nettoexporten, ett

skott, detta inflöde kan välja använda till finansi-av pengar, att
ella placeringar eller reala investeringar, grovt sett.

kan detNu eller andra anledningen för privatpersonav ena en
eller företag, ibland förockså nation, bra undanett sättaen attvara

del detta finansiella kapital bankboken. det först"på Men ären av
dessa används till investeringar företaget,när pengar av personen,-

ellernationen lånarnågon detta finansiellaav som pengarna som-
sparande har förvandlats till reellt sparande, det vill in-sägaett en
vestering. köpa och säljaAtt obligationer ökar i sig inte vår pro-
duktionskapacitet, köpa fler maskiner däremot detta.justgöratt

nation kan det dockFör motiverat under antal åren attvara ett
ha överskott handelni med och tjänster med utlandet,ett varor
speciellt har haftSverige löpande underskott iom man som ett
kapitalavkastningen följdtill räntebetalningar offentliga ochav

utlandslån.privata
Tilläggas bör också handeln med aktier och obligationer äratt

viktig för samhälle, och dess betydelse ligger just i medett att man
denna handel tillgodoser de vill investera realkapitali ochatt som
humankapital får tillgång till krediter och riskvilligt kapital. Det är

handeln med aktier och obligationer ökar betydligtnär änmer
handeln med och tjänster kan börja tala imp-varor som man om en
roduktiv obalans i samhället.

har emellanåtDet framställts det sparandetprivata ärsom om
för och detta hämmarstort", konsumtion och tillväxt. kanSåatt
det bli enstaka denår, privata sparkvoten svängde frånnärsom
minus till plus början3 i 90-talet. högt10 Ettprocent procent av
privat sparande dock inte negativtnågot i sig. högt pri-är Men ett

sparande får komma tillsvårt stånd skatter, avgifter ochvat att om
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disponiblaurholkar depolitikenekonomiskadeninslagandra i
fallet Sverige.ivaritantalunder någotinkomsterna år,ett som

finnskapitalfinansielltirealkapital ochsparandeFörutom som
Utbildningkapital.ibumankapital, mänskligtsparande är ettsagt

produktiva investeringenförmodligen densparande,sådant mest
kapitalfinansielltsparande iprioriterasamhälle kan Attgöra.ett

passivhumankapital prioriterasparandeframför i är att enett
ackumuleran-väljerinnebärframför aktiv.sparform Det atten

kunskap.ackumulerandetframförobligationeraktier ochdet avav
medåterhållsamochväljerkommun sparaOm re-att varaen

del dessaställetskolan, ochtill i satsar pengaravensurserna
harkommunendetta,kanplaceringarfinansiella så tur, ge enom

kom-kapitalet.det Harvärdestegring insattakraftig finansiell
minskardå ilyckad placeringmindreoch råkar göraotur enmunen

iUnder tidenkapitalet.detstället värdet insatta som man
förräntaska sigkapitalet såfinansielladethoppaskommunen att

humankapitalet.oersättligaförslösas det
och kanunikindividskolklass, varjegeneration, varjeVarje är

samhället rikare.bidra tillkunskapinhämtandemed sitt göraattav
mänskligtframförsparandefinansielltstyrande väljerOm våra spa-

framtiden,för in-individerförlora antalriskerarrande så ettatt
blirsamhällets bidragsgivareför bliställetdivider i sam-attsom

fråga hurexempeltill sig mångakanhällets bidragstagare. Man
och sparatsuppfinnare, kreatörerpotentiella entreprenörer som

90-talet.underbort
skolun-definitionkomnatillNationalräkenskapernas åren av

ansvarigaleda tillriskerarkonsumtiondervisning attattsom
medsnålakansamhälletpolitiker attgenompengartror att spara

genomförda ned-Såvälbara riskerar.skolan.till Interesurserna
språkbrukofficiella vittnar sålandetsskärningar ärattomsom

förihop iskolbarnbesparingkallasfallet. Det trängsnär stora
med denIbland ibristfällig undervisning.fårochklasser även

dagitragikomiska motiveringen: Jusammanhanget spararmer
detfår barn ibättre morgondesto våra

och väl-för tillväxtbetydelsehumankapitaletsharPå årsenare
Henrekssonsexempelvisalltframhållits Magnusstånd Semer.

tillväxtprøblem, SNS, 1998.bok Sveriges
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Ekonomerna tydliga särskilt punkt: det lönamåste sigär en
utbilda sig. kallade utbildningspremienDen så framhållsatt som en

de viktigaste förutsättningarna för lands långsiktiga tillväxt.av ett
landDet inte premierar högre studier riskerar hamnasom att

efterkälken och tvingas de komparativamiste fördelarom en
högutbildad befolkning allt internationaliseradI eko-ger. en mer
nomi tvingas då stället konkurrerai med låga löner ochman att
långa arbetstider, tendens redan efter devalveringarna 1981en som
och började gällandesig1982 i Sverige.göra

Lindbeckkommissionen slår under rubriken Investeringar i ut-
bildning fast utbildningspremiens betydelse. förslagI 73nummer
heter det: Lönedifferenser viktigt incitament till produktivaär ett
investeringar humankapital."i

pekar kommissionenHär viktig frågeställning. lö-Omen
neskillnaderna för och skatteskalorna har försmå gradär stor av

finnsprogressivitet risk människors incitament utbildaatten att
hämmas.sig tycks flestade bedömareDetta dag.iöverensvara om

finnsSamtidigt också nedre för skatteuttaget, idärgränsen en
minskad skatteinkomst för den offentliga sektorn begränsar de

kan skolor och högre utbildning.resurser satsaman
Detta exempel besvärlig målkonflikt deniär sagt ettsom en

ekonomiska politiken.
EkonomikommissionensEtt förslag lyder:av

Sänk kostnadsnivån utbildningsväsendeti77. bland annat genom
till tidigareåtergå lägre lärartäthet.att en

Förslaget anmärkningsvärt. därsituationIär mångaen attanser
besparingarna har för långt skolornagått i och bör tilldelaatt man
utbildningsväsendet kraftigt ökade föreslår lan-någraresurser av
dets ledande nationalekonomer ställeti bör sänka kost-att man
nadsnivån utbildningsväsendet,i bland tillåtergåannat attgenom

tidigare lärartäthet.en
förslagNästa docksig föregående:aning detreserverar moten

skolanOm tillföras78. måste bör dessa första handimer resurser,
från barnomsorgen eller barnbidraget, vilket innebär för-tas en

skjutning tiden stödeti till barn.av
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de har itilldelasbarn skatydlig: inteInnebörden änär resursermer
eller ock-mindrehaförslagdeska idag. Antingen 77 resurser,som

annorlundadockoförändradehaförslagdeska iså 78 resurser,som
skaålder,skolbarn visstill iÖkadefördelade. Ger enresurserman

ålder.från barn idras undanlika annanstora resurser
landetsuteblivna satsningar iellernedskärningarmycketHur

inneburitförslag harLindbeckkommissionensdessaskolor som
detomöjligtLikaspekulera kring.bara90-talet kanunder ärman

formsikt kostar Sverige idettakvantifiera myckethur avatt
försvagad konkurrens-ochhumankapitalackumulationlägre enav

andraisvenska ekonomermeriteradekraft. Men sam-somatt -
rollhumankapitaletsbetonamanhang gjort insats attgenomen -

utbildningsväsendet,tillminskarådetpolitikerna att resursernager
anmärkningsvärt.är sagtsom

offentligför ocholikaBakom emot storargument engruppers
svenskför "stärkasjälvfallet enbart motivdöljer intesektor sig att

vilkaoch fråganmaktkampdöljs ocksåekonomi. Däri grupperen
respektive missgynnasindivider sigoch enavgynnasansersom

argumenteringOlikaoffentlig sektor.liteneller attgruppersstor
därmed kommaochekonomilandetsskullederas linjejust gynna

denbekräftar dementerartillgodoalla medborgare än sa-snarare
ken.

inställningendominerandedenfanns tid dåDet attvar enen
antagligendominerardagekonomin.sektoroffentlig Istor gynnar

och opi-bland ekonomerståndpunkten, åtminstoneden motsatta
för bäggestödvetenskapligtfinnadocknionsbildare. Det går att

tillfälletföruppfattningoch vilkenståndpunkterna, ansessom
ochvärldsbildrådandemedgradhar högvälgrundad i göraattmest

framkom-forskningsresultatmed vilkabaramaktbalans, inte som
mer.

välfärdgenerelloch såoffentlig sektorSkulle varastor enen
framhåller, dådagekonomer iför ekonomin mångaskadligt som

oftasektoroffentligmed såvarför länderförklaraåterstår storatt
obefintligmedvarför länderochrika ländernaåterfinns bland de

vändafattiga länder.världens Attåterfinns blandoffentlig sektor
offentlighahävdaoch måste storatt enresonemanget, man
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försektor bli rikt land, dock heller hypotesinteäratt ett en som
verifiera.går att

framlidne ekonomiprofessornamerikanske Robert Eis-Den nu
kommenterade frågan fick tillfälleintressant jagsätt närettner

samtala med honom under hans Sverigebesök för några åratt se-
dan. Han sa:

frågan offentligaden sektorns storlek ochDen svåra om var-
för och offentligt ägande haprivat villgår jaggränserna ett prag-

förhållningssättmatiskt till, dogmatiskt.inte ett

inställning Robert har de decenniernaEisners varitEn senastesom
bland ekonomer, fallovanlig svenska tycks hai priorimånga âsom

bestämt för den offentliga sektorn generellt för ochsig äratt stor
ineffektiv och dess verksamheter skulle skötasgenomgåendeatt
bättre ekonom Världeni privat regi. Sanningen ingen iär attsnarare
med säkerhet kan hur för samhälletden optimala mixensäga av

offentligtochprivat ut.ser
offentligaekonom storleken den sektornAtt säga attsom

allt döma skadar svensk ekonomi alltsåav påståen-äratt ettmer
de och värdering empiriskt belagt konstaterande.än etten

Grassmanaffären2.2

Nationalekonomen hade tankarSven Grassman många1940-92
kring detta medborgarnas vanmakt inför ekonomers och poli-om
tikers forskning, författarskap och opini-Grassmansargument.
onsbildning har viktig inspirationskälla för åtskilligautgjort en

ochekonomer samhällsdebattörer, däribland undertecknad, vilket
framgår innehållet denna skrift.iav

boken Makten tankar Ordfront, skrev han:våraI 1983över

främjarotäcka begreppsvärld etableratsDet är näratt en ny ensom
samhällssyn blir alla språkets fångar. blir alltviss Precisionenså

mindre, allt underförstås. Politiska förändringar framstårmer som
förändringar framstårekonomiskt nödvändiga, andra omöjligasom

och orealistiska. Krismedvetandä blir positivt vittnarnågot som
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ekonomiska språketsrealism hos dem detjustäven somom -
skevhet riktadär mot.

Årstiderna,plundrade folkhemmet gickboken Det 1985, Grass-I
menade begreppsförvirringen och bris-Vidare ochett steg attman

hotar hela detkritisk debatt den ekonomiska politikenten om
demokratiska systemet:

folk alla båt, militären skalänge sitter iSå tror att attsamma
sköta krigen och ekonomerna ska bestämma sysselsättning ochatt

fortsätta.reallöner, länge kommer avdemokratiseringenså att

modernkorn bli slags kättareSven Grassman att ett attgenom
kraftfullt och vederhäftigt ifrågasätta den bilden svenskgängse av

ochekonomi. grundade popularitet blandsin sinHan gräsrötterna
ochimpopularitet hos makthavarna avslöja regeringatt attgenom

riksbank under hade vilseledande bokföring bytes-70-talet aven
dåbalans och utlandsskuld nationalräkenskaperna.i Grassman,

vicechef för internationell eko-till Lindbeck InstitutetAssar
striden och riksbank, tvingadesnomi, regering1980 mot somvann

siffror officiellarevidera kraftigt. Riksbankens statistiksina I var
underskottet bytesbalansen fyra verk-ii gånger sånära stort som

frånligheten. redovisade underskottet tillDet 1971 1978 38,1var
faktiska fram samarbete medmiljarder, det iGrassman togsom-

hanterbara miljarder. ekonomiska politikenSCB Den9,8var mer-
och hade statistik vilkendebatten grundati Sverige sig i vårten
underskott bytesbalansen framstod långt omvärl-i större änsom
dens. Efter revideringarna utifrån forskning Sveri-Grassmans var

typiskt för oljeimporterandeunderskott stället ganskai ettges
land, med karakteristisk djupdykning samband med oljekrisernai

ochOPEC OPECI II.
förhöll före-Likadant det med landets utlandsställning ochsig

driftsöverskott. den officiella statistikenOckså därtagens var en
svartmålning verkligheten.grov av

talades valrörelsen bland den då blivandeiDet 1976, annat av
utlands-ekonomiministern Bohman, "SverigesGösta storaom

skuld". Fakta talade språk. Visserligen hade landetett annat en
offentlig, finansiell ochsamlad utlandsskuld miljarder60,7
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föricke-finansiell den stod huvuddelen,sektor, senare menvarav
och därmedhade samtidigt fordran miljarder,64,3 net-enen

debatten utlandsskuldtofordran miljarder. in-När vår3,6 om
hade således utlandsskuld alls,leddes 70-talet ingenSverige

netto.
företagens driftsöverskott bruttovinstdet gäller minusNär

kapitalförslitning officiella nationalräkenskapervisadeså våra ett
för tidöverskott miljarderblygsamt åren20,2 1975-78, somen

Efterlågkonjunktur.präglades kostnadskris och internationellav
officielltblivit vedertagen statistikberäkningarSven Grassmansatt

driftsöverskottet till miljarder. verkligareviderades Det64,3upp
således drygtdriftsöverskottet under denna mörka period 300var

redovisade och ekonomkå-högre det regeringenänprocent av av
diskuterade.ren

bytesbalans utlandsstállning företagensochSverigesFigur 2.6. samt
nationalräkenskapernaföre och efter revideringdriftsöverskott av

miljarder löpandekronor, priser

ISverigesnoiiondirökenskoperföre och efter revidering

i IFöre Efterrevideringrevidering

70,0
60.0 "
50.0
40,0
30.0 "
20.0
10,0
0,0

40.0
-20,0
-30,0
410.0
-50,0
-60,0
-70,0 Il Uiidndssiöiining1976 Drifisöverskoii75-78Byiesbolons71-78

Sven Grassman. Torsten Sverenius 1999.SCB, Sveriges Fiiksbank, Diagram:Källa:
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stridbare forskaren tvingade de styrandeDen plocka ned ännuatt
frånmosaikbit den bilden visa ha-Sverigegängse att atten genom

de förlorat lika exportandelar under det blomstrandemånga 60-
talet det krisdrabbade 70-talet. kan öka samtidigtExportensom

exportandelar minskarvåra budskap.något, Grassmanssom var
drog parallellen befolkning kan öka kontinuerligtHan Sverigesatt

andel världspopulationen fortlöpande minskar.vårtrots att av
Även siffrorna förloradede exportandelarna fick såledesöver

ändras. den reviderade nationalbudget presenteradesI i majsom
använde siffror, visade andelsförlustGrassmans1981 man som en

mellan och deinte ha-6,5 1975 1980, 14,5procent procent som
de långtidsutredningari och debatter.nämnts

visade dessutom svenskarnasGrassman totala konsumtionatt
offentligoch bara hade hälftenprivat ökat mycketså i jäm-som

förbara länder under 70-talet. alltså rakaDetta tillmotsatsenvar
det tal svensk "överkonsumtion hördes debatten.iom som

Nils Lundgren, chefsekonom Nordbanken, kom-Merita

menterar:

Även han väldigt kraftigti han hadejagså Irätt.tog tror attom-
Riksbanken och Finansdepartementet de det illaså ansåg att var

det med ekonomi,Sveriges de tyckte de behöv-sånog som attvar
de alla kunde fram för motiveraargument attsom stra-man en

ekonomisk politik. detOch liksom standard ochår årmare utvar
in.

började med studieGrassman handelskrediternagöraatt en av-
tillsammans med Metelius, offentlig utredning.Bengt Deen var
färdiga omkring Sedan hankom det här och då1970. spåren,

också han harjag anklagelser, underi sina 70-taletsrätttror att att
lopp ville varken Riksbanken eller Finansdepartementetså detatt
skulle komma data pekade här med by-"Detatten massa som
tesbalansunderskott, det kan glömmal". det delvisFör var

då, skulle haSverige inte bytesbalansunderskott. Harattnormen
det då låna utomlands, och det förstår alla puritansktmåste
uppfostrade svenskar; feldet kan de svälja åtstramningar.såäratt

därför han patrull, de tyckte länge hanSå hadeintesåstötte att
absolut bevisat och alla avseenden, dei medintesåvattentätt gav

kändesig. han fick stöd, ochinte han kanske fickHan inteatt an-
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förslag ytterligare undersökning och sådant där. Grassmanfej-en
den fick och det erkändesSven Grassman. Han rätt,vanns av
också sedan.

efter det ställde han då ville hanMen sig i situation,en annan-
allmänt ha politik. Sedan började han hävdaexpansiv atten mera
varenda eller riktigt gick långtnågonting inteannaten som sa
också svekfull och halvt köpt, och det har ald-jagnågot sättvar

begripit detta kom.rig varur

forskningTrots blev dråpslag för officielladenGrassmansatt ett
bilden svensk fortsatteekonomi, ekonomer, politiker och jour-av
nalister beskriva verkligheten löneexplosion ochi termer attav
överkonsumtion hade lett till katastrof för företagen ochen en
försvagning bytesbalansen och därmed försämring lan-av en av
dets utlandsställning.

bild visserligen hade underskott by-Grassmans iatt ettvar
tesbalansen, och visserligen hade för företagen besvärligatt en
kostnadskris och strukturkris, detta problem allaattmen somvar
industriländer brottades förutommed, svenska politiker hadeatt
förvärrat kostnadskrisen öka arbetsgivaravgifterna mitt iattgenom

djup lågkonjunktur.en
bild Nils LundgrenDen Sven Grassman ansågattsom ger,

svekfulltkollegor och halvt köpt korrekt.sinamånga ärav agera
oerhört besviken den tystnad breddeGrassman sigöver utvar som

efter hans avslöjanden, och kolleger eller velatså vågatöppetatt
honom kampen. besvikelse antydde han ofta kor-i sinIstötta en

bakom denna tystnad. Helt klart finns det inslagruption allvar-av
korruption detta skeende, lika klart ekono-i mångaär attmen

helt enkelt gjorde analys deGrassman,än trots attmer en annan
honom det gäller hans statistiska data, och dettarätt när attgav

självfallet behöver betyda "köpt" ellerinte äratt man
"korrumperad".

chefsekonom Edin berättar händelseLO:s iP-O om en sam-
band med Grassmanaffären:

skattegrupp. Riksbankens jubileumsfond hadei-Jag satt en en
skattegrupp skulle till det blev lite skatteforskning i Sve-attsom se
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frånansökanoch då hade det kommit Sven Grassmanrige, en
den samladedet där bytesbalansunderskottetstudera somattom

officiella bilden stämdehade den inte.världen Menmånen,mot
till.fel med sådan ansökanbara kommadet Menatt envar grupp

fårguds skull till detordföranden, Svenjag För attatt sesa -
och dessutom hanför hållerhär, han gripas noja, äratt av

kanskeskitduktig det här med bytesbalansen" inteHan var
kunde handet här problemetvärldens duktigaste ekonom men

honomfickoch han i Sverigeinnan "Få110 råttprocentutan -
hanbytesbalansstatistik, då kommervärldenssig igräva utatt ner

medför sysselsätt honompraktiskt bra resultat alla,med någotoss
får dettaforskningsbidraget, till hanhonomviktigt Så attsege

frågade honomungefär. halvår jagvälDetta Ett1982, senarevar-
hur helvetefick detgick. han, han inte. ihur det Nej", Mensa

fick fram endafrågadekunde det "Nej, jag intejag.så ett po-
vilka skickade du"sakkunnigutlåtande", han. tillsitivt "Mensa

fan hanfrågade hur kun-han berättade vilkafrågade jagjag. såNär
du väl dedet till dem; nej jag.de skicka vissteDet sägeratt sa

då. Alla hanförsta skickade till, handet deinte jagMen savar
därför fick han bidraget.till avstod från inteskickade sig,yttraatt

hade skickat till Villyberättade han också Bergström,Sven att som
och frågadedetta gick till Villyavstod. hörde jagockså jagNär

det"varför skrev du underhelsike intei"Men
stridenlyckats hålla undan den därdu förstår, har migjagIo, men

antaloch du själv har tagitmellan och jagAssar Grassman, vet, ett
skulle skrivaoch det positivtstrider med jagsåAssar, är ett ut-att

ochdå råkar luventalande jag i igen,AssarSven Grassmanom
Åkylan andrafått och då åker si-har jag i igen.det jag utnog av,

kommeruttalande dåskriver Sven Grass-dan: jag negativtettom
genomkorrumperadz"kallaroch migman

skrivaalla hade kunnat positivtblev alltså såDet ut-ettatt som-
fiender tilldet baralåtande, de avstod. Till slut givna Grassmanvar
Ändå detUndrafick det. grips noja äratt en sys-avmansom

till det blirkan orsakentematik så,i Jag settattsystemet. mense
ock-konspiration.sida detfrån AttmåsteSvens så utse som en

sakutlåtande och lätjubileumsfond skickadeRiksbankens givnaså
konspira-kanmotståndare till sig,Grassman utyttra se som en
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faktum för försöktdet hadetion, inte så,är attmen var man
fram utlåtande från andra, de kunde skriva ville inte,även men som
helt enkelt. olika kan världen från olikaSå ögon.utse

kampen nationalräkenskaperna,Sven Grassman sagtvann som om
förlorade slag den akademiska världen.i sin position imen samma

orsak till det kan med och indi-han analysersinaEn rönattvara
rekt käppar hjulet för de ekonomer byggt forskningi sinsatte som

felaktiga,och den revideradeGrassman sta-resonemang av nu
kan kanske hantistiken. orsak med analyssinEn attannan vara

trampade mäktiga samhällsintressen börtårna. Man veta att
detta utspelade den ideologiska brott-sig mitt i intensivamest
ningskampen vilken exportindustrin, arbetsgivarsidan och ban-i
kerna offensiven och fack-den radikaliseradevänsternmotvar

Årföreningsrörelsen. förstafick den borgerliga1976 man rege-
och därmed chans lösgöraringen sinår, såg så44 sägaatt att

fackets och socialdemokratins mosaikbitarSverige Deur grepp.
hade ensidig svensk löneexplosion och överkon-visatsom en

passade förmöjligen alldeles bra dessa världs-sumtion in i parters
bild för skulle vilja byta dem. förstördeGrassmans rönatt utman
viktiga inslag den bilden, vilket gjorde honom tilli irritations-ett

revideringarnatill nationalräkenskaperna hanFrammoment. av var
landets uppburna forskare, och de ledandemesten av som en av

betalningsbalansfrågor aktat också interna-experterna ett namn
tionellt. för internationell ekonomi vid StockholmsInstitutet uni-

hade delvis med hjälpversitet sin inter-nått Grassmansstatus av
nationella kontaktnät. detta åkte han kylan.Trots iutnu

chefsekonom kommenterar de dramatiskaHerinSAFzs Jan
händelserna:

förjobbade faktiskt internationell ekonomi, ochInstitutet-Jag
då chef och vicechef. Och de gick väl-Assar Grassmanvar var
digt bra ihop, sedan ändrades det, och gjordeGrassmanmen en
väldig politikerna lyckades måla härdet med under-insats när upp
skotten fruktansvärd fara. hade nyanserad bild, ochHansom en en

framgång.där han respekt och det betyderMenvann en enorm
allt han sedan driver detinte stigerDuär rätt.att vet,som en
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huvudet då har allt. Sedan någranär rätttror att attman man om sa
det ochinte då uppstod clash."så är en

kom till strid mellan hans chefochDet Sven Grassmanöppen
Lindbeck, hävdade forskning blivitAssar Grassmansattsom nu

för dyr för Lindbeck krävde skulle sökainstitutet. Grassmanatt
fonder,medel och erbjöd hjälpaprivata till med detta,sigur men

forskningsmedelvägrade från exportindustrin,Grassman ta emot
världsbild han ifrågasatt han ville erhållasina rön, stat-vars genom

liga medel för forskning fortsättningen.sin iäven
Bråket mellan Lindbeck och blev känsligt ärende.Grassman ett

klyva förville internationellInstitutet ekonomiGrassman i två
delar, under honom och under Lindbeck, detta motsatteen en men

fickLindbeck, och universitetsledningen medsig sig. Grassman
tvingades lämna vicechef blevsin tjänst institutet, medsom av

kunde eftersitt tid återvända till forskar-tjånsterum sinmen en
kände efter detta trakasserad arbetsplats,tjänst. sigHan sin me-

dan Lindbeck förtrognaoch de med honom anklagade Grassman
för ha slutat forska därföroch han hörde hemmainteatt att

längre. förInstitutet internationell ekonomiIIES småning-sågav
vitbok vilken Lindbeck och motståndare tilli övrigautom en

förklarade oskyldiga till bråket.Grassman sig
forskaslutade hävdas dag frånAtt Grassman i institutet. Detän

dock adekvatinte påstående. Visserligen skrev Grassmanär ett
under 80-talet böcker och debattartiklar vilka han kritiserade deni
ekonomiska politiken, och visserligen han flitig föredrags-var en
hållare landet, denna polemik fördai den politi-runt motom men

ifrånken utgick hans forskning. forskningsresultatsprida sinaAtt
det samhällsdebatten demokratiså imåsteatt nyanserar en ses som

publiceradepositivt. under 80-taletnågot Sven Grassman sina
forskningsresultat också viktiga internationella vetenskapliga tid-i
skrifter, kriterium aktiv forskare. Dessutomärett att man som

han fram till död sysselsatt med forsknings-sin 1992 ett stortvar
projekt de svenska kommunernas ekonomi.om

Robert doktorand nationalekonomi vidSven i univer-Larsson,
Roskilde,sitet i arbetade tid forskningsassistent Svenen som

kommentar till dettaGrassman IIES. Hans är:
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absurt påstående slutade forska. TsonDet Sven Hansär ett att-
Söderström brev till "resultatet din forskningi Svensäger ett att av
sprider hela den ekonomiska forskarvärlden"sig ringar översom -
detta skrev han bara tid blev uppsagdinnan Grassman vi-en som

cechef räcker läsa Ekonomins All-Institutet. Det gångjärnatt
Förlaget, resultatet hans forskning.så1974männa ser man av

följde forskningen förelästesedan och och skrevHan veten-upp
skapliga artiklar.

Grassmanaffären fleraemellertid aspekter.intressant Denär ärur
koncentrat de ideologiska och ekonomisk-politiska spän-ett av

samhället uppstod slutet 60-talet ochningarna i i accentue-som av
rades och 80-talen.70-

också huvudlinjer det gäller tolkningeninrymmerDen två när
kring vad skett med svensk ekonomi sedan den linje1970:som

levt tillgångarhävdar har och den linje villvåraöverattsom som
gällande levt under vårproduktionsförmåga. tolk-Dessagöra att

förbundna med olika paradigm, världsbilder,ningar olika inteär
fakta.bara med olika

Grassmanaffären frågorockså kring sambandetnågrareser
mellan ekonomi och demokrati.vår

första.det kunde och riksbank utelämnaregeringFör Hur så
viktiga storheter beräkningen bytesbalansen, utlandsställning-i av

företagens driftsöverskott och exportandelsförlustervåra atten,
den officiella statistiken flerakom avvika med hundraatt procent
från de verkliga siffrorna

det andra. kommer det alla avvikelser gicksig iFör Hur att
riktning, det vill de utmålade kris-Sverigesäga attsamma mersom

drabbat realiteten de statistiska avvikelserna uteslutandei Omän
berodde tillfälligheter varföroch teknikaliteter, avvek inte sta-
tistiken andra riktningen enda avseendei i något

det tredje. Varför kämpade och RiksbankenregeringenFör emot
tolkning siffror länge, efteroch långt detGrassmans så att man

den statistiken behäftad med fel ställetvisste Iatt egna var grova
fortsatte från felaktigaFälldin deregeringen att presenteraman
siffrorna. Enligt sakkunniga höll fortlöpande Finans-SCB man
departementet och Riksbanken underrättade det den offi-iattom
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för fannsciella statistiken bytesbalansen dold inkomststoren
företags ofullständigt redovisad.svenska tjänsteexport Trotsvar

felak-detta fortsatte ekonomiministern Bohman låta deGösta att
siffrorna förligga till grund politiken och debatten.tiga

förGunilla Thorgren gjorde Pockettidningenintervju Ren
med Bohman.Göstanr 19845

denna Bohman:intervjuI sa

uppgift kvar vid makten längeregeringspartis sitta såEtt är att-
möjligt. uppgift tillkomma mak-oppositionspartisEtt är attsom

fort möjligt. har okunniga vilket harväljare,så Närten som man
förenkla budskap till den mildaSverige, tvingas sitti så såman

grad. föra iblandDetta tvingasgör över-att ett resonemang som
haftskrider Hade kunniga väljare,sanningens gräns. som

fråganvad det skulle aldrig kunna hållavisste om, somvar
gor.

kan kanske tycka uttalande borde ha för-sådant i sigMan att ett
fallet. föranled-anlett medierna. blev Uttalandeti inteSåstormen

flertalet medier.de kommentarinte iens en
Tilläggas bör väl också manipulationer med rikets räkenska-att

"förenklingsvårligen kan karakteriseras bud-sittper som en av
skap.

färde.det kampen och Sveriges natio-För När Grassman vann
nalbokföring reviderades varför gjordes aldrig kalladnågon så-
affär detta Varken riksbank eller massmedier direktregering,av

tid haftbasunerade saken. land världen har moderni iIngetut
bokföring.oegentligheter den här storleken nationensiav

föranle-således brännhet, och borde demokratiiFrågan var en
fram-da mycket uppmärksamhet och debatt under lång tidstoren

för-och tidningsartikel ärendet detTrots iöver. en annan var en
bluffande Varkenblygsam bevakning kring dessa revideringar. i
Aktuellt eller gjordes nyhet de avvikelser-Rapport någon grovaav

nationalräkenskaper. Uppmärksamheten mediernai ivårana
kring kvinnligdetta tillnärmelsevisinte så närstor somvar en po-
litiker köpte choklad för det kontokort hon uppbarnågra år senare
i tjänsten.
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till den felaktiga bokföringende skyldiga inteAtt öns-som var
frågan försvarbart.rabalder kring naturligt, dockkade intenågot är

ställde de skyldi-medierna och den politiska oppositionen inteAtt
anmärkningsvärt.till sak. i sigDettaär ärga svars en annan

felaktiga, bildenhade kablat överdrivnaMedierna denut av en-
artikelseriersidig svensk kris. gjorde längreinteAtt några omman

detärendet kan möjligen ha med göra.att
affärpolitiska ville måhända inteoppositionenDen göra storen

hade häv-landet lika krisdrabbatinteatt nattsvart manvar somav
fall kunna framståskulle den borgerliga idat. regeringensåI

dager.positivmer
ekonomer, politiker ochtolkning journa-En är att omannan

hade affär ärendet, då skulle detta kommalister gjort attaven
mäktiga partsintressen.irritera

demo-hänsyn hör hemmadock den iFrågan är typen av enom
krati.

politikerdet femte. kan det komma ekonomer,sigFör Hur att
revideringenoch journalister dag natio-iän som om avresonerar

genomfördes intervjuade70-talet aldrignalräkenskaperna De
medger visserligen hadeekonomerna Grassman rätt gentemotatt

beträffande räkenskaperna,och riksbankregering men menar sam-
hade allvarligt underskott bytesbalansen,tidigt iSverigeatt ett

Riks-underskottet mindre oroväckande inivån äntrots att var
bankens statistik.

riksbankschefer,nuvarandeVilly vicevåraBergström, re-en av
detta synsätt:presenterar

illalyckades likaVad visa intenivånGrassman att utanvarvar-
riktning, detlåg högre kurvan gick alltden itrots sammaupp, men

ändradefördröjning eländet kom. hanbara innan Sånågot årsvar
fundamentalt, det överdriven nivåinte något än attmer var en

han upplevdeSedan hur han blev, sigdet. jag intevet men som
fickstorlek hanförföljd där med bytesbalansensvis. Detnågot

aldrig hört honomsedan har ijag någonsin någoträtt men
konjunkturläge tala behovet eller åt.stramaattom sanera

liknande tolkning be-Calmfors, professor IIES,Lars gör en
träffande Grassmans rön:
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tyckte han hade och det tyckte alla eko--Jag irätt, sättatt stort
fanns problem med bytesbalansstatistikenDet under slutetnomer.

70-talet, och där drog Riksbanken och andra fötterna efter sig,av
för det där lite samtidigtpinsamt jagså Mensäga.attvar menar

fannsdet restriktion gjorde det lättinte såatt attnog en som var
finanspolitik efterfrågan, därförexpansiv späatt attgenom en

det hade bytesbalansunderskott och budgetunderskott,störregett
för det också problem, och det skälet så måste gö-ettvar av man

kostnadsanpassning då. har då haft budgetunder-Senarera en man
skottet restriktion, vid den tidpunkten uppfat-störresom en men
tades bytesbalansunderskottet värderestriktion. Och detsom en

väl skuldsättningeninte lika lite det sedani sig nivånvar som- -
har med statsbudgeten eller statsfinanserna. harvarit i Det inte va-

skuldenrit skuldsättningen förändrades,nivån sågutan att man
kundeinte utvecklingen, änatt stopp attman snarare man

hade hamnat ohållbar, det detnivå inte. Baraen som var var
gjorde skulle förrinte eller hamnanågot såatt om man man senare

där.

Dåvarande riksbankschefen Wohlin kommenterar:Lars

hade mycket heta debatter med utifrån detJag Grassman pers--
pektivet han hävdade det underskottinte bytes-inågotatt att var
balansen. hävdade det underskott bytesbalansen,Jag i såatt ettvar
eftersom bytesbalansen då ganska fördominerande målettvar po-
litiken, bytesbalansstatistiken väldigt viktig. häv-så Grassmanvar
dade hade nettotillgång utlandet, och argumenteradei jagatt en
för det flödena det viktiga, nettotillgångarna.inteatt var som var

till exempel sparande hushållenHar minus 5ett procent, att
med kan fortfarandeminus de ha nettotill-så5 procent,sparar

gångar.

riktningen det viktiga, menade duDet var som var

sedan det tjafs olika tolka statistiken.-Ja, sätt attvar en massa om

Och tjafsdetta statistikeni det alltså Sven Grassmanom var som
hade och Wohlin och Riksbanken hade fel.Larsrätt som
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Calmfors, Wohlin och de flestaVad Villy Bergström, Lars Lars
sammanhanget huvudorsa-andra ekonomer sällan i ärnämner att

bytesbalansen 1970-talet olje-ken till underskottet i var
ochprischockerna OPEC 1979/80. ManOPEC I 1973/74 II

till underskottetdag huvudorsakentalar i över-än voresom om
strukturfel exempelviskonsumtion, kostnadskris eller som att

för full syssel-för industrisektor vidskulle ha litenSverige atten
utrikesaffärerna. Faktum emel-balanskunna isättning uppnå år

medlertid bytesbalansunderskottSveriges överensstäm-storatt
tid.följde oljeberoende länders dito under dennaandramelse små,

Ungefär och riksbank reviderade natio-samtidigt regeringsom
inföll den andra oljeprischocken,nalräkenskaperna OPEC II. By-

följd höjda oljepri-försämradestesbalansen gångän en som en av
medier-blev samtalsämnetoch "den ekonomiska krisen iåterser,

för heladock huvudsakdenna kris iAtt väst-var gemensamna.
dettillräcklig grad.världen diskuterades iinte Nu återvar

löneinflation offentlig utgiftsexplosionöverkonsumtiom och
statsbudget och bytesbalans.hade lett till underskottet isom

fram till da-bild svensk ekonomi har levt vidare våraDenna av
informationskampanj fördes alladenintensivSå attsomvargar.

målahar hamnat skuggan.försök bilden i Genom attatt nyansera
slagfält vilket70-talets kostnadskrisbilden ettsomupp av

också diskussionsvensk industri lämnades slipperi ruiner man en
småföretagare tillkraftiga omfördelning från löntagare ochdenom

exportföretagen decennier.de i någonpågått två Nårstora som
klyfta skapatsoch samhälle hotas denpekar ekonomiatt somav

företag kan fortfarande strids-olika ochmellan regionergrupper,
kostnadskrisen"Remember the Alamo ihåghöras: Komropet -

fick och socialdemo-exportindustrin borgerligDetta trots att
fem de-löneökningar medkratisk hjälp tillbaka dessa råge:att ta

valveringar sammanlagt 1976-82.45 procent
Aftonbla-ekonomen ochförhållande kommenterasDetta av

detkrönikören Carl Hamilton:

det här jättetråkigaledarsidorna dagTill och med i tvingas inär ta-
kronförsvaret demed det misslyckade inte"Detså säger att var

fel historiker kan barafel, det fackets Envårt 1975-76" gap-var
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skratta sådan förklaring. de heltjag upprikti-Men ärtror atten
det de det.såärga, ser

dyker längre dokumentSven Grassmans inte be-irön upp som
handlar svensk ekonomi, detta undantaget, han tidigtsåtrots att
varnade för den blevsituation verklighet under 90-talet, medsom
massarbetslöshet och tudelning samhället, och hantrots attav re-

föreslogdan flytande växelkurs, denna växelkurs-innanår1972 20
blev verklighet.regim

kan bland ha med detDetta utbredda ointressegöraannat att
för alternativa präglats de förflutna decen-Sverigesynsätt som av
nierna.

Staffan Linder, professor Handelshögskolan,Burenstam m
kan tjäna exempel detta ointresse. Apropå Sven Grassmanssom

hade följandehanrön säga:att
faktiskt orkade aldrig läsa det där,-Jag måste jagsäga att utan

nöjdejag mig med Lindbeck och andra,Assar jag ansågatt som
kompetenta, det där bara påfund.något ansåg attmer ettvar

Påfund eller forskning tvingade fall framalla denGrassmans i
kraftigaste revidering lands nationalräkenskaper gjorts iettav som

modernt industriland. Veterligen har inga LindersBurenstamett av
forskningsresultat framgång.liknandenågonrönt

finns de hävdar dagDet Sverige har hämtati inteännuattsom
från kostnadskrisen,sig underskotten och den ekonomiska politik

fördes 70-talet. ekonomer och debattörerMånga isom menar
dag från"lärdom" 70-talet finanspolitikexpansiväratt att mot-en
verkar syfte.sitt

märklig slutsats med tankeDetta sedanSverigeär atten
hela förtperioden, har ekonomisk1970, översett stramareen po-

litik alla konkurrentländer. rimligare slutsats förså Enän gott som
del borde därför finanspolitik tenderarvår stramatt att mot-vara

verka syfte. devalverar försitt Om regeringar myck-gångerett par
för motverka kostnadskris och därtill höjer ochet att en moms

andra indirekta skatter inflationen och löntagarnasstigerså att re-
allöner urholkas under decennier, då kanske bör blitvå inteman
förvånad löntagarna försöker förlorad Sådanaåterta terräng.om
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gällandesällan justförväntningar diskuterasrationella annat än
syftehuvudsakligenanvänds idevalveringarna, teorin motsatt -

ekonomiskföra expansivaldrig lönarför det sigvisa att enatt att
för-ställeromedelbart sinaaktörer ineftersom ekonominspolitik

detta.väntningar
förtänkasskulle kunnaaktörerekonominsAtt enreagera

det bevisligenfårsådant existerahård inte trotsåtstmmning att-
antagandenekonomiskaland därupprepadehar hänt igånger ett

det villriktningen,giltighetfår lov ibaraoch hypoteser ägaatt ena
med rådandelinjesamband ligger ide kan visanärsäga som

paradigm.rådandestyrkeförhållanden och
frånkan draflera lärdomar Grassman-Detta är manen av

affären.
finanspoli-tillfällen hurvidvisade någraSven Grassman stram

inflationendrakom vårafrämst momshöjningar,tik, överatt upp
valutautflöden. bor-samtidigt leda till Denochkonkurrentländers

socialdemokratiskaoch denmomshöjningengerliga 1980 moms-
ocksåvisadeexempel.kan Grassmanhöjningen 1990 att entas som

tillfällenRiksbanken vid dessahade orsakutflödet sin idel attav
utflödet.för motverkamed höja sin styrränta attattvar sena

deriksbankschefernatalar med sådagi någon sägerNär avman
den skakonsumentprisindexeffektmomshöjningarnas manatt

dethöjereftersom detta bara prisnivån åretifrån,bortse som
slipperför braochdet kan sighöjs. iJa, att envaramomsen

bensinskat-har höjtförbara regeringenhöjning reporäntan attav
marknadsaktörerna,indirekt skatt.eller Mennågon somten annan

politi-handlandeförutsägbararationella och i sittoftast änär mer
höjningarfrån sådanabortsettdede harkerna, inte gångna åren av

inflatio-varföranalysenalltid hunnitde harinflationen, inte göra
månadsstatisti-dettakonstaterat ifart, de har baraplötsligt tarnen

skyddaför sinaaffärsmässigtochdärefterochken attreagerat sunt
finansiella placeringar.

marknadsaktörer, iocksåhar löntagarna,Dessutom är settsom
sedan förrareallönderasinflationen harplånbok ätitsin att upp

lö-nominellaoch begär högredettarationelltDeåret. reagerar
inflatio-till höjaockså bidrardärefter,neökningar något attsom

fastanorrnpolitik ochmedpolitikerochsedan ekonomerAttnen.
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Spelregler har velat försöka förhindra löntagarna tillbakaatt ta
förlorad reallön vittnar inte har förståttattom man processens
inneboende mekanik.

förväntningarAtt teorin rationella giltighet har med allägerom
önskvärd tydlighet bevisats i slutsatsSverige. detta lyder:En av
kontraktiv ekonomisk politik fel lägei motverkar syfte,sitt och
tenderar leda till såväl högre inflation, högre nominella löneök-att

ochningar lägre tillväxt.

3 Vad hände Sverigesmed ekonomi

3.1 Den svenska modellen i världen ny
År skrev den amerikanske journalisten1936 ChildsMarquis W. en
bok med Sweden: Tbe Middle Boken handlarWay.namnet om en

skandinavisk monarki där de sociala krafterna föreföllsäregen
harmoniskt balanserade. tid, valetI stormig hållmånga inären
världen stod mellan totalitär planekonomi och brutal mark-en en
nadsekonomi navigerade svenskarna farleden,mitt i räckhållutom
för både Skylla och Charybdis.

Childs lyriska beskrivning välfärdsstat med kung,av en en en
socialistisk framgångsrikaregering och kapitalister Wallen-som
berg gjorde djupt intryck de amerikanska läsarna. Boken fickett

överväldigande mottagande och bränsle den heta debattett gav
hade flammat kring president Roosevelts Deal.New Densom upp

fickgiven hård kritik från högerutstå och de-mångavänster,nya
battörer Roosevelts krisprogramansåg bara förstärkte mark-att
nadsekonomins dåliga sidor.

Kolumnisten John Chamberlain skrev i York Times:New

medelvägSveriges mellan ekonomisk individualism och kollekti-
utformadvism den ökar produktionenså och sänker kostna-är att

der och priser, medan Dealzssocialism fungerarNew i motsatt
riktning. amerikanskaDen given socialise-experiment iär ettnya

förluster,ringen och den tenderar föra kapitalismen ännuav att
längre till monopolbildning, med alla dess hemskheter.vägen

Redan sände presidentår Roosevelt kommission till Eu-samma en
bland för specialstudera den svenska modellen. Sve-annatropa, att

haderige blivit föregångsland.ett
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och TysklandSverige de länder snabbast sig 30-togvar som ur
talsdepressionen. Båda länderna använde statliga för blå-ingrepp att

liv ekonomin. Tysklandi satsade Autobahn framföroch alltsa
våldsam militär valde bekantupprustning, Sverige mjuka-en som en

föddesVisserligen nationalekonomisk världsbild medväg.re en ny
och Stockholmsskolan, och visserligen hade deras idéerKeynes om

aktiv stabiliseringspolitik betydelse redansin 30-talet. Denen
faktornviktigaste bakom hastiga återhämtningSveriges emeller-var

tid offentligainte ochinvesteringar finanspolitikexpansiv denutan
nedskrivning kronan följde övergivandet guldmynt-av som av
foten blev därmed blandDet till rustande1931. exporten, annat ett
Tyskland, kom dra industriproduktionigång och sysselsätt-attsom
ning. statlig inblandningDet den tyska ekonomini iänvar snarare
den svenska drog industriproduktionenigång i Sverige.som

det finanspolitik lyfte efterAtt expansiv dep-Sverigevar som
ressionen 30-talet har uppfattning.seglivad Erikvarit Lund-en
berg, decennieri framståendeSveriges ekonomer, fram-mesten av
höll tidigt valutapolitikens förbetydelse återhämtningen.

har Nils-Eric Sandberg, ledarskribentPå år Dagenssenare
Nyheter, understrukit faktadessa polemiki dem utmålatmot som
30-talet decennium framgångsrik keynesiansk stabilise-ettsom av
ringspolitik. bok Vad gicksin Timbro,I i Sverige 1997snett
skriver Sandberg:

kom relativt lindrigtSverige 30-talets depressionAtt har beskri-ur
framgångvits för den socialdemokratiska politi-storsom en nya

ken, det vill snabb tillämpning idéer.Keynes Dettasäga ären av en
efterhandskonstruktion. lämnade guldmyntfotenSverige i septem-
ber före de flesta länder.andra Följden blev depreciering1931, en

den svenska valutan. Diskontot Riksbankens sänktesräntesatsav
från till fixerades kronan,På våren8 2,5 1933. 1933procent av en

slump, till låg kurs pundet. dettaSummanextremt motren en av
blev kraftig depreciering kronan, och order,uppgången av en av

och sysselsättningvinster exportindustrin.i
huvudförklaringen till snabbare andraDetta Sverige änattvar

länder lyfte depressionen. ekonomiska politikenDen i termerur av
skatter och utgifter betydde mycket. offentligainte utgifternaDe
sjönk andel under 30-talet.något BNP mittentvärtom som av av
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andrakan sammanhangeti intressantDet notera attattvara
gigantiskt lyft för eko-för del korn blivärldskriget USA:s att ett

inneburitförsiktigt politik Dealnomin. expansivaDen Newsom
våldsam stimulanspoli-decenniet tillförvandlades slutetmot enav

försvann motståndInför krigshotet de konservativastik. mot stat-
skapasdärmed kunde nationell enighetochintervention, en

Mecka visadesden fria marknadsekonominskring politiken. Mitt i
inblandning ekonominvilken kolossal tillväxt statlig ienprov

inställda tillföretag medborgareresultera och positivtkan ärom
självläkandetillväxt marknadsekonominsdet. Det somvar en

Cirka miljonerkrafter hade misslyckats med alstra. ci-17att nya
industriproduktionenvila jobb skapades under kriget,i USA steg

medreallönerna tillverkningsindustrinmed i 5096 stegprocent,
färga-arbetslivet, desparandet ökade, kvinnorna kom iutprocent,

världshistorien hade sådan mobili-de fick jobb. Aldrig tidigare i en
ironiskt världs-skådats. blev alltsåsering Det ettnogresurserav

bärkraften blandekonomin och denfick demonstrerakrig isom
keynesianska teorin.

detindustriproduktionenindex visar SverigeEtt över att var
Å and-mellan ochland ökade produktionsin 1929 1937.mestsom

andra län-produktion lika djuptsidan hade iinte vår rasat somra
fick den kraftigaste ökningen.och framåt Tysklandder. Från 1932
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30-talet ökadeslutetvändevärldskonjunkturen igen iuppåtNär av
hadekraftigt.företagens produkterefterfrågan svenskade Nu

fart. Industriproduktionenefterfråganden inhemska tagitockså
högre 1937 1929.50 ännästan procentsom synesvar

till stigandemöjligheterna vinster,Arbetsmarknadens sågparter
de hade vinnaväxande välstånd,ökade löner och såg attattett mer
konfrontation.konflikt ocharbetsfred produktion Såoch än

ochSaltsjöbadsavtalet mellanklassiska LOundertecknades det
samförståndetberömda svenskaoch därmed detSAF 1938, var
bestå ganskasamförstånd skulle komma istadfäst. Ett att ex-som

be-upplösasdet började i sinatillakt decennier, innan1968,tre
ståndsdelar.

beroddeframgångargodamycket "de årensHur ensomav
andraberoddemodell och hur mycketspecifik svensk som

industrilän-Klart allaständig källa till debatt.faktorer ärär atten
socialdemokra-och 60-talen,fick hög tillväxt underder 1950-en

styrda.borgerligttiskt som
fördelningspo-välfärdsstaten brukar tillmätaAnhängare vårav

delarbetsmarknadspolitikfinans- och Sve-ochlitik vår stor aven
marknadse-medan anhängareekonomiska framgångar,riges enav

växelkurspoli-ochpenningpolitik,brukar tillmätakonomi export
för-ochdevalveringarnamed exempelvistik, 1949,1931 störreett

klaringsvärde.
gjordeförstgodatolkning "de Sverigecynisk åren"En är attav

för där-rustade krig,omvärldenvinster närexporteraattstora
länderefter gjorde vinster närännu större att exportera samma

medfred stod där sinkrig Sverigebyggas iskulle igen. I somupp
behöv-vadsamhällsmodell, redovälbalanserade att exportera som

maskiner.fråga stål ochdes i järn,om
hel-bestickande, inteTolkningen någotmå sättärmenvara

täckande.

kreditervälstånd med statligabyggdesSveriges

ekonomiskagrunden till1800-talet hade SverigesRedan stor-
näringsfrihet ochbäddade förlagarhetstid lagts, dels somgenom

omfattandetillanvändeskapitalimportfrihandel, dels somgenom
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blandinvesteringar, i järnvägar. komparativ fördelEnannat annan
hade skaffat förstSverige kyrkans husförhörsig och sedangenom
med folkskolestadga, medfördeårs alla1842 såatt gottsom som
svenska barn fick lära läsa ochsig skriva.

sekelskiftet hade kombinationenRunt begåvade uppfinnareav
och drivna lett till skapandet framgångs-antalentreprenörer ettav
rika storföretag, storföretag dag föri stårännusamma storsom en
del den svenska Alfa LavalASEA, Ericsson, ochSKF,exporten.av
Atlas dem.Copco någraär av

Grunden för ekonomiskaSveriges storhetstid alltså i vä-var
sentliga avseenden lagd specifikinnan svensk modell hadenågon
utkristalliserats, socialdemokraternainnan erövrade regerings-
makten och världskrigeninnan exportindustri.vårgynnat

Dock bör tilläggas spelade mycket aktiv roll vidatt staten en
industrialiseringen oftaSverige. statlig inblandningDet sägs attav

skadlig för ekonomin. oftaLika hörs påståendet kan"vi inteär
bygga välfärd lånade Båda dessavår påståenden vittnarpengar.

dåliga kunskaper ekonomiskai historia. Hade friherren,vårom
förkämpen för frihandel och sedermera finansministern Johan Au-

Gripenstedt sådanai banor då hade1813-1874gust resonerat
byggandet och därmedjärnvägen i hela industrialise-Sverigeav -

fåttringen skjutas framtiden.-
detta berättar historikernOm och den statlige långtidsutreda-

Wetterberg, dels bokenGunnar i aldrigHistorien sigren upprepar
dels bidragSNS, i sitt till Ingenjörsvetenskapsakademiens1993,

bok Makten framtiden skriver Wetterberg:IVA, 1994. Däröver

lade framregeringenNär proposition statsjärnvägar1856 en om
beräknade Nils Ericson, hade chef förtillutnämnts statenssom
järnvägsbyggnader, hela projektet skulle miljoner103att
riksdaler. motsvarade då fyraDetta de årligagångernästan statsut-
gifterna...

skulle råd med sådanHur jättesatsning debattenIman en
det menade det riskfyllt byggamånga änvar attsom attvore mer

hade till, överskott beskattningeni och intäkter frånman pengar
järnvägen, denna efter hand kom Taktenigång. inkomstök-inär

skulleningen bestämma hur snabbt planerna förverkligades. Att
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fingeäventyrlighet,till hela intelåna statenen somsumman vore
för Gripenstedt menade del.ellersigutsätta staten, nog en-

blomster-denna fråga renderade talet beteckningenSvaret
långtidsutredaremålning. Gripenstedts kan röraresonemang en

väntande rikedomar, tidningar-till talar Sverigestårar. Han närom
landet.bekymrar allt silversig Hanströmmaröver utsom urna

försöker ledamöterna med historisk statistik skattein-lugna över
för kris.täkternas ökning sig årsmånganär nästaoroar

blindSensmoralen lika klok då den sigstirrarär som nu: som
för med avgörandekonjunkturen, den länge investe-väntar ensom

kostnaden för uteblivna intäkterhan också räkna medring, måste
denDärför statsupplåning denunder de försuttna gångenåren. var

värdefull tid skulle spillas.enda rimliga intevägen, om

demWetterberg det GripenstedtciterarSå Gunnar gavsvar som
förbehövdeden upplåningoroade sig göraöver statenstorasom

byggande:järnvägens

afseende tids besparing,denna metod, blott iVinsten utanav
såvidaäfven fråga resultaterna, alldeles påtaglig,dei positiva ärom

trygghetanvändes, och kan medden klokt störstasäga, attman
bli-och anstalter, vilka tiderdelen de ofantliga arbeten senareav

efterkommandehvaraf såvälutförda, och njutavit vårasom
med tillhjelpfrukterna, skulle hafva kommit till stånd,aldrig utan

kraft, förlänar.den underbara kreditensom

ochförebådar Gripenstedt sentida ekonomer KeynesHär som
finansministernoch den socialdemokratiske ErnstGrassman,

Wigforss 1881-1977.
med lånade och statligvälfärd byggdesAlltså: Sveriges pengar

detinblandning ekonomin. kani Det värt näratt notera pre-vara -
för kontantGripenstedts tid pläderasJohancis Augustsom -

statsskulden.ochbetalning amortering av
förbetydelse industrialiseringenforskat krediternasEn som om

vidSchön, professor ekonomisk historiaiSverige Lennartärav
Lunds universitet.

Långtidsutredning skriverbilaga till 94års LUI 3 1994nr
han:
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finns föreställning efterfråganutländsk och in-Det atten om
hemskt sparande svensk industrialisering.präglade Det är myt.en

svenska omvandlingen från jordbrukssamhälle till industri-Den
frånsamhälle synnerligen beroende kapital utlandet. Samti-var av

digt spelade inhemsk efterfrågan förloppet.viktig roll ien

Vad Schön med detta förutomockså SverigeLennart säger är att
arbeta rikt dessutom lånade och konsumerade rikt.sig sig Detatt
alltså uppoff-kombinationen besparingar, späkande ochintevar

byggde landet, förledasringar kannågot trosom man om man
lyssnar till dagens svenska debatt. Schön fortsätter:

hade kunnat låna hade alternativ funnitsinteOm två attman- -
minska eller minska konsumtionen förinvesteringarna ökaatt att

förinhemskt sparande. kapital hadeinvesteringarna minskats,Om
fåttdessa begränsas till det kort sikt hade kunnat avkast-man

Industriell framför infrastrukturelloch allt utveckling ha-ning på.
de blivit långsammare. framförökat inhemskt sparande hadeEtt
allt kunnat åstadkommas lönerna hadesänkts. delDå störreom en

fabriksägare,inkomsten till jordägare och köpmän.gått Detta ärav
situationen u-länder med kallade Enklavekonomier.i många så
Omvandlingstrycket hade då sänkts den svenska ekonomin.i Be-
roendet havre, bräder och hade bestått längre ochjärn siktav
hade inkomster och sparande blivit lägre.investeringar,

gick det då med bytesbalansen lånade mycketSverigeHur isånär
slutet 1800-taletav

Schön skriver:Lennart

Kapitalimporten förde med hade underskott bytes-sig Sverige iatt-
balansen under förmodligen världensKring Sverigeår60 1910 var

skuldsatta räknat. Skuldennation capita uppskattas tillmest attper
ha kraftigtöverstigerBNP. Den vår75övermotsvarat procent av
tids skuldsättning ackumulerati underskott bytesbalan-itermer av
sen.

då denna skuldsättning möjlig viktigt skälHur Ett attvar var
aldrig beräknade bytesbalansen verkligt internationellPåman en
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infor-för föga relevantbytesbalansenkapitalmarknad nationerär
mation.

ochmed hög tillväxttakt in-SverigeregionAtt storaenen som
för och växandeföreträdaresamladeinom sigvesteringar storen

dy-del industrialiseringensskuld fullt naturligt. Detär var en av
namik.

första världs-inflation följdedenTill detta bör läggas att som
ackumu-inflatera deltill bort Sverigeskriget hjälpte storatt en av

utlandsskuld.lerade
förhaft betydelse deden offentliga sektornochAtt ävenstaten

centerpartistiskastorföretagenframgångsrika omvittnat. Denär
morfar Sigfrid Ed-riksdagskvinnan Hambraeus,Birgitta vars
Saltsjöbadsavtaletundertecknadeför arbetsgivarsidan 1938,ström

fenomen:följande dettaformulerar vissig om

medtillsammansblandekonomisktbyggdesDet systernettupp
Televerketochoch Ericssonnäringslivet. LODet SAF, staten.var

talafrånsiamesiska tvillingar början. intehelt Förär vat-att om
överfö-betydelse förtenkraftsutbyggnadens ASEA. Generatorer,

be-världsberömd, denuppfinningen blevhela den härring, som
vattenkraftsutbyggnadsatsade irodde också att staten

medkärnkraften sedan,tala ASEANorrland. inteFör att om
hahand. skullestorföretag hand inteoch i VigårAtom. Så stat

inblandad ochhadestorföretag varitstarka intedessa statenom
för barahar alltsåstatliga beställningar. inte inlagt Vi gått attstora

infrastruktursats-har ocksåbeställa gjort storautanvapen,
storföretagen.har byggthär i Sverige,ningar uppsom

upplösningmodellens gradivsasvenskaDen

häm-svenska modellenofta den ibeskrivs "enNumera termer av
solidariska löne-hävdat denharför utvecklingen.sko Många att

alltför skillnader vinstnivåer ileda till ipolitiken korn nä-storaatt
kapitalinvesteringsregler låste ioch inoch skatte-ringslivet, att

framtid. dettahadeverksamhetindustriell inte Omnågonsom
Schön:skriver Lennart
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solidariska lönepolitiken motiveradesDen bland denannat attav-
skulle medverka till effektivare strukturrationaliseringen genom en
snabbare utslagning företag låglönebranscher.inom Samtidigtav
bidrog lönepolitiken till hålla lönekostnaderna inom vinst-att nere
givande företag. Minskade löneskillnader ledde till skillnaderstörre
i vinstnivåer, den tillväxtriktningen förstärktes.varigenom givna
Till detta kom konstruktionen skattesystemet. både fördel-Avav

och tillväxtpolitiskanings- skäl beskattades kapitalinkomsten lågt
länge den stannade företaget,så inom medan skattetyngdpunkten

lades inkomster arbete och inkomster kapital. Konsekven-av av
existerande företag gynnades framför nygrundade före-attsen var

kapitalförsörjningeni och de företageninvesteringartag att som
traditionellt stod för, huvudsakligen byggnader och maskiner,
gynnades framför individuella investeringar utbildning.i

arbetsmarknaden innebar kombinationenPå solidarisk löne-av
politik och inkomstbeskattningprogressiv individens avkast-att
ning investeringar utbildning relativti minskade, medan fö-av sett

och den offentligavinster sektorns skatteintäkterretagets av sam-
investeringar ökade.ma

Citatet visar de svårigheter den svenskanågra modellenav som
kom hamna Mycket det klokvarit politik tidigareiatt ettav som
historiskt skede blev under förutsättningar fullt likainte ratio-nya
nellt. speglar de dilemmanDetta i sin de styrande in-stårtur som
för olika ekonomisk-politiska vägval ska medIntenär göras. nog
alla kortsiktiga målkonflikter. kan detDessutom så åt-attvara en
gärd ekonomins struktur kort sikt kanske missgyn-som gynnar

strukturen lång sikt, förutsättningar dyktnärnar nya upp som
inte möjligavarit prognostisera.att

SchönsFrån Lennart seriösa den svenskagenomgång av mo-
dellens förutsättningar ekonomiski tillsituation, de mångaen ny
schablonartade försöken dödförklara den svenska modellenatt
utifrån icke verifierade hypoteser välfärden blev för be-attsom

Ändåtungande" långt. har analyser Schönsär steget ten-som en
dens kvar bokhyllornasi dunkel och aldrig lämna denatt stanna
akademiska världen. mediedebatten det oftast de svepande,I är
ideologiskt färgade från höger och vänsterargumenten som syns
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och därförhörs, och det ofta sådana fastnar iär argument som
människors medvetande.

påståendet socialdemokraterna svek idealMot sina näratt
under 80-talet med Feldt vid rodret ändrade kurs mark-iman mer

nadsorienterad riktning kan ställa Schöns ord:man

skulle väl betrakta det under hela frånperiodenJag så attmer-
till har svensk ekonomi för underströmså varit1970 1995 utsatt en

strukturell förändring förändradeoch förutsättningar för hurav
ekonomin och samhället förändras, hur tillväxtinriktningarna utser
och hur sammanhangen både nationellt och internationellt för-har
ändrats, och det har då politiken riktningar.tvingat i nya

ekonomihistorikern Schöns tolkning handlar det alltsåI Lennart
nödvändig till förut-anpassning makroekonomiskamer om en nya

ideologisksättningar högerut, deniscensatt soci-än manöveren av
aldemokratiska ledningen.

försök beräkna denVarje svenska modellens på-att nettot av
verkan ekonomin antagligen dömt misslyckas. Uppenbar-är att
ligen har samhällsmodellen inneburit nackdelar nämndaav ovan
slag, lika säkert har "den svenska medelvägen med sittmen sam-
förstånd och utbildning fullsatsning och sysselsättning under
decennier haft rad stärkande effekter ekonomin.en

finnsDet tendens till förenkling debattengörsagtsom en som
kring denna samhällsmodell ensidig. håll dö-När sinaman nu

den svenska finnsmodellen risken kastar bar-såutmer att utman
med badvattnet och de elementgår miste positivanet om som

allt fanns.trots
kritiserar den svenska modellen och hävdarMånga denattsom

bidrog till försvåra modernisering ekonomin tycks haatt en av
faktumdetmissat den svenska modellen egentligen övergavsatt

redan 1970-talet. mycket väl hävda eko-Det Sverigesgår att att
nomiska problem efterstartade först hade avvecklat denatt
svenska modellen, grund höll den kvar för länge.inte attav

återvända till vad kolumnisten John Chamberlain skrevLåt ioss
York TimesNew 1936:
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individualism och kollekti-ekonomiskmedelväg mellanSveriges
kostna-och sänkerutformad den ökar produktionenvism såår att

fungerarsocialismoch medan Dealzs ider priser, New motsatt
socialise-amerikanska given experiment iriktning. Den är ettnya

förluster...ringen av

Chamberlains ironiskabli liktEfter kom Sverige1970 att mer
den svenskalyriska skildringframställning Deal hansNew än avav

frångradvis upplöstes,Efter svenska modellenmedelvägen. denatt
parafrasmedoch framåt, skulleslutet 60-talet så enmanav

be-landkom bliChamberlain kunna hävda Sverige ettatt att som
kostnader ochproduktionen böjdegränsade Denpriser. nyamen

vill, blev ocksåsvenska småningomgiven, så "ettså expe-om man
offentligaförluster" densocialiseringen iriment i så motto attav

arbetslöshetsunderstödkronförsvar, bankstöd ochsektorn genom
förluster eftersektornslyfte betydande del den privataöver aven

spekulationsekonomi.80-talets
frångickhopade vid 90-taletskristecknen ingång såsigNär so-

fulla syssel-denhundraårigacialdemokraterna prioriteringsin av
finansplantillkännagav sågpartiet i årssättning, 1991 att man nu

medöverordnade målet. ochinflationen detkampen Imot som
modellen,definitivt dödförklara den svenskakundedetta menman

decennier.dödskampen hade då ipågått två

förutsättningarkonfrontation ochRadikalisering, nya

börjat upplö-arbetsmarknadens hadeSamförståndet mellan parter
bekräftas såväl60-talet,redan slutet LOi något somsomsas av

och sedermeradåvarandedetta SAF-strategenOmSAF. säger
Timbrochefen Eskilsson:Sture

och den byggerhistorieskrivning detta,har minJag av-
ochmed märkesår,frammarsch under 60-talet 1968vänsterns som

arbetarrörelsen med börjandå radikaliseringen i LOsedan kom av
ochinflytande från deras tidningar inströmningoch med stort en

skapadeden radikaliseringenvänsterjournalister. Det ensomvarav
andan. bytte taktik.förändring förhållande till den tidigare LOi

uppkomförhandla. Saltsjöbadsandan den ivilleTidigare så man
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slags förrisk skulle slutetingripa, 60-taletiatt statenen men av
började stället får vill för-LO i inte i"Omsägaatt att som
handlingen till Och det kom deså regeringen visetgår så
här trygghetslagarna och och sådant där under 70-talet.MBL

TCO-ekonomen Karlsson till del Eskils-instämmerGösta istor
beskrivning, delvis annorlunda bak-versionsons men ger en av

grunden:

Vad händer väl arbetstagarsidan börjar andra värdenär attsom se-
vid sidan börjar ställas andra saker bara löneök-Kraven änom.

till exempel krav medbestämmande och inflytande,ningar, och
det har väl med radikaliseringen, tala de härivågargöraatt att man
termerna.

följd vågade börja krav inflytandeställaSom atten av man-
hur näringslivet skulle fungera kom diskussionen lönta-såöver om

garfonderna, föroch handladei sig använda delattsom om en av
löneutrymmet till försparande, löneandelen låg högtsåg attman
och investeringsandelen låg lågt den tiden. dag ligger löne-I
andelen fastmycket lågt, det det.ingenär pratarsom om

då, 70-talet, började maktproblematiken bli tydligare.Men
vattendelaren det kanOm inte detjag1968 är säga, togmen

ganska efter det, egentligen börjadeinnanmånga år SAF isynas
förstdebatten. med kampen löntagarfonder deDet motvar som

blev tydliga. väl och föri motståndare också,SAF sig MBLvar mot
samhällsdiskussionden fanns då deti svårt attmen som var argu-

för de anställda skulle ha till sininte rätt sägamentera att att om
personliga arbetsplats och påverka den.egen

framinom korn avtalsvägen börjadeinteNär LO så attman man-
använda den politiska fram härinteKommer så gårvägen mer.

den detta val" kunde till arbetsgivaren.vägen är sägaert man-
Och fall lagstiftningi blev det då därför arbetsgivarnamånga att
ville med kraftiga fannsinte motstånd arbetsgi-sig. Detge som
varsidan här strukturella förändringarnade kangöramot att vara

orsakerna till de här lagarna har fått utformningatten av en som
till del har hämmat flexibiliteten.viss Hade i Dan-gått,man som
mark, avtalsvägen kanske hade hittat branschanpass-så man mer
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effekter företagdel deoch sluppit vissanegativaningar somaven
dag.istöter

för-från fackets sidaden här diskussionenjagDessvärre tror att-
det handladealltför utifrån maktperspektiv,des mycket attett rent

sedan skulle delas,form absolut makt och hur dennågon avom
pragmatiska lösningar.förhindrade sannoliktoch det mer

Kjell-Olof bekräftar detfinansministern Feldt isFörre stort
demed tilläggetEskilsson och KarlssonGöstaSture säger, attsom

med reale-förändringarna uppkomideologiska i situation nyaen
betingelser:konomiska

gjorde antalsigiomvittnat mångaDet 1968är att ettattav-
näringslivsamhällskritik och kritikmänniskor kom loss ii aven en

klasskampen,återupptäckteoch samförstånd, och de så sägaatt
ändåarbete och kapital. intemellan jagmotsättningen Men atttror

faktiskt avspeglades politikenfått de konsekvenser idet hade som
sammanfallit den här långa periodendet hade medinte avom

industriell och stigande reallö-hög tillväxt och expansionobruten
från bör-väldigt god ekonomi.och helt enkelt Någon gångenner

industriföretagbörjade plötsligt svenska70-taletjan så storaav
form. hadestrukturomvandlingenskära sig Försttog en annanner,

strukturomvandlingbörjade dendet expansion,varit år så20 av
fackföre-det förfolk faktiskt avskedades, ochinnebar att varsom

blev medlemmarningsrörelsen chock helt plötsligt såatt ar-en
förändringenfick jobbbetslösa. Visserligen de igen, överattmen

väldig aktivitet, till-fanns där. Och det utlöste dåhuvud taget en
utflyttningen företag, det uppstodutredningarsatte enavom

led-internationaliseringen näringslivet sinskepsis i turmot somav
egentligen bestäm-till diskussion makten,de om vem somen om

bestäm-avskaffade jobb, detde, det vem var somsomom vem var
Mexiko.flyttar till Tyskland ellerde att nu man

historieuppfattningenden marxistiskaden tyckermeningen jagI-
tillvarodet händer människors innanberättigad, någonting iär att

uttryck kravockså hur idéer den här idu sigtypen tar po-ser av
tillpolitiska handlingen blev dålitisk handling. Och den exem-

anställningstrygghetenförbättringarpel försökte uppnåatt avman
paragraf och hela det "köret",med och duSAF 32vet men man var
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bereddinte byta det detnågonting, vill sägaatt mot att acceptera
lägre löneökningar eller strejk,i hade hållitnärutan man att
böka slag med då korn tillSAF partiet och ochregeringenett man

det här och fickmåste lagstiftningensågöras,attsa nu ar-
betsrättens sida och började fråndå, Metallkongressenså det1970,
uppdrag blevsmåningom löntagarfonder,så egentligensom som
har i situation, nämligen ojämn-sågett ursprung en annan att man
heten i vinster näringsliveti och trodde kunde ka-attman om man

del föravinster och dem till mindre lönsamma sektoreröverpa en
skulle bromsa strukturomvandlingen,så då skulle inteman man

de här nedläggningarna och omflyttningen folk. kom lönta-Såav
garfonderna, och det blev chock, inte bara för näringsliveten

också för frampartiet, gickLO våldsamt radikalt. Sedansåutan att
kom då den makroekonomiska krisen i med oljekris,Sverige, över-
hettningen och den våldsamma löneexplosionen1974-75 och en
borgerlig regering, och sedan det borta.var

Vad Feldt beskriver bland hur den svenska modellen bör-är annat
jade upplösas. 70-talet turbulent tid. Radikalisering, ökadvar en
polarisering världen,i det kalla kriget. Dessutom följdsom en av-

krigföringUSA:s i Vietnam föll det med fasta växelkursersystern-
hade införts efter andra världskriget, Woods. spel-Bretton Desom

regler västvärldens ekonomier hade levt med i kvartssekel bör-ett
jade upplösas samtidigt strukturkris under uppsegling.som en var
Traditionella tillväxtriktningar hade ände, gamla basnä-nått vägs
ringar tappade lönsamhet, industriländer tillkom svåranya som
konkurrenter exempelvis inom varvsnäringen. Till detta korn så
den första oljekrisen vintern med våldsamma oljeprishöj-1973/74,

frånningar OPEC-länderna. kraftig höjning inflationenEn iav
samband med oljekrisen ledde till stigande lönekrav industrilän-i
derna, vilket upphov till kostnadskris. delFör Sveriges in-gav en
träffade denna kostnadskris med fördröjning, och för-något års
djupades dessutom riksdagen beslöt höjningattgenom om en av
arbetsgivaravgifterna kostnadskrisen.mitt i

skiftet ekonomisktOm i tänkande inträffade efter kost-som
nadskrisen skriver Kjell-Olof Feldt i red. Ekono-Lars Jonungs

de debattennågon Ekerlids förlag,igör 1996:nyttamerna -
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politikborgerligaden regeringensriktadekritikDen motsom
tillräckligtdenframför allt integälldeunder åren 1976-79 att var

efterfrå-medför förgjorde litetdet villanticyklisk, säga attman
industrinssysselsättningeneffektenmotverkagestimulanser av

från samtidigt angripahindrade intenedgång. Det att rege-oss
vilket opposi-budgetunderskottet, visarväxandeför detringen att

behöver helt konsistent.tionspolitik inte vara
intellektuellaochde politiskadiskuterahärtänker inteJag rno-

utanförfallereftersom dethållningför denna äm-tiven uppsatsens
orättvis ikritiken såkonstaterakan endastJag motto attatt varne.

fördemandatperiod såunder dennade regeringar nogensattsom
omkringfortfarande ivandradefinanspolitik Keynesexpansiv re--

geringskansliet.
grundläggandebörjadesmåningom synsättMen så ett annat

Mind-finansplaner.ochbudgetpropositionerskymta i regeringens
oftareefterfrågesida; alltlades vid ekonominsmindre viktochre

borgerliga regeringensutbudssidan.åtgärder Denanalys ochgällde
uppfattning, iskedde, enligt minfrånuppbrottslutliga Keynes

denuttryckligenförkastadesbudgetproposition. Dåårs1980 an-
finanspoliti-förstabiliseringspolitikenticykliska rättesnöresom

oberoendeuppgift,inriktasframledesskulleken. Den aven
balans. Politi-statsbudgeten ibringanämligenkonjunkturläget, att

till mikroplanetförladessysselsättningochför tillväxtken ut--
anlänt till Sverige.hademoderna tappningbudspolitiken i sin

internationell ekonomi,förprofessorCalmfors, InstitutetLars
70-talet:förändringarnareflektionföljandegör om

sakerhändedetväl det här två 70-intryckallmännaMitt är att- ochframflyttade sina positioner såfackettalet. Det är attena
för-kundesaker intelagstiftning nårvia öppnasäga som manatt

systemskifteblevtrygghetslagar, detochhandlingsvägen, MBL ett
rubbas. dettidigare balansenden Menarbetsmarknaden, så att

härdenkapitalrörelser,samtidigt börjarklartår va-att mera
och detUtrikeshandelneffektiv.blir mindrelutaregleringen växer

valu-utrikeshandeln,tillflytta anslutningigår atttrotsatt pengar
utlan-då låna isedan börjadereglerad. Ochdåtarörelsen är upp

skapadeoch detbytesbalansunderskott,för hadedet, stora
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också potential för valutarörelser, för kan inte tvinga nå-en man
lån lån ska betalas tillbaka, där skapas detsånäratt tagon upp nya

då för kapitalrörelser fannsinte tidigare.utrymme som

Calmfors åsyftar här oljekrisen och underskottde uppstod isom
samband med denna. fortsätter:Han

fannsdet bit därSå kundeinte reglera. Och fannssåen som man-
det tendens internationalisering, integration,moten mer mer mer
konkurrens. väl saker händeDet samtidigt;två mark-var attsom
nadsinfluenser vidi blev starkare,mening samtidigt blev detsåmen

reglering arbetsmarknaden, och skattetrycket ökademer av
kraftigt 70-talet, kombinationen hög inflation ochgenom av

skatter.progressiva början detFrån låg de härrättvar som
riktigt höga marginalskatterna, politiska flytta-beslut såutanmen
de inflationen folk skatteskalornai de här högstasåupp att mar-
ginalskatterna plötsligt gällde för fler.många

ekonomisk-politiskeVänsterpartiets talesman, ekonomen Johan
Lönnroth, beskriver förändringen deni svenska ekonomin och den
svenska modellen i internationell maktförskjutningtermer av en
från arbete till kapital:

och med Woods-systemetI Bretton bröt börjaniatt samman-
70-talet ökade den kapitalmängdså flöt fritt överstora som

och det innebar självklart maktförskjutninggränserna, storen
Ärfrån arbete till kapital. halvmarxist jag såman trorsom man

detinte politiken samhällena, detär äratt styrsom utan att me-
grundläggande strukturer. det ändå härMen så i Sve-ra attvar

hade byggtrige relativt folkrörelsebaseradstark demokrati,upp en
också påverkade ekonomin ganska avgörande Ochsätt.som ett

här hade då tack den fulla sysselsättningen arbetarklassen ochvare
folkflertalet ganska mycket till ekonomin, och denisägaatt om
här internationella maktförskjutningen betydde att tap-nog man
pade mark fördeltill för de rika, deti svenska samhället och inter-
nationellt.

och med den ökade kapitalmassan flyterI fritt mellan jor-som-
dens länder försvann underlaget för den paktså mellan kapital och
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upphängddenhadearbete i Sverige överens-envarsom -
ochansvarsfulltbeteddeoch de anställda sigfacketkommelse att

tekniskaaccepterade detlönekrav ochmåttliga i sina att manvar
arbetsmarknadspoliti-ochstrukturomvandlingen,framsteget och

andrahär. Och si-alltihop detrörligheten och åunderlättadeken
social väl-kapitalet ställalovade,dan så så säga, att enatt upp

ochlandetsochoch inomfärdspolitik investera gränserstannaatt
fler lock-enkelt alltuppstod heltförsvann...detOch dettaså. när

dettill.kapitalet sökaför rörliga sigalternativ det Jagande troratt
Woods-detuttryckteWalter så BrettonKorpi närattsomvar

arbetarrörelsehade svensk70-taletbrakade ihop så ettsystemet
försökahär ellertill detval anpassningantingengöra: attnya,att

det dåoch dåkapitalet,maktennågonting övergöra var
havere-projektetOch detlöntagarfonder och sådant.Meidners när

hade kvarmycketdetrade inteså göra än attattannat an-manvar
sig.passa

förut-deFeldt,likhet medLönnroth alltså,Johan i att nyamenar
samhällsmodellen.svenskaunderminerade densättningarna

ocharbetsgivaremellanökadesak motsättningarnaEn ar-som
vinstmarginalernaminskade ochproduktivitetenbetstagare attvar

internationellaoch denoljekrisensstrukturkrisens,krympte i stag-
våldsamt underhade ökatkakannationens spår. Den gemensamma

tillförädlingsvärdet räcktestigandedetoch 60-talen, och1950-
Undervinstökningar.kraftigakraftiga löneökningarsåväl som

och dåoch produktivitet,produktionstagnerade1970-talet ersat-
samförstånd medskördar under bästagodafördelning entes aven

chefsekonom, tidigareIndustriförbundetssmulorna.kamp om
förklarar de ökade motsättningarnaWibble,finansministern Anne

liknandekapitalmellan arbete och sätt:

deladet finns mycketenklareDet överensär attatt vara om-
detlättarekanskulle blidu och såjagOmpå. göraöverens om

skeddefördela krona.skafördela Detska 100 spänn än enom
påverkadeomvärldsbildenförändringar ocksåandra imånga som

flerframlönebildningsprocessen. mångaexempel Dettill växte or-
50-talet detoch underSaltsjöbadseranUnder såganisationer. var

gälldede komoch detbara ochegentligen LO SAF, överens om
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liksom hela arbetsmarknaden. sedan tjänstemanna-Men växte
rörelsen fram, och väldigt andra skullemånga grupperingar som
sluta avtal. Och under del och 80-talen fick1970- såen av man
därmed effekten trissade varandra, detså säga, näratt attman upp
gäller lönekostnaderna. grundorsaken egentligenMen är attnog
det lättare bli fördelar mycketär överens änatt om man om man
fördelar lite.

Wibble snarliktAnne Feldt och Lönnroth anpassningattmenar en
till förutsättningar nödvändig, och den svenska model-attnya var

därförlen kunde fortsätta den form den haft.inte i Enligt Wibble
behövde medlen förändras för skulle kunna de målnåatt man som

efter hela tiden, och hon måstesträvatman attmenar man resonera
likadant dag:i

ska den svenska ekonomiskaOm titta utvecklingenman un--
der lång tid också hur omvärlden för-så måste tittaen man
ändras. liten del, harSverige bara promille världensär en en av
befolkning, och väldigt exportberoende och storföretags-är
beroende, kan världen,inte hänsynså måstestyra utan ta
till hur förändras,omvärlden och omvärlden har förändrats. Så
det bra eller eller 50-talet nödvändigt-inte1930- 40- ärsom var

framgångsriktvis 1990-talet eller ZOOO-talet. Och det tycker
synpunkt oftajag glöms bort. regel-Man våraär en tror attsom

och fungeradesaker bravåra 50-görasystem attrecept som-
talet ska fungera lika bra beterprecis aldrigsig isånu, men man-

privatliv. du harsitt barn behandlar duOm det visstsåett ett
baby, ditt barn sedan blir ochtonåringsätt närsom men vuxen,

inte sjutton behandlar du honom eller henne baby då. Mensom en
de ekonomisk-politiskai finns det grupperingsåresonemangen en

eller skola hur omvärlden och försöker hävdaistruntarsom utser
det bra då det bra också, det baramåste nå-äratt som var vara nu

elak förhindrar från vill. Och dettyp attgon som oss agera som
tycker blir verklighetsfrämmande.jag så

socialdemokratiskaDet partiet, regerade under deSverige 44som
den svenska modellen realitet,år måste sägassom var en vara en

dominerande aktör dramat.i tolkning radikalisera-En partietär att

129



1970SVERIGESVAD HÄNDE EKONOMI EFTERMED

politiskaresultat den ökadedes slutet 1960-talet,i ett avav som
därefter gickhela västvärlden, och detradikaliseringen såi attatt

gick medtakt med västvärldenhögerut Mar-i väg,säga att samma
Ronald globala ledstjärnor.Thatcher och MenReagangret som

förut-bakgrund förändradeförändring bör ocksådenna motses av
kostnadskris,fall, strukturkris, oljekris,Woodssättningar; Bretton

stagflation ochunderskott budget och bytesbalans, stagnationi
inflation samtidigt.

mode-eftersocialdemokraternas radikaliseringOm 1968 säger
Staffanprofessorn Handelshögskolanoch Burenstamraten

Linder:

det dåvändpunkten isåDen Inte1968.är genast syntesattstora-
exempeldet händelser. soci-statistiken, serie Ett ärmen var en

kraftigamed den radi-partikongressaldemokraternas 1968,extra
och med dåkalisering samhället,i i såg attatt manmansom var

fanns grand slutetbudskap. litehade mycketinte Detså ettav
mycket bud-har60-talet intesituation attsamma som nu: manav

det då detdå konstruerar budskap. Ochskap, ett varmen man
frånfortfarande ihåghär jämlikhet. kommer situationJag enom

stod Alvaförsta anförandena höll riksdagen.de ijag Dåett av
jämlikhetsrapport.och läste socialdemokratinsMyrdal Detupp ur

från regeringskansliet detfanns dokument kominte ett somsom
politiskaOch det där dåstod jämlikhet i åt-inte på. översattes

gärder.
beskattningockså med den genialaSedan började nya somman-

presenterade detarbetsgivaravgifterna skulle inteMan attsomvara.
för skulle löneökningsutrymmet.skulle belasta detnågon, tas av

ochmellan arbetsgivareUnder 70-talet ökade alltså spänningen
svenska modellenoch det fundament vilket denarbetstagare,

sakta säkert. Arbetsgivarsi-vilade samförståndet vittrade men--
med socialde-upplevde löntagarsidan gaddatdan sigatt samman

gynnadeinföra och stifta lagarmokraterna för skatteratt somnya
arbetstagarsidanmissgynnade företagare.arbetstagarna och På

och började föra alltsamtidigt politiseradesupplevdes SAFatt en
denfackliga solidariteten ochkamp denaggressiv motmotmer

offentliga utbredning.sektorns
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ganska exakt datera arbetsgivarsidans motoffensivDet går att
till den omtaladeårs promemoriavänstervåg Sture1968mot som

Eskilsson skrev till styrelse. Eskilsson förklararsjälvSAF:s1971
vad denna gickPM på:ut

plädering för aktiva opinionsbildningsinsatser frånDet är nä-en-
ringslivet lite olika och den poängterade betydelsen detsätt av
intellektuella opinionsbildningen, det seder-GustavssonLarssom

kallade problemformuleringsprivilegiet. börja iMan måstemera
den intellektuella delen debatten och beskriva verk-måsteav man
ligheten den Sedan ledde detta till väldigt mycket grund-är.som
läggande ekonomisk information, det egentligen särskiltintevar
ideologiskt det gjorde, det informationgrundläggandeutan var

företag fungerarhur och vad har för betydelse och hurvinsterom
inflation uppkommer och sådana saker. Det såntvar som var
känt hela tiden, det känt tillräckligtinte männi-mångamen var av
skor och det också filosofi,låg för kunnai min påverkaatt att po-
litiken du ha med dig folkmajoritet. fungerar politi-så måste Såen
ken. Och du då verkligheten förhåller sig visstatt ettom menar

och vill förändra den, då du förklara det för folk, ochmåstesätt
folket begriper då politikerna det, och blir detsåom snappat upp

aktivitet från ochsida det hade börjatså. Det SAF:s någ-envar ny
tidigare då med händelsernai började tanke-år Då1968.startra

verksamheten komma och det projektigång projektsen var
under antal år.ett

Formuleringen beskriva verkligheten den självfalletär ärsom
subjektiv. opinionsbildningmassiva insatser näringslivetDe av som

Timbro, Industriförbundet,via med flera drog harSAF, SNS igång
otvivelaktigt till haftdelar karaktären partsinlagor, därstora av ar-
betsgivarens, företagarens, aktieägarens, skattebetalarens och den
högavlönades villkor och förvärde samhällsutvecklingen har beto-

fanns uppenbarligen behov hos dessa be-Detnats. ett attgrupper
skriva den verklighet upplevde och den betydelse väl-som man en

företagsamhetmående har för lands därförvälstånd, inte minstett
det 60-talets radikalisering håll hade skapatsinaatt sena en

fientlig inställning till företagande huvud Eskils-Stureöver taget.
igen:son

131



1970SVERIGESVAD HÄNDE EKONOMIMED EFTER

anledning till alltframställdes företagarnaDet ont;att varsom-
hem och ochinflation, allt. barn komnedsmutsning, Små grät sa

företagarel. Faktiskt det"de så.min 1968ärsägeratt att varpappa
fick de här väldigt ideologiska barn-startade och dåTV 2 man

upprörde hel föräldrageneration. inteJag vetsom enprogrammen
hade effekt barnen egentligen, detde svårtnågon är säga,attom

det upprörandeför dem hade åsiktinte så var sa-men som samma
de där klas-hände kväll hadeker varje i TV. Därmest mansom

rökande med hög hatt, ned-bilderna direktörersiska cigarr,av
förtrampande folket. de tydligastesmutsande miljön och En av

detfaktiskt och kundeomsvängningarna såg mäta varsom man
för börjanattityder till vad de skulle ha jobb.ungdomarnas I 70-av

offentliga sektornungdomar jobbatalet ville imajoritetså en av -
företagare.praktiskt ville tjugoinga årFemton, ärtaget senarevara

romantiskhar väldigt ungdomardet precis Nu mångatvärtom. en
det Och detföreställning företagare ska bli, det rätta. äräratt man

verklighetsbaseraddet finns detbra inte ärävenatt att ta om enav,
det verkligen helt annorlundaförhoppning allasi ögon, är nu,men

annorlunda den tiden.ungdomens heltopinion var

vid 70-talets börjande ökadetolkning motsättningarnaEn ärav
produktionsmetoder och alltockså allt modernareatt genom

från gamlahade bort detavancerad teknik in-anträtt vägenmer
samhället, där produktiondustrisamhället till det postindustriella

kunskap och kulturoch konsumtion tjänster, väger äntyngreav
kunde därmedoch konsumtionproduktion Man anaav varor.

längrehelt samhälle, där människorkonturerna inteett nyttav
fartygsplåt eller slitaskulle behöva krypa hamra ii gruvgångar,

förverkliga själva och skapatextilfabriker stället kunde sigiutan
livskvalitet, och kultur slit,tillvaro där kunskapsig ersatte stressen

slit-och-släng"-prylar. jordbruketoch konsumerande Omav nu
fabrikerna kundeallt automatiseradeöverskott och deett mergav

varför människan fjättrasframställa behövde, skullede ivaror
från tillfabriker eller instängda kontorsitta Denna58 typ av

frågor ägandethos samhällskritikerfrågor i sinreste tur avom
och rikedomar.produktionsmedlen och kontrollen råvaroröver

folkets skullebara överfördesproduktionsmedlen iOm ägo man
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kunna fördela arbetets frukter efteroch hans behov,åt var en var
slutsatserna.en av

idealistiska verklighetsuppfattning kolliderade självfalletDenna
med värderingar uppbars till produktionsmedlen,ägarnasom av

också med samhällets allmänt rådande värderingar, bland vilkamen
den äganderätten framskjutenprivata plats.intog Vänsternsen
världsbild krockade dessutom med utvecklingen i Sovjetunionen
och dess satellitstater, där den reala socialismen inte hadeprecis
befriat människor, uppenbarades bland iTjecko-något annatsom
Slovakien 1968.

Mycket skulle djup ekonomisk kris bli prologen tillsnart en en
omläggning den ekonomiska politiken och grundläggandeav en
omvärdering ideal hela västvärlden.i högervågDenvänsternsav

blev frammarsch skulle komma68-vänsternssvaretsom att sve-
bort bara kommunismeninte också delar den de-utan storapa av

mokratiska socialismens idé och de ideal folkhemmet och densom
svenska modellen stod för, och hade fått starkaste uttrycksittsom
i Sverige.

balans mellan samhällskrafternaDen den blandekonomiskasom
svenska medelvägen vilade och betraktades före-på, som som en
bild håll, konfrontation. Ord medelvägmånga ersattes av som
och lagom fick dålig klang denna fond polarisering.moten av

Eftersom hade flestalängre de andraSverige länderigått än
västvärlden fråga inkomstutjämning offentligai och satsningom
trygghetssystem, eftersom hade högre skatter och eftersom so-
cialdemokratin hade vid makten längresuttit andra länder, kaniän

förmoda det hos politiskt till höger socialde-attman grupper om
fannsmokratin uppdämt revanschbehov och önskanett att taen

tillbaka förlorad mark markant andra län-i mångaänsom var mer
der.

Åtstramning, åtstramningexpansion,

dramatiska samhällsutvecklingDenna kom påverka utform-att
ningen den ekonomiska politiken. Polariseringen skiftetoch iav
den ekonomiska politiken blev tydligt först då förSverige1976,
första fick borgerlig den officiellagången regering.år I44 en
historieskrivningen kom de borgerliga styrderegeringarnatre som
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politik lågföra ekonomiskochlandet mellan 19821976 att somen
klassiska socialdemokratinden nära.

utgifter ökandeoffentliga ochtill stigandeMed hänvisning
politiken underofta den ekonomiskaframställsbudgetunderskott

bristfällig analys.emellertidperioden expansiv". Detta är ensom
offentliga utgifterindustristöd, ökadeinslagexpansivaTrots som

särskiltoffentliga sysselsättningendenoch expansion 1979,aven -
periodenpolitikmed tydligtenskilt expansiv måste 1976-årett -

ekonomiskperiod hårdbeskrivas åt-82 sammantaget som en av
ef-inhemskaför detta denfrämsta beläggetstramning. Det är att

minskade medochterfrågan konsumtion investeringar 2 pro---
med drygtden ökade isamtidigtcapita 10 procentcent somper

of-ochtotala konsumtionen privatkonkurrentländerna. Den -
ökade denomvärldenmed ifentlig ökade i Sverige,4 procent-

svenska devalve-mycket,drygt Fyragånger så 12,6 procent.tre
efterfrå-ned den inhemskamomshöjningar drogochringar ett par
grundutveckladesomvärldenssamtidigt import svagtsomgan

exportindustrintid stimulansde oljekriserna. Dennatvå av avav
föregicksinhemska ekonominriktad denåtstramning mot avmen

överbøyggnings-finanspolitik, den kalladeperiod expansiv såaven
reak-perioden kanpolitiken i sinDen sägas1974-76. tur vara en

för-genomfördes under deåtstramningspolitikdention mot som
lomde åren 1971-73.

beskrivitsoch har iexpansionkast mellan åtstramningDessa
och litteraturen.ekonomiska debattenoch denflera utredningar i

professor iperspektiv anläggs JonungLarsintressantEtt enav
backspegeln kompassMedmedESC-rapport sta-namnet omsom -

driver hy-läroprocessbiliseringspolitiken Ds 1999:9. Jonungsom
utgångspunktmed ipolitiker och ekonomerSverigesattpotesen

försöktharmakroekonomiskainträffade störningenden senast
för-därefter. Sålundapolitikenoch utformatgjordalära misstagav

bedriva expansivförsta oljekrisenvid densökte 1973-74 enman
arbetslöshet hadedenreaktiondelvisfinanspolitik, somsom en

föregående perioden.denunderföljden åtstramningenblivit av
hälftenbedrevs underpolitikekonomiska 70-Den senare avsom

politikernaperspektivet;jonungska såockså dettalet kan attses ur
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hade lärt stimulanspolitik fungerar därförsig inte ochsägaatt att
reagerade annorlunda OPEC II OPECän

hypotes förklarar säkert betydande delLars Jonungs driv-en av
krafterna bakom den förda ekonomiska politiken, för bliattmen
helt giltig bör den kompletteras med analys underliggandeen av
orsaker ideologisk, maktmässig och institutionell be-Attnatur.av
skriva den ekonomiska politiken enbart resultat politi-ettsom av
kers förmåga respektive oförmåga lära tidigare ekonomiskaatt av
kriser förantagligen enkelspårigt betraktelsesätt. Skulleär ett styr-
kebalansen mellan samhällskrafterna och kraftmätningen mellan
olika partsintressen inte påverka valet ekonomisk politik Skulleav
olika nationalekonomiska paradigm framspringaenbart ur en em-
pirisk analys, där objektivt finner ekonomiskViss poli-attman en
tik längreinte använda det finna belägggår Detta svårtäratt att
för studerar den ekonomisk-historiska utvecklingen.när man

Liksom det håll finnssina konspiratoriskt färgad tro atten
den ekonomisk-politiska förändringen huvudsak styrd mak-i är av

finns det ocksåtintressen slags troskyldig uppfattningså atten
förändringen alls dylika faktorer.inte exempel denEtt ärstyrs av
omläggning den ekonomiska politiken genomfördes i väst-av som
världen med början 70-talet. övergivandet keyne-Att tro att av

enbart harsianismen grund dennasin i objektivt"teoriatt sett
längre användbarinte antagligen enbent analys. and-Att åärvar en

sidan för Friedman,intresset Hayek, Buchanan, Beckertro attra
och enbart har berott allmän högervridningLucas i väst-en
världen förmodligen lika enbent.är

nationalekonomiska teoribildningarnaDe verktyg, ellerär mer
mindre väl anpassade till verkligheten, de begagnar dessamen som
verktyg förmodas ha långtgående för samhälletmåste visionermer

bara eller inflationuppnå viss räntenivå viss nivåän att en en
och löner.

erkänna dettaAtt inte reducera den ekonomiska politikenär att
till tekniskt hantverk, oberoende partipolitiska, ideologiska,ett av
privatekonomiska, karriärmässiga och maktmässiga ambitioner.
Lika reduktionistiskt framstår det andra sidan blunda förå att att

finnsdet nationalekonomisk försöker flytta framteori posi-som
för vetenskapen förtionerna lösa ekonomisk-politiskasvåraatt
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samhälls-målkonflikter, detta snegla olikaoch gör utan attsom
skriverfördelar politik. dettaviss Om Larstypav en avgruppers

sini ESO-rapport:Jonung

förklarat omläggningen stabiliserings-bedömare harNågra av
allmänpo-sedan 70-talet resultatet huvudsakligenpolitiken som av

högerkrafteñlitiska eller ideologiska förändringar, orsakade av
beslutsfattares idiosynkratiskanyliberalism och/ eller vissaav

och Kjell-Olof Feldt kläläggning. brukar DennisBengtHär
demonstrationseffekterför Vidare framhävsskott sina insatser.

perspektivfrån och Thatchers ekonomiska politik. dettaIReagans
utformning huvudsakligen bestämdstabiliseringspolitikensblir av

krafter, utfallet mellan olikaövergripande ideologiska kampen
allmänpolitiska strömningar.

finns ställa tveksam till detta hu-skäl sigDet Ensynsätt.att
de makroekonomiskavudtes denna störningarnai ärrapport att

förunder det kvartsseklet har skapat starka incitamentsenaste en
politiken byggdpolitik tidigare. gamlaDenäntypannan av

efterfrågepolitik inför oväntade svårigheter. Stabilise-visade sig stå
fungera.ringspolitiken fungerade den tänktinte Ansva-attsom var

rörlighet de fi-politiker lärde värld medsig iriga störreatt en
inflationsförvänt-nansiella marknaderna och med väl utvecklade

frånoch arbetsgivare kundehos löntagare inteningar receptet
framgångsrikt. stabilise-och 1970-talen användas gamlaDen1960-

förpolitik främst denringspolitiken konkurrerades ut attav ny
framstod misslyckad ideologiska skäl. Politiker lärde-intesom av

olika länder.denna läxa med olika snabbhetsig i

Professor Calmfors för snarlikt JonungsLars närett resonemang
kring denhan de ideologiska debattenkommenterar iÖvertonerna

debattenhan boken Ekonomernaekonomiska krisen. i iDet gör -
förlagde red., Ekerlidsnågon nytta Lars jonung,gör

uppfattning vänstersinnade kri-utbredd blandDet mångaär atten
förorsakats den politik ekonomerna huvudsak ide-isen av som av

första avregle-ologiska skäl rekommenderat. då handiMan avser
skattereformen ochkredit- och valutamarknaderna,ringarna

syfte bekämpa inflationen.den kallade normpolitiken iså att
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Kritiken oftaekonomerna okunnig och speglar iblandärmot en
ovilja erkänna förekomsten de målkonflikter nationa-äratt av som
lekonomins främsta studieområde. Samtidigt väl fungerandeär ett
samspel mellan nationalekonomerna och beslutsfattarna nöd-en
vändig förutsättning för lyckosam ekonomisk politik. finnsDeten
därför anledning kritiskt granska vilken grad bristeri iatt som
detta samspel kan ha bidragit till den ekonomiska krisen. Enligt

kan det decennietsmin utvecklingmening tjänasenaste rentav som
skolexempel hur det framgångsriktsvårt är sättett att ett

överföra nationalekonomisk kunskap till praktisk politik.

Calmfors har säkert kritiken ekonomerna oftairätt äratt mot
okunnig, och finnaskan det tendens blunda för mål-visst atten
konflikter, det finns också berättigad och nödvändig kritikmen en

ekonomerna, bland Calmfors själv för.uttryckmot annatsom ger
ska granska bristerna samspelet mellan nationalekono-iOm man

och beslutsfattarna förvissodet hävda politi-så går att attmerna
kerna under perioder har lyssnat för delite tongivande nationa-
lekonomernas råd, vid andra tillfällen verkar hasnarastmen man
lyssnat för mycket dessa, haft föroch tillräcklig kunskapinte att
kritiskt kunna ifrågasätta anvisningarna.

förenklingMed kan hävda fram till andra hälftenatten man av
70-talet spred flertalet ekonomer det glada budskapet allt äratt
möjligt och arbetslöshet och kriser kan bekämpas medatt ex-en

politik. Ekonomins hjul snurrade, decennierpansiv inom ett par
fördubbladskulle ha levnadsstandard och den ekonomiskaen

politikens företrädesvis finjuste-roll underhålla, ochsmörjaattvar
kallad fine tuning".såsystemet,ra

framåtslutet 70-talet och har detta evangeliumFrån ersattsav
salvelsefulla straffpredikningar hur medborgarnas utsväv-av om

skadat ekonomin. Svenskens löneökningar, konsumtion ochningar
trygghet har utmålats tärande, och har hotat med attsom man om
folk sänker krav samlade tillgångarinte kommersina så våra att

inflationensbrinna skärseld eller sjunka ned budgetunderskot-i i
stimulera och krisekonomin expanderaAtt sigtets moras. enur

längre möjligt, det kundeinteansågs åt,göra att stramaman varnu
avreglera, stärka konkurrensen, Öka löneskillnaderna, försämra de
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offentliga trygghetsnäten och underlätta för marknaden, och när
fått förlängningenmarknaden hade då skulle detta ocksåsitt, i

Enligt denna och rådande trosuppfattningalla. ännunyagynna
inflationen fart,förvärrar politik kapi-expansiv situationen; taren

för-talet flyr landet, skjuter höjden och underskotteniräntorna
värras.

keynesianska revolutionen nationaleko-Den ansågs över,vara
förgjorde skäl "den dystra vetenskapen", därnomin åter namnet

målkonflikter inflation arbetslöshetden mellan och sinsattesom
hela den ekonomiska politiken. bärande tanke hosprägel Om en

WigforssMyrdal och ekonomin bramårKeynes, män-attvar om
efter-niskorna arbetar och har bra inkomst och därmed kanen -

fråga företagens betraktades sparande, försakel-produkter så nu-
uppoffring och anspråkslöshet hos medborgarna dygdersomse,

får ekonomin blomstra.attsom
till uttryck den aktuella bokeninställning kommer iDenna nya

Ekonomerna debatten de Ekerlids,någon Däri 1996.-gör nytta
skriver bokens redaktör Lars Jonung:

efter efter frälsare, ochlängtan iDenna ny Keynes", ären nyen
för begriplig. Självklart önskar gratislunch,sig många atten

uppoffringarhöra kan komma krisen ochnågraatt ut utanur
budskapetkostnader det keynesianska igångsätt som ensamma

tiden föreföll depressionen 30-taletanvisa någ-väg ut utanen ur
nämnvärda kostnader.ra

uppgift betona dettaEkonomernas trista inte möj-ärär att att
betonaligt, liggeringenting gratis. iDet ämnetsäratt natur att ex-

målkonflikter,knappa och därmed vilketistensen av resurser av
till det vill till val mellan olika alternativ.tvingar prioriteringar, säga

eller.kan välja både och. bliVi inte antingenDet måste
ekonomiskaEkonomer regel den teoringängseattanser som

och högst relevant för hantera dagens svårigheteranalysen är att -
politiker vill svälja den beskaproblemet intemångaär attsnarare

medicinen. stället kräver de smärtfri behandling byggdI en ny
denhittills okänd medicinsk kollision mellanteori. Dennamen

uppfattningen nationalekonomiska kanpolitiska och det synsättet
sammanfattas följande tillspetsade politik viljanågot sätt: är att

ekonomi välja.är att-
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skrev alltså Ekonomernas uppgift betonatristaJonung äratt att
detta möjligt,inte ingenting gratis".är äratt att

uppgift har förvisso svenska ekonomer allvar.Denna tagit
Och de val ekonomerna har trycka ned medbor-gjort ärett attav

reallöner och konsumtion och samtidigt exportin-garnas gynna
dustrin. det medicinengäller den beska har medborgarna iNär så

efter svälja besk medicin flestaSverige detvingats i1976 änmer
jämförbara länder. Resultatet alla dessa uppoffringar vårär attav
konsumtion har ökat hela västvärlden. harcapita minst i Dettaper

till har bliviti sin lett tillväxt lägre samtligaivår våraäntur att
konkurrentlånder, Schweiz undantaget. Uppoffringarna har alltså

svenskarna rikare,inte gjort tvärtom.
dock ekonomer har bör-intressantDet mångaär noteraatt att

ordinationer besk medicin. Besk medicin kanjat sinaöverge om
nämligen inte näring.ersätta

Vid behandladeseminarium ESC-rapportLars Jonungsett som
förrestabiliseringspolitiken höll finansministernsåse ovanom

Kjell-Olof Feldt anförande vilket han för of-varnade högaiett
fentliga utgifter för inflationen,och gammal mycketen vän",att

kan komma tillbaka.snart
svarade honom:Jonung

Kjell-Olof Feldt gammal tillba-kan kommaen vännämner att-
ka. från det inflationen han justJag utgår Menäratt menar. nu ser
det det gammal trettiotalsvän kommer tillba-ärut attsom en som

deflationen.ka, dock ekonomer mycket osäkra.Här Detär ver-
får deflationsfenomenkar hela världsekonomin,iettsom om

skulle förvåna alla, det härtitta inteDet migJapan. om om
fortsätter, keynesianer bemärkelse. detitio år någon Menär taom

akademisk tankelek, intesom en som en prognos.

ekonomintressantDet Lars Jonung, såär att senten som som som
dömde keynesianismen, kanskeår1996 sägerut tre attsenare

alla keynesianer tio år.är om
hade dörren till ständigt expanderan-gläntatOm Keynes ett

de med stigande realinkomster och växande konsum-universum,
beskrevtion, neoklassikerna pulserande universum,så snarast ett

med och kontraktion, till-omväxlande expansion väg mot ett
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fritt.krafterna bara finge rådastånd med absolut jämvikt Key-om
stimulanspolitik denpläderade för statlig inblandning och närnes

får drabbas arbetslöshet, neoklas-sektorn svacka ochprivata aven
pläderade för och lönesänkningsikerna i situa-åtstramning samma

för jämvikten skullekriser skulle lönerna nedtion. I attpressas
ef-först bli balans mellan utbud ochdå kunde detåtervinnas, åter

arbetskraft.terfrågan
neoklassiskatrodde detDet inte många att recep-var nog som

1980-talet ochskulle plockas fram blev det.igen, så Fråntet men
förstmedborgarnaframåt har dominerande tanke varit atten

framtiden.för det bättredet kunna i Ommåste sämre att
löner skasänkta bidrag och lägreåtstramningar, våraccepterarnu

förbättras kanoch därmed hela ekonomi,vår så attexport, en
fram. med sådanhögre standard längre Problemet strategi ären

landets ekono-dock denna lyckas stärkastrategiatt om genom
försvagaskulle då omedelbart ekonomin imi, inte igen samma

frukterna lägre lönerögonblick började skörda Om våraänsom
hur dåkonkurrentländer ekonomin utvecklas bättre, skagör att

länderkunna höja lönerna med dessanågonsin i nivå Svaret som
anhängare sådan skulle välstrategi måsteär snarast attgeav en
fortsätta ha lägre löner andra länder, detta i sinän turatt attmen

högre. Hellre arbete med lägreinnebär sysselsättning blirvåratt
arbete alls, skulle fall bli parollen.lön iinget såän

hela världsekonominvidgar till gällaOm attresonemangetman
politikriskerar inriktning budgetbalans, ekonomiskså stramen

protektionistiska, vilketoch begränsad länderna iimport göraatt
förlängden tenderar alla. Minskad landmissgynna import äratt ett

fördetsamma minskad land. Inriktningenexport ett annatsom
stimulera den samtidigt begränsa importenatt exportenegna men

genomdriven under merkantilismenprogrammatiskt 1600-var
fa-och 1700-talen. Adam Smith, nationalekonominsFörst genom

der, hans plädering för frihandel, detta tänkesätt.och Två-avtog
hundra under energikrisens 70-tal, återuppstod dock de-år senare,

filosofi. bytesbalan-lar denna Flertalet industriländer kom attav
sunderskott de oljeproducerande länderna, vilket möttesgentemot

syftemed neddragning den ekonomiska aktiviteten i atten av
inflation. ekonomiskaminska underskott och kontraktivaDenna
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fortskridande industrielltillsammans medpolitik kom att, ra-en
arbetslösheten.tionalisering, bidra till ökningen av

inflation ochbudgetunderskott, stigandehöjda oljepriser,Att
konjunktur-fria skulle innebära hela den aktivakapitalrörelser att

förlorarstockholmsskolan fullständigtpolitiken från ochKeynes
inslaghållbar tolkning, igiltighet knappast vissasin ävenär omen

förvisso anpassade tilldessa skolbildningar är era aven svunnen
kapitalflödena.och hårdregleringar styrning av

förut-måhända realekonomiskarimligare tolkningEn är att nya
kraftigkombination med ekonomisk och opinions-sättningar i en

marknadskrafterna fått pendelnför hardominansmässig svängaatt
förkastas denkraftigt keynesianismen iså ävenöver trots attatt

modifierad form sammansmältning med andradag eller i-i teo-en
användbar.borde kunnarier vara-

skriverbok ekonomernas roll debatteni LarsIjonungs om
Calmfors följande:

Övergången fasta växelkur-normpolitiken och försvaret dentill av
ytterligare allmängiltigt problemillustrerar i1991-92 ett sam-sen

paradigmskiften, nämligen riskenband med ekonomisk-politiska
de välalltför långtgående ochför dessa blir näratt utan nyanser

sker.
ohäl-förklara kraften paradigmskiftet medkan också iMan en

ekonomisk-politiskafråga dettendens till likriktning i omsosam
förmodligen litet landtänkandet. risk särskilt iDenna är stor ett

och det därför finns starkadär alla känner alla därSverige,som
eko-drivkrafter bli i visstuppnå gängef. Ettatt en samsyn en

därför bli slags ideo-nomisk-politiskt tenderar lättsynsätt att ett
uppkommandeförhållningssätt tillbaralogiskt kitt än ettsnarare

NäringslivStudieförbundetproblem. jag SNSDessvärre atttror
följdsjälv och verksam, till sinoch Samhälle, där varitjag är av

sammanföra politiker,verksamhet syftemycket framgångsrika i att
näringslivsföreträdare spelade sådanochekonomer, journalister en

likriktande roll under dessa år.

andasCalmfors InläggetinläggviktigtDet Lars gör.är ett som
handebatten.självkritik, och bidrar till öppning i Det sägerstor en

själv tillhör,hanganska sensationellt. SNS,Han sägerär att som
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har framgångsriktvarit opinionsbildning pluralismenså i sin att
och det förhållningssättet till ekonomisk-politiska frågoröppna
har skada.tagit uttala har fallet förebyg-varitBara såatt attgenom

han fortsatta läsningar och banar för friare förhåll-väg ett nytt,ger
förlängningenningssätt, den demokratiskanågot isom gynnar

processen.
tendens till likriktning CalmforsDen beskriver antagli-årsom

problem länder, med hög gradi maktkon-småstörreettgen en av
fåtaloch maktcentra. Paradigmskiftetcentration inträffade för-ett

helavisso västvärlden. skillnadi länderiEn Eng-är att man som
land och hela hafttiden har livlig diskussionUSA åtminstoneen -

den akademiska världen fördainom alternativ till den politi-om-
ken, och har under den perioden haft betydandegångna ettman
antal ekonomer aldrig lämnat den keynesianska grundanaly-som

talar då världens ledandeVi ekonomer, däriblandnågrasen. om av
antal ekonomipristagare. svenska ekonomer, medDe Svenett

i den monetaristiska, utbudsekono-Grassman mitt ispetsen, som
miska och neoklassiska guldåldern har behållit keynesianskten
färgad analys, har debatten framställts avvikande ochi uddasom

de själva verket hari delat analys med antaltrots att ett stort av
och Englands ledande ekonomer.USA:s exempelDetta är ett

den tendens till likriktning i CalmforsSverige nämner.som
utmärkte och denDet Sverige svenska modellen blandsom var

den speciella balans mellan samhällskrafterna Marquisannat som
Childs väl sammanfattade: land med kung vidW. så ett tronen,en

framgångsrika kapitalister och socialistisk regering.en
denna balans slutet 60-talet och börjanOm i 70-talet bör-av av

jade försvinna styrkeförhållandena vägde för lönta-överattgenom
fackföreningarna,garsidan, den politiska och den social-vänstern

demokratiska skedde strömkantringregeringen sambandså ien
med det borgerliga maktövertagandet Efter i opposi-år1976. 44

kunde det borgerligation till ekonomiska,Sverige sitt opinions-
och publicistiskamässiga huvuddelen den svenskaövertag av-

dagspressen borgerlig lägga erövrandet den politiska mak-är av-
ten.

förskötsBalansen därefter förmån förtill arbets-stegvis
givarsidan och den kallade marknaden, och 80-talet komså att re-

142



SVERENIUSTORSTEN

värderingar. Avregle-tidiga 70-taletsmotpol till detpresentera en
hon-och aktier blevkonkurrensmarknad,privatisering,ring, nya

offentligvälfärd ochsolidaritet,för jämlikhet,nörsord ställeti
sektor.

gjordes, ochradikalFörsök samhället riktningvrida iatt mer
kulminerade sambandoch höger imellanmotsättningarna vänster

arbetsmarknads-och denkärnkraftsomröstningenmed stora
lanserandet löntagar-konflikten 1979-80, samt avgenom

ekonomisk de-vadfonderna sågvänsternett steg mot somsom
mokrati.

samförståndetdet svenskalöntagarfondernas inverkanOm
kulturtidskriften ModernaRosenbergskriver publicisten iGöran

Tider 1999:nr 107, sept.

utred-konflikten de traditionelladrevs70-taletmittenI ut ur
värdekolli-klockrenförhandlingsrummenochnings- genom en
kollektivaföretag bordeuppfattningenmellansion; ägasatt av

företag enskiltuppfattningen bordelöntagarfonder och ägasatt
Rudolf Meidnerdåvarande LO-ekonomenoch skrevprivat. 1975

makt följerkapitalägarna denberöva de gamlahan önskade somatt
för ägandeofficielltbandoch sigmed ägandet LOnågot år senare

löntagarfonder.kollektivagenom
konflikten frågadet omöjligt hanteraDärmed att som envar

samförståndförinvanda mekanismernaoch metod och desakom
kollapsade helt.och konsensus

bestående;efter stridenfallet blev de politiskadet här sårenI
kunde aldrig heltsamförståndets mekanismervärdeneutraladet re-

riksda-slutligentorftiga kompromissDen antogs avsompareras.
Kjell-Olof Feldtsverkligen, medlöste ingenting. Den1983 vargen

molandebidrog tilljävla skitord, ett att permanentamest ensom
samhället;det svenskaoch ressentiment istämning misstro enav

konfliktenmanifesteraskulle sig istämning tio år omsom senare
EU-medlemskapet.

slagsidaFrån till styrbordsbabords

lett tillhadeunder periodenstigande arbetslösheten 1976-82Den
"borgerliguppfattadevadkraftig motreaktion mångamot somen
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åtstramningspolitik, och valrörelseni uttalade Olof Palme1982
de välciterade orden ville ha stället förisvängrumatt man nu
Bohmans dagsvångrem". socialdemokraternaSamma övertogsom
makten devalverade den nytillträdde finansministern Kjell-Olof
Feldt med och följde därpå med höjningåret16 procent, upp en av

föll och denKonsumtionen inhemska efterfrågan brom-momsen.
sades samtidigt exportföretagen kunde öka sina vinst-upp, som
marginaler kraftigt. effektenhade de fyra borgerligaKnappt de-av
valveringarna avklingat förrän exportindustrin fick1976-81 ytter-
ligare draghjälp. Med socialdemokratisk regering detogen som

exportföretagens löntagareparti och småföretagarestora gentemot
försvann ytterligare element den svenskai modellen. Balansen iett
det svenska samhället ruckades, och de första tecknenäven om
tydde svensk industri mådde bra fördaden politikenatt av
ökad stigande ochinvesteringar saderegeringenävenexport, om

slå tredjesig in mellan ochåtstramningväg expansion såen
skulle kunna hävda den svenska skutan seglade medattman nu
styrbords slagsida, detta efter bara tidigare ha krängtnågra åratt
häftigt babord. Socialdemokratins ledning delade väsentligainu
delar analysen ekonomins grundproblem med fornasina politis-av

Åsbrinkka motståndare. Kjell-Olof Feldt, Erik och övriga nya so-
cialdemokrater finansdepartementeti verkade alla uppfatt-vara av
ningen höga löneökningar, stigande offentliga utgifter ochatt un-
derskott budgeti och bytesbalans huvudproblemen ekono-ivar

Till och med fackföreningsrörelsensmin. ledning, med LO-
ordföranden MalmStig i höga löneökningarsågspetsen, som
svensk ekonomis huvudproblem.

intervju Svenska Dagbladeti denI han:augusti7 1985en sa
det verkliga problemet, har förMen Sverige hög löneök-att-

ningstakt omvärlden, löst. liggerinte Det inågotärgentemot att
medlemmarvåra det gäller hållavåraär närmotparter nu egna att

lönerna nere.

kommenterarDetta Malm följandeStig dag:isätt

Efter hade haft den här utvecklingen med PTK-avtalet ochatt-
ochavtal kostnadskrisen och allt det där, dåvåra börjanjag isa
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80-talet inflationen och löne-måste måsteatt ner anpassa
bildningen, och fortsätta hadeinte tidigare. dag dis-gjort Isom
kuterar bara fackföreningsrörelsen hur ska hålla löner-man nere

inflationen,jag och sådantna. Vi lägeMen måste i ettsa: ner
också lönerna." fårdag intrycketmåste jag ekono-Ita attner

bara kopplar ihop inflationen med lönebildningen, till ochmerna
med ekonomer. bättre de ungefärLO:s Det jagvore om sa som sa,

hålla inflationlåg därför då kan reala löne-måsteatt atten
ökningar med låga nominella tal.även

flertalet ekonomer och politiker gjorde analysenAtt löneök-att
ningarna bromsas behöver självfallet teckenmåste inte ettvara

balansen samhället försvunnit,har deti kan lika gärnaatt vara re-
sultatet saklig och omfattadallmänt analys. beläggMen ettav en
för slagsidan debatten ochi opinionsbildningen ordfö-LO:sär att
rande den viktigaste för löntagarna i Sverigerepresentanten- -
efter decennium fallandemed reallöner 1976-85 angri-nästan ett

de nominella löneökningarna och de devalveringarinte ochper
momshöjningar urholkat LO-kollektivets reallöner.som

först följdernareageradeDen och deåtstramningensom av
fallande reallönerna konsekventSven Grassman,1976-85 var som

såväl borgerliga ochåtstramningar devalveringar soci-angrep som
aldemokratiska. Redan kritiserade han, likhet flertaleti med1971
kolleger, ochåtstramning, under den borgerligaStängs regeringsti-
den kritiserade han den ekonomis-1976-82 sammantaget strama
ka politik fördes då. Efter riktade han kri-1982 typsom samma av
tik den socialdemokratiska med tillägget hanregeringen,mot att

Feldt och hans regeringskolleger svek socialdemokrater-ansåg att
ekonomisk-politiska ideal. kritik gick de-Grassmansnas ut att

valveringar och momshöjningar skapade tudelning ekonominen av
och det samhället välbärgad del exportföretag,i med banker ochen
aktieägare sidan och allt utarmad del småföretag,å medena en mer
löntagare, offentlig sektor och skolbarn andra sidan.å

Bokslut Ordfront, skrev han:I 1988,

Arbetsgivarsidan har lyckats trumfa femigenom devalveringar
decennium och dramatiskt sänkt reallönenivåSverigesett sam-

tidigt den andra liknande länder hela fortsatti tiden stiga.som att
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framförhållning. Under de-haft godArbetsgivarsidan har ett
fullständig vad gäller denden skaffat hegemoniharcennium nästan

Till densvensk ekonomi.kallade verklighetsbeskrivningenså av
till och medochgrad delar den allmänna opinionenatt stora enav

verklighetsbeskrivningsocialdemokratisk regering SAF:s somser
nödvändighet.förnuft och tvingandeekonomiskt

Massmedia har sigSverige ägnat över-attaccepterat synen
löneinflation.inflationAllmänhetenkonsumtion. vår ärtror att en

sviktandefacket aningslöstTill och med har accepterat sagorna om
konkurrenskraft.

framkalla hybris hos denborde kunna iAllt detta segrarna
sammanhanget,hybris fel 0rdframgångsrika offensiven. iMen är

Aktie- ochoch tillförsikt motiverad.eftersom deras ärsegeryra
fullständigenkelt sedan decenniumfastighetsägarna har helt ett

denekonomiskt, politiskt och opinionsmässigt i ti-kontroll både
välfärdsstatendigare Sverige.

sammanfatt-efter ochskrivenBoken tjugo år 1968,1988, ärär en
samhällsutvecklingen sedan dess. sin versionning Grassman gerav

förändringen:av

följandedärpåför idéer fullständigt.Nederlaget Denårs1968 är
Konsolideringen de rikaslika fullständig.reaktionens är avseger

löpande demo-ofattbartmakt har lyckats Densätt.nästanett
flera decennier underupplevde underkratiseringsprocess som

inkomstfördelning,förmögenhetsfördelning,1900-talet vad gäller
harkönen, utbildning de tiojämställdhet mellan i årenetc. senaste

förvad dethelt enkeltomkastats. årDet 10-15är sämre än varnu
dominerar helahar bara blivit rikare, desedan. rika vårtinteDe

och mänskligt.samhälle politiskt, opinionsmässigt Det är gross-
trovärdig-och fastighetsägarnas värderingarhandlarnas ägersom

tidningar,alltlegitimitet och disponerar ihet, nästan utrymmesom
anständighet de rikademokratiskoch radio.TV Det mått somav

för-sedan bortblåst.tvingades för decennier NuVisa ärett nupar
och likgil-håglösheten hos deslummas skolor, stiger många,våra

devalveringarna harOch ändå bara början:tigheten. då har sett
och snedför-räkneenheten harfifflet med självagjort sitt, utarmat
förmögen-konsumtion.delat både offentlig och privat Den nya
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konsek-hetsfördelningen redan faktum, de mänskligaär ett men
först efter handhur tydliga de kommerän är, att sevenserna,

fulla skillnadden vidden nämligen iDet är attstor enav. en
förslummad jämfört medskola har ivarit i 2-3 år att ensom
förslummad Alltjämt finns demo-skola har varit i 10-20 år.som

hopp hoseftervärme kvar, kvardröjande tillit ochkratisk rester av
harföräldrar och kanske hos lärare till de stora grupper somnya

fått det sämre.

våldsamma reaktionskrevs alltså inteDetta Grassmans1988, 1998.
försiktiga nedskärningar skola, vård ochden tidens relativt i

fonden 90-talets världsrekord budgetsane-kan imotomsorg av
Å har denöverreaktion. andra sidansigring mångate avsom en

förutsägelser kommit besannas.stridbare ekonomens dystra att
förmögenhetsklyftorna har ökat dramatiskt underInkomst- och

offentliga90-talet, sysselsättningen såväl den deni privatasom
och arbetslösheten nåddesektorn rasade början decennieti 1993av

befarade.allvartal inte Grassman,Sven Grassman somsom ens
ställda inför hotetavled trodde det politikerna,in i sista1992, att

och massarbetslöshet, aktivt skulle kommadepression attom
fick fel.bromsa sysselsättning. den punkten hani På Rege-raset

fast vid kallade icke-Bildt/Wibble höll målmedvetet denringen så
stipuleradeackommodationspolitiken, led normpolitiken,iett som

växelkursen eller dende styrande längre skulleinte öv-att anpassa
ekonomiska politiken finans- och penningpolitik tillriga pro-

försvagad svensk konkur-blem uppkommit grundsom av en
renskraft. stigande arbetslöshet skulle politikerna inte ingripaMot

förgångna keynesianis-med stimulansåtgärder, sådant hörde den
hårda lära dra nedtill, löntagarna skulle den sinasigvägenmen

för resulteradelönekrav. den sektorn, iMitt i privataraset som
massarbetslöshet budgetunderskott, avskedades antaloch stortett
människor från den offentliga sektorn. kornPå så sätt att yt-man

fördjupaterligare krisen.

Den skattereformen och arbetslöshetenstora

inled-Socialdemokraterna tillträdde depressionen, ochmitt i1994,
syfte statsfinanserna ochde hård stärkaåtstramning isnart atten
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uppfylla förMaastrichtavtalets krav medlemskap Medi EMU. en
klassisk socialdemokratisk budgetpolitik för kundeögonen man

kallad arbetarregering skulle återanställa desåtro att satsa atten
försvannjobb kommuner och landsting under dei134 000 som

borgerliga riksdagsdebattåren" statsminister Persson i iGöran en
huvudorsakerna till budget-januari Om1998. nu en av

krisutgifterunderskottet arbetslösheten, ökade ochvar genom
sjunkande statsinkomster, då kunde socialdemokratisk strategien
tänkas först skulle återställa den fulla sysselsättningen,attvara man
för sedan, detta otillräckligt, ytterligare budgetför-göraatt om var

form offentliga utgifterstärkningar sänkta och höjda skatter.i av
den valde. stället lät arbetslöshe-inteDetta strategi Ivar man man

förbli rekordhög totalt och genomförde så14ten procentca- -Åsbrinkkraftiga finansministerbesparingar Erik docksomatt
tillträdde förrän utkorade till "världsmästare bud-inte sig i1996

Stoltheten den socialdemokratiskagetsanering". regeringeninom
statsfinanserna stärktes, samtidigt talade inärstorvar som man

mindre bokstäver den med svenska väldiga arbetslöshe-måttom
denna definitivt farväl såvälprioriteringGenom Perten. togs av

folkhemAlbins den traditionella socialdemokratiska samhäll-som
såskådningen. den frånklassiska konjunkturpolitikenMan övergav

föroch Stockholmsskolan. stället statligaKeynes I att satsa mer
medel djup kris har sedan dessi så Ivänt resonemanget.en man

tider för sedan utlova skattesänkningar"svåra åt,stramar attman
och ökade utgifter "goda tider". tycks med andra ord hai Man er-

stabiliseringspolitiken med slags destabiliseringspolitiksatt ett som
riskerar förstärka förkonjunktursvängningarna ställetiatt att
dämpa dem.

diskuterar skattesänkningars ef-Statsminister Göran Persson
fekter skuld friboken icke Atlas, skriveni Den iär ärsattsom
tillsammans med journalisten Kask.Peeter-Jan

politiker kräver sänkta skatter tala hur utgif-De utan attsom om
ska klaras fega farliga.både och Moderaternas gruppledareärterna

Tobisson illustrerade här införden inställningen han valetLars när
ska sänka skatterna, sedan hurska kanFörst1991 sa: se-

finansiera det.
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enda slutade djupt under-hur det gick. inne iVi Den vägenvet
skottsträsket.

omfattandeInför val talar moderaterna återigenårs1998 om
tidigare finansieringen höljdskattesänkningar, och iprecis ärsom

utgifter sänkas mycket Vilka delar väl-dunkel. Vilka ska Hur av
färden drabbas

efter hadet bra för den svenska ekonominOm går så att att
och också fårtill vården, skolan etttryggat omsorgenresurser

offentliga finanserna användas till skatte-överskott de kan deti
utgifterna tillsänkningar. Sänkta skatter in-utan att anpassas

komsterna däremot skojeri.är ett

finns kräverVisserligen har det politikeriPersson rätt att som
utgifterna klaras",skatter tala hur skasänkta utan att men manom

politiker faktiskt finnsfår glömma det hos dessainte troatt en
och därmed får den totala kakansänkta skatter ökar tillväxtenatt

faktiskt fel finansieravilket det kangörväxa,att att att envara
för dynamiska effekterskattesänkning. och har dennasigI tro

fickefter skattereformen, mycketfått densig törn stora somen
underfinansierad, finnskritik för det inget sägeratt somvara men

sikt till statsfinanser.lägre skattesats leda Detpå måsteatt svagaen
skatter och utgifter och det berorberor hur mixen utserav

förmårvilken den totala ekonomiska politikeni mån generera
hög tillväxt elleren

fördelningsprofil skattereform får.också vilkenFrågan är en
skattereform genomfördes medvetenDen 1990/91 var ensom

höjdes ochomfördelning från låg- till höginkomsttagare; momsen
den skatten sänktes.breddades samtidigt progressiva Detta ärsom

det socialdemokraternasärskilt med tankeintressant att somvar
genomförde reformen, folkpartiet och derasunderstödda parti-av

medsocialdemokratiska ledningen,ledare Westerberg.Bengt Den
bekymradKjell-Olof Feldt uppenbarligeni överspetsen, var mer

medel- och höginkomstta-de höga marginalskatter slagit motsom
urholkat lågin-momshöjningar harlöneökningar deän somgarnas

köpkraft. marginalskatterreallöner och Såväl högakomsttagarnas
väldo-olika slag, dethög leder till problemmomsnivå ärsom en av
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demkumenterat. emellan visarDet någotärprioriteringen attsom
hade hänt med socialdemokraterna och den svenska modellen.

Skattereformen försök tillkan emellertid också ettses som an-
till värld med och rörlig skattebas. Sedanpassning en en mer mer

fanns också övertygelsen sänkning progressiviteten iatt en av
skatteskalorna skulle öka arbetsutbudet.komma att

framlidne ekonomen Rudolf Jalakas,Den i många år ennu av
chefsekonomledande ekonomer, blandSveriges annat som

Handelsbanken, kommenterade skattereformen intervjuadejagnär
honom efter socialdemokraternas maktövertagande hösten 1994.

fri-Jalakas då pensionerad, vilket innebar chans till störrevar en
skat-språkighet under tiden aktiv ekonom. denOmän storasom

tereformen han:sa

Skattereformen gick minska skattebördan för högreut att-
väl;inkomsttagare, det med det hela.vitsen minns jagJag såvar

med socialdemokraternas ekonomisk-politiska diskussionerivar
Visby. följd med där, ochjagvarje i Tio iår gångsommar var en -

förslagsvis Kjell-Olof vidFeldt lun-jag mittså1989 satt emot-
Ärfrågadechbordet. Journalisterna då: det du tänker sän-sant att

ka högsta till cirkuleradeden marginalskatten Dåprocent60
nämligen sådan uppgift; Feldt med skattereform,sinatten som
han höll med, tänkte långt tillså Han60 procent. attsom sa

det långt, däromkring välNja, jag inte jag går så ärvet om men
meningen.

träffade honom, också det vidjag jagNästa gång tror att ettvar-
då fått frånlunchbord, hade han utredning Bertil Holmlund,en

professor Uppsala och socialdemokrat, hade undersökti som sam-
bandet mellan skatter och arbetsvilja och inflation Holmlundosv.
hade kurva den utredningen ständig nedgångi visaren som en av
arbetsviljan under Och liten knorri Sverige många år. så påen

liten före skattereformen.redan Ochsvängning uppåt,svansen, en
då hade Kjell-Olof Feldt frågat vad det berodde det denpå. 0, är
marginalskattesänkning har skett från till85 77-80 procent,som

Ådet beror det, svarade Holmlund. fan, Feldt, då ska tasa
och sänka ordentligt, det har effekt klippteOchså såstorom en
han till och sänkte ända till Samtidigt hade han den he-50 procent.
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fasta skattereformen skulle självfinansieran-liga principen att vara
betyder skatter skullede. sänkningen vissaDet motsvarasatt avav

han sänkte denökning andra skatter. Och och medi att pro-av
för högstainkomstskatten det vill de inkomsttagar-gressiva säga-

skattereform:djup borgerlighöjdesså Detmomsen. var enna -
till associal, indirekt be-från direkt beskattningprogressiv enen

skattning.

försådan för "associal" hårda 0rdkalla skatteväxlingAtt är atten
chefsekonom Handelsbanken, ochfrån pensioneradkomma en

socialdemokratisk reform.det alltsåär sagt om en
Å Jalakas det sagda uttalaandra sidan nyanserade sinattgenom

förståelse för behövde de höga marginal-något görasatt
skatterna:

skattereformVarför Kjell-Olof Feldt gjorde detsin attstora var-
fastslår, efterdet du halkadehan hade observerat iattsom nu

ochfråga välståndsutvecklingen. Och hans hans rådgivaresom
skatteflykt och sjunkande arbets-slutsatser det beroddeattvar

Varför fa-tyckte han då ska vända det. skullevilja, och då att
förmögna familjerna värl-miljen hör till de iRausing, 10 mestsom

och skatteunderlagden, London medi sin inspiration sitt Jo,vara
därför omöjlig för rika människor,beskattningen i Sverigeatt var

professoroch det hade Kjell-Olof Feldt fattat. kännerJag en
för regelbundetKarolinska tidigare, sedan,några år togsom

september månad och jagade älg. Och hantjänstledigt lön iutan sa
lön, därförbara ellerdet kostar mig min15 20 procent attatt av

hög. intresserad arbeta.marginalskatten han inteså Så attvar var av
införBertil Holmlund gjorde skat-den där undersökningenI som

läkaretereformen det läsa genomsnittlig i Sverigestår att att ar-en
och amerikansk lä-betade villtimmar jag minnas,år,1 900 enper

konstru-Därför skattesystemetkare timmar såår.2 600 att varper
och allt påverka-stimulerade till arbete, dettadet inteerat att mera

de produktionsutveckling.vår

151



VAD HÄNDE SVERIGES 1970EKONOMIMED EFTER

åtstramningFarväl till Keynes: lågkonjunktureni

Jalakas använde hårda ord skattereformens för-det gälldeOm när
delningsprofil använde han hårdare 0rd han ombadsså ännu när
kommentera den besparingspolitik socialdemokraterna inled-som
de hösten under den nytillträdde finansministern Göran1994,
Persson:

det brottsligt genomföra besparingar-Jag iäratt att storaanser
läge med massarbetslöshet. Landets idag iärett tagnaresurser an-

språk bristfälligt,mycket sjunde svensk jobbar alltsåinte, 13 âvar
total arbetslöshet råder. det här lägetregeringenOm i14 procents

minskar budgetunderskott det krävs från olika håll, dåsitt som nu
kan möjlighetjag det minskar deninte privatanågon utan attse
efterfrågan. höjer skatter efter-minskar denOm privatasåman
frågan, och inskränker sociala förmåner och bidrag oli-om man av
ka slag subventioner eller vad helst då minskar också densom- -

efterfrågan motsvarandeprivata i dagen kanmån. Den som man
börja drar tillbaka drar tillbaka efter-regeringen sig sinnärtro att
frågan då efterfråganden lika mycket,privata minst såväxer att
följden blir ökadinte arbetslöshet, då ska dra till-regeringen sig
baka. Och den tiden kanske ganska får accelereradär nära, när en
konjunkturuppgång. ska dra tillbakaDå regeringen sig i samma
takt den efterfrågan ökar. detprivata Gör så ärsom man nu en
oundviklig följd det blir ökad arbetslöshet. det tycks deMenatt

bry rekommenderar ökad förbe-inte sig sparsamhet utanom som
håll. ska minska budgetunderskottet, punkt slut.De säger att man

Rudolf Jalakas hårda kritik riktade bara den nytillträd-sig inte mot
da socialdemokratiska gällderegeringen, lika hög grad deniutan
avgående regeringen Bildt:

mindre sedan meddelade kommuner ochFör årän ett attman-
landsting kommer avskeda under de minskaåren,närmasteatt att

sysselsättningsin med Alltså: under djupmitt00080 personer. en
arbetslöshet skröt med kommer avskedaViså nästan att attman
ytterligare anti-keynesianism högstaallra grad.Det i80 000 är

attackerar keynesianer för de skärper konjunktur-Man att
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fall skärper ocksåsvängningarna, i sådan politiksåmen en
den fördjupar lågkonjunkturensvängningarna -

Jalakas huvudorsaken till budgetunderskottetpoäng attvar var
massarbetslösheten, bara mindre del berodde skattere-att en
formen, och följaktligen borde inrikta bekämpasigatt attman
arbetslösheten, orsaken, och underskottet,inte Jala-symptomet.
kas:

Ahlenius, chefen för Riksrevisionsverket,Inga-Britt har nyligen-
TV-framträdandei miljarder det nuvarande bud-140sagt ett att av

getunderskottet beror förtidspensionering.arbetslöshet och Då
beräknades budgetunderskottet miljarder, har det200vara nu
sjunkit. har också WesterbergDet Bengt 70-75sagt; att procent av

budgetunderskott resultat lågkonjunkturen. fjär-vårt Treär ett av
dedelar budgetunderskottet beror arbetslösheten och försåav

politik ökar arbetslösheten, det ihop.integåren som

Rudolf Ialakas uttryckte förhoppningsin den socialdemo-att
kratiska skulle tänka och börjaregeringen stimulera ekonomin.om

blev fallet. stället kom genomföraSå inte den hårdasteI attman
hela från och framåt.åtstramningen i budget-OECD Denna1994

sammanlagtsanering miljarder kom enligt Göran Persson126
fördelas miljarder skatte- och avgiftshöjningari60 66att samt

miljarder kallade besparingar.i så
med denna politik har tillUtsagan tryggatatt man resurser

vården, och skolan värd fi-drarFörstär att noteras.omsorgen
undan frånnansministern skola, vård ochPersson pengar omsorg,

sedan tillbaka delstatsministern dessaPerssonger en av resurser
valåret med Perssonpengarna.1998, namnetnu

Angående resultatet saneringspolitiken skriver Göran Pers-av
son:

berördes alla de underskotten ochVi deras effek-negativastoraav
drar alla de möjligheterNu saneringen öppnarter. nytta av som

form lägre-i kvar plånbokeni iräntor,av som ger mer pengar
hundratusentals hushåll och skapar fler formjobb, förbätt-inya av
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förbättradeoch formrad välfärd skola, vård och möj-i iomsorg av
och jämlikheten.ligheter öka rättvisanatt

socialdemokratiskasaneringspolitiken har denMed regeringen
fyra avseenden:vända utvecklingen viktigalyckats i

offentliga finanserna och elimi-stoppade skuldökningen deiVi
nerade underskotten.

välfärden. hållbarträddade har lagtBudgetsaneringen Vi ett nytt
välfärdspolitiken.fundament för den svenska

demokratin.från marknaden och stärkthar maktenVi återtagit
kontroll bestämmeroffentliga utgifter och inkomster underMed

ställning harekonomi. Politikenssjälva återupprättats.våröver
underskot-till följd de ständigavände denVi pessimism som av

självkänsla. kan stolta Sverigeförlamade Vivår äröver attten vara
harför Budgetsaneringen Sverigeland sig iigen.rättgörett som

utanför landuppmärksamhet långtväckt våra Ingetgränser. annat
underskott korthar under 1990-talet lyckats vända såså stora

tid.

statsfinanserochkamerala ekonomisk politikDen somsyn
socialdemokratiska harsåväl borgerliga regeringar represente-som

förhållandevis Under70-talet har haft kritiker.sedan 1990-rat
Bildtsstark kritikdjupa kris uppstod dock regeringentalets moten

offentliga avskedanden och räntehöjningar,normpolitik, samt mot
nedskärningar socialdemokraternade skattehöjningar och som ge-

finansminister.nomförde under tidPerssonsGöran som
statsfinanser fickbok hur han sanerade SverigesPerssons om

kyligt mottagande.överlag ett
Affärsvärldenkommentar skrevkritisk 1997, 47:I nren

uppfunnabok, med det egenhändigtStatsminister Göran Perssons
fri titel, hu-skuld icke iordspråket iDen ärärär satt somsom

förda politiken. Bokenvudsak försvar för den ekonomiskaett
för-fått sund sparsamhethandlar arbetarpojken lära sig avsomom

ochtidens bästa arbetarklassmoral,äldrarna, med den såsom
hela skuldberoendet.räddarsmåningom nationen ur

föräldrarna kontanthandelnsbeskriver hur tillhördePersson
och föll tillbakaSedan kom imin generationgeneration. ett osunt
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låneberoende. verkar märkligt den ekonomiska politikenDet att
skulle ha föräldrarnasinspirerats sparsamhet.av

Analogin mellan hushållets och finanser alldelesnationens är
felaktig. analogin efterföljansvärd,Dessutom inte eftersomär ens
den absurda filosofi hyllar också leder tillPersson intesom att man
bör investera.

inslag från erfarenhetEtt sin beskriver di-Persson äregen som
rekt skrämmande, nämligen hur han avbröt högskolestudier:sina

rädd för där med studieskuld efterJag ståatt storvar en examen,
möjlighet försörjning.klara min skuldDen iär ärutan att sattsom

Ärfri.icke detta beteende efterföljansvärtPerssonett som anser
själva verket belyser episodenI Sveriges långsiktigastörstaett av

problem, nämligen utbildning lönar dåligt.sig såatt
Budgetsaneringen framstår bokeni enkelspårig. Man sattesom

budgetbalans,mål och sedan gällde det hem be-taettupp om att
och skattehöjningarna.sparingarna finnsDet inget resonemang om

arbetslöshetens inverkan underskottet eller de långsiktigaom
effekterna budgetsaneringen. själva verket skulle ökningIav en av
sysselsättningen till närheten gamlai leda till mycketnivåerav nu

överskott.stora
framställsDet det visade blinågot positivt sigattsom senare

besparingarna mindre hade hellerOm varit inteöver.pengar
haft miljarder skolan och vårdenåtta 1998.att satsa

kan det fördel först skär bort utgifterHur attvara en man som
angelägna, dessutom arbetslösheten högst,när ärman anser som

för därefter öka dem konjunkturen har förbättratsigen, näratt
förenklade till felaktighet. Statsskulden ochMånga ärargument

utlandsskulden förväxlas, medvetet får förmoda.man
statsskulden till hundraRäntorna miljarder.uppgåsägs över

då glömmer vanligt också harMen Persson räntein-att statensom
komster. bara hälften bruttoräntorna och räk-Nettoräntorna är av

dessutom kapitalinkomster sjunkerövriga tillnar nettotman en
fjärdedel. kapitelrubrik lyder värld skuld". TillEn i"En vemsatt
Månen

visadeSven slutet 70-talet alla länderGrassman i skulleattav om
räkna sin utlandsskuld redovisa skulder ochSverige ränteut-som -
gifter fordringar och ränteinkomsterinte då skulle jordensmen -
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samlademed skyhögt belopp jordenssamlade skulder överstiga
jorden har skuldfordringar, och då kontentan blimåste att en

till månen.

iför-offentliga utgzlftsräntor ocbsektornsDenFigur 3.1. nettoräntor
bållande till BNP

JOffentliga förhållandeutgiftsrâmori tillBNP.Procent.

I RäntornettoRäntorbruna

838455868788899091929394959670717273747576777B79w31B2

Rantenettot rånteutgifterochránteinkomster.ärsummanav
SCB. SvereniusKälla: Diagram:Torsten 1999.

förste finansminister talarförvisso denintePerssonGöran är som
offentliga sektorn också harmed bokstäver densmå rän-attom

offentliga sek-bara ränteutgifter. samladeteinkomster, inte Den
starkt under delenhar mycket peri-varit störreräntenettotorns av

Bohman,det har finansministraroden Trots Gösta1970-99. som
Åsbrinkoch ErikKjell-Olof Feldt, Wibble,Anne Göran Persson
offentligaoftast utgiftsräntorna, sällan denoch andra talat omom

inkomsträntor. sammanhanget ickesektorns intressanta iDet är
desto mindre räntenettot.
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Göran Perssons saneringspolitiken efter 1994resonemang om
det fannsinte alternativ till fördagår den politiken:någotut att

har lätt, absolutDet inte varit nödvändigt, därför alternati-attmen
hade allavarit dessaOm inte åtgärderännu sämre. smärtsammavet

hade genomförts framförskulle allt de har lägst inkomstersom
och de beroende den sektorn varitär mestsom av gemensamma

illaännu ute.mer
nödvändigt genomföraDet budgetsaneringen. Någonattvar
det. Socialdemokraterna gjorde det.måste göra

empirisk eller teoretisk dokumentationNågon för "alternativetatt
hade anförsvarit inte. beskriversämre" Göran Persson i sinännu
bok hur han vid med ambassadörer höstenUD:s 1994möteett

dem budgetsaneringen avvägd.säga är rättatt attuppmanar

kommerNi dem hävdar budgetsaneringen förmöta äratt attsom-
liten och de hävdar för mycket.tagit i sak gäller:Enattsom
detta sak tala det.Detär rätt avvägt. är atter om

skriver:Persson

Intellektuellt skulle mycket väl ha kunnat ifrågasättajag omfatt-
budgetsaneringen.ningen ögonblicki be-Men jagav samma som

slutsfattare sådant hadenågot saneringsprogrammet varitsagt or-
dentligt försvagat.

bedömningen väl gjord diskussionenNär Det nå-är är över. var
Wibbles förbannelse den borgerligaAnne regeringengot av att satt

i ständigt pågående debatt hur mycket behövde göras,en om som
gjorde väldigt lite.men

uttrycker anmärkningsvärdHär statsministern prioritering:en po-
litisk handlingskraft framför intellektuellt ifrågasättande. fi-Att

Wibblenansministern och hennes kollegorAnne ständigisatt en
debatt" kan ha med inbegripen i just så-göraatt att ettman var

Åifrågasättandedant budgetsaneringens omfattning. andra si-av
dan ligger det vadi lägenågot med snabbtPersson Isäger. ett
växande statsskuld dock med internationellt låg offentligsett
nettoskuld behövde handla rimlig tid. Skulden ökade,inomman
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omedelbarakravmedfinansministerndagligenlågmedierna
bak-arbetslösheten, denfrämståtgärderkraftfulla -inteoch mot

ökningstatsskuldenssjälvahuvudorsaken,omliggande motutan -
och kan-den ansvarige ministernunderligtdetdå inteär agerar,att

hade krävt.vad situationeniske äntarrentav mer
uppjagade stämningdennaresultatetblevpolitikDen avsom

människordrabbadeeftersom dengranskas, så mångadockbör
rolltraditionella ilämna sinsocialdemokraternafickoch tillika att

fulla sysselsättningen.denmodellen: prioriteringensvenskaden av
skulle ha kun-frågarfram boken sig PerssoniLängre manom

mindre ambitiöstgenomföraochväg ett sane-nat annanen
tidigare.arbetslöshetentillbakaoch börjatringsprogram pressa

Han svarar:
arbetslös-hadedet kortsiktigtmöjligt gåttDet är att neratt- rekylför åktriskfall medsnabbare. iheten såMen attstor en

något år senare.
ekonomiarbetslösheten itillbakainteDet går somenatt pressa

antaletbyggerskyhöga Yttersthålls i järngrepp räntor.ett av
fun-produktion Sverigeoch iindustriharjobb somatt enen

klaras.bytesbalansenexportinkomster In-och drar såin attgerar
Investeringar stimu-beroende investeringar.dustrin i sinär tur av

sambandenlågaleras Såräntor. ut.serav

saneringspolitikenförgranskning argumentenEn av

rådgivareläroböcker eller Göran Perssonvilkafrågakan sigMan
nationalekonomiskahur deförklararbokenhanstöder isig när

sambanden ut.ser
sysselsätt-ökadrekyl talarför EnVad det Persson omär en

sagdadetförsvagar dem Röjerstatsfinanserna, inte.stärkerning
socialdemokratisk statsministerharSverige attmenarsomatt en

eller andrarekyltenderaroffentliga arbeten sät-att enaenge
tet

harjobb byggerantaletockså attskriverPersson enatt
och drarfungerar inoch produktion i Sverigeindustri ex-somen

blandkandettaklaras.bytesbalansen Omportinkomster så att
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antalet jobb mindrei utsträckning byggersägasannat att numera
industrin, sysselsätter allt färre medan den och of-privatasom

fentliga tjänstesektorn sysselsätter ocb försörjer allt fler. Detta är ett
led naturligi strukturomvandling. ska talaMenen om man om
industrin vilket bör eftersom den viktig för svenskgöra ärman-
ekonomi- konsumeras ungefärså hälften dess produktionav
fortfarande landet.inom då hålla tillbakaAtt den inhemska efter-
frågan och detta svensk industri vittnar intetro att gynnar attom

känner till hur sambanden dra ned efterfråganAttman ut.ser
industrins hemmamarknad ökar inte investeringarna. Utan sti-en
gande konsumtion finns anledningingen investera. Investeraatt
betyder bygger produktionsapparaten för mötaatt utman att en
förväntad efterfrågeökning från den inhemska marknaden såväl-

från den utländska. Räntenivån visserligen viktig för inves-ärsom
teringsviljan, det orsakerna till bör inflations-nedär atten av
förväntningar och därmed de långa realräntorna, för-utanmen en
väntad efterfrågeökning behövs alltså inga nyinvesteringar.

bytesbalansen klaras"Att har eller mindre försvunnitmer som
målvariabel för den ekonomiska politiken världi internatio-en av
naliserad kapitalmarknad och flytande växelkurser. Angående detta
vill jag citera ochSNS-rapport statlig utredning be-en en som
handlar bytesbalansens förroll den ekonomiska politiken, Kapita-
lavkastningen bytesbalanseni SOU sistnämndaDen1990:45. ut-
redningen gjordes under ledning Ulf Jacobsson och in-IUI,av
nehöll sakkunniga BlombergBo Bergman, ochGunnar An-som
ders Vredin, landets främstanågra auktoriteter området. Manav
skriver:

Under efterkrigstiden fram till och med 70-talet de internatio-var
nella betalningsströmmarna hårt reglerade bland inomannat ramen
för Woods-systemet.Bretton Under denna tid kunde relativtäven
måttliga underskott bytesbalanseni leda till direkta finansierings-
svårigheter. lands valutareservEtt spelade då viktig rollen som
buffert för klara tillfälligaoch underskott bytesbalansen.små iatt

situation beståendeEn underskott och snabbt krympandeav
valutareserv under denna period omisskännligt teckenettvar
kris. valutareserven räckte fickNär inte till underskotten täckas
med internationella lån vanligen fordrade medverkan Inter-som av

159



VAD HÄNDE SVERIGES 1970MED EKONOMI EFTER

nationella Valutafonden Fonden kunde förväntas ställaIMF. krav
den ekonomiska politiken underskottslandeti villkorettsom

för långivningen.
Under sådana omständigheter det både naturligt och ratio-var

nellt bytesbalanssaldot fick hög prioritet den ekonomiskaiatt en
politiken. ekonomiska och politiskaDe kostnaderna för valu-en
takris finansieringskriseller kunde bli betydande. Därmed korn
också länder bytesbalanssaldoti fungeramånga allmäntatt som en
accepterad för den ekonomiska politiken. försvagad by-Ennorm
tesbalansposition signal den ekonomiska politiken hadeattvar en
fått alltför inriktningexpansiv och det fördags åt-atten var en
stramning.

avreglering deDen internationella finansmarknadernaav som
under de femton har gradvis förändratåren bildenägt senasterum

vad gäller underskottens finansiering. avregleringen vadNär nu
gäller de västliga industriländerna deti total ocksåsåär närmaste är

vad gällersituationen bytesbalansunderskottets finansiering radi-
kalt annorlunda den under regleringarnas och Brettonän var

ÄvenWoods-systemets glansdagar. relativt och långvarigastora
underskott låter finansierassig problem. ...störreutan

bytesbalansen har kvarAtt inte gamla rollsin ekonomisk-som
politisk indikator de flesta Helt klart det inteär överens är attom.
längre meningsfullt medelfristigti perspektiv ställaär att ettens

noll bytesbalanseni ellermål restriktion denupp ettsom en
ekonomiska politiken.

ekonomerMånga Lindbeck ochAssart.ex. Torsten Persson i
artiklar i Nyheter decembertvå Dagens hari pekat1989 att av-

regleringen de internationella kapitalmarknaderna liksom allaav av-
regleringar välfärdshöjande. Regleringarna ålade länderna denär
konstlade restriktionen sparande och investeringar skulleatt vara
lika tidpunkt.i varje kan emellertidDet skälmångastort av vara
naturligt sparande landi överstiger ochinvesteringarna viceatt ett
versa.

Bytesbalanssaldot bör inte ignoreras, hålla tillbaka den in-attmen
hemska efterfrågan och sysselsättningen för klara detta alltatt

underordnade mål märkligmåste prioritering.sägasmer vara en
överskott bytesbalansenEtt i innebär detta ned-åratt netto
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bringar alla inhemska sektorers ackumulerade utlandsskuld, ett
underskott innebär ökar den. land kan leva med by-Ettatt ett
tesbalansunderskott obegränsad tid, det finns datum däri inget

ifrågalandet lösa alla utlandsskulder förvandlaoch bytes-måste in
balansunderskottet till överskott.ett

Sedan det sak bytesbalansen kan fungeraär atten annan som
indikator hur skuldsättningen och olikainvesteringarna iutser
sektorer. Förhoppningsvis ska avkastningen gjorda investe-

för vilka de lån belastar bytesbalansenringar, upptagitman som -
de förbetalas dessa lån. det skulleöverstiga Menräntor attsom

förbehöva enskilt eller för finnsöverskådlig tid,så årettvara ens
för, försåvittdet belägg land hamnaringa akut skuldkrisinte iett

Mexikos slag.av
kan befann läge där denSverige sig iNu 1995säga att ettman
sektorn hade utlandslån, främstprivata orsakade den vågstora av

direktinvesteringar och portföljinvesteringar följdeav som va-
lutaavregleringen del under denna tid,investeringarnaEn1989. av

fastighetsköpexempelvis London och uppfylldeBryssel, väli inte
ovannämnda avkastningskrav, detta skulleprecis hindraattmen

land fulltill sysselsättning knappastSverige återgå rim-ärattsom
ligt.

bygger antalet jobbGöran Perssons "Ytterstresonemang -
har industri och produktion fungerari Sverigeatt en en som

och drar exportinkomster bytesbalansen klaras indike-så att -
han helt uppdaterad förändringardeinte iär ägtattrar som rum

den globala ekonomin de decennierna, ändånågotsenaste som re-
lativt utförligt har behandlats den ekonomiska litteraturen.i Kan-
ske bör ändå kunna begära ledande politiker de hållervåra attav

informerade sådana eftersom de ekonomisk-politiskasig tingom
besluten tenderar föreställningarbegränsas saker-attannars av om

tillstånd längre har motsvarighet verkligheten.inte inågonnas som
Redan model-Konjunkturråds svenskaSNS Den1989,rapport

len inför 90-talet beskriver hur bytesbalansenSNS mist sin avgö-
betydelse:rande

jämvikten bytesbalanseni naturligtvis ekonomisk-inteär ett
politiskt mål egentlig bemärkelse, eftersomi jämvikten inte in-
nebär ekonomiska värden oftabetraktas dennågra i sig. Däremot
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restriktion: Bytesbalansens saldo vilkeniär mätaresom en en
resursanvändningen ekonomin hålleri demån sig inom ramar som

det samlade produktionsresultatet ställer upp.
restriktion den ekonomiska politiken kanMen även som

bytesbalansen ifrågasättas. Bytesbalansens saldo oli-är summan av
ka och investeringsbeslut fattas enskilda hushållinomspar- som

företag,och liksom den offentliga sektorn.inom sådanvarjeInom
finnsbeslutsenhet det anledning förväntainte ellernågon sigatt

kräva ska likainvesteringarna med sparandet underatt vara en en-
skild period eller mycket långa tidsintervall: hushållEttöverens
kan finansiella tillgångar förs vidarei generationer-överspara som

företag kan kontinuerligt öka upplåning för finansie-sinEtt attna.
sina investeringar oändlig tidshorisont länge förhål-såöverra en

landet mellan och främmande kapital håller sig inom vissaeget
gränser.

Även hela sektorer ekonomin kan ha långsiktigi obalans mellan
sparande och investeringar. Utlandet, hushållen och finanssektorn
har finansiellaökat fordringarsina ekonomin och företagssektorni
och den offentliga sektorn har ökat skulder under desina senaste

kan naturligtvis ocksåDet sparandet ochåren. inves-17 så attvara
regionalt fördelning.teringarna visar ojämn Exempelvis kanen

Stockholmsregionen ha kontinuerligt sparandeöverskottett som
kanaliseras till industriinvesteringar i detta för-Västsverige utan att
anleder ekonomisk-politiska åtgärder.några

Varför ska då kräva land ska ha långsiktig jämviktatt ettman
mellan sparande och realekonomiskainvesteringar sådanaNågra

finns egentligenmotiv kan ekonomer lättinte. Tvärtom hurvisa
alla tjänar land eller skäl harparter att ett ett annat ten-som av
denser till sparandeöverskott detta till någotett exporterar annat
land, kan bättre avkastning sparandet vad detänsom ge egna
landet kan motsvarande kan land harPå bättregöra. sätt ett som
investeringsmöjligheter andra länder grundpå råvaru-än t.ex.av
tillgångar, klimat eller kompetens realekonomiska vinstergöra

sparande från förimportera omvärlden exploatera dessa.att att

ska också komma ihåg flytande växelkurs minskar by-Man att en
tesbalansens betydelse för den ekonomiska politiken ytterligare.

har underskott bytesbalansenOm i samtidigt harett som en
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valutareser-försvara, då kan detfast växelkurs 1992, attatt som
konstladförstödköper kronorRiksbanken vägnärtöms attven

växelkursen.hålla uppe
genomdrev sittstatsminister PerssonGöranNär stora sane-

förhandelsöverskottetdärringspaket gjorde han det läge Sve-i ett
del tack övergi-decennier, tilldelriges större än stor varevar

underskottoch där bytesbalansensfasta växelkursen,vandet denav
sektorn hade vis-stigande överskott. privatahar till Denvänts ett

ka-genererade underskott iutlandslånkvarserligen ettstora som
ned snabbdet underskottet ipitalavkastningen, vägvarmen

Källa: Riks-miljardermiljarder tilltakt; från 45,9 1994199369,8
Betalningsbalansen,banken, 1982-94.

förhållande tillnettoskuldOüntlig finansiell BNP ii 1994Figur 3.2.
OECD-länder14
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läge med kraftig exportökning,I stigande överskott bytesba-iett
lansen, låg inflation, lägre offentlig nettoskuld omvärlden,än svag
inhemsk efterfrågan och den arbetslösheten sedan 1930-taletvärsta

alltså arbetarledd den hårdasteregering åtstramningen istartar en
västvärlden.

År statsfinansernasaneringen inleddes, det1994, när av var
djupa kris bara länder devår jämför,av OECDtrots tre som som

hade finanserstarkare ochvi; Finland, hadeNorge inteän som
nettoskuld alls, ochnågon med nettoskuld motsvarandeJapan, en

offentliga finansiellaBNP. Den sektorns nettoskuld7,7 procent av
i vilketSverige lägre i OECD-länder,övriga21,9 änvar var men

allt den högsta dittills haft modern tid.i 70-talet, liksomPåtrots
slutet 80-talet hadei ingen nettoskuld alls. bara vid deDet ärav

djupa lågkonjunkturerna börjantvå i 90-talet och början 80-av av
talet med och strukturkrisen offentligaOPEC vår netto-som
skuld har ökat drastiskt.

Forskarna Behrenz och Delander räknadeLars Lennart EU-
kommissionens uppdrag vad arbetslösheten kostar Sverige iut ute-
blivna statsinkomster. heter The total fiscalRapporten costs
unemployment for Sweden. Forskarna fannestimation kost-an att-

förnaden det offentliga, orsakad den arbetslöshetenÖppnaav un-
der enda miljarder, alltsåår 1995 vad hela153 änett var mer sa-
neringspolitiken under och inbringade tillåren 1995 1996 staten

uppmärksamhetRapporten viss den presenterades,närgavs en
diskussionen dog snabbt taleti den framgångsrikamen ut om sa-

neringspolitiken".
Självfallet det viktigt bringa ned det höga real räntelågeattvar

befannSverige förefallersig emellertidDetsom stats-som om
finansministernministern/ aldrig analyserade färdigtPersson varför

brottades med högaSverige realråntor. detinteHar gjort så ärman
det kanske hitta alternativ tillsvårt saneringspolitik göratt en som
livet för medborgarna.surt

höga ränteläget beroddeDet enligt sakkunskapen först och
främst inflationshistoria,Sveriges det faktum perioderiatt
haft högre inflation konkurrentländer. Orsakernavåra tillänen
denna högre inflation blandi sin den politik med de-ärtur annat
valveringar och momshöjningar socialdemokraterna självasom
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höj-fört,och tidigare borgerliga minstregeringar inte 1990 när
fick inflationbreddningen sigochningen vår att resamomsenav

därefteralptopp omvärldens. Straxöver satte samma rege-som en
inflationen, ochegenhändigt uppdrivnabekämpa denring igång att

den fullahundraåriga prioriteringi sinövergav avsamma process
sysselsättningen.

offentliga bruttoskulden kan spela detrelativt högaDen när
marknadens rädsla skaränteläge, dels in-gäller vårt attgenom

efterfråganflatera statsskulden, dels högrebort attgenom en
krediter, dessatenderar drivakrediter priset Atträntan.att upp

för höga realräntafaktorer haft betydelse Sverigesnågon 90-
kunnat empiriskt.talet har dock ingen visa

"den lågasocialdemokratiska dag talarministrar iNär rån-om
ifrån det den kallade saneringenpriori såutgårtan" å äratt avman

huvudorsaken. bok,statsfinanserna i sinSå Persson sågörärsom
Åsbrink vid åtskilliga till-finansministernhar den gjortavgångne

Ingela Thalén ochfällen, Sahlin,har ministrar Mar-så Monasom
försökt förklara sambanden.Wallström degjort närgot

SNS-chefen professorn Handelshög-ochdetta skriverOm
med kollegernaSöderström debattskolan Tson i MagnusHans en

DebattUlf EkonomiskHenrekson och Jacobsson i 1995:6nr

försökt enklabeträffar harVad realräntan jag mig några tvär-
bestämningsfaktorer OECD-länderna.desssnittsanalyser i Detav

förförklaringsvärdeomöjligtförefaller därvid hart någotnär att
skuldbegreppoffentliga skuldens storlek, vilketden oavsett som

används.
offentlig och relativt låg real-finns länder med skuldDet stor

offentlig skuld och högoch länder med litenBelgien,ränta, som
Finland. Till saken hörrealränta, Australien och Sverigeattsom

definitionoffentlig nettoskuld enligtalltjämt har OECD:sen
hörför OECD-länderna. Till sakenunderligger genomsnittetsom

internationella ka-densvenska upplåningockså i sinatt staten
den delupplåningskostnad enbartpitalmarknaden högmöter en

svenskadenominerad kronor.statsskulden iärsomav
svenska realräntan näppeligenAllt tyder den högadetta att

offentliga skuldens storlek.förklaras med denkan I tvär-en
signifikant förkla-faktorer klartsnittsanalys det tvåär som ger

165



VAD HÄNDE SVERIGES 1970EKONOMIMED EFTER

ringsvärde: saldot kapitalbalansen och de infla-i tio årenssenaste
tionshistoria.

för faktorer,ytterligare alltså.negativaInget Utöverutrymme
skattereformen förefaller med andra 0rd faktorerdessa två vara av-
görande för höga realränta: lång period med underskottvår ien
bytesbalansen dvs. nettoskuld till utlandet och bristandestoren
tilltro till långsiktigheten den svenska inflationsbekämpningen.i

analyser det här slaget ska kunna påverka den ekonomis-För att av
ka politiken de rimligen bli lästa beslutandemåste iav personer
ställning, de kvar den akademiskai världen och blirstannarannars

akademisktjust intresse, hur viktiga de kanmå Manänav vara.
ställa frågan politiker tidskriftensig läser Ekonomiskansvarigaom
Debatt eller allt landets debattforumDet tongivandeär trots

deninom nationalekonomiska disciplinen. förefaller alla fallDe i
ha Söderströms förståeligtmissat Tson analys.Hans Det är om

hinner läsa bråkdelministrar inte allt publi-våra änmer en av som
finansdepartementeti hyser kompetenta eko-ämnet,ceras men

borde kunna upplysa försådana landets ekonominomer som om
och medborgarnas välfärd avgörande samband. Risken är annars
uppenbar bedriver ekonomisk politik skadar Sveri-att man en som

ekonomi och medborgare onödan.i betecknasDetta måsteges
allvarligt problem också den demokratiskarörettsom som proces-

sen.
Ekonomisk Debatt finnsI nr 1995samma nummer av en

fil. dr Kinnwall, Svenska Handelsbanken,Matsuppsats av som
forskar inom området växelkurs- och räntebestämning.

Kinnwall kommer empiriskai studie till slutsats snarliksin en
Tson Söderströms:

viktig bestämningsfaktor för internationella räntedifferenserEn i
de industrialiserade länderna förefaller inflationsutvecklingen,vara
medan läget för statsfinanserna verkar underordnad bety-vara av
delse. finns således risk den kraftigaDet tidensatt senasteen
finanspolitiska förfelar syfte, detta enbartåtstramningar sitt ärom

bringa ned de svenska långräntorna.att
stabiliseringspolitiska förDet priset åtstramningspolitiken kan

således högt det innebär efterfrågan kollapsaratt utanvara om att
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kan det finnas andra,påverkasräntenivåerna Däremotnämnvärt.
den offentliga sektornsstrukturella, skäl skära nedlångsiktigt att

åtaganden.

offent-ned denfinnas andra skäl skärakan detVisst attsagtsom
bör väl rimligenåtaganden. sådanasektorns motivliga Har man

döljas bakom talemellertid rakt ochdetta intesägas ut om
fåkonvergenskraven eller behovet räntorna.att ner

får tillåtaklämmer, sigdet där skonKan att spe-om manvara
harsocialdemokratiska ledningenkulera; den övertygats ar-att av

föroffentliga relativa andel kakanden sektorns ärgumenten att av
därför vill skära denna tårtbit,och i attatt man avstor, menman

införönskan rörelsenformulera sådanideologiska skäl kaninte en
förre LO-chefen Malm:kommenteras StigDetta av

gjorde partile-med Loket Olsson ochjobbade tillsammans-Jag
detmedvalrörelsen.darintervjuer jag Perssoni TV i Då4 tog upp
detoffentliga sektorn.höll och skar denhär med i Föratt ner

flytta kostnaderbudgeteffekt det baradet,ingen attvarvar
efterförsökte slingraa-kassa, och han sigfrån verksamhet till

kom han och tillförmåga, efter migbästa så programmet samen
dedärbortahär det långivarna iorsaken till det USAattatt var -

dehanskrattade honom ansiktet,här finansvalparna i som sasom -
här: duför offentlig sektor.hade jagtyckte Då så Harstoratt sa

ochskola och vårdhem och skärabättre iinte änargument att
frånföra kostnaderna den nyttigaoch välfärd, och överomsorg

offentliga sektorn, kanden delenoffentliga sektorn till onyttiga av
illabegripa det då jävligtdu deminte uteäratt

svarade det.frågar Malm vadStig Göran PerssonJag

fast,för han hade slagitdiskussion,det blevNej, inte någon mer-
efteroch tydligtalldeles klarthan slår fast, detdet är varsom

för of-hadefinansvalparnamed visamåstemötet storattatt
villeskära den.och skulle hem och intefentlig sektor Jag taner

detfolk omkringdebatt, för detlängrenågon annat oss, menvar
överförahem ochdet åkaenklaste skulle kunnaPersson göra, är att
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AP-fondsystemet till Folksam eller till ellerTrygg Hansa vem som
helst. minskar han offentligaden sektornDå över natt.en

Eftersom Malm AP-fondernaStig kan detsånämner värt attvara
vid tidpunkten för saneringspolitikens inledningnotera att var so-

cialförsäkringssektorns förmögenhet kapitalet ungefäregna 560
miljarder kronor, Nationalräkenskaper,SCB, SM 9501.10nr

det kritiska förPonera regeringen i läge rådde svenskatt som
ekonomi, såväl lågrealt tillväxt, massarbetslöshet finansielltsom
snabbt växande statsskuld stället för tuffai besparingar och1995,
skattehöjningar miljarder hade flyttat kanske mil-125,5 80över

frånjarder AP-fonderna, kombinerat med återanställning sägen av
offentliganställda förstället arbetai uppbar100 OOO attsom nu a-

kassa och andra bidrag. hade finansministernDå Göran Persson
kanske kunnat avboka förnedrandeden till York ochNewresan
sluppit med såväl de flinande finansvalparna Wall Streetmötet

kackerlackorna McDonalds-restaurangen vid Washingtonsom
Square Persson, 1997, 99.s.

fanns alltså finansiellaDet kunde ha använtsstora resurser som
till stimulera eller åtminstone låta bli mitt iåtatt att strama en-
depression den och offentliga efterfråganprivata efter regeringen-
Bildt/Wibbles högräntepolitik och offentliga avskedanden.

Vad gäller inflationsrisk och därmed för fortsattrisk högt
ränteläge sådan politik bör fråga följande:sigsåav en man

återanställa del de avskedade frånAtt den offentliga sek-en av
och låta dem uppbära lön stället för a-kassai och socialbi-torn,

drag och därtill viktiga arbeten utförda vård, skola ochi om-
vilket skulle sådan politik leda till inflationsorg, isätt en ett

läge med sådant underutnyttjande produk-ett extremt av
tionskapacitet

använda del AP-fonderna,Att och drastisktså sätten av
kunna minska lånebehovet från marknaden eventuellt betala-
tillbaka del statsskulden för kunde kla-visa Sverigeatten av att

detta vilket skulle detta ha lett till högra räntorsättra -
under radAtt i möjligen komplettera dettaår medett trepar,

momssänkningarstegvisa länge ekonomin behövtså stimuleras
skulle inneburit sänkning prisnivån i vilket i sinomgångar,en av
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nominella löne-behov högahade minskat löntagarnastur av
löneökningar. vilketför till stånd realaökningar På sättatt

lägeinflation och höga iskulle detta leda till stigande räntor ett
kapacitetsutnyttjandemed lågtså

tillsänkteTilläggas bör Persson 12Göran matmomsenatt
beslut nämndamycket kloktvilket sannolikt ettprocent, urvar

kunderäckt, möjligenaspekter. Kanske hade detta manmen
frångenerellagenomfört sänkning denockså ha momsenen av

internationellt höga nivåsin 25 procent.sett
kunde tänktkanske sigVad gäller inkomstskatten så enman

tillbakatill exempellösning där, inte änäven taatt merannan
stäl-skattereformen,från den idel sänkningen utanstoraaven

bolagsskatthar lägrebolagsskattenlet höjt Sverigenågot. än
kanske tåltländer, och den hade justerasflertalet jämförbara att

hade sådanprocentenheter. vilketPåuppåt sättett enpar
höjt Sverigeskatteväxling iräntorna

borde ha detvad absolut gjort,listainteDetta ärär över manen
hadeandra kombinationer varitandra ochmycket möjligt Vägaratt

hypotesenexempel "ingadettabättre. Jag nämner attattsom
hållbar,knappast situationenandra möjliga ävenårvägar omvar

akuta lägetorsakerna till detmycket ochförvisso svår, även omvar
obser-grundat tidigare regeringarför ekonomivår 1994-95 var av

pluralformen.vera
Åsbrink, decemberfortfarande finansminister iErik jagnär

socialdemo-följandehonom, hadeintervjuade1998 sägaatt om
efterpolitikkraternas 1994:

ifrån bara jagför skylla mig, jaghär jag inteDet säger:säger att-
och för jagmed kom med i sig såinte jag Men1996.1994, trorvar

du denförloppet här:kan beskriva gångnaOmså tar man-att man
sysselsättningstillväxthade starkdatperioden. Vi 1994-95,en

förklaring-pekakanden bröts, och där tvåjag atttror manmen
intilldetbudgetsaneringen i sig. JagDen nästärtror attenaar. var

samtidigtochkraftig budgetsaneringgenomföraomöjligt såatt en
omöjligt.kraftigt.sysselsättningen ska öka Det nästanärtro att

kontraktivarad restriktiva,det klart budgetsaneringFör ärär att en
fallkan undkomma varjehur iåtgärder. Det svårtär enatt se man
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tillfällig effekt. andranegativ fickDet konjunktur-attvar en
Ådämpning internationellt, också påverkade andraSverige.som

sidan: det här har haft starktgenomgånget, så positivnär är en
utveckling det ungefär, vilket den allmänna de-året, isenaste
batten kommer bort. sysselsättningsökningjagMen, menar; en

det dålig utveckling.året ingen100 000 ärsenaste

ÅsbrinkDet intressant Erik med beto-är äratt notera att attnoga
han medinte han andrai sammanhang1994, såärattna var om nu

stolt den förda politiken.över
frågan kunde ha lagtPå inte politiken annorlundaom man upp

Åsbrink:replikerade

väl möjligt fannsDet det andra kanManär vägar. sägaatt att-
upplägget ganska snabbt och drastiskt hantera och elimi-attvar

budgetunderskottet, och kan naturligtvis tänka signera ettman
förlopp där det långsammare, låter det underpågågörannat man

längre tid. mjukare länge detDet andra sidanså pågår, åär men
undrar jag det politiska förmåråterigen hanterasystemetom att en

utdragen länge det nedskärningar...detså För så är ärprocess.
främjar framtidstronågonting inte precis och satsningar,som utan

det liksom hela tiden tänka och inrikta hur skasigär att
skära hur ska fördela försämringarna. kan aldrigManner, veta
säkert, tvivlarjag det hade varit möjligt utsträckaattmen att
den ytterligare antal lite grand duår. Det ärettprocessen av om
ska plåstretriva snabbt eller långsamt, och det ondare dugörav om

detriver snabbt, det väl hargjort duså sånär är sägaav attmen en
dusituation. det långsamtRiver det utdragenså pinaärny av en

och du liksom aldrig ljuset tunneln.iser

Plåster eller ljus tunneln; de totala följdernasåren i av sane-
ringspolitiken kommer dock aldrig kunna Vilketmätas.att som
hade fått ekonomiskaminst och mänskliga skadeverkningar att-
expandera krisen, långsammare framsig med besparingar-attur

eller, skedde, genomföra drastiska nedskärningar ochattna som
skattehöjningar fråga resonerande och bedömningär mer en om-

kalkylerande och kvantifiering.än
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skattereformens sänk-denSedan tilläggakan att storaomman
börjanbudgetunderskottetbidrog till iinkomstskatternaning av

försöker tillbakaförståeligt politikernadet90-talet, så är taomav
kanske sänka skattenför sedandenna skattesänkning,del atten av

tål det.takt med ekonominiigen i omgångar, att
hårdhäntstod till budsandra medel"Påståendet inga änatt en

teoretiskt ellerunderbyggas empi-saneringspolitik kan dock inte
poli-försök försvarariskt, bör ett attutan ensnarare ses somnog

land.enskilda människor itik har hårt vårtmångagåttsom
likasocialdemokraternanaturligtvis bara igäller inteDetta utan

och avskedandenhögräntepolitikborgerliga, medhög grad de sin
fallande konjunktur.brantoffentliganställda mitt i enav

Åsbrink fannsväl möjligt detdetErikNär är attattsvarar
och demo-både ekonomiskhanandra röjer någotvägar som ur

fak-häpnadsväckande: detsynpunkt kan betraktaskratisk attsom
tillalternativengrundligtiskt aldrig gjordes genomgångnågon av

tyckasaneringspolitiken. kan regeringen ihårdaden Man att en
vaskagällermedel detborde skysådan intesituation några när att

för medborgar-politik livetfram alternativ till svåraregörsomen
na.

väl möjligtdenstället ansvarige ministern: DetI ärsäger att
fanns andradet vägar.

anmärk-sådantekonomijournalister låterlandetsAtt ärpassera
ningsvärt.

denna periodAffärsvärlden har under utgjortTidningen ett av
okritiskt harofta analyserat där andraundantag. har mångaDe

makt-ekonomiska och politiskabudskapmegafonerat deut som
medborgarna.tillhavare velat ut

affärsmässigaharrimligenförsäkringsdirektörAtt somen -
inlederska skäras nedför de offentliga försäkringarnamotiv att -

fötterförhar isvenska varitbojkott attstatspapper nogen av
medier dåRollenoch redaktioner.rörelse departement många

för-dengranskande,den kritiskttagit sig inteär utan snarare
välhär,det nistärkande: vad tänker måsteniNå, göranu

svenskamarknaden bojkottarstatsskuldensnabbt närnuner
statspapper.
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Undertecknad bevistade oktoberi SNS-seminarium1998 ett
Åsbrinksalonger, där Erik framträddeBerns med genomgången av

läget för svensk ekonomi. saklig, pedagogiskHans genomgång var
och oklanderlig, det vanliga, icke empirisktsånär belagdasom
påståendet det saneringspolitiken har fått nedär räntorna.att som

ÅsbrinkDärefter konstaterar land helainget i västvärldenatt
har genomfört sådan drastisk saneringspolitik Sverige. Hanen som
lägger dia overhead-apparaten och tillägger: Inteett Åsbrinkram ens
Greklandl". skryter inför auditoriet med be-Sverigeatt

Grekland denna punkt. får publikenDetta någon isegrat att
skratta till, och skattar allihop detta den industriellaåtsnart att
stormakten har besegratSverige Grekland, direktintenågot som

Åsbrinkmerit. själv ler jämförelse.sin Härstörreses som en
alltså bankekonomersitter och andra ekonomer, här mark-sitter

nadsanalytiker, näringslivsföreträdare och politiker derassamt-
granskare journalisterna och skrattar det faktum har förtatt-

brutalare saneringspolitik Grekland.ännu änen
Visserligen har de flesta salongen själva hari drabbats denav

förda politiken högre skatt, skulle ocksåjaggenom en tro attmen
besökare detta harseminarium personlig förmögenheten

understiger miljonen. Tanken slår där bänken:mig, jag sitter isom
hur rolig hade denna jämförelse upplevts förorti blandute en
människor under 90-talet förlorat arbete och självrespekt ochsom

framförtvingas sitta nitiska socialsekreterare och be tillom pengar
Åsbrinkhyran finansminister tillOm hade hållitäventyrs samma

anförande till människorna förort;denna hadei han berömt sig
saneringspolitiken där Hade auditoriet skrattat jämförel-åtöver

med Grekland där Knappast.sen
Huruvida politiken förstärkt eller försvagat landets ekonomi kan

diskuteras. den kallade bromsadeAtt så saneringen Sveriges upp-
Åsbrink,under och medgesgång han1995 1996 öppet ävenav om

helt korrekt tillägger blygsam mattning den internatio-att en av
Årnella konjunkturen bidrog till nedgången. ökade BNP1995 per

medcapita början till återhämtning efter depres-3,4 procent, en
Året däreftersionen. blev tillväxten kraftiga till-Den1,1 procent.

hade dock främst grundsin exportökningi med1995växten en
därpå följande investeringsuppgång. kraftiga exporttillväxtenDen
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depreciering kronandenfrämst resultati sin somett avtur avvar
marknadsvärderad växelkurs,införandet någotföljde somav en

förhindra.försöktlängstaborgerlig detregering ien
Skattebetalarna, harutredningschef gjortNordling,Danne

har30-talet och 90-talet.jämförelse mellan kriserna Hanen
underoch kortblev djuptproduktionuppmärksammat irasetatt

År90-talet.och utdraget underblev djuptmedan30-talet, raset
guldmyntfoten.lämnadedeprecierades kronan, Sverige1931 när

drabidrog till igångstark exportuppgång,Detta attsomengav
Även deprecierades kronan,efter krisen.Sverige igen 1992 som en

kraf-tillleddekronkursen.följd frisläppandet Detta ännuenavav
30-talet.undertigare exportuppgång än

80-taletfrån respektivefrån BNP-trendenAvvikelsen 1920-
eko-under 90-talet, visarunder 30-taletlika utdrageninte somvar

hemsidaSkattebetalarnasNordling Internet.Dannenomen
för-ochhar bromsatsaneringspolitikenhantolkningEn gör är att

återhämtning.Sverigessenat
fortfarandearbetslösheten i SverigeNordling tillägger äratt

arbetslöshet och i AMS-hög: i 3,35,4 öppen procentprocent
kunskapslyftet.omkring iTill det ska läggasåtgärder. 2,3 procent

fort-vilketomkringarbetslöshettotal 11Detta procent,ger en
teckenYtterligaremed svenskaoerhört högtfarande mått.är ett

90-talskrisen.harbara delvis sigSverige restatt ur
socialdemokratiskfaktum regeringAngående det att ge-en

LO-chefenförrehade dennomförde hårt saneringsprogramsåett
följandeMalmStig säga:att

den social-övertygad de nedskärningaralldelesJag är att somom-
Bildt ha klaratgjorde, skulle aldrigdemokratiska regeringen attav

blivit revolution.genomföra. hade detDå

LönnrothJohantalesmanekonomisk-politiskeVänsterpartiets var
förändradesocialdemokratinsliknande tankegångarinne när

tal:sedan komekonomiska politik 1982

samhällsve-kalladehuvud intealltså, såjag över tagettror-
uttrycktstanke hardet finnstenskapliga teorier, en sommen
här paradoxennämligen dendet liggeribland jag någottrorsom
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för kunna genomföra politisk kursändring hamåsteatt att en man
mycket starkt förtroende för för precisstå Detett att motsatsen.

här liksom bara kundeNixon söka kontakt med för hanKinaatt
hade förtroende hökså högerkanten.stort som

Och bara socialdemokraterna kan riktig åtstramninggöra en
och bara socialdemokraterna kan klara-Ja, riktig åtstramning.en

Och det det faktisktså åstadkom denär störreatt var som
delen budgetsaneringen tillsammans med höstenav sossarna

framför allt mycket skattehöjningar,1994, och det harstoragenom
ständigt varit paradoxen borgerlig klararregering inteatt en

detta, för faktiskt ha med facket förmåste sig klaraman att av
sådan här åtstramning.en

Johan Lönnroth konvergenskriterierna inför iEMUnämner att
praktiken detvarit överordnade målet socialdemokraternasi poli-
tik de iretorikenåren, partiet och införutåt sinasenaste attmen
medlemmar stället valti sysselsättningen det vikti-nämnaatt som

målet.gaste
Åsbrinkgrälen medDe handlade den socialdemokra-värsta om-

tiska kongressens beslut där hela tiden påpekade1997 att s-
kongressen sysselsättningsmålet ska överordnat. Detattsa vara
har du fan medinte vad beslutar kongress"vårangöra,att sa
han. Alltså: har hela tiden lutat den officiellamot attoss s-
politiken hela tiden har varit sysselsättningsmålet överordnat.äratt

Och EU-sammanhangi talar mycket linje,även man nu om en ny-
det sysselsättningspolitiken det viktigaste, iär äratt som men

praktiken tillsig EMU-konceptetså äranpassar man som norm-
politiken, det vill heltnågonting Och det har hela ti-säga annat.
den pekat den härpå, motsättningen. jättebra, harDet år sagt,

driva sysselsättningsfrågan Överordnad och justatt som nu en mer
expansionistisk förpolitik motverka arbetslösheten helai Eu-att

och i samarbete, då kan samtidigtinte köpagärnaropa, men man
EMU-konceptet.
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Välfärdsstaten privatiseringsvågenoch

efter 70-taletförändradessamhällsklimatettecken ärEtt attatt
sedan dess priorijournalisterochekonomer äpolitiker,flertalet

samhäl-förnettobesparingnedskärningförutsatthar att engeren
inflationhögreleder tillautomatisktstimulanspolitikochlet att en

stigandeoch räntor.
och ekonomerpolitikeräldre generationenGlömda denär -

och derasfleraMyrdal medOhlin,Wigforss, Bertil GunnarErnst -
Ökadeföljerefterfrågan ocksåsamladhögredet medinsikt att en

offentligadenoch företagför såväl privatpersonerinkomster som
ochbetald aktivitet intealllandetssektorn. BNPAtt är avsumman
faktum.spritthellerverkar intebesparingaralla ettvarasumman av

skadligaavlägsnande ämnen". ManbetydererbetV av.camera
avlägsnarskadligavilkaska frågakanske sig närämnen manman

människor.avskedatdjup krismitt i en
haft mycketharde nämnda inteavvägandenKring svåra som

blev domi-betraktelsesättetkameralasedan detdebatt Sverigeiav
med sinnationalekonomer,70-talet.nerande slutet Mångai somav

svikit.har härdebatten, Intehade kunnatfackkunskap nyansera
uttalanden,vilseledande så-felaktiga ellerfrämst även omgenom

tystnad.medförekommit, sinocksådana utan
makro-delemellertid fullt tänkbart våraDet är storatt aven

70-taletsedaneftersläpning gåroch relativaekonomiska störningar
och bristkonfrontationturbulens,med densambandisättaatt

svenskadenövergivandetoch meduppstod ibalans mo-avsom
dellen.

kablatsharfall från denavvikertolkning isådan såEn utsom
modellensvenskaoch denvälfärdsstatennämligenvärlden,över att

halkade nedkraftigttillväxtenekonomiska såhämmat den att
Visserli-världens botten.rikatill denvärldensfrån den rika topp
sådana till-haftmodellensvenska justdenhävdadetgår attattgen

omvandling,kreativhindratinslagväxthämmande menensom
huvudförklaringdetta skulleförempiriska beläggnågra att vara en

inteveterligenkräftgång har migtill vår ännu presenterats.
väl vis-och iföredöme, såbetraktades längeSverige görettsom

land dockharUnder vårtfortfarande. åravseenden sna-senaresa
ibland medexempel,varnandeframställts argument avettrast som
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hur det"Se välfärden förlängd".går Såvälgår svenskarnärtypen
medborgare andrai länder förtjänar emellertid rättvi-som en mer

sande och nyanserad bild vilka faktorer orsakade eko-våraav som
nomiska problem och vad ledde till den svenska medelvägenssom
sönderfall.

Journalisten ElmbrantBjörn skrev boken föll denSå1993
svenska modellen Fischer, Boken viktig dokumenta-1993. är en

detion politiska kring avvecklandet världsbe-vårtturernaav av
römda samförstånd. avslutningskapitletI skriver Elmbrant:

kan det, utanförMan makteliternas snåla revirbevakare,notera att
finns stark och obruten folklig känsla för vikten samför-en av
ståndslösningar. finns också,Här 80-talets starka tryck itrots mot-

riktning, kvar människormånga alla möjligasatt av sorters par-
tifärg vill bevara den relativa klasslöshet präglat detsom som
svenska samhället. Vilken roll kommer dessa oorganiserade men
starka känslor tillåtas spela

informationsstrategiSAF:s och artiklar1991-94 in-ett par av
formationsdirektören Janerik pekar arbetsgivarnaLarsson att nu
vill ha lugn och samarbete och samförstånd, utifrån den terrängro,

debatten.i ville växla debattvinsterNu inerövrat poli-iman man
tiska förändringar. efterlyser bredaLarsson allianser.

Behovet slutsats 70-tal och högerns 80-talvänsternsav en av
borde uppenbar för andra det efterSAF. ochAttäven änvara tes

bordeantites bli känns riktigt och angeläget. Syntesen ärsyntesen
brett samförstånd för viktiga svenska värdenvärnaett att mot yttre

hot.
möjligheterVåra hävda nationella intressen världi EG-att en av

furstar och valutahajar försvinner inte regering, ochoppositionom
näringsliv kan hitta bas ståndpunkter.en av gemensamma

Elmbrant ord det kan kännamånga i värld där be-ger som en
sluten allt snabbare och allt längre bort, där nationalstatentas mer
och längtan efterEU värdegrundersättsmer av en en gemensam-
och mål efter. Fortfarande tänks det isträvaett gemensamt att

vi i ochSverige ekonomivår samtidigt olikatermer av som
ekonomi tycks allt färre beröringspunkter. Frågangruppers om

den ekonomiska politikens framtida uppläggning i högSverige iär
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grad fråga och EMU-projektets eller inteEU-en om vara vara.
Med mäktigare och med den fusionsyra för närvarandeEUett som

bland storföretag fråga hurråder kan mycket kommersigman som
bli kvar besluta den nationella ekonomin.i Det återståröveratt att

lärdomarna från de politiska ochingreppen missgrep-att se, men
från förflutnasvensk ekonomi de decennierna kan docki visapen

viktiga för förlikasig Europas Förenta Staterett som en mer
fristående nationalstat.

svenska modellen, den form den hade, lär kommai inteDen
eftersom dentillbaka, ekonomiska och sociala struktur vilken deni

uppstod och fortlevde kre-längre Regleringarnainte existerar. av
dit- och valutamarknaderna borta, vilket kombination med deniär

datateknologin enkelt kan låsasinte pågör sättatt ettnya pengar
enskilt flyttasland, kan blixtsnabbt. Människor kanin i ett utan

enkelt flytta undermellan olika EU-länder, ochåtminstone i teorin
hotet rörlig skattebas kan politiker till skattehar-tvingasav en en

människor och kapital har blivit lättrörligamonisering. Att mer
och skatterna behövakan sänkas emellertid inteäratt synonymt
med samförstånd, hög sysselsättning och generell välfärd äratt
företeelser dömda till undergång. själva verket kommerIärsom
kanske sådana fenomen betraktas nödvändiga förrentav att som en
långsiktigt väl fungerande ekonomi. välfärdssystem Sveri-Det som

hade under generelltoch täck-många år generöstge var mer mer
ande de flesta jämförbara länder. takt med försämringar häri Iän

förbättringar försprånghemma och andra länder har väl-i vårt
färdens område dock minskat, avseenden helt försvunnit.ivissa

för välfärdsstaten försvunnitstödet delvis samhälletsiOm
skikt, för vilka den personliga tryggheten och välfärdenöversta

aldrig stödet för sådan modell fortfarande välvarit såstörre, är en
förankrat bland medborgarna.majoritet I SIFO-en av en
undersökning svarade hela oktober de vill199966 procent att att
överskottet budgeten ska användas till ökad skola,i satsningen

Ävenvård och exempelvis moderatledaren Lund-Boomsorg. om
frågan fårvarken nöjd med eller hur ställd såsvaretgren var var

kanske respektera medborgarnaändå politiker sägerattman som
vilja ha utbyggd välfärdsstat och godtar människorsig inte atten

slås ut.
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detta Nyheters ledarskribent Barbro Hed-skriver DagensOm
välfärdskramarevall artikel med rubrikeni Jag 1999-11-en en-

01:

kyrka kallar Lyttkens längreMissnöjets Lorentz uppsats,en som
han dagarna publicerar förlag: Akademeja. handlar deni Den om

välfärdsstaten bidrag-fördärvliga och enda lång jämmerär överen
sjagande medborgare och deras missnöjesodlande politiker.

tänkare underLyttkens slog socialpolitiskigenomLorentz 80-som
ekade alla konferenser ochtalet, då satsa-på-dig-själv-ropen se-

framstod den vågade invända hundrapro-minarier. Då motsom
socialförsäkringssystemenersättningsnivåer icentiga som en mo-

den lilla ochdig då drog världensanningssägare, visioner vårtom
för grannskapet ned applåder.ansvar

Sedan det 1990-tal och arbetslöshet, bankkris, obe-blev KRIS:
talda bostadslån, minskade förmåner och höjda avgifter de of-i

inflation,fentliga Och det 2000-tal: låg stabilareärsystemen. snart
harpenningvärde, reallöneökningar. alltihopa männi-Men genom

fortsatt och välfärds-skor betala de höga skatternaatt att tro
systemskifte bort för sedan. UndralängreEtt år15änärstaten. nu

Lyttkens och de tänker han besvikna.äratt som som- -
folkvredgade besvikelse han avkast-sinDenna öser över ett av

välfärdskonsumenter och prästerskapet dennaningsmaximerande i
absolutkyrka. ledsam läsning, intemissnöjets Det är rätten som

fickkunskap eller luftar tanke. Dock dennågonnågonger ny ny
fundera paradoxaladet tillmig i männi-så mångaöveratt attsynes

skor vilja ha välfärdssamhälle samtidigt desigsäger ut-ett som
offentliga trygghetssystem-trycker stark demisstro gentemoten

Allt färre kommer fixa allt flerpensionen,tror att staten atten.
pensionssparar privat.

Varför de fullt och skrotar hela idén denintetar steget ut om
offentliga välfärden

Därför välfärdsstaten samhälle-de de bästainser äratt att en av
liga uppfinningar alla bidrar och allagjorts. Detta att attsom ga-

förut-försörjning vid arbetsoförmåga och äratt systemetranteras
därför det skötasebart och möjligt lita Visst via pri-på. gåratt att

eller kollektiva försäkringar allmän lag skulle någravata utanmen
falla flesta människor kloka också deinseDe är att att somur. nog
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skulle kunna blibehöver dealdrig blir sjukatill äventyrs attveta
spillrorderas liv slåsdet iutan att

föroffentligadekrisbantning måsteDen utsättassystemensom
försäkringskassan tillallmännahåller denunder 90-talet göraatt

bredafattigvårdsinrättninginte så på. Närnära stora, me-enom
hämta där, harhar särskilt mycketlängredelklassgrupper inte att

och 60-talens socialre-medförlorat detnågot 50-som vannsav
välfärdskramare.det, kallaformer. tycker miginteJag gärnaom

publicerades dagarvälfärdenkolumn någraEn senareannan om
professornFörfattare iledarsidaNyheters 991107.Dagens var

sambandet mel-skrevChristensen.civilrätt Lund,i Anna Hon om
innehålleroch artikelnoch marknadsekonomi,Socialförsäkringlan

utgifterna sedanhar ökatvarför de socialaanalysintressant omen
alltså baraflertalet länder, inte i Sverige. Anna70-taletbörjan iav

skriver:Christensen

heltsjälva verket inteaktuella i såsituationen i VästeuropaDen är
gammalde gamla östländerna. minnsolik situationen i Jag en

troddelydde ungefär här: mintvättmedelsreklam så Jag tvättsom
fickdet innan jagvit, grannens.semen varvar

troddeländerna Vikan iPå Västeuropa säga.sätt attsamma
fick konsekven-fri arbetsmarknad, dethade innan semen varen

kapitalrö-friaglobala konkurrensen och deoljekrisen, denserna av
själva verket ganskaDessförinnan marknaderna irelserna. upp-var

försökaföretagen hade skälganska och ingadelade och atttrygga
arbetskraften.Överflödigabort denrationalisera

tillmarknadsekonomi har letttill friareOmställningen en
fattigdomsproblemoch iVästeuropa,massarbetslöshet ävennya

klarathareuropeiska socialförsäkringssystemen ide stort settmen
till detexisterandedekrisenden akuta tänja systemenatt utgenom

långtidsarbetslösaersättningsformer föroch inrättayttersta nya
och andra utsatta grupper.

kunnatekonomiska omställningendärför har denJust genom-
förkatastrofer. ställetoch politiskaföras sociala Inågra attutan

marknadensocialförsäkringen bordeifrågasättahela tiden vara
ha möjligtfinns. skulle det varitför den intetacksam Annars attatt

marknadsekonomi.friare Visstgenomföra omställningen till en
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kostar det, produktionen alltid bära kostnader.sinamåste Detmen
gäller de sociala kostnaderna.även

betyder alltinte det skall SocialförsäkringenDet äratt som vara.
i anpassad förhållandenai till deVästeuropa är stort sett som var
under decennierna efter andra världskriget med stabil arbets-en
marknad och fulli sysselsättning för de manliga familje-stort sett
försörjarna.

europeiska arbetsmarknaden harDen förmåttinteännu anpassa
tillsig den europeiska befolkningen blir allt äldre och friskare.att

Socialförsäkringen har bidragit till utvecklingen köpaatt utgenom
den del befolkningen den existerande arbetsmarknaden be-av som
traktar överflödig och oanvändbar.som

lösa den akuta krisen, detDet håll-ingensätt ärett attvar men
bar utveckling längre sikt, varken ekonomiskt eller socialt.

svenskaDet pensionssystemet riktning.i Detär rättett stegnya
har också blivit framgångsrik modell, framför allt de tidigareien
östländerna. Polen ochDe pensionssystemen i byggerLitauennya

detprinciper svenska och flera andraisamma systemetsom nya
östländer, Ryssland studerari denna svenskaäven man noga nya
modell.

Paradoxalt har den välfärdsmodellensvenska dagi sinanog var-
tillskyndare marknadsekonomins hemlandi le-USA. Denmaste

gendariske amerikanske nationalekonomen john Kenneth Gal-
braith, rådgivare till såvälvarit president Roosevelt presi-som som
dent Kennedy, har i samhällsmodell.prisatmånga år vår Ingen
ekonom erfaren Galbraith. föddes och harHanär 1908änmer sett

och kommaregimer imperier och Sverige skriver han:gå. Om

sociala välfärdspolitik denDen svenska modellen, väl-utgörsom
färdsstaten, betraktas belastning och framför alltsom en som en
skattemässig belastning. framgår följandeDet jag inte nå-ärattav

denna tendens. får bortse ifrån,Vi inte glömmaintevängon av ett
grundläggande förhållande: den moderna välfärdsstaten, eller den
svenska modellen, det har den moderna kapitalismengjortär som
både funktionell och hyfsat human. Således har den säkrat dess
överlevnad. kapitalismen fortsatthadeOm den gjor-att utse som
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kom tillförsta Sverige,de under depressionen, jag gångennär
finnas kvar dag.skulle den iinte

förRobertkänd amerikansk ekonom, Eisner,En ett parvarannan
förlag ekonomensvenskasedan hitbjuden sittSverige,iår samtav

höll seminari-och riksdagskvinnan Margit EsinerGennser ett
bok Underskottsparanoianmedsamband utgivningen sini avum

fruk-politikershan försökte dämpaOrdfront, med vilken1997,
och istället bekämpabudget och bytesbalans,för underskott itan

allvarliga underskottetdet verkligtdet han ansåg ar-som vara -
skrevoch Eisner:betslösheten. utvecklingen SverigeiOm Europa

inriktadförnuftigt utformad ochlängesvenska politikenDen var
och sysselsätt-maximal produktiondet verkligen räknassom -

delarinkomstfördelning.förhållandevis jämn Ining storasamt en
Arbetslösheten harundantag.har dessa målVästeuropa sattsav

socialförsäkringssys-kronisk. Visserligen harochmassivsigväxt
skydda dedet gällerfungerat bättre i USA närän mestatttemen

människorhar blivit rikare medan miljonerde rikautsatta, men
budget- ochsjälvpåtagna penning-försöker det Deatt runt.

valuta hotarsyfte införarestriktionernapolitiska i att gemensamen
genomförandet politikblockeraförsvåra eller rentav somatt av en

dessa problem.kan råda bot

Idéernaden svenska modellen.död, liksomRobert Eisner är omnu
samhällskrafternavälfärd och rimlig balans mellangenerell enen

verklighetenformer. Eftersomvidare,lever dock i stän-änom nya
poli-formerna för den ekonomiskasjälvfalletförändrasdigt måste

förblirockså det, målensamhällsbyggettiken och göra även om
någorlunda intakta.

"det braformuleringWibbles 40-Anne 30-att som varom
90-talet ellerframgångsrikt50-talet nödvändigtviseller inte är

till denoch motståndarebåde anhängare2000-talet kan avnog
svenska modellen instämma

offentliga lösningar,fick ochoch 70-talenPå 60- mer mer av
blivitframåt den allmänna inställningenfrån 80-talet och har att

bäst. privatise-enskilda lösningaroch Den vågprivatisering är av
värl-offentlig verksamhetoch utförsäljningring översveptsomav
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frånden och med fru fortsätter.Thatcher hemma harMargret Här
denna tendens blivit allt tydligare. borgerligaDen majoriteten i
Stockholms landsting driftenhar sålt Stockholms T-banetrafikav

fransk-engelskttill bolag och har privatiserat Szt Göransett man
akutsjukhus. följa.lärMer

borgerligt sinnade vill genomföraAtt partier privatiseringar
Ägandetmed deras politiska åskådning. ska enligtöverensstämmer

dem huvudsak ligga händer, offentliga.i i privata inte i
anmärkningsvärt då socialdemokraterna frågorMer i vissaär att

inne Dock motståndare till ytterligarespår.är ärsamma man
sjukvården, manifesteradesprivatisering i vilket millennietsi sista

partiledardebatt riksdagen, däri skarpstatsminister iPersson en
replikväxling med moderaternas partiledare Lundgren ställdeBo
frågan det borgerliga systemskiftet Stockholmi tänkt ståärom att

förmodell hela landet. fortsatte:Perssonsom

ska börsen, och därmed försSzt ocksåGöran gunås vinstin-
sjukvården. får aldrig blii den behöverDet såtresset att som

förvård bedömning hon lönsam. Peningvärdet fårutsätts ären om
bli viktigareinte människovärdet.än

Lundgren svarade hanBo Stockholm hadei valtansågatt att man
alldeles utmärkt modell, och med dettaatten man arrangemang

försäkrade högsig kvalitet vården. Privatisering, menadeom en
Lundgren, bra säkerställa initiativförmåga och kom-är sättett att

hos sjukhuspersonalen. fortsatte:Hanpetens

försvarar ordning hänvisarPersson vanliga människor tillen som
politiska lösningar, medan de välbeställda alltid kan för-välja att

köer.

Debatten har fortsatt bland Nyheter, däri socialmi-Dagensannat
förrenister och finansministern Kjell-OlofEngqvist Feldt harLars

sidor. Socialministern motståndare tillärrepresenterat motsatta
vård, medan förespråkareprivat Feldt för ökat inslag pri-är ett av

vatisering.
det gäller andra delar den offentliga sektornNär sjukvårdänav
i ledningSAP:s till tillpositiv övergångär sagtman som mer en
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utförsäljningpartiellSJ-chefen förberederägande.privat aven
ägarandel Nordbanken,vill sälja sin iregeringenStatens Järnvägar,
verksamhet.delarvill privatisera Postensstora avman

Lind-och författarenjournalistendetta kåserar HermanOm
Varför aldrigrubriken iAftonbladet, underiqvist gör uppror

Sverige 1999-10-31:

genomtänkt ochomänskligt, illaserviceprivatisera PostensAtt är
befolkning.växande deloch Sverigesoerhört grymt mot stor aven

Ändåglesbygdenprivatföretag kommerVilka måsteatt satsa
tillfinnas där, järnvägendenna måsteservice sättsamma som

verk-finnsavkrokar.avlägsna och mindre lönsamma Detäven
ellerfullständigtenkeltsamheter helt privatiserainte går attsom

försvaret, polisen, brandkåren,lönsamhetskrav:enbart meddriva
detfinnas längeochsjukvården, såjärnvägen Posten. De måste

detta land.finns invånare i

budgetenengångsförstärkning den statligaDet svårtär att avse
huvudförklaringen till privati-led EMU-anpassningeniett som

den och mångårigaTroligare kanske intensivaseringarna. är att
för ägande haroffentligt och gjortopinionsbildningen privatmot

offentligaförsvarat dentraditionelltintryck iäven somgrupper
sektorns expansion.

diskuteras privatiseraföljd börEn är attatt man genomsom
för allaverksamhetverksamhet drar undan dennaoffentlig gången

Efter utförsäljningpolitiska demokratin.inflytande denfrån enav
kommadenna verksamhetsjukhus kandelar eller såS attettavav

behöverandra länder.till intesäljas i Dettaintressenter ettvara
fall minskar medborgarnaskandet det.problem, I vartmen vara

inflytandedemokratisktfolkvaldademöjlighet utöva ettatt genom
biljettpriservården ellerexempelvis tågen.prioriteringar iöver

med ochindirektkvarstår dåpåverkanDen är styraatt varasom
dis-subsidier. sådanlagstiftning ellerinriktningen Men engenom
denutsträckning; vilkenförts särskilt i månkussion har inte i stor

skolor, sjukhusprivatägdaska subventioneraoffentliga sektorn
sjukhusvården Sztjärnvägslinjer. Ska exempelvisoch ett som

med skatte-subventionerasbörsnoteras,siktarGöran, attsom
medel
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Kritik utförsäljningarna har kommit från håll,oväntatmot om
med annorlunda förtecken försvarallmänt den offent-än än ett av

liga sektorn, nämligen från ekonomiprofessorn Handelshög-
skolan tidigare rådgivare till Bildt.Lars Jonung, regeringen Jonung
har bland Debatt för följdernaDN skillnaden iannat varnat av
skatt utdelning från svenska aktiebolag för inhemska och ut-
ländska aktieägare. Till undertecknad han:säger

därför säljs funderarDet Sverige skriva det härJagär ut. att om-
ytterligare tillfälle,vid för det det alla de härmissas iär som sam-
manhangen och utredningarna. företagsklimatetMan pratar om
och inkomstskatten, det detinte det grundläg-är ärmen som
gande det företagen,just det här med svenska kapi-ärutan attnu,
talister diskrimineras. Och då kan tillinte Göran Per-sägaman

kallt klimat" eller det naturlig"För äratt attson ropa en pro-
svenska säljer tillgångar, säljercess". När sina tillsåstaten ut man

utländska företag första hand, för det finnsi motsvarandeinget
svenskt kapital.

omvänd hand. harDet då socialdemokraternaHärär som en so--
cialiserat och byggt statlig sektor, har det kon-gjortupp en man
sekvent under lång tid, och efter femtio klubbarår såen nu man
bort det till högstbjudande utländska företag funderautan att
den ideologiska dimensionen längre. enda håller kvarDet ärman
alltså beskattning det föromöjligt svenskar matchagören attsom
utländskt kapital, och beskattning för le-LO, LOen som gynnar

sålde Pharmacia,BjörnNu Rosengrenrösterna.vererar statens
Pharmacia till utlänningar, och det90 gångägs procentnu av var en

spjutspetsföretag i Sverige. har det här.Det gjortärett staten som
Och varför det du harinte Metall-ordförande ellerså någonär att
LO-ordförande eller socialdemokratisk riksdagsmannågon som

bara det härpassivt Hade Carl Bildtåser gjort någotutanreagerar,
sådant hade de vrålar, eller borde ha höganså Vrålat sky, deti ärnu
bara tystnad, och Carl Bildt heller. föringenting och sigIsäger

de borgerliga bara tacksammajag det säljs detär ärtror att ut, men
tänkeringen de långsiktiga konsekvenserna.som
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frågar denna utförsäljning berorJag Lars Jonung tror att attom
ska ha till engångsförstärkning budgeten. Hanstaten pengar av

svarar:

det absurt, det sälja matsilvret för-Jo, är är attmen ut attsom
klara notan.

Vilken bar då haft detta, förutommed attfåstrategi regeringen in
till stats/ensampengar

har alls.Nej, ingen behålla mak-strategi strateginJo, är attman-
och hanka fram och kanske bättre tillsig idé val.nästaten en

Och framkan tillräckligt förväljaremångatro att attman
hindra regeringsskifte. mycket glad ochGöran Perssonett var
lycklig efter valet höstasi han gjorde brakförlust, hantrots att en

glad fickhan kvar.sittaattvar

uttalande den socialdemokratiskaJonungs regeringen inteattom
har förutom den behålla makten självfalletnågon strategi ståratt
för honom, socialdemokraternas ledandevärt äratt notera attmen
skikt frågor lämnat tidigare hållningi sin explicitmånga utan att

den med partikongresserna fort-någon På sjungerersätta ny. man
farande Internationalen, samtidigt finans- ochi närings-som man
departement planerar för fortsatt utförsäljning och marknadsan-

Diskrepansen mellanpassning. retorik och politik slående,är men
detta självfalletspeglar kluvenhet och villrådighet helaien sam-
hället, bara hos socialdemokraterna.inte

EMU-frågans ideologiska undertoner

förändrades samhället långsammare takt, hade rimligFörr i en
överblick, visste drag hur den ekonomiska politikeni stora
skulle läggas förändrasbara det snabbNu ivet att mestaupp.
takt, målet för förändringen känner iblandinte, intemen ens
riktningen. drog politikerna riktlinjerna för utvecklingen,Förr upp

verkar utvecklingen dra förriktlinjerna politikerna,nu upp som
medierna "handlingskraft och snabba be-visaattuppmanas taav

slut.
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och obeslutsam regeringKanske dock tillär attsynes svagen
handlingskraftig sådan hun-framför stark och inteföredra somen
beslut.följdernaanalysera sinanit av

kunskap ochhar kurage, integritetvilka politikerFrågan är som
ochstridbara ledarsidorstå när reportraremotatt rappanog

ställningstagande till denbeskedkräver monetärasnartettom
förfrågorsvåröverskådliga med konsekvensereller andraunionen

framöver.decennier
kritik förhar fått hårdsocialdemokratiska regeringen utståDen

den eko-inställning tillbeskedden sin EMU,"vägratatt ge om
har NyhetersExempelvisnomiska och Dagensunionen.monetära

handlingsförlamad bakåt-ochframställtledarsida regeringen som
och proklame-bladet frånsträvande för den inte munnen"taratt

svenskt medlemskap.den stöder ettattrar
området,främsta auktoriteterdetta SverigesOm säger en av

Calmfors:professor Lars

frågor sådan argumentationendär det intensitet iDet är är en-
sida, det har lite ka-från näringslivets och de borgerligas nästan

ibland tilllöntagarfonderna. detkampenraktären såFör tasmotav
flathet och oförmåga be-väldigt hårda ord regeringens attom

vidare.svaghet ochoch det tecken såsig, "ettärstämma att
finns politiskagrund för det; detfinns naturligtvis någonDet att

kunde,ställningöverväganden inte närgör taratt mansom man
osäkerhet,också det finns jagdet genuinsåär att somenmen

och vrida ochverkligen vill vändahar hos väldigt många,mött som
tyckerriktigt vad de tycker. jagdiskutera och inte Det attvetsom

näringslivssidantyckerska respekt för. ibland jagha Men attman
borgerligaoch från denväldigt hårdtill argumentation, äventar en
urbotaNyheter. detEller ledarsidorsidan. Att såDagens ärtyp

EMU-frågan ochuppfattning dethadumt i störatt en annan -
frånträffat den inställningharmig. Jag mest typen av so-annars

därför oftast harhåll och LO-hållcialdemokratiskt jagatt en upp-
arbetsmarknad stickfattning vad ska igårpå stävgöra somman en

likaEMU-frågan väckerderas. det helt klart precisMen är attmot
sidan ellerden borgerligaheta, känslomässiga reaktioner nä-

eller konflikträttdet diskutera a-kassaringslivssidan gör attsom
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den andra sidan. för ligger väldigt denKampen EMU intensi-nära
hade det gällde kampen löntagarfonder.närtet som man mot

EMU-frågan har starka ideologiskaAtt och känslomässiga under-
bara Calmforsvittnar inte riksbankschefenLars Vicetoner om.

Villy berättar:Bergström

pratade med högt finansmark--Jag gången uppsatten person
naden har statssekreterarevarit den borgerligai regeringen.som

fan kan med finna den här byråkratinJag Hur istå ut attsa: er
hari Ni kritiserat svensk byråkrati, hur kan hållaEU ninere som

det då erkände han dels har depå sättet Ja, såatt propagerat
oerhört förhårt deSverige i liksom bundnaEU, så äratt av
detta, och sedan han: det ska du komma ihåg,Men närings-attsa
livet har haft enda synpunkt EU-medlemskapet, och det ären

för all framtid vrida socialdemokratinsSverige järngreppatt ur
ovanligt brutalt och tydligtDet uttryckt, det har längevar men

inställning dettavarit min den grundläggande faktorn och detäratt
har det alltid för dem.varit

för och kläds oftaArgumenten tekniska ochiEMU iemot termer
formuleringar vad förbra och den förSverige,är ärom som som
eller självfallethar uppfattning vilketEMU sättemot en om
projektet kan eller landet,missgynna bakgrundenigynna men
finns rimligen också uppfattning huruvida projektet skulleen om

eller denmissgynna ekonomin och karriären. Frågangynna egna
självfallet också ideologiska och känslomässiga preferen-rymmer

ser.
ideologiska mellanDen motsättningen och höger harvänster

helt spelatinte roll, barasin delvis appliceragårut attmen
EMU-frågan. till har främsti det politiska ochFram år varitEMU
ekonomiska etablissemangets frånprojekt, Industriförbundet till
Metall. dag finnsi det ochMen vänstersinnad villen annan som se

svenskt medlemskap. Debattören Johan Ehrenberg och eko-ett
Sten Ljunggren möjlighet bedrivaSverigesattnomen attmenar en

självständig politik blir innanför utanför denstörre än monetära
unionen, bland med den europeiskamotiveringenannat att cent-
ralbanken kan efterECB inte den ekonomiskaräntenivånanpassa
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och hägnetland iförs litet Sverige,politik i attett avsomsom
ståndpunkt byggerpolitik.föradetta kan expansiv Derasmeren

kraftstorföretag och banker sinsvenska idessutom stor-att av
syften,medkronans kurs enlighetmanipulera i sinalek kan egna

till denanslutermöjlighet elimineras Sverige sigoch dennaatt om
valutan.gemensamma

och debattörer till hö-fler och fler ekonomerSamtidigt verkar
Rolfjohan Hakelius,den politiska skalan Margit Gennser,ger -

hållaRydenfelt andra vilja SverigeochEnglund, mångaSven -
avhänder möjlighe-rädd förutanför DelsEMU. är att ossman

makroeko-växelkurspolitikenanvända ochränte-att som enten
ekonomiska ochfruktar dendelsnomisk stabilisator, att mo-man

konformistiskt, byråkratiskt,ska utvecklas tillunionennetära ett
fri kon-hämmarplanekonomiskt projekt än gynnarsnararesom

kurrens.
finns skiljelinjedetFortfarande kan dock visssäga att enman

borgerligafrågan de partiernaoch högermellan ivänster attgenom
tillför samtidigtställning partiernaklartagit EMU vänstersom

svenskt medlem-tilleller klartavvaktar nejantingen säger ettett
skap.

övervägandeintervjuade ekonomernadet gäller de såNär är en
skeptiskadefinitivt eller också klartmajoritet antingen EMUemot

Även medlem-för svensktprojektet. de ekonomertill är ettsom
beträffande vilkenskepsisflera avseenden iskap uttrycker sini

ekonomi.verkligen Sverigesmån EMU gynnar
hittills varitchefsekonom Herin EMUSAF:s Jan ettattmenar

projekt:elitens

ska hatill det här omröstning EMU såFram att omnu en-
mycket eliten,projekt har buritstycker dettajag rättatt omav

med frågor kringde arbetarfår kalla den alltsåså, att somnuman
riksdagsmän och ledarskapet inomfinanspolitik ekonomer, par--

funnit från deneller in-och mycketde hartierna i mångt enats,-
avvika,utvecklingen, kanternationella inte måsteattatt

den här vägen.

liktchefsekonom Nils LundgrenNordbankens mångaMerita tror,
flerskulle innebärakolleger, den unionensina monetäraattav
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nackdelar fördelar för svensk ekonomi. frågar honom hurJagän
han tolkar de olika förgrupperingarnas motiv hållningsin i EMU-
frågan.

förenklarOm det lite kanså socialdemo-sägaman attman-
kraterna därför de räknade med det kan bli svårtemotvar att att att
föra långtgående utjämningspolitik, och de borgerliga fören var av

skäl,precis och thats it. Näringslivets organisationer hadesamma
känslan de inte intresserade fredsprojektet,såattnog av nog var av
frihandeloch skulle ändå, det alltid uppenbart för allaman var

initierade. hadeVi redan före EES-avtalet tullunion med in-en
dustriprodukter och där. Ochså i övrigt så inte intres-såvar man
serad. Själva näringslivet, det det globalt och anglosax-ärtunga,
iskt inriktat, det dit hoppen också.gårär nu

likhet med VillyI NilsBergström Lundgren denmenar att man
borgerliga sidan har föravelat bort beslutsfattandet från det social-
demokratiskt styrda Sverige.

ligger kvarDet instinkt det blir borger-även attnu, en ett mera-
ligt Sverige med, andragår sidanå måste göraom man men man en
del det liksomavvägningar, grundton det helai enkelär ären som
och intressebetonad. Calmforsutredningen, den endaärsom

utredningen frågan, korni till slutsatsen det kan hastora att
politiskasina nackdelar inte med, får mindre in-att attvara man

flytande, blir sidsteppad frågorandrai besläktadeäratt man som
med ekonomisk-politiska diskussioner Bryssel ochi där. Ochså
det då kan någonting riktigtinte medär säga stämmerman som
den andra linjen, näringslivet driver, det här med nationellsom att

barasuveränitet båg, har inflytandeinte kvar.någotär Menatt
lilladet inflytande får i egentligen likaEMU marginellt.är

tillför NilsSå Lundgren ytterligare faktor diskussionenien om
den kalladeEMU, teknokratinsså önskan med i Bryssel.att vara

önskan-Jag ska med i mycket handlarEMUtror att att om
teknokratins önskemål och det sådant tyckerjag bordeår att-

Redantitta underpå. 70-talet började åsikten fram bland allaväxa -
dem jobbar näringslivetsi organisationer, och jordbrukets fö-som
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socialdemokratinoch etablissemanget inomreningsrörelse, att-
länderna blirandraoch demedlemmar,med iinte EUär somom

kanskemedoch intekarriärer,då försvinnerdet, änär merman
förtalar alltså särintressetsådant.ochobservatörer Jag omsom

bestämdadetstarkt, minoerhörtOch detteknokrater. ärär upp-
Pernillamedrejäla gräl Ström,haftharfattning. ärnågraJag som

fruktansvärtdettyckerhongod till mig, ärvän att taatt uppen
tillnobelprisethar Jamesjagdetta Då säger gettattargument.

Även fort-ochpolitikerför public choice-teorin.Buchanan ärvar
demisstänkliggörande,dettamycket uppbragtafarande över att

vanligendeandra incitamentskulle ha nämns.några än som
cker detÄn sakrosankt. ateknokratin Menlän såså är atttYgleg- demförfundamentalt Föruppenbart det ärärär rätt systemet.att

hållasverkliutanför dettaochssel ståB ärB attgenattett y sans,ry
präglar alla,Och detfrån köttgrytorna.borta är.oavsett manvar

teknokratitill dennaLundgrendå NilsVilka räknar

Industriförbundet ochoch LO.anställdaAlla SAFärsom- för mängderredan har blivitdettillvaronden guldkantTitta
åkeroch där,halvtråkiga jobbmed SEB såämbetsmän nuav

skrattar,Lundgrenfri hemfår med spritBryssel och sigtillman
lyft.heltdet blir Manfolkträffaroch intressant ärannatettman -

dethär, ochdetfaktorn iriktigtdenmed. jagDet är tunga nutror
allt börtill EU-lederbara justgäller Detinte EMU. att upp

dedärförfungerakan intesubsidiaritetsprincipenhärnivå. Den att
föra be-alltid anledningharfördelningenpraktikeni avgör attsom

kraften här.den starka Attdetoch jagsluten uppåt, är mantror
mycketoch det skamed allt,med, och iska att varavaravaravara

påtaglig.drivkraftmed jagDet ärär somtror en
börståndpunkt:ideologiskslags doldfinns detSå att manen- medhålladå blirför detmed svårti EMU massaatt enattvara

och dethemma Sverige,isocialistiska experiment ryggmärgs-är en
detSedanbetydelseminskar idethistoria. motivetMen nu.nog

analysstatsvetenskapligvillmedhär göra enatt man om man --
ha detutanför in-Bryssel,rådslagen inte ståmed iska i utanvara
stånd-de härlegitimadenfå,flytande kan är mest avsomman
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punkterna, och teknokratinsså just särintresse driver detsom
här hållet.

Poiitiken efter avreglering och globalisering

hävdarVissa tidSveriges nationalstat formelltsuveränatt som tog
slut blev medlemmar Sedan dess,1995, i EU.när ärmenar man,

del och nationella handlingsfrihet,Europa, vår det gäl-nären av
ler den ekonomiska politiken, har antal lagar och åta-ettgenom

Ärganden begränsats. emellertid pålästnågotsånär eko-i vårman
nomiska historia handlingsfrihetså vår alltid har varitvet attman
kringskuren. har aldrigSverige längre tid kunnat föranågon en
ekonomisk politik stick medgår i omvärldens; har all-stävsom
tid behövt betala ökad medimport ökad har alltiden export,en
behövt hålla löneökningarvåra någorlundai takt med omvärldens,
alltid behövt hålla jämna det gäller produktivitetsökning inärsteg
industrin, det fenomen.inga Ofta beskylls den kalladeär sånya
marknaden för det politiska och begrän-sättaatt press systemet

handlingsfrihet, oftavår hänvisas till "marknadskrafternasa att nu
friamed kapitalrörelser omöjliggör självständig ekonomisken

politik", till exempel stimulanspolitik för bekämpa arbets-en att
löshet. kan korrektDetta i vissa avseenden, emellertid in-ärvara
korrekt andra.ur

ökad rörlighet för finansielltAtt kapital efter avregleringenen
valutamarknaden kan innebära svårigheter för enskilt landav ett

blev tydligt sambandi med det kallade kronförsvaretså hösten
land världen harInget i valutareserv1992. ståstoren att emotnog

marknadens bedömning valutas värde.av en
kan vändaMan det och fråga varförsig lands ochregeringett

riksbank överhuvudtaget ska ha ambitionen fixera lan-prisetatt
dets valuta. Efter frisläppandet kronkursen i Sverige i novemberav

flerallt ekonomer flytande1992 växelkursär överens ärattom en
fungerande växelkursregim. Utbud och efterfrågan kronoren

bestämmer fortlöpande valutakursen, och dettai utbud och denna
efterfrågan inbegrips barainte all handel med och tjänstervaror

sker alla finansiella transaktioner. detöver gränserna Attsom utan
skulle förmöjligt politiker eller tjänstemän Riksbankenvara att
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tid,längresedan ska sigkronkurs ståfastställa trotsensomen
valutatransaktioner,dagligaoerhörda mängddenna är en orea-av

värld därregleradmöjligtsådant ilistisk hållning. Något envar
anhållanvördsamföregåsmåstetransaktioner gränsernaöver enav

sådandaglandet.valutaföra IRiksbankenhos är enatt ut urom
vilkethelleregentligendet intemöjlig, och 1992,interegim var

de hadeförståttborde hapolitikerochledande ekonomervåra om
valutanavreglera Attbeslutetdet 1989.viddeninsett attegnaav

därlägekronorstödköp itill dyraanvända valutareserven ettav
skedde höstenfrisläpptavärlden 1992valutaströmmarna i är som-

ekonomiska lagarinblickdålig iegentligenvittnar somom en- kanursäkterletaefterfrågan. Skautbud ochden manmanom
längereglerathade levt såimöjligen säga attsystemettatt

frisläpptuppdämd, sedanförstkraftenblinda förblivit ihade en
kreditavregleringeneffekternasåvälgäller 1985marknad. Detta av

valutaavregleringen 1989.som av
reglering-tidigaretillförpläderarfinns de återgångDet ensom

ochorealistiskt,förmodligenvalutaregleringen. Detta ärar som
välfärdsbyg-nationelltfortsattbefrämjasvårligenskulle ettnog

återinfö-fördetta hargande, använts argument ettatttrots som
globaltkorstågslagslandenstakarande. Om ettmotstartar ettett

ochtill isoleringsannolikhetdetta medlederrådande storsystem
det kanexempel hurhistoriskafinns detutanförskap. Sådant

sluta.
spekulativa elementet ioch dethastighetenVill bromsaman

för infö-arbetaexempelvisfinansmarknaden kanglobaladen man
finansiellaharmoniserad skattinternationelltrandet trans-av en

efter ekonomipristagaren James"Tobin-tax"denaktioner, typ
diskuterats.längeTobin någon procent som

exempelviskreditmarknadavregleradFördelen med är atten
kapital, ochfinansielltutbudglobalterbjudakanden ettett av
och ökningrealräntorlågakapital börutbud avenstort gagnaav

exempeltill inteland behöverenskiltproduktiva investeringar. Ett
bytesbalans förform positivsparandeöverskott ihalängre ett av en

denrestriktionerinternationella krediter. Detillgång tillatt
Woods-systemetregleradedetpolitiken Brettonekonomiska som

underskott ifinansierasvårighetenexempelvisinnebar storaatt-

192



TORSTEN SVEHENIUS

frisläppandetbytesbalansen har ned kronkurstonats genom av-
och valutarörelser.

lagstiftat bort möjligheten komp-sedan riksdagSverigesAtt att
lettera marknadsupplåningen med upplåning Riksbanken Riks-i

för skabanken köper nyemitterade obligationer nytryckta sedlar
förebrås den marknaden. Riksdagens beslut för-kalladeinte så är

riksdagens.visso
har väl orsak politikerna vill vidaresin i iDetta att en euro-

peisk och samtidigt vidare marknadsanpassningintegration i en
dock missuppfattning ökningekonomin. Det är att en avav en

fallpenningmängden detta den basen läge lederi i varjemonetära
inflation. dettatill med outnyttjad kapacitet behöversituationI en

följden.alls bliinte
försökt skapa diskussion kring dessa saker riksdags-En ärsom

kvinnan Hambraeus skrev medBirgitta motion inne-c. Hon en
fortsättabörden borde lån Riksbanken.i Mo-att staten ta upp

modern ekonomi skaavslogs medtionen motiveringen iatt man en
låna marknaden och Riksbanken. Hambraeus:inte Birgittaavav

Romfördraget, Maastricht, detartikel ändrati i så stårI 104 att-
enda aktör finansområdet, har låninte rätt upptastaten, attsom

och ha konto Riksbanken. här skrivai jagDet måste någon gång
för gickdet märkligt. hade,propositionDensåär närom,

marknadsekonomimed den där artikeln, det attvar en mogen
ska låna marknaden". det här markna-så Men görstaten attav

finansdepartement riksgäld, ochden då har överhöghet ochöver
Samtidigt bort alla restriktionerkan diktera såräntorna. tog man

kapitalets frihet 80-talet.

landets riksbank grundasBeslutet ska lånainte istateratt egen
vill förhindra därrimligen i situationEMU stateratt man en

företag, och"inflaterar bort statsskulder.sina institutionerDe
finansiella tillgångarinneharprivatpersoner är natur-stora avsom

liga skäl motståndare till med hjälp sedelpressarna sän-att stater av
värdetker dessa tillgångar.

Kanske ska nämnda riksdagsbeslut också tolkas önskansom en
komplicerade be-från politikerhåll slippa och teknisktsvåraatt ta

och för försvara dessa beslutslut, slippa risken behövaatt mot
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marknadsaktörerna och med dem befryndade medier. Låter man
marknadskrafternas bedömningar vägledande slippervara man

frånockså kritik det hållet.
självt människor arbetar ochsig penning-Det säger att som

flertaletvalutamarknaden dessa specifika frågorinsatta i änär mer
folkvalda. yrkeskunskap bör respekteras, risken finnsDenna men

blirrespekten marknadsaktörernas bedömningsåatt attstor av
makroekonomiska vägval upplevs bara vägledandeinte utansom

förtvingande. optimala lösningen enskilda mark-Denrentav
förnadsaktörer läge den optimala lösningeninte i varje natio-är

nen.
för förhållande främstdetta kanåterigen; inteMen sä-ansvaret

ligga hos marknadsaktörerna.gas
krav omfattande lands ekonomiska lag-Att justering vårtav

stiftning formuleratshar kontinenten Maastricht, Ams-Rom,
eftersomterdam och här hemma kan krypa bakominte ingetär

folkvalda har frånbekant dessa krav, knytan-våra accepteratsom
det kronan till till lagstiftandet inflationsmål1991 ettav ecun om
och Riksbankens riksdagen.suveränitet visavi

skulle kunna föra vidlyftig ekonomisk politikAtt man en mer
kapitalet med regleringarinne"stänger ärom man nya nog en

ogrundad förhoppning. ligger väl dåLösningen i stimu-snarare en
lanspolitik då sådan behövs medför stigande inflationintesom
och stigande räntor.

tenderar med inflationen och inflations-Att stigaräntorna att
förväntningarna faktum.känt Diskussionen riskerar dockär ett

bli vilseledande håller begreppen. fårinte isär Omatt om man en
högre inflation och därmed högrei Sverige,något något såräntor,

betyder får realräntordet med automatik högre här, ochinte att
det nominell inflationrealräntan detminusär ränta är mestsom

sammanhanget.intressanta i
hålla de långsiktiga inflationsförväntningarna ochAtt nere

därmed de långa marknadsräntorna likväl viktigt. Förväntningarär
framtida inflation sjålvuppfyllandetenderar bli och göraattom

långsiktiga dyrare högre kritikinvesteringar realräntor. Dengenom
för "alltförhar riktats Riksbanken penningpoli-mot stramsom en

tik, villdet höjningar har iblandsin missatsäga styrränta, attav en
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ned förväntningarnaräntehöjning kan bidra tillsådan justatt om
deinflation och därmed också ned långaframtida kan rän-pressa

bland de bundna bostadslånen.annat styrtorna, som
adekvat, gäl-finns kritik, möjligenDet görsomen annan mer

utsträckning den hade kun-Riksbanken, gjort,lande i större änatt
sänkning marknadsräntornabidra till interve-attnat genomen av

statsobligationer. Riks-obligationsmarknaden och köpanera
valutamarknaden ochkan bekantbanken intervenerasom

för hålla kronkursen vidköpa eller sälja kronor viss nivå. Påatt en
obliga-alltså haft möjlighet köpa och säljaharsätt attsamma man

marknaden och därmed påverka obligationsräntans nivå.tioner
förutsättningarna för penningpolitikendiskussion kringEn

angelägen debattendenna punkt hade likavarit styrrän-som om
funktion.tans

från kan vållaalltför penningpolitik RiksbankenAtt stramen
efterallomfattande detorde bekant, minstproblem intevara

under kronförsvaret höstenchockartade 1992.räntesatserna
problem bordealltför släpphänt penningpolitik kan vållaAtt en

efter överhettning. bör dock kännalika bekant 80-talets Manvara
fastobrukbart och med hadetill i väx-räntevapnet attatt envar

för motverka överhett-Riksbanken höjtelkurs. Hade sin ränta att
valutainflöde hadedå skulle detta haningen sattgenererat ett som

fasta finns andrarådande kronkursen.den Det åuppåtpress
har kommit förtillfällen då Riksbankensidan åren sentgenom

vilket har lett till spekulationmed höjning styrräntan, moten av
rådande kronkursen andra riktningen.den i

dag handlar huruvida Riks-Eftersom diskussionen i mest om
"för underhar fört penningpolitik ellerbanken stram" 90-en

fördetta,kan det bratalet påminna även närva-att om omvara
därförflytande och slipper spekulationrande har växelkurs moten

valuta.vår
jämfört med tidigareflytande växelkursen regimDen är som,en

dynamisk ekonomiskfastkurspolitik, underlättar förhållandevisen
frigör penningpolitiken tillpolitik, bland annat att an-genom man

smalt band.hålla växelkursen inomän att ettnat
Riksbankens arbete strikt skariksdagen sedan beslutatAtt att

inflationen smalt bandbegränsas till hålla inom 2 procent,ettatt
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stället för inflationkombination låg och högi+/- procent1 en av
ekonomisk aktivitet kan bero bristande kunskap denom svens-
ka inflationshistoriens orsaker och bristande insikter detom sam-
hällsekonomiska och försociala för lågt kapacitetsut-priset ett
nyttande.Ä

andra sidan har den tydliga inflationsmåletprioriteringen av
bidragit till hålla inflationsförväntningarna och därmedatt nere
marknadsräntorna, och har samtidigt bidragit till historiskt lågaatt
nominella löneökningar har resulterat kraftiga reallö-i årett par av
neökningar, vilket den konsumtioneni sin privata ochtur gynnat
därmed tillväxt och sysselsättning. del ekonomer dockEn menar

dessa reallöneökningar har för därföroch devarit iatt stora, att
stället hotar tillväxten och sysselsättningen. det kanOm sägas att

reallöner decennier har markSveriges i två tappat gentemot om-
världen och under antal öka reala, dockår måste våraatt ett om

nominella, lönerinte konkurrentländer.i våraänmer
hur mycket återhämtning företagen fallFrågan i såär av en som

ska för och hur egentligamycket det ska för. knap-stå Detstå är
företagssvenska fel skattenivå ligger högreSveriges änpast att

andra länders. sak den tendensenEn mångåriga vins-är attannan
andel förädlingsvärdet har lönernas bekostnad.stigitternas av

Därför kan förmoda fram-lönernas andel under några årattman
kommer från historiskt lågastiga sin nivå.över att

det föra poli-Argumentet "inte expansivgår"att attnumera en
tik enskilt land kommer sällan fråni inte olikaett grupper som av
anledningar vill sådan ofta fråninte politik, ochse en grupper som
önskar svenskt EMU-medlemskap, frånocksåettse men grupper

önskar återinföra regleringar olika marknader. Förmodli-som
har dessa fel antagande. Vill skapai sitt ett nyttgen grupper man

samförstånd och enighet kring den ekonomiska politikenen ny
bör bort orealistiska antaganden vad kan ellersorteraman om

kan värld med fria kapitalrörelser.inte igöra en
hänvisa till "marknaden" läge där politikerAtt i Europasett

själva har infört begränsningar inflationens,antal rörande bud-ett
getunderskottets och statsskuldens storlek det rikta bössanär att

fel håll. förKonvergenskriterierna medlemskap i inteEMU är
dikterade marknadsaktörer, de vilar teoretiska ochinte någraav
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empiriska landvinningar den nationalekonomiska disciplinen,inom
de grundar förutfattade åsikter och be-sig meningar,snarare
dömningar hos ledande europeiska politiker skilda kulörter.av
Konvergenskriterierna beslutade demokratiskt valda politiker.är av

hemmaopinionen länder klagarolika nedskärningar ochiNär över
oftaarbetslöshet hänvisas till kan bryta överenskomnainteatt man

för införkriterier konvergens cirkelresonemang, medEMU. Ett
andra ord.

det gäller EMU-deltagande eller väl sanningenNär så ärett
föradet från omvärlden avvikande poli-går någotsnarast att att en

innanför utanförtik såväl den möjlighetenEMU ävensom om
rimligen bör utanför innanför. det kan sinaAttstörre änvara
konsekvenser sak, dessa konsekvenser kan kom-är en annan men

bli mycket lindrigare de samhällsekonomiska kostnader-änattma
för hög arbetslöshet.na en

upplagd ekonomisk politik borde leda tillinteEn någrarätt ne-
konsekvenser alls. kan exempelvis fråga varför dengativa sigMan

kallade marknaden skulle sänkernegativtså sägreagera om
för stimulera behövas.skatten ekonomin detta kan Såom/ näratt

länge har högre skattesatser omvärlden börSverige visst så-än ett
finnas.dant sänkning skatten innebär visserligenEnutrymme av

efterfrågan och för inflationÖkar risk den ska-viss vägenatt att en
andra sidan sänker exempelvis ochprisnivånåpas, men momsen

därmed behovminskar löntagarnas begära höga nominella lö-att
neökningar. borde detta innebära högre efterfråganSammantaget

inflation fart, marknadskraf-till inte situationtarsomen en som
svårligen kan ogilla.terna

finns tendensparallell till globalisering och regionalise-Det en
EMU-projektet havererar, kommaexempelvis kanring som, om

förvandlas förtill den starka nationalstaten.viss renässansatt en
emellertid hur den nationella ekonomin skulleDet svårtär att se

kunna bli lika betydelsefull förr värld modern infor-däri ensom
förmationsteknologi och global rörlighet har kommit att stanna

och där företag köps flyttarslås eller och huvud-sittsamman upp
kontor till land, den eller andra anledningen.ett annat enaav

ekonomiska politiken lär aldrig bli helt och hålleti SverigeDen
nationell det har egentligen harden aldrigigen. varit. ViMen ge-
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ekonomiska historia behövt hänsyn till förändring-hela vår tanom
dettaomvärld, och Skillnaden väl bara deti vår är attgott ont.ar

tydligaredecenniet har demonstrerats någonsin.gångna än

Från unik jämlikhet till tudelat samhälle

återvända tillmed globaliserad ekonomi skulle kunnaAtt enen
omfattad folkhemmet eller den svenskaallmänt visionså mo-som

fårdellen dagsläget troligt såvida deni inte inte in-sigter en mer
ternationell inriktning.

fenomen samhäll-det tillsvårt återgåEtt gör attannat som en
den kraftiga tudelningsmodell inbegriper alla medborgare ärsom

det svenska samhället har det decenniet.gångnasettsomav
finansiell sek-har mycket välmående och kapitalstarkVi nu en

somhar inhemsk sektoroch exportsektor, samtidigttor som en
har sparlåga tudelning ekonomini Dengått många år. av som
inleddes början 80-talet med aktiehandel utvecklasi av en som-

och reallöneökningbäst västvärlden och konsumtionsökning ii en
fördubbladvästvärldens botten återvände med styrka 90-talet.-

fick klyfta decennierdjupare mellan medborgarnaVi näränen
förmögenhet och sociala förhållanden.det gäller inkomst, så-En

dan klyfta låter överbryggas med enkla medel, särskiltsig inte som
den naturliga skäl begränsad hosöverbryggaincitamenten äratt av

de utvecklingen gynnade. Risken uppenbar välbär-iär att manav
med privilegieradegade skikt intressegemenskapstörrenu ser en

ochandra länder med arbetslösa, egendomslösai än ut-grupper
det landet.isatta grupper egna

informationprivilegierade dagligen medDessa matasgrupper
klyftordem det skadligt med för samhället.iärsäger att storasom

Å finns intellektuella eko-andra sidan alla länderi storen grupp -
debattörer, författare, redaktörer dagligen pläderarsomnomer, -

förmögen-för utveckling skillnader inkomster ochimot storaen
den amerikanske ekonomen Johnhet. sistnämndaOm sägergrupp

Ordfront,Kenneth Galbraith bok ekonomiska historiasini Min
1997:
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säkrare tider depression elleri recessionInget är än tron attav
till de förmögna, inklusive själv, kan åstadkommaenmer pengar

för tillfrisknande.underverk ekonomins

Hursomhelst, till ökademellan sigi valet anslutaatt tron att
för minskade klyftorklyftor bra ekonomi och samhälle ellerär att

för fullt debra ekonomi och samhälle det mänskligtsåär är om
till förstnämndakapitalstarka huvudsak ansluteri siggrupperna

alternativ. därigenom omöjliggörs kanske också strategiMen en
bygger alla samhällsmedborgares deltagande.som

och från den vanli-svikit avvikitsinaså egnaEn sågaattsom
till de förmögna, inklusiveargumentationen meratt pengar enga

för tillfrisknande"kan åstadkomma underverk ekonominssjälv, är
inläggfinansmannen Robert Weil, den skrevjuni12 1999 ettsom

förDebatt vilket han tackade de svenska löntagarna alltiDN
vad från till förmån för Weil själv och andra aktieägare.de avstått

fakta han för-sensationella med debattinlägget bara deinteDet är
fram, analyserarde de har kändavarit åtminstone av oss som

det sensationella Weilsvensk ekonomi, just inteär argumente-att
för högaandra hans "lönernai situation imånga ärattrar som -

har för del kakan" och detlöntagarnaSverige, tagitatt stor attav
"eftersom marginalskattdet här landettjäna iinte går att pengar

beslag Weil ställetoch förmögenhetsskatt lägger allt iutropar-
alltförkapitalister har fått mycket devi 20senastemotsatsen; att

åren.
förUnder rubriken kapitalister tackar löntagarna allt deVi av-

följande rader,skriver Weil mycket väl kan kommastått" attsom
framtida historieböcker:hamna i våra

tillKapitalister, förena och tacka löntagarna Tack de mångaer
för skulle alltförallt kapitalister kunnaavstått nästan attsom

mycket fest med sannolikhetkapitaletsMen störstaär snartnu
liknandeoch kommer aldrig uppleva någotöver attmernog

igen.
de alltså och 90-talen, harUnder Sverigesåren,20 80-senaste

dentillväxt mindrei genomsnitt varit år. Det2än ärprocent per
kakans ökning.gemensamma
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har under tid medvuxit år,Börsen 16 procent rensatsamma per
inflation,från inklusive utdelningar. tioDet gångerär störreen

ökning den totala kakans. andra sidan, har iåLöntagarna,än ge-
erhållit ungefär från infla-nomsnitt år,0,5 procent rensatmer per

alltså ungefär tillväxten.tion, 4en av
efterResultatet krona börsen har blivit kro-år20 1 20är att
inflationen harmed borträknad. löntagares krona bli-åter Ennor

krona och Börskronan har alltså ökat cirkavit gånger20 1001 öre.
lönekronan, allt detta efter skatt. också skatterna harMenänmer

tacksamma kapitalister.gynnat oss
andel det totala skatteuttaget har under dennaLöntagarnas av

frånperiod ökat cirka till35 45procent procent.
har oftast förskonat från alltför högaKapitalet skatter.varit

Volvo bra exempel. svenska verksamhet har under deDessär ett
betalat cirka skatt. dubbelbeskatt-tio i Denåren 2senaste procent

Volvofalletkapitalägare ogillar har alltså drabbatning i intesom
alltför hårt.oss

Inflationen har framgångsrikt och harbekämpats till-räntorna
med inflationen fallit till bottennivåer. De åren20senastesammans

har utvecklingen spelat kapitalisterna händernai utan att pengarna
spillt löntagarna.tillännu över

det här förenkling verkligheten. allaVisst Viär är nästanen av
både löntagare och kapitalägare. försäkringar, strejkkas-Pensioner,

och harmycket under dessa till allas glädje,vuxit år vårannatsor
alls lika för alla.intemen

alla torde kapitalister nöjda. AldrigSå äntrots myter vara mer
historia fördelningenkapitalets hari varit så Just ärgynnsam. nu

utmärkt tillfälle förena tack.iett att ettoss

Robert Weil, Finansman

finansmän, förenaandra velat med Weil detta hanssig iNågra som
tack till löntagarna har till. inläggetinte Somännu synts svar
skrevs ilskna invändningar ledarskribenter i åter-ett par av som

förmö-kommande artiklar berättat hur omöjligt det blijust är att
det sensationellai Sverige, i relativt detövrigt in-tystgen var om

lägget. Speciellt gjorde dock saken, medTV:s ett program om
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Weil inbjudna politikerna hade emellertid myck-inteDegäst.som
innehållet Weils inlägg.isägaet att om

fortfarande förståttdel folkvalda verkar ha vil-inteEn våraav
kraftig frånken omfördelning löner till aktievinster pågåttsom

de de förstått det,sedan devalveringarna. Eller ocksåstora man
vill anledning föra debatt iintenågon Extraämnet.enmen av

känsligt detta naturligtvis för socialdemokraterna, mitt i sinär som
fördelningspolitikretorik och jämlikhet med praktiskasinom po-

omfördelning.litik har bidragit till nämnda
Vid med diskuterade öppenhetenintervjun Dennis iBengt

framkommit.den svenska debatten, och den verklighetsbild som
Jag sa:

hela verklighetsbeskrivningentycker det handlar också.Men jag om
reallöner samtidigthar haft med stagnerande och harår viFör vi 20

haft aktiemarknad har exploderar, har haft storföretagvien som som
har våldsamt bra och småföretag har levt inhemskpågått som en

Egentli-terfrågan har ökat med capita på år.per8 20procentsom
våldsam utdelning valdigt stark och ganskaSverige igen en av en en

beskriven,del, och den tycker har blivit valjag inteprocessensvag
fortfarande transfereringarna har ökat såutan pratar attman om

våldsamt problemen lönebildningen och bristan-och ipratarman om
flexibilitet. finns be-de där viktigt, tycker detDet jagår attmen en

vad har haltar, lite ensidig.skrivning hänt årav som som som

möjligt. får väl utveckla det där.DuDet är-

du låste Robert Weils inlägg Debatt detinte på DNjag vet om om
där

läste det.jag-Jo,

saken vidare.kommenteradeDennis inteBengt

På efter samhällsmodellspaning en ny

har sedan decennier tillbaka beroende antalgjort sigSverige ettav
solidariskastorföretag. ekonomiska politiken har denDen genom
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lönepolitiken och devalveringar, skattelättnader, investe-genom
ringsfonder och storföretag småföretagens be-annat gynnat

storföretagkostnad. kan komma dessa alltVi i störreattattnu se
fusionerarutsträckning köps utländska eller lämnarägare,upp av

landet flytta huvudkontor till London och andrasittattgenom
metropoler.

Exemplet Norrköping talande. till-Ericsson i Kommunenär
rad och byggerpunkterEricsson in-mötesgår en upp en

frastruktur kring storföretaget. dag meddelar företagetEn att man
fabrikenlägga ned staden, och plötsligt blir det uppenbartiämnar

för företagalla privatägda och samhällsägda.inte Näräratt som
helst, oberoende vilka och har förkommun gjortsatsningar statav
företaget, flyttakan verksamhet till ellersinså ort ettman annan

storföretag förland. skulle kvar landet deiAttannat stanna att
blivit gynnade för de vill väleller Sverigeåren ärattgenom nog

frombetrakta förhoppning.att som en
fallet företagNorrköpingi Ericsson i privataAtt som uppmana

sociala avskeda människorochsitt inte vittnar"ta ansvaratt om
företag-orealistisk företags roll samhället. frii Haren syn en

samhet företagetdet till det enskilda bestämmaså är attupp var
vill expandera och vill dra ned, från den dagen tillman man enavar

förden andra. Vad samhälle däremot kan balanseragöraett att
fluktuationer eller strukturella förändringar till haexempelär att

offentlig sektor kan erbjuda sysselsättning syssel-nären som
docksviktar den sektorn. riskerarsättningen i privata Detta att

krocka med krav, nämligen det hålla skatterna lågaett annat att av
konkurrensskäl.

det gäller dra till arbetstillfällen globalsig privata iNär att en
ekonomi kommer frågor beskattning ägandet blirör attav ensom

fråga.viktig
diskuteras iväl-Detta i SNS-rapport,års Företagaren1998

färdssambället Ulf Jacobsson red.:

världens storföretagsdominerade ekonomier.Sverige är ett mestav
Storföretagen har, och har haft, mycket betydelse förstor ut-en
vecklingen vad kallas den svenska modellen. Dels utgjordeav som

förhandlingspart förde olika sammanhang ochi regeringmånga en
fackföreningar, dels föreföll erbjuda lösningde incita-en
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mentsproblemen samhällsmodell med kollektivistiska mål.i en
finansieradeskattepolitik gynnade investeringar,Genom en som

tedde det möjligt föramed kvarhållna eller med lån,vinster sig att
gynnade förmögenhets-tillväxtinriktad politik inte privatsomen

bildning. har karakteriserats politik inriktadDetta attsom en
företagskapa rika skapa rika kan ocksåManägare. säga attutan att

företagen slags nationella tillgångar,naturgivnasågs ett typavsom
förväntades tillföraoljekällor. likhet med sådana de nationen in-I

arbetstillfällen, faktorer före-komster och oberoende av som
och individuella ekonomiska tyd-tagsklimat incitament. Det mest

politiska för denna löntagarfonderna.liga uttrycket syn var
Tillsammans med valutaregleringen och de reglerade kapital-

fallmarknaderna bidrog de företagen till skapa i varjestora att en
förföreställning den ekonomiska politiken.autonomiom en

Småföretag nyföretagande betraktades den svenskaoch under mo-
fö-glansdagar marginell och anakronistiskdellens närmastsom en

reteelse.

förändringar förutsätt-beskriver de radikalaSNS-rapporten så av
inträffade från 70-talets början, med avregleringenningarna avsom

finansiella marknaderna, globaliseringen ekonomin, human-de av
kapitalets ökade betydelse och det kallade entreprenörsskapetsså
återkomst.

fortsätter:Man

tyck-Förändringarna har inneburit den möjlighet tidigareatt som
finnas ekonomin företagare ochskapa tillväxt iatt utan atttes ge

definitivtindivider goda ekonomiska borta.incitament Nä-ärnu
därför inför finnaringspolitiken strategiutmaningenstår att en ny

för ekonomisk tillväxt.

sådan kan kommastrategi svårtHur är säga.attatt utseen ny
samtidigt stimulerarFörhoppningsvis blir det strategi somen

produktionsmedlen, de anställda och den skaraägarna stora somav
arbete och anständig inkomst. Ekvationen bordegår utan vara

finns företagare, ochmöjlig lösa. antal innovatörerDetatt ett
vill idéer ochproducera, tjänaprövaentreprenörer som nya

behöver bostaddet finns antal människor arbete,ettpengar, som
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och rimlig standard. finns tjänstesektor ochDet privaten en en
offentlig folksektor kan arbete och tillgodose behovetsom ge av
utbildning, vård, och kommunikation.serviceomsorg,

efterLetandet hållbar modell ocksåmåsteär ett etten ny, ur
Övergångenekologiskt frånperspektiv. industrisamhälle till tjäns-

tesamhälle, flera decennier, ifrånlångt avslutad.ipågått ärsom
Även andel produktion och konsumtion helatjänsternasom av

införs,tiden och miljövänlig teknik kontinuerligt såväxer, även om
fortfarande del produktionsapparat knuten till ivårär storen av en

längden ohållbar miljöpåverkan. deexempel japanska, ameri-Ett är
kanska och västeuropeiska biltillverkare förhoppningarknytersom
till hundratal miljoner kineser ska råd köpanågotatt att en per-
sonbil. förhoppningarSådana realistisk bildvittnar inte om en av
vad jordens ekosystem förmår härbärgera. omöjliga ekva-Denna

fördöljs bakom och glädjande globalttion i sig rapporter om en
för industriföretag.växande marknad våra

för den demokratinspolitiska samspel medFörutsättningarna
förändras förändringarekonomin hela tiden takt med teknolo-i i

giska, demografiska och förutsättningar.andra realekonomiska
Ofta letar statiska dynamisklösningar värld. världeni iAtt ären

först efterhandständig rörelse kan den optimalaigör att man se
lösningen. refereraenda beslutande stund har tilliDet ärattman
det dagsaktuella läget aldrig kan riktigt bra be-görasom man en-
dömning och historien. historien aldrig, försigMenav upprepar-

historikern Wetterberg.citera Gunnaratt
företagandeVarken eller ekonomisk politik kan emellertid be-

drivas vakuum. alltså ständigt underskotti Vi måsteett trots
förkunskap skapa den ekonomiska politiken, och dag räck-iramar

fördet med skapa nationell sådan. växandeinte Enatter ramar en
människor, och kapitaltjänsterström över gränsernaav varor,

koordineras med form regelverk, allmäntmåste någon såav ac-
Även haft fungerande fri-möjligt. länge harcepterat som om

handelsavtal finns det avseenden behovi vissaså ännuattav
längre skapandet för underlätta ekonomiskt utbytei attav normer
mellan länder, företag och individer. ekonomiska ochDen monetä-

förvisso sådant försök, kritikerunionen är ävenett attra om menar
EMU-projektet kan komma kosta det smakar och riske-änatt mer
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det undan-fler låsningar och begränsningarskapa änännuattrar
Återstår lyck-därför detta integrationsprojektröjer. justatt se om

as.
globa-fortsätta för reellhåll arbetettalas sinaDet attom en

europeiskt maktblock skalisering stället för skapai ettatt som
och japanskt/ asiatiskt makt-kunna amerikanskt ettutmana ett

medBlocktänkandet harmonierar avseendenblock. i Vissa mer
ekonomins tankevärld medoch den reglerademerkantilismens än

och fri företagsamhet.globalisering, individualism
globalise-fenomen företagsamhet och verklighotarEtt ensom

finansiellamakt och tillgångarden koncentrationring är somav
egentligen tilltill fåtal metropoler, alltsåsker motsatsenett stora

fri fenomen kommenterasglobalisering och konkurrens. Detta av
före detta sakkunnigekonomen Anders Finans-Ljunggren c,

departementet:

undersökning de svenska direktin-tittade RiksbankensJag av-
fortfarande begränsade, huvudsak skerivesteringarna. Dessa är

ifrågasättarika industriländerna.placeringarna bara dei måsteMan
har inneburitutvecklingtalet globaliseringen. De årenssenasteom

Londonkraftig koncentration kapital till Wall CityStreet,aven
världen. Globaliseringen alltsåoch finansiella inågra ärcentra

globalise-till fåtal riktigkoncentration änett orter ensnarare en
ring.

ochform koncentration maktdet finns obalansLiksom i aven av
finns detfinansiellt kapital till de metropolerna inomså ävenstora

samhället,obalans mellan olikaländer tilltagande irika grupperen
accentuerad också Andersoch i Sverige. Ljunggren:mer mer

främsthar berorden finansiella sidan ekonomin intevuxitAtt av-
rikakraftig omfördelning tillgångar.teknik, Depå utan en avny

förädlingsvärdetblivit rikare, och lönernas andel ihar år avta-av
gande.

skadet, denVad kan då åti mån någotgöragöra man numan
Andersdetta. Ljunggren:
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de absolut viktigaste frågorna kan regel-En är ettav om man-
verk för det finansväsendetinternationella kommergör attsom
ifrån de oerhörda kortsiktigheter skyfflandet be-som av enorma
lopp sker kortsiktiga grunder, förspekulation ställeti in-som
vesteringar.

kravet blixtsnabb finansiellLjunggren avkastningatt ten-menar
derar föra marknadsanalytiker frånbort analys den reellaatt en av
ekonomin till analys hur andra finansiella aktörer tänker.en av

för kritik redan framfördeövrigtDetta sinKeynesär en som
tid.

Anders Ljunggren:

och efterrörelserna sker kyliga analyser deninteMer mer av av-
reala ekonomin fler flerland, och placeringar utifråni görsett utan

hur andragissningar aktörer bryr sig inteMånga attom agerar. om
analysera hur politik slår, sneglar bara andraviss utanen om
lämnar placeringar svenska kronor.sina Alla håll.i rusar samma

finansiella aktörer tenderar håll"Om "rusa åt så ärattnu samma
det knappast problemet för dagen det gäller samhället inär stort.

preferenserna och idéerna olika det kanDär så svårtär att attvara
upptäcka minsta nämnare.ens en gemensam

Diskussionen ekonomiska,vilka politiska, sociala och in-om
förhållandenstitutionella vill förverkligade framtiden böljarise

fram och där efterdet den svenska modellens fallåter i Sverigeett
brottningskamp vilka samarbetsformerinternationellapågår en om

och institutionella bäst säkerställer framtidavårarrangemang som
försörjning och levnadsstandard.

centralt problem det egentligenEtt inte existerar någotär att
övergripande Människor har olika för samhälletvi". målsagtsom
och ekonomin. där storföretag flyttakan ochEtt Europa sättarunt

politikerna sänka skatterna till allt lägre försva-nivåer,attpress
medborgarnas sociala skyddsnät och mjuka miljölagar ärga upp en

önskedröm för förmardröm andra. där skat-vissa, Ett Europaen
arbete och kapital höjs till där utbild-nivåer tillincitamentten

och nyföretagande försvinner vill väl ha, däremotning inte någon
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destruktivasådanavid vilka skattesatseroenighetråder stor om
gällande.tendenser börjar siggöra

samförstånd ellerform minstaNågon nämnaregemensamav
samhällskrafterna,mellanför förnuftig balans måsteborgar ensom

Kanske kaneuropeisk eller global nivå.allt uppnåatt entrots
erfarenhetförebild. harmodell Vimoderniserad svensk stå som
händererfarenhet vadhar ocksåsamförstånd, och närav somav

försvinner.samhällesamförståndet i ett
starkast sådangrundtanke sig ivilkenFrågan växerär ensom

eliten frånsamförståndkorporativt inommodell: idén"ny ettom
samför-idén brettolika länder ellernäringsliv och politik i ettom

tankendelta,alla bjudsstånd där medborgare in näratt som var
Folkhem-födde tankenAlbinsocialdemokraten Per Hansson om

met.
vägval.slåss för sådantförvisso traditionerhar iSverige att ett
ochkapitalisterframgångsrikakung vidLandet med tronen, enen

makt,kungen har mist sinsocialistisk regering. Låt attatt envara
socialdemo-flyttat och denkapitalister harframgångsrikadel att

socialistisk.svårligen kan rubriceraskratiska regeringen som

efterekonomiska politiken 1970Den3.2

Åren makroekonomiskbegynnande insta-efter präglas1970 av en
ochför fasta växelkurserhela västvärlden.bilitet Deti system en
efterWoodsgrundladeskapitalmarknad ireglerad Brettonsom

fördollartrycktebörjade söndervärldskriget vittra USAandra när
kundekrigföring inteUSAfinansiera i Vietnam.sin Från 1971att

guldet. småningomvidmakthålla dollarns Sålängre paritet mot
länder fickvästvärldensgjordevilketbröt att sesystemet samman,

Efter tids valu-valutapolitiskt samarbete.eftersig ett nytt enom
valutaormskapades iflytande växelkursertaturbulens med så EG:s

denanslöttill vilken sigSverige 1973.181972, marsmars
från skapaförsta försöketValutaormen det EG ettatt ge-var

gick ifasta växelkurser,med överett systemmensamt system som
börjanefter valutakrisenför ioch sedermera 90-EMS ERM, att av

där denflytandetid kurser, italet, övergå EMU,via gemen-aven
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valutan gjort valutakurserna slutgiltigt fixeradesamma euron mot
varandra för dock rörliga valutor utanför EU.att motvara

alltså krigDet blev den utlösande faktorn bakomettvar som
Woods-systemets fall.Bretton

Ytterligare krig skulle påverka västvärldens ekonomier iett
början 70-talet. Tidningen Arbetets förre chefredaktör Andersav

skildrar denna dramatik tidskriften SmedjanFerm i nr 1994:

andra händelsen kan daterasDen till lördag den oktober6morgon
egyptiska gick dåDen Suezkanalen.1973. armén Yomöver

Kippurkriget hade börjat. Amerikanerna startade air-liftstoren
förrådoch från Natobaser i till Israel.Västeuropa Ome-av vapen

delbart hotade Saudiarabien med oljeembargo ochUSAett mot
Västtyskland och Nederländerna. oktober till-Den 16motsenare

kännagav gulfstater de ensidigt skulle höja oljepriset med 70attsex
från till dollar fat. Efter dagar hade alla arab-3 några5procent per

beslutat dra oljeproduktion och höjasin tillsprisernastater ner
västmakterna förmått Israel dra tillbaka frånsig alla ockuperadeatt
arabiska områden. oktoberDen säkerhetsråd22 FN:s1973 antog
resolution skulle godkänna septemberPLO i338nummer som-

och eld upphör inträdde.1993 -
oljepriserna fortsatteMen decemberstiga. När OPEC i 1973att

sammanträdde hos shahen Teheran, höjde fråni oljepriset 5man
till dollar. månader hade oljeprisernaPå med12 gåttett par nu upp

årliga oljenota höstmånadernaunder400 Västs 1973procent. steg
med miljarder dollar. omflyttning köpkraft40 Det var en enorm av
från den rika världen till oljeproducenterna och ekonomisk åt-en-
stramning höjdavia u-ländernapriser. motsvarade den höjdaFör
oljenotan hela officielladet biståndet från industriländerna. 1979

Åretfördubblade oljepriserna efterOPEC Sad-gång.än en angrep
dam Hussein och kriget Iran-Irak skulleIran, så småningom ett
avgörande försvaga oljekartellen med sänkningsuccessivsätt en av
oljepriserna följd.som
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år årtiondenförlorade förloradeTre blev tre

År hade mycket kraftig tillväxt. Redan börjanSverige i1970 en av
genomförde finans-därpå den dåvarande socialdemokratiskeåret

syfte minskaministern åtstramning i impor-Gunnar Sträng atten
och därmed bytesbalansen. kalladstärka mervärdes-En såten

skatt, hade införts och höjdes tilli januari1969 1971 17,65moms,
Samtidigt sänktes den statliga inkomstskatten,procent. men

momshöjningen kombination med kreditåtstramningi en
ledde till inhemska efterfrågan"idiotstoppet" den capitaatt per

krympte samtidigt den kraftigt omvärlden.i Sverige, iväxtesom
följdbytesbalans stärktes ökande ochSveriges exportsom en av

minskande till stigande arbetslöshet ochimport, priset enmen av
Åtstramnings-eftersläpning produktion omvärlden.i gentemoten

politiken kritiserades ekonomkår. Periodenenig 1971-73av en
förlorade eftersomkom benämnas "de åtstramningenårenatt

och arbetslöshet.ledde till minskad tillväxt ökad
efterhandhär har omvärdering skett.i enigSå Nuen anser en

ekonomkår stället det riktigt dennai åtstramningatt attvar ge-
nomfördes, huvudsak därför därmed by-ochi att nettoexporten
tesbalansen de facto stärktes. den ned-Dessutom attmenar man

produktion och sysselsättning politiken orsakadeigång som var
synnerligen beskedlig, här backspegeln med 90-talets de-isåsett

näthinnan.pression
Åsbrinkfinansministern företrädare för dennaErikFörre är en

inställning:

förlorade Och efter-"de det hette. sedan iDetta åren",var som-
hand, nationalräkenskaperna fastställdes, då vi-några år närsenare
sade det det ganska god tillväxt under desig Detåren.att varvar

dåligt och summeradetill det.inte så sistnär sattman

riksbankschefen Villy uttryck för liknandeVice Bergström ger en
uppfattning:

tycker alla gjorde efterhand, deSträng iNu rätt ävenatt men-
förloradeborgerliga kritiserade honom hårt då, "de åren, men

ficktidigt vände bytesbalansunderskott ochSträngatt ettman ser

209



SVERIGES 1970VAD HÄNDE EKONOMI EFTERMED

tyckerden ekonomin och han gjordeordning rättexterna man
då det himla liv.nu, men var

tillväxt denna period,det hadeSverige vissVisst såär att menen
det landets tillväxt.kan barainte titta För attegna enman

jämföra med utvecklingenrättvisande bild skeendet bör iav man
och utvecklingenomvärlden. indexGör ett avman summerar

och jämförbaraolika komponenter i Sverige OECD-BNP:s 18
får följande siffror:för periodenländer så1970-73 man

för efterfrågan speglar,anmärkningsvärt låga siffran inhemskDen
förutom de konjunktur-den låga ökningen konsumtionen, attav
känsliga föll med samtidigtinvesteringarna 11,8 procent, som om-

differensvärldens ökade medinvesteringar 17,8 näraprocent, en
efterfrågan stod prak-procentenheter inhemska SverigeiDen30
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kraftiga ök-denförlorade" vilketstilla under dessatiskt år,taget
Följden blevkunde Sve-inteningen uppväga. attnettoexportenav

hälften mycketökadeproduktion, barasamlade såBNP,riges som
procentuelltefter, barajämförbara länder. halkade inteVii utan

utgångslä-till högamed hänsynockså reellt, det vill vårtsäga även
ge.

stabiliseringspolitiken skriversin intressanta ESO-rapportI om
förloradeeffekten "deprofessor åren":Lars Jonung om av

förloppet under helamakroekonomiskadetperspektivetiSett av
ochmellan svenskframstod avvikelsen interna-perioden 1970-95

1970-talet knap-industriproduktion börjantillväxt och itionell av
stabili-den inhemskauppseendeväckande. Debattenpast omsom

faktiskaförvisso livlig deseringspolitiken under 1971-73 menvar
framståråtstramningspolitiken under dessa inteeffekterna årav

följa.vad skulledramatiska jämförelse medi somsom

fram särskiltproduktion längreriktigt i 1990-Det är att raset -
denbli betydligt djupare recessionskulle kommatalet änatt som-

dentill. ökningåtstramningspolitiken ledde Men1971-73 aven
allvarlig.alltfrån tillarbetslösheten 1,0 3,5 äröppna procent trots

dubbelt hög tillväxt Sveri-fick jämförbara länder såDessutom som
tabellunder dessa ovan.år sege

har han skriverkanske hur haninteLars Jonung närrätt attvet
framståråtstramningspolitiken inteeffekterna 1971-73 somav

framstårföljavad skulle dessadramatiska jämfört med årsom -
komma skulle.typiska för vadstället mycketnämligen i somsom
har observeratekonomer möjligenoch andra inteVad Ionung

medpolitikenutfallet den ekonomiska 1971-73 nästanär att av
utfallet den eko-medexakthetskrämmande överensstämmer av

perioddennaför periodenpolitiken helanomiska För1970-97.
nämligenhelhet gäller att:som

västvärlden,har ökat minst itotala konsumtionen NyaDen
Zeeland undantaget.

västvärlden.har ökat itotala minstinvesteringarnaDe2.
västvärlden.därför ökatefterfrågan har minst iinhemskaDen
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har ökat omvärldenaningen i volym,Exporten iänmer men
med fallande of trade.terms

grund den låga ökningen inhemsk efterfrå-Importen på av av
har ökat betydligt mindre i omvärlden.gan än

har därför ökat mycket kraftigt förhållandeNettoexporten i
till konkurrentländer.våra

sammanlagda effekten utvecklingen förDen den inhemskaav
efterfrågan och produktionen, kraf-BNP,ärnettoexporten att

har släpat efter jämförbaratigt länder. tillväxt har försåvälVår
hela perioden ungefär hälftenvarit1971-73 1970-97 såsom

hög jämförbarai länder. Zeeland och Schweiz harBara Nyasom
haft lägre tillväxt sedancapita Sverige 1970.änen per

här de för alldeles upplyftande siffrornaSå Sverige inte gäl-ser ut
lande perioden 1970-97:
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efterhandförlorade"de italade årenMan närsagt mansom om
backspegeln skulledet skedde ibeskrev Sett så1970-73. mansom

årtiondena sedande förloradetala Dekunna 1970. treomnu
förlorade decennier.blikom nämligenförlorade åren nästan treatt
produktionsjälvfalletförlorade då inteMed våratt per ca-avses

fram tillden harlägre dagskulle nivå ipita 1970änvara en -
Vadomvärlden.imed i Sverigevuxit 751997 42 procentprocent

produktion,haft mycket högredag skullei såär attavsessom
följt den genomsnittligavälfärd bara hadeochkonsumtion om

skillnaden mellanalltsåomvärld. talartillväxten i Detvår ärom
levnadsstandard.reella och potentiellavår

haft ungefär hälften högbaraHuvudorsaken till såSverigeatt
finna faktum den inhems-detomvärlden itillväxt i står attattsom

andra länder.mycket mindreefterfrågan ökat i Attka så än netto-
perioden harandra länder underallaökat iän nästanexporten mer

katastrofala för kon-utvecklingenkunnat denalltså inte uppväga
och investeringarna.sumtionen

ochkonsumtionendå orsakerna till investe-Vilka i sinär atttur
ökatringarna inte mer

skeendet råderomständigheter har påverkat ingetolyckligaAtt
efter-huvuddelenemellertid hypotesentvivel drivsHär att avom.

därmed för denefterfrågan ochför den inhemskasläpningen
ekonomisk-politiskatillkan härledassamlade produktionen, BNP

fixeringmomshöjningar,devalveringar,beslut olika slag, avsomav
växelkursen med mera.

USAochHårdare åtstramning i Englandän

uppstodsamhälletför den brist balansMycket talar ipåatt som
kapitel ochupplösassamhällsmodell började 3.1sevår närnär

central rollföll har spelat iWoods-systemetBretton samman-en
efterfrågestyrning till utbudseko-paradigmskifte frånhanget. Det

faktisktinträffade västvärlden kom i vissahelainomi att ensom
tillämpning ikraftigare i Sverigeavseenden nedanse änännu

flertalet konkurrentländer.
och Thatchersåtstramningspolitiken i USATrots Reagans

des-efterfrågan betydligt iEngland har den inhemska vuxitså mer
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länder här. Mellan och Ökade den totala konsum-1970 1997änsa
medtionen Storbritanniensi och siffrorSverige. USA:s31 procent

för motsvarande period respektive75,6 53,2är procent.
helaSverige, tidsperioden, har fört hårdareAtt åt-översett en

stramningspolitik alla konkurrentländer harså inteän gott som
uppmärksammats, varken elleri Sverige utomlands. talar dåJag om
de makroekonomiska hurinte konsumtionenrent aggregaten, om
har fördelats och hur välfärdvissa har utvecklats undergruppers
den här tiden. falletdet det hållI många ivärre änutser nog
Sverige. allvarligt ochDetta uppmärksammassåär värt attnog men
här koncentrerar varförjag den svenskamig ekonomin intenu
hållit takten med omvärldens.

underskottet bytesbalansen finansministernDen isyn som
demonstrerade och medGunnar Sträng i böråtstramningårs1971

också bakgrund det då heltinte övergivna Brettonännumotses av
Woods-systemet, Vilket valutakursernai teoretiskt fast fixeradevar
och bytesbalansunderskott för för finansieras viastora attsom var
det enskilda landets valutareserv finansieras frånlånmåste genom
Internationella valutafonden, med den förrisk inblandning deni
nationella ekonomiska politiken detta innebar.som

Självfallet fanns också möjligheten justera växelkurserna.att
Trots inställt fasta kurser gjordes 170änatt systemet var mer
kursjusteringar devalveringar och revalveringar under Bretton
Woods-systemets tid belägg för1944-73. Ett så någotgott som

detta med fasta växelkurser chimär,äratt etten arrangemang som
fasthetsken paradoxalt tenderar ledaettger attav men som nog

till kurssvängningar flytandemed kurser.regim Denstörre än en
svenska utvecklingen belägg för denna hypotes, med det krafti-ger

för kronkursen efter det kallade kronförsvaretså 1992rasetga som
flagrant exempel.mest

Ekonomen Ulf Jacobsson har Söderstensi bok Marknad ochBo
politik skrivitSNS, kapitel den svenska1997 intressantett om
stabiliseringspolitiken. han bland alltidDär intevårtar annat upp

vältimade växelkurspolitik. 70-talets inledningså skriver han:Om

Under 70-talet fick kraftig den internationellaiuppgång in-en
flationen. hade bland med den mycket krafti-Denna göraannat att

effektenexpansiva ekonomi Vietnamkriget ochUSA:sga av
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mycketutveckling meddennafinansiering.dess Sverige mötte en
fick denna upplägg-politikenpolitik. Skälet tillinhemsk attstram

medbörjade problem60-taletslutetSverigening att mot avvar
Åtstramningen delsskeddebytesbalansunderskott.växande genom

ochkreditmarknaden drogsregleringarnade kvantitativaatt
finanspolitisk åtstramning.dels genom en

del hamnade vidtill si-politiken blevEffekten Sverigeatt enav
kulmineradeinternationella överhettningenden 1973.dan somav

löneutveckling dessa in-och tyskjämförelse mellan svensk årEn är
År medde svenska lönernaökadestruktiv. 1970-73 sammantaget

TysklandFörbundsrepubliken samti-medan lönerna i40 procent
hållaför möjligtSverigeökade meddigt Det67 attprocent. var

för politikenkonsumentprisindex. Prisettillbaka iuppgången var
arbetslösheten uppgickarbetslösheten.i Denuppgång öppnaen

betraktades dåmellan ochtill Detta3 4 ettprocent. sommestsom
tal.mycket högt

den politiskavåldsamt oppositionenPolitiken kritiserades av
krävdeledande akademiska ekonomerna,deliksom merensomav

"dekritikernaEpisoden benämndesekonomisk politik.expansiv av
politiken möj-efterhand framstår dockförlorade åren. I ensom

inflationsutvecklingmåttfull i Sverige.säkralighet att en
felaktig växelkur-emellertidförsattsmöjlighetDenna genom en

relativt låga kost-konsolidera dennaturligaspolitik. Det sättet att
denhade apprecieranadsutvecklingen variti Sverige 1973att

faktiskt detstället skeddeD-marken.kronansvenska Imot om-
kom kro-valutapolitiska turbulensenallmännavända. den 1973I

D-marken.devalveras med 10 motprocentattnan
med vins-lönerna i SverigeTrots 171974 stegprocentstegatt

den prismässi-kraftigt samtidigtexportindustrin mycketi somten
fartblindhetskapadeförbättrades.konkurrenskraften Detta enga

kraftigaoch bidrog till denarbetsmarknadensvenskaden senare
framståriVäxelkurspolitikenutvecklingen.inflationistiska 1973

omintetgjordestrategisktefterhand och misstagett stort somsom
åtstramningspolitiken underinflationsdämpningden 1970-som

åstadkommit.talets första år

fördespolitikdenmarkerar med dennaUlf Jacobsson text att som
kostnadskrisen.för svenska Mångagrunden denläggakom att
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andra har enbart hänvisat till illa fungerande lönebildningen som
förklaring till kostnadskrisen.

bör dock tillMan tillägga orsakerna tillresonemanget att en av
fick högre inflationSverige omvärlden faktiskt1970-71änatt var

just främståtstramningen, den höjda Denna situationmomssatsen.
politiker slåss egenhändig inflation de själva skapatatt mot en-

med politik skullesin återkomma flertalvid tillfällen efterett-
detta. tråkiga baraDet ekonomer och politikerså harär att
uppmärksammat denna paradox, finanspolitik har orsakatatt stram

del den svenska inflationen frånså till dag.i1970storen av
hade underSverige andra halvan 60-talet fått begynnandeettav

underskott bytesbalansen.i Orsaken bland minskandeannat ettvar
sjöfartsnetto och ökad turism charterresornasi vilket för-spår,en
svagade från handeln med tjänster. genomsnittliga by-Detnettot
tesbalansunderskottet mellan och minus1965 1970 0,6var pro-

förhållandei till underskottetBNP. minus1970 0,8cent ettvar
alltsåDet inte gigantisktprecis underskottnågotprocent. var som

utlöste rikshushållare Strängs Underskottetåtstramning. intevar
jämförbarai länder.mångastörre än

Emanuel ville dock brytaGunnar trenden, och års minus1970
vändes till plus0,8 2,8 1973.procent ett procent

70-talet och bitPå in 80-talet kom problemet med bytes-en
balansunderskottet utvecklas till de frågornacentrala iatt en av
hela den ekonomiska politiken. Underskottet 1982,störstvar som
efter andra oljeprischocken, förhållandei till3,4 BNP.procent

ekonomer drog omsiderMånga slutsatsen underskottet spegla-att
de strukturellt problem; menade industrisektorvårett attman var
för liten för vid full sysselsättning kunna balansuppnå i våratt ut-
rikeshandel. detta problem föreslogsSom överföranderecept mot

från den inhemska delen ekonomin till exportindust-av resurser av
frånellerrin, S-sektorn offentligochprivat skyddad sektor till

K-sektorn för internationell konkurrens sektor.utsatt
fick omsider allvarligaDetta konsekvenser för ekono-Sveriges

eftersommi den inhemska efterfrågan delstörremotsvarar en av
produktion och sysselsättning exportindustrin.än
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Överbryggningspolitik, kostnadskris, strukturkris

genomförde finanspolitiska ochsin penning-När Gunnar Sträng
hade dock ovanståendepolitiska priori-åtstramning inte1971-73

Åtstramningspolitikenblivit allmänt accepteradtering ännu. rönte
frånhård kritik ekonomkår. Kritiken gickenigtvärtom ut atten

för stärka bytesbalansen alldeles för högt, kostna-priset att attvar
den för minskad produktion och sysselsättning betydligten var

fick för ochhögre och allvarligare konsekvenser medborgarna-
för blygsamma underskottetsamhället kostnaden det relativt iän-

handeln med omvärlden.
förPolitikerna lärde tala med terminologi,sig, Jonungs attatt

för dylik högt. kom spelapriset åtstramning Detta atten var en
den lågkonjunkturen sköljdeviktig roll internationella in övernär

landets efter den första oljekrisen vintern 1973/74.gränser
syftedå stimulanspolitikRegeringen iscensatte i över-atten

och produktionbrygga den internationella lågkonjunkturen hålla
efterfrågantills det internationellaoch sysselsättning denattuppe

efteråtervände oljekrisens verkningar. momssänkningFörutom en
omfattande till industrins lageruppbygg-satsade stöd1974 man

nad.
produktio-Politiken blev lyckad aspekter. hölltvå Denur uppe

under då den föll drastiskt omvärlden, ochi Sverige iårettnen par
den höll sysselsättningen.uppe

fick konsekven-Överbryggningspolitiken ocksåTyvärr negativa
den fulla sysselsättningen eller mindreGenom garante-attser. mer

företagen grundrades behöll personalregeringen annarsav som
efterfrågansviktande internationella hadeden tvingats gå. Dettaav

ville kom-lönerna läge löntagarnaiuppåt närettgav en press
för tidigare bakslag:sigpensera

kallade exportindustrin underövervinsterna gjortDe så som
och grundade höjda ochoch exportprisersig1973 1974, som

fördet faktum löntagarna kompenserade deninte sig sti-att
inflation följdegande internationella oljekrisen.som

eftersläpning löneökning konkurrent-mångårig iEn gentemot
länderna, från till hade ökat lönersina1967 1975som mer.
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höjd under deåtstramningspolitik med blandDen annat moms
förlorade inflation och reala löneökningar.hade lågaåren gett

valutan med D-markendeprecieringEn 10 procent motcaav
höjda glöms bortimportpriser. Detta närgärna mansom gav

börjar historieskrivningtalar kostnadskrisen. Man gärnaom
årtalet och vill diskutera vadoch index vid inte1974, gärna som

hänt tidigare.

Ulf Jacobsson Calmfors dockEkonomerna och tvåLars utgör un-
har med avgörande fakta och vaddantag. De resonemang om som

före debatten.hände bidragit till nyansering Deras1974 re-en av
kapitel.dettaiåtergessonemang

företagovanstående ska läggas väntade snabbtTill sigmångaatt
och det flerårigaåtervändande ljusa tider avtalen skrevs, skrevsnär

nyskapadeavtal höga bland den pri-nivåer, 1973annat av
vattjänstemannakartellen under Seregaards led-PTK, Ingvarsom

fackförbund, främst frånenade tjänstemannasidans olikaning
och TCO.SACO-SR
de höga nominella timlönerna avtal plus löneglidningOvanpå

arbetsgivaravgifter. kost-lades dessutom höjda Resultatet blev en
nadskris för den svenska industrin. svenska exportindustrinDen

fåttförlorade marknadsandelar läge där redan hadei ett exporten
lågkonjunktursvårigheter den djupa internationellaistora som

kraftigt länder.följt oljekrisen. föll importen i många1975
överbryggningspolitikenGanska insåg miss-snart att varman

lyckad flera aspekter.ur
Professor här:uttrycker saken såLars Ionung

försökte överbryggningspolitikkonsumeraVi oss genom enur-
gigantisk konsumtionsfest, helt slog1974-76, utsom var en som

industrin och ledde till varvskris och bidrog till kriserna svenski
tillbaka, harekonomi. utomordentligt kommaDet svårt attvar

egentligen aldrig kommit tillbaka balanserad marknadseko-en
nomisk bana efter det.

främst antisk kon-detåminner inte i"attag P onun g om var en g g
sumtionsfest kraftig lagerstödspolitik.utan en
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efterfrågepolitik,det, kallad det innebar dujust såg-Ja så att
efterfrågekomponenterna, konsumtionen, lager-investeringarna,
hållningen. byggde du alla dessa, och byggde tankbåtarSå upp

förr behövdelager, och det köparna, ellervisste såatt senare
kostadebåtarna realiseras detSåut. oss enorma summor.

tänkerpå låg och rostade konjnnkturupp-Du påjärnet i väntansom
gången

och skog och allting. det här deninte-Ja, Jag säger ärattmassa,
här förklaringriktiga tolkningen, lägg pussel, det denärutan men

uppfattar den rimliga, liten, eko-jag givet öppenmestsom som en
och länder hur de har betett hur detandranomi, sig,om ser

för dem. minnesbild hanMingått Grassman attav var var en ex-
efterfrågan,keynesian, han ville blåsa och då skulletrem resten

problemet eller mindre lösas automatiskt. prövade detVimerav
efter förloradede och körde ocksåvisåren",1974-1976, ett
under Feldt och slutet 80-talet, detDennis isamma race av var en

konsumtionsfest hållerjättelik och arbetslöshet. Det2 procents
och med balansräkning-sedan kom krisen alla problemennågra år,

och hela helsiket.en

faktasmula med här. Slutet 80-taletJonung är en ovarsam av var
konsumtionsfest". och"jättelik hadeinte Vi tvånågon år, 1986

högre konsumtion andra länder, därefter ökademed klart i1987 än
mindre råddekonsumtion omvärlden decennietivår Restenän av

spekulations- och byggboom.däremot en
jämförbaraSvenskarnas konsumtion ökade mindre länderiän

efter desåväl under 70-talet 80-talet. Inte åren 1974-76treenssom
kom ifatt omvärldens konsumtionsökning, in-gör ettom man

fråndex 1970.
Sedan det väl knappast högre konsumtion iårssåär änatt tre

följer omvärlden,omvärlden, klart lägre ökning iårs äntresom
den svenska varvsindustrin.kan orsak till utslagningenvara en av

sistnämnda bör väl ändå rimligen bero den struktur/ert:Det som
konkurrentländer, Syd-drabbade västvärlden exempelvis inär nya

och producerade kraftigt statssubventioneradedökostasien, upp
tankers, textilier och andra produkter betydligtarbetsintensiva
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billigare de moderna västekonomierna förmådde. Nedläggning-än
rationell strukturomvandling, fråninslag ietten av varven var en

hamrande plåt till kunskapssamhälle, ehuru och kost-smärtsam
inträffade.den samband rimligenDessa måste Lars Ionungnärsam

känna till.
Ekonomihistorikern Schön kommenterar den bildLennart av

händelserna uttryck för i sin ESO-rapportjonung sta-som ger om
biliseringspolitiken läroprocess:som

därför förutsättningarna förändras, ochbryterKriser ut att om--
föraständigheterna ändras kan politikinteså att somman samma

tidigare. bygger mycket lärandeinte såJonungs tes ett utan
finan-det helt hade starksituation. 1975äratt enen ny man

de medlen försiell och kunde överbryg-position i Sverige satsa att
krisen. faktum exempelvis devalverade ställetiDet 1982attga man

för överbrygga ska också perspektivet hadeatt attses ur man en
skuldkris och tvingades omständigheterna till helt andraatt taav
åtgärder, och orsaken till hamnat där beror mångaatt attman

förutsättningarna för förändrades snabbekonomins utveckling iav
takt mellan och det strukturellinsåg1975 1982, att attman var en
kris, det avgörande brott den historiska utvecklingen,iatt ettvar

faktisktdet insikt började spridning börjanvinna iär en som av
Och det handlar då mycket det inträf-1980-talet. inte så attom

fat tillfällig egentligen. Nationalekonomers model-störningen ny
ofta ifrån harler grunden stabil elleriutgår någor-att enman

lunda oförändrad hur ekonomin fungerar, och till densituation i
kommer eller chocker oljekriser, krig, kata-störningarexterna typ
strofer olika och de då olika ekonomisk-slag, medmåste mötasav
politiska hur misslyckadesmedel. Beroende lyckades ellerman
förra detläroprocess ändrar politiken,igången så Jo-ären man

bild. vanlig nationalekonomisk bild, denDet ärnungs en men
ekonomisk-historiska analysen skulle lägga vikt vidstörre att
förutsättningarna förändras, och kriserna bryter därföratt ut att
sådana grundläggande förändringar har skett, och då tidigareinteär

oftamedel möjliga tillgripa längre. leder till insiktKrisenatt en
det.om
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Emellertid, under denmitt kostnadskrisen modern tid höj-ivärsta
des arbetsgivaravgifterna kraftigt, såväl 1975 1976.som

den borgerliga kom till maktenNär regeringen började såman
förståsmåningom allvarligi kostnadskris. En-att man var uppe en

ligt Staffan Linder,Burenstam utnämndes till handelsministersom
den borgerligai det literegeringen, och med medve-sånya var

tenheten problemets allvar. följande:minnesbildHans ärom

känner här bara och efterhand.-Jag jag inte Val-iäratt ute pratar
rörelsen den bestod allt väsentligt socialdemokraternai1976 attav
skröt väldigt hade kriser, oljekriserövervunnit ochöver att man
det med det andra. Och det fanns avsevärda tendenserattena
borgerliga sidan förslå bröstet ochsig verkligensägaatt att var
med och drev momssänkningar och vad det för någonting.nu var

fannsSedan det spridda och faktisktdemnågra röster, en av var
det härjag, mycket allvarligt förlägetvärtom: är när-attsom sa ett

varande, därför utvecklingen för har kraftigt försämrats,Sverigeatt
och hade då exemplifieringar,jag skrev artiklar och gjordejag
pressuttalanden. Och Henrik hanBorgström,en annan person,
drev också den linjen då. kommer ihåg det för HenrikJag att var
lite för han hademig stulit hans idé.jagansåg jagMenattsur
tyckte, höll detjag omvända därför harviset. Mensäga,att

starktjag det.så minne av

Alltså, under tid föroroade utlandsskuldsigsamma som man en
fannsinte och bytesbalansunderskottnettoännu ettsom som

uppförstoratstatistiskt fanns påtagligtsåvar ett annat, mer pro-
blem detta industrins lönekostnaderi timlöner plus löneskat-att

under framför allt brantter 1975, 1976, steg gentemotmen om-
världen. fick fler StaffanSå småningom Burenstamänpersoner
Linder, ekonomijournalisten ochHenric andraBorgström några
observanta iakttagare för detta, och då dröjde detögonen trotsupp
allt längeinte exportindustrin fickså innan kompensation försin
kostnadskrisen.

borgerliga beslötDen regeringen samråd med riksbankeni att
devalvera. skrevs kronan ned med oktoberFörst i3 1976procent

D-marken och därefter medmot kalladeEG:s så6 procent mot
valutaorm i april valuta-Den augusti1977. 29 1977 övergav man
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effektivuttryckasvärde ställetskulle kronans iNu som enormen.
utrikeshandel,valutorna ikurs genomsnitt vårvägtgentemot ett av

devalveradeveckorkallade valutakorgen.den Ettså manpar senare
nämnda valutakorg.med Påkronan igen,så 10 motprocentnu

ned medskrivitstid hade den svenska kronanmindre 19årsän ett
D-marken.exempelvisprocent mot

livlig debattkänd hadekostnadskrisen blevvälNär startaten
skulle industrinhur kompenseramellan nationalekonomerna man

andra,föreslog devalveringar,för kostnadskrisen. Vissa just som
föreslog exempelvis sänktaCalmfors,ochSven Grassman Lars ar-

betsgivaravgifter.
kostnadskrisen kanske hadeCalmfors dagi gått attattmenar

värdet valutanskrivahade valt revalveraundvika att uppom
förhindra stigande världsin-dentidigare skede ochi så sättett

följde oljekrisen, skölja Sverige.flation, in Genomöverattsom
vilketmotsvarande grad billigare,revalvera blir iimporten göratt

för delenden pri-behöver kompensera siglöntagarna inte avatt
fördyradkommithade via import.sökningen som annars

Calmfors:Lars

Lundbergmed Erik Viskrev bok tillsammans 1974.-Jag mena-en
dådärför världsinflationenrevalvera,de skulle när stegattatt man

dåoch hadesköljde de här Sverige,prisstegringarna över re-
där gickinflationen. dethade hållitvalverat Menså rege-nere

för det här meddetta.gickringen Sträng Hanemotemot, var
händaoch det kornfasta växelkurser, att attatt genomvarsom

revalverade skapades det övervinsterinte 1973-74,så enorma
inflationenSedan sjönklöneökningarna.vilket drog såigång

högfortsattelöneökningarna nivå, såsmåningom enner men
tvingaderevalverade såvittparadoxalt det faktum inteatt mannog:

fram devalveringar.förstår sedan seriejag en

försvårat förhadefrågar Calmfors revalveringinteJag ex-om en
portindustrin.

för exportindust-väldigt skjutskort sikt blev detju-Jo, enmen
eftertill början släpadelönernarin just1973-74, att engenom

prisökningaromvärld och de våraprisstegringarna i vår ex-som
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portföretag kunde marknadsandelar. och medSå Ita ut. man vann
priserna världsmarknaden fickgivna såatt steg,var men man

ökade vinstmarginaler. det siktMen några års såser man menar
det slog andra hållet därför blevjag konkurrens-att att netto att

kraften försämrades, för löneökningsprocessen hade kommitnär
gick den snabbt hejda och då pressadesigång inteså margina-att

lerna stället, detoch det hände medi år1976-78, 20-tresomvar
löneökningar, och detprocentiga egentligen bara 1973-74var

prisökningarna där riktigt och sedan blev det iså "stora,som var
stället debatt skulle devalvera elleren om man

Calmfors talar med löneökningar,Lars 20-procentigatre årom
det formulerat.helt korrekt Löne/eostnadsökningarinteär ärmen

försak, de arbetsgivaravgifter.inbegriper Själva löneö/eningamaen
betydligt lägre: och13,2 1976, 10,5 1977 11,0procent procentvar

för landetsGenomsnitt samtliga löntagare, enligt1978procent
inflationentill detta lägger under dessaOmKI. åratt treman var

och lönelyftastronomiskainser några10,2 10,011,4samt attman
löntagarnasdet aldrig, bidrag till kostnadskrisen inte såvar var

ekonomer och politiker velat gällande. Politikernagörastort som
bidrog med höjningen arbetsgivaravgifterna, och borde kan-av
ske därför för detta bidrag tillsitt kostnadskrisen ställetita ansvar
för fort lönebildningen kommer tal skjuta skuldenså överatt
lönebildningen.

timlönernaHöjningen avtal plus löneglidning med and-av var
ord alls gigantiska de flesta fortfarandeinte verkarså tro.ra som

Siffror det slaget har förstorastendens frånsin vägattav en
statistikvårdande myndighet till allmän debatt, siffrorocksåsom

statsskuld, bytesbalans och offentliga utgifter plågaröver göra.
då Calmfors devalveringarnaHur 1976-82ser

kan väl och då återställdeMan något sånär1976 1977säga att-
det relativa kostnadsläget hade höjden. sedan,sprungit i Mensom
under de här början 80-talet,i arbetslösheten medåren så stegav

behov kostnadsanpassning förså såg1983,topp etten man av en
klara sysselsättningen.att
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bland med de härdet problem,Men stagneran-annatstoravar-
och det bud-och industristödet till dem,de industrierna storavar

arbetslös-bytesbalansunderskott och stigandegetunderskott och
ekono-kunde stimuleradet uppenbarthet inteså att manvar-

fannsfinanspolitik, den inte,min expansiv vägen utangenom en
fickkostnadsanpassningkände sig sågöra atttvungen att enman

bud-försämra bytesbalans och ökasysselsättningen utan attupp
litegjorde. välgetunderskott, det det inneJag 1976-77man varvar

sänka arbetsgi-devalvering, alltsåsådan där interngöraatt en
egentligen devalvering-varavgifterna. argumenteradeJag emotnog

skulleoch menade ställetkommer ihåg, ijag1981, att gemanen
karaktär dåsådanlöneökningarna, lägetsig attatt manvar av en

inkomstpolitisk åtgärd.skulle till ingentingDetnågon är somta
hur ska detför sedan,har jag intejag vetargumenterat seman

inflationen ochför skulle släpparädd ivägdär. jagMen att manvar
skapaproblemhär löser varje gång våra attacceptera att genom
kost-stället bordeinflation, devalvera, i göraatt attmer genom

trycka lönekostnadernanadsanpassning attatt genomgenom ner
får det.här exceptionellt läge"det såsånt görasäga är attatt ett

hade fun-inkomstreduktiondå Calmfors sådanTror typatt en av
gerat

skulle dag.optimistisk då ijag Jag-Jag än trorvaravar nog mer
försöktesinkomstpolitik.längre den härinte Dettypen av

misslyckades antal80-talet efter devalveringarna,sedan ettmen
lyckasförutsättningarna hade bättrevaritgånger. Jag atttror att

hade förmodligenhade devalveratinte innan, men manom man
fick de-kostnadssänkningfått sådaninte stor som genommanen

för för det sedanmöjligen litevalveringarna, stora, gavsom var
underden här kraftiga hela ekonomin successivtiuppgången 80-

kraftig, bidrog tillkanske varför ochtalet, uppgång attsomsomen
den blev.här finansiella bubblan blevden så stor som

stället ned lönerna indirekthelst. tryckte iHur Man genomsom
vilketoch med sammanlagtdevalvera 191976 1977 procent,att

Västtysklandkonkurrenskraftindustrinsledde till gentemotatt
förhållandetåterställdes tilloch konkurrentländerövriga i stort
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Calmfors devalveringar-kostnadskrisen. talarföre När Lars attom
han det efter demöjligen blev lite för tänkerstora att trena
ytterligare dendevalveringarna skulle komma två;1976-77 ena ge-

genomförd dennomförd borgerlig den andraregering, avav en
tillträddesocialdemokratiska regering 1982.som

synnerhet den sistnämnda, detdevalveringar, iDessa två var av
syftefrämstoffensiva slaget, de gjordes alltså iinte återtaatt

för exportindustri för-förlorad konkurrenskraft vårutan att enge
förmarknadsandelarkonkurrentländerna ochdel erövragentemot

svensk export.

Fälldins devalveringRegeringen 1981

riksbankschef oktoberWohlin, idag Dresdner Bank, blev iLars
arbets-kostnadskrisen och höjningenkommenterarHan1979. av

givaravgifterna följande vis:

och sedan enadeshöjningarkom i januariDet några 1975,stora-
höjningarHaga-uppgörelsen i januarii några 1976storaomman

höjde alla de Särskilt minnsoch jagjag åren.1977, närtror treman
denkom statssekreterare Ekonomidepartementetjag in attsom

höja arbetsgivaravgifternatillträdande hade lovatregeringen att
kostnadskrisen med fyra procentenheter, vilketdenmitt i värsta

förhindra. de kunde brytadå försökte intejag De överens-attsa
till för vadändåkommelsen. jag Ni ansvariga sistMen ärsa:

fast idiotisk politikhänder, kan medni inte sittaså ensom
Ahlmark."odå, sa

lade alltså ytterligare bördor företagenpåMan

kostnadskri-fyra avgiftshöjningar denmitt iJa, värstaprocents- Åsling förflöt hivade miljarderföretagen bara och attututsen,
politikfullständigt idiotiskförsöka släcka branden. Det en-envar

tappade halva valutareserven iligt det.mitt Vi nästansätt att se
spekulationerna kronan.mot

den devalve-arkitekten bakomWehlin enligt honom självLars var
gjordes den borgerliga regeringenring 1981.10 procent som av
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gjordes läge där västvärldenDen i kris sambandin i igåttett en ny
med den andra oljeprischocken, Bytesbalansen hadeOPEC II. åter
försvagats, grund oljekrisen, krisstäm-i Sverigeav men var nu

stark efterningen kostnadskris, strukturkris, budgetunderskottså
och arbetslöshet internationellaalla problem den ekonomiskaiatt
debatten kom betraktas specifikt svenska. Underskottet iatt som
bytesbalansen, förloradede marknadsandelarna, underskottet i
budgeten, de offentliga utgifterna,stigande inflationen det tolka--
des hemmatillverkade problem flertaletmånga trots attav som av
dem för alla oljeimporterande länder västvärl-ivar gemensamma
den.

Wohlins för devalvering dels kronan hadeargument atten var
förhållande tillapprecierats i D-marken och andra valutornågot -

vilket det blygsam delsuppskrivningstämmer, även attom var en -

Bytesbalans förhållande till ochFigur i BNP i Sverige3.3. 1971-97
OECD-ländersmå

I lförhållande småByiesbolonsi BNPSverigetill i och jömförboroIönder
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Källa:OECD,EconomicOutlook.DiagramTorstenSverenius1999.
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diskutabeltoffentliga utgifter industrin,ökade trängt ut ett mer
devalveringen emellertid denWohlins huvudskäl tillargument. var
inträffat.försvagning bytesbalansenav som

förhållande tillbytesbalansens saldodiagram iGör överettman
småländeroch jämför med andra oljeberoende iSverigeBNP

Österrike, med fleraBelgien, Danmark,Holland,OECD Norge-
underskott djuparedet dock intevisar sig Sverigesså änatt var-

följdeöverensstämmelse genomsnittderas, med ettutan stor av
länder.dessa

för borgerligaWohlins skäl den regeringensDärmed kan detta
ifrågasättas.devalvering 1981

förränframgår detdiagrammet inteAv 1988-92att somvar
djupare andra län-underskottet bytesbalansen blev markant ii än

vill kort utvikninghar speciella orsaker,der. jagDetta görasom en
för de-fortsätter diskutera ochinnan jag emotatt argumentenom

valveringen 1981.
överskott under helaHandeln med och visadetjänster 80-varor

från transfereringarunderskottet härrörkrymptetalet men 1989,
frånframför allt kapitalavkastning, iu-hjälp m.m. postenmen

för den offentliga sektorns lån ochhuvudsak räntebetalningar
förför den sektorns lån direktinvestering-räntebetalningar privata

aktier ellerföretag köps till andel 10större än procent,enar som
portföljinvesteringar företag köps till mindreröstvärde änsom

procent.10
ingående kan bara kon-ha granskat saken särdeles jagUtan att

kraf-företags utlandsinvesteringarsvenska extremtatt stegstatera
hälft. Kraftigast ökningen mellanunder 1980-talets andratigt var

avskaffandeefter valutaavregleringensoch Det1989.1988 1990, är
förräntebetalningarna från utlandslånde ökade upptogs attsom

och fas-portföljinvesteringardessa direktinvesteringar,investera
kapitalavkastning-del har belastattighetsköp till mycket storsom

uppfattning olikaoch därmed bytesbalansen. För att omge enen
för-bytesbalanssaldot kanstorheters inverkan nämnas att av

och miljar-bytesbalansen mellansvagningen 1990 34,61988av
löpande komlöpande bytesbalansen priserder i priser, i såmäts

från från handel med tjänster.miljarder handel med 7,48,6 varor,
utgiftsräntor inkom-sektorns minusprivataDen nettoräntor
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försvagade bytesbalansen med miljarder. detsträntor Från25,6
underskottet ska dras ökad nettoavkastning direktinveste-en

miljarder. denringar sektorns kapitalav-Summan privata7,5 av
kastning alltså ökning underskottet bytesbalansen mediger en av
hela miljarder.18,1

från underskott har sådana orsaker dra slutsatsenAtt ett som
svenska medborgare allmänhet har "levti tillgångar"sinaöveratt

knappast verklighetstrogen beskrivning.är en
viktig utredning med Kapitalavkastningens roll by-En inamnet

tesbalansen ledd chef Ulf Jacobsson,SOU tit-1990:45, IUI:sav
tade del den problematiken, och kom framdå till blanden av

svenska företags återinvesterade vinstmedel från direktin-annat att
utlandet börvesteringar i pluspost bytesbalansen.registreras isom

detta räntebetalningarna förKontentan investeringar-är attav om
bytesbalansen bör också utdelningenminus i såettna ger som

denna investering plus bytesbalansen,registreras igenererar som
detta återförsutomlands ochåterinvesteras inteäven om pengarna
till förändring definitionerna genomfördesSverige. ocksåDenna av

enlighet med utredningens förslag,i och också enlighet mediär
rekommendationer. det huvud skaIMF:s Om över taget vara me-

ningsfullt bytesbalansen och jämföra dess storlek mellanmätaatt
olika länder naturligtvis alla länder använda defi-så måste samma
nitioner. käpphästar,Detta Sven Grassmans Sverigeattvar en av

andra bokfördeinte länder dessa återinvesterademångasom
vinstmedel, och bytesbalans därför statistikenvår isåg sämreatt ut

realiteten. ochi med KARIB-utredningen kunde denna gamlaIän
läggas till handlingarna.tvist

Angående devalveringarna och bytesbalansen bör också nämnas
de devalveringarna värdetsänkte den svenska5 1976-82att

kronan med vilket fördyrade offentligaochprivata45 procent, ut-
landslån, bidrag till underskottet ökade motsvarandei mån.vars

Huruvida devalveringar verkligen stärker bytesbalansen är en
fråga. medfördevalvering vanligen fördyras.svår En importenatt

Devalverar med stiger importprisernaså i45 procent motsva-man
förutsattrande höjer lika myck-mån importörerna sina priseratt

Med färre devalveringar hade alltså kunnat betyd-et. importera
ligt till och kunnat för-pris, importera utan attmer samma mer
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därförbytesbalansen. bör med självklarhetinte utgåMansämra
ifrån devalvering verkligen stärker bytesbalansen,siktatt en

den bästa fall leder till ökad exportvolymi i några åräven om en
produkter sänks utländsk valuta. devalve-priserna ivåra Enom

fallkan också bästa öka exportindustrins marknadsandelar,ring i
eftersom det observera samband mellan relativpriser ochgår att ett

Gottfriesmarknadsandelar professor Nils bidrag bokijonungsse
Devalveringen eller snedtändning,rivstart SNS, 1991.1982 -

effekterna devalvering klingar emellertid oftapositivaDe av en
ofta form infla-relativt och därefter kommer rekyl isnart,ut en av

bromsad produktivitet, ökade kompensationskravtion, Denetc.
habank- och industrimannen Wallenberg lärMarcus sagt:store

"Devalvering kissa byxorna först detiär värmerattsom men-
blir det obehagligt. devalvering långsiktigtsedan inteAtt är ett

effektivt lösa lands problem har känt länge.varitsätt att ett
fallalla under den tid då bytesbalansensiVärt äratt attnotera

betraktades kanske allra viktigaste målvariabeln försaldo densom
hela den ekonomiska politiken och medborgarna fick höra att-

för hög och förderas konsumtion ledde till importstor somvar en
försämrade bytesbalans då hade underskottvår sagt ettsom-

försjälva verket typiskt liknande länder, med kraftigaisom var
strukturelltdjupdykningar vid de bägge oljekriserna. Något större

underskott, litteraturen och debatten handlatbetingat ärsom om,
siffror.det dessaisvårt spåraatt

devalveringen Riksbankens särskildatillbaka tillSå I1981.
från Riksbanksfullmäktigesprotokoll sammanträde den 14 sep-

anför riksbankschef Wohlin följande:tember detta år Lars

Devalveringar inflationen. Risken de snabbtökar är ätsattstor upp
följandesnabbare löner och understegring priser årgenom en av

och till därförtillbaka utgångsläget. Det äräratt snartman av
förloratvikt deninte någontingSverigestörsta att notera att av

förbättring producerad enhetrelativa lönekostnadi Sveriges per
uppnåddes har under de följandeDevalveringarna1977. 1977som

fyra löne- och prisspiral vadutlöst snabbare iinteåren änen som
gällt för OECD-länderna.genomsnitt
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arbetskraftskostnaderrelativaDet våraär värt att notera att per
producerad enhet industrin relative labour hadei unit intecosts
försämrats sedan devalveringarna 1977.

Wohlin tillägger dock:

Ändå de kraftigt växande underskotten bytesbalansen ochvisar i
statsbudgeten och den höga inflationstakten politiken inteatt

förbättringenlyckats. väntade fortsatta konkurrens-Den vårav
efterkraft devalveringar har realiserats.inteårs1977

förbätt-Wohlin de viktigaste orsakerna till den uteblivnaattmenar
konkurrenskraften finna den offentligairingen står att ut-av

giftsexpansionen, arbetsmarknads- och industripolitiska åtgärder
fast arbetskraft frånvaronlåser olönsam produktioni samtsom

ökade arbetskraftstillgången för näringslivetåtgärder ge-av som
ökad rörlighet, ökade arbetsincitament med mera.nom

förutom korrektdetta kan analysen säkertOm sägas, äratt ur
flera offentliga från tillaspekter, den konsumtionen 1970 1981att
ökade mindre omvärlden alla ochii Sverige år två, 1976än utom

med högreprocentuell ökning, volym. enda klartDet året1979
offentlig omvärlden under periodenkonsumtion just 1979,än var
och orsaken till det bland landets ledande ekono-annat att trevar
miprofessorer Lundberg och LindbeckBertil Ohlin, Erik Assar

hade uppvaktat den borgerliga med kravregeringen1978 en mer
genomfördes enlighet med de-politik, ocksåexpansiv inågot som

rekommendationer.ras
stabilise-detta berättar i sin ESO-rapportOm JonungLars om

ringspolitiken. den ekonomernapromemoriaciterarJonung som
till vid uppvaktningen denöverlämnade augustistatsministern 21

professorernas följande:Utgångspunkten för PM1978. var

förden nödvändiga kostnadsanpassningenSedan delstoren av
genomförts inflationen kraftigt redu-svensk ekonomi och harnu

förutsättningarna för den ekonomiska politiken radikaltharcerats,
Medan motiverad under tidenändrats. åtstramning 1977 1en var -

för eftersträvadejuli devalveringen skulle möjliggöra den1978, att
tiden förkostnadsanpassningen, expansivinneär stra-nu en mera

tegi.
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tidigare hade enligt uppvak-Två trio Svenår Grassmansamma
detden nytillträdde Thorbjörn Fälldin, då medstatsministerntat

ekonominbudskapet, begärde åtstramningmotsatta man en av -
också korn till stånd. Såväl med blandvilket åtstramningen 1977,

offentlig kon-höjd med ökadexpansionen 1979,annat moms, som
fall följd dessa ekonomers personligasumtion, i så upp-var en av

vaktande regeringschefen.av
förTillbaka till Wohlins devalveringenargumentering 1981.

transfereringardet äller ökade de andra län-inte iNär änmer
socialförsäkringarna blivitder, hade i Sverige1974netto.

Efterskattepliktiga, vilket blåste dem statistiskt. 1977 växteupp
transfereringarnas andel produktionen, detinte växteav som var
offentliga offentliga sektornsden konsumtionens andel och den

bland den ackumulerade utlandsskuldräntebetalningar, annat
det löpande underskottet bytesbalansen orsakade.isom

Beträffande offentliga bud-underskottet den konsolideradei
förhållande meddet tilli i nivåså BNP3,5 1981,procentgeten var

jämförbara länder.
offentliga sektorns ackumulerade nettoskuld däremotDen var

omvärlden, det skuld allsbetydligt lägre i ingenän rättare sagt var
nettofordmn storleksordningen relation tilli i5,6utan procenten

jämföra jämförbara nettoskuldmed ländersBNP, 18,1att pro-
försämrades finanser takt med den internationellaDock ivåracent.

följdelågkonjunktur oljekrisens snabbare takti i ispår, änsom
andra länder.

offentliga finanser bekant volatila,Sveriges är som mer mer
och nedåt. beror skatte- ochrörliga Detuppåt våraatt genom

kraftiga bådabidragssystem har skapat automatiska stabilisatorer i
medför får kraftigare försvagningriktningarna. Detta att aven

förstärkning finan-finanserna lågkonjunktur kraftigareochi aven
den ekonomiska politi-högkonjunktur. drog också medi Viserna

ned den hårdare omvärlden gjordeken sektorn i Sverigeprivata än
kraf-under perioden vilket gjorde nettoskuldvår1976-83, att steg

förhållande fig.tilltigare i BNP 3.4se
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Offentlig finansiell nettos/euld förhållande tillFigur i BNP3.4. 978-I
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Källa:OECD,EconomicOutlook.DiagramTorstenSverenius1999.

det gäller inflationen hade den förvisso fått skjutsNär så uppåten
devalveringarna, vilket förstärkte de internationella prishöjning-av

och momshöjningar, ochtvå inte någon1977 1980,arna, av av ex-
politik. fördepansiv Vi visserligen politikexpansiv 1979,en men

Åretinflationen det blev lägre, högre omvärlden. där-året inte iän
ökade inflationendäremot kraftigt. hade orsaker:på, Det1980, två

internationella prisökningarna till följdDe OPEC II.av
den borgerliga genomfördeDen åtstramning regeringen isom

form momshöjning.av en

finanspolitik,alltså fick infla-Det inte expansiv, vårstramvar som
ökation omvärlden.iänatt mer
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fallgenomfördes alladevalveringen i10-procentiga 1981.Den
År vilketdevalverade,hade höjt1977 närmomssatsen manman

valde den borger-inflationen.ytterligare hade Denna gångspätt
förmed devalveringensambandsänkaliga iregeringen att momsen

effekten devalveringeninflationsdrivandemotverka den ge-att av
mycket riktigt kornvilket ocksåfördyrad import, att mot-nom

inflationsimpulsen.verka
diskussionmed Wohlin Sven GrassmanLarsJag tar en somupp

bytesbalansunder-fickkonkurrentländerförde, våraäven ettatt
dettaskott OPEC. GrassmansMen attargumentgentemot var

konkurren-devalveradekundeknappast motivera gentemotatt
detfrågar Wohlin hur hanjag resonemanget.terna. ser

medstarkt oljeberoende,tiden mycketvid denSverige-Jo, var
individ, dessutomoljekonsumtionvärldens högstanästan per

bygga tankerbåtar.hela industrin Såbyggde 10 attprocent av
och oljepriserna.beroende energipriserna Japan,extremt avvar

meddevalveradehelt flytande växelkurser,hade 25 procentsom
de-ögonblicktvekadeför klara bytesbalans. inteDesin attettatt

valvera 25 procent.
helstde kändeTyskland devalverade också ingaså1979/80, som-

hänsynmycketdevalvera. det inteproblem med nej, jagSå togatt
uppfattningskydda. iviktig mintill, bytesbalansen Detatt varvar

skyddadeochoch höll industrinfall, devalverade igångalla
sektorn.konkurrensutsattaden

hade stärktskronanstatistiken visserligenvisartitt iEn gente-att
nedandiagrammetochD-marken mellan 1979 1981,mot sommen

D-markenmycket. stigerrörde det sig inte Däremotvisar så om
devalve-ochefterkraftigt kronan årsmycket 19821981gentemot

ringar.
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SverigesKälla: Riksbank.

Wehlin har i Sverige oljeberoende andramångarätt änatt var mer
länder, och oljeprishöjningarna därför drabbade hårdare.att oss

gjorde fick bytesbalansunderskottDetta något större änatt ett
del andra länder, dock dramatisktinte större.en

detSammantaget med bestämdhet hursvårt motive-är sägaatt
rad den borgerliga devalveringen Exportindustrin hade1981 var.

kompenserats för kostnadskrisen devalvering-nämntssom genom
och Redan före devalveringen relati-1976 1977. våra1981arna var

arbetskraftskostnader, det kanske viktigaste indust-måttet påva
rins konkurrenskraft, tillbaka den de hadenivå innan när1975
kostnadskrisen drabbade oss.
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ochförhållande tillBytesbalans SverigeBNP ii 18Figur 19813.6.
OECD-länder
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de-den borgerligadet uppstod regeringenvissAtt attpressen
förstås, tankedet dels med exportin-valvera kanigen atttrots

marknadsandelar, dels med tanke vissahade förloratdustrin att
börländer också devalverade skugganandra i OPEC II. Manav

konkur-ökade mindreihågockså komma Sveriges änexportatt
rentländernas såväl 1980 1981.som

faktor medverkade till devalveringen 1981En attvarannan som
genomföra devalveringsocialdemokraternas planer att stor omen

läcktvalet hade1982, ut.vannman
dåvarande riksbanks-del medhär intervjunåtergerJag en av

chefen Wohlin:Lars
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Wohlin: Socialdemokraterna hade krisgruppLars med Ing-en-
Carlsson ordförande, och Erik Lundberg rådgivare där.var som var

debatten fördes denDen skrevs aldrig förvåren 1981som ut, men
ekonomer kan läsa mellan raderna det alldelessåsom var uppen-
bart siktade devalvering vid maktövertagande.att man etten
Även Lundberginte argumenterade explicit och såöppet,om var

hans tanke engångsdevalvering sedan skulle skapastoren som en
plattform från vilken kunde börja det den of-igenman om var-
fensiva devalveringens skulle ha,principer skulleman som ge en ny

för detSverige. aktstycke de presenterade detI i juni, så såstart var
tydligt siktade devalvering.att storman en

Torsten Sverenius: I juni 1981

skulle socialdemokraterna fickså makten-Ja, 1982.göra om man
de diskuterade partirådslagi och där, och det ledde tillJag såvet att

skulle föra det här med devalvering ganska vidaiatt utman storen
kretsar. Och detta skulle naturligtvis marknadenisnart utevara
och det skulle kunna leda till kronan. skaOmsnart press man
ha demokratisk förankring devalveringen blir det bra.ingetsåen av

förståeliga skål.Nej, av

det det de hade, de hadeMen med styck-30stormötevar som-
samlade och diskuterade.en

ha läckt tyckerDet måste manut

gjorde det också.Det-

och det kom valutaulflöden.ja,

och då detvisste jag skulle kunna bli läckte-Ja, deså. Det näratt
socialdemokraterna hade det här. andraDetstormöten om var

detjag visste skulle bli devalveringsryktenännu stör-att att mer
sannolikheten blev fickde makten, och den blev ganskaattre

hög eftersom den borgerliga helt insomnad ochregeringen var
sprack.
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nsomnadI

hade sådanafel, den inreinsomnad, detinteDen var menvar-
uttrycka det.fungerade, skakonflikter den inte såatt man

bandlingskrajftigden inteAtt var
starkadärför den hade inrehandlingskraftig såblev inte-Den att

aktivdetinsomnadkonflikter. minstainteDen sätt envarvar -
fall helst läggervilketfel uttryckt. sådet ikamp, Men somvar

och dådet blevjustering, nej jag 108 procent,trorprocentsupp
här med denför köra detanledning demfinns ingen storaatt

det hosförankradetanke, och då jagdetdevalveringen, minvar
han hadefinansminister. intedå någraWirtén, Men somsom var
ekonomiskatillgodogöraförutsättningar sighelst resonemangatt

detförankrafanns anledningoch detden här ingen atttypen,av
Åsling och Fälldin igjorde hosdet jagfinansministernhos utan

valfrihet.det fannsstället. Så en

valfri-riksbankschefenstalar alltsåvalfrihet Wohlin härDen ärom
finans-hosdevalveringbeslutförankra exempelvishet ettatt om

underåterkommer in-Wohlineller statsministern. Larsministern
politiskt styrande insatta idehurtilltervjun som varpersoner av

fi-också gällerdettavalutapolitiken.och Hanpenning- attmenar
under denriksbanksfullmäktigeordförandenoch inansministrar

kallarordförandendessaregeringstidenborgerliga En1976-82. av
dockundantarWohlinrundningsmärke.Wehlin Larsett stats-

tillfredsställandeFälldin, hanThorbjörnministern menar varsom
påläst.

löntaldrig hadedet varitEfter samtal Wohlinvårt säger attatt
ef-politisktmed de ansvarigadiskussionförsöka föra liknandeen

föralldeles okunniga.detersom var
landetsandra sidanWohlinska tilläggas åLarsNu åratt en av

fingretdet hanområdet,kunniga säger sätter ettmest men
sak-folkvalda ochkunskapsklyftan mellandemokratiskt dilemma:

bestämmariksdagsmän kunnaexempelvisskakunniga. våraHur
teoretiskadede besittervalutapolitiken inteinriktningen om

krävskunskaperoch empiriska som
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Problemet aktuellt dagarnai politiker villmångaär attgenom
låsa valuta igen ochvår medlemskap därERM i EMU,ettgenom

låser kurserna mellan EU-länderna förman genom euron gott.

Regeringen Palmes devalvering 1982

borgerliga devalveringen frånDen hade knappt hunnit verka1981
förrän den tillträdande socialdemokratiska Palme/regeringen Feldt
devalverade oktoberigen i med Palmerege-1982, 16 procent.nu

finansministerringens Kjell-Olof Feldt ville devalvera med 20nye
fick efter kritik mednöja sig nordiskaDe16procent, men procent.

grannländerna hade starkt försökSveriges den-påreagerat mot att
konkurrensfördelarvinna föråter exportindustri,sinväg någotna

hotade försvaga industrisysselsättningen dessai länder.attsom
den borgerligaOm devalveringen kan diskuteras så1981 var

Feldts "superdevalvering" direkt förutmanande löntagarna, som
efter reallöneökningarår skulle lönersina ytterligareutansex nu
urholkade inflationen samtidigt de skulle åskådatvingasav som
exportindustrin och aktieägarna bli förmögna devalve-samma
ring.

Devalveringens politiska tillkomst beskrivs chefre-DN:sav
daktör fil. drHans Bergström, i statsvetenskap, boken Devalve-i

ellerringen snedtândning",rivstart red.1982 Lars Jonung, SNS-
Förlag, 1991.

devalvering har förEn politikerna lockandemånga egenskaper.
blandBergström nämner annat:

Devalveringarna har politiskt lockande tidsprofil. samhälls-Deen
ekonomiska fördelarna, formsärskilt högrei aktivitet, ti-av syns
digt, medan den troliga baksmällan kommer mandat-Kortasenare.
perioder bidrar till den politiska högt: åtgärder medsätta räntanatt
snabb utdelning värderas förhållande tilli långsiktigt avkastan-upp
de politiska investeringar. politiska tidshorisontenDen i Sverige är

mandatperiod Under den tiden behöverpå år. regeringen tre en ny
kunna Visa resultat fråga deti viktigast. Ochärupp om som om
detta viktigaste kommernågot ekonomiskiär sentsom en upp-

lägre arbetslöshetgångsprocess, såsom kravet1982, växer
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påtagligteffekterna ska visaförverkande doserstarktmycket att
medi-starkuppfyller detta kravDevalveringföre valår.sig nästa

tidshorisonter.för kortacin
ochinflationen,reallönerna viasänkerdevalveringEn anonymt,

skatte-löner ellernominellasänktauppenbartinte så genomsom
höjningar.

ödesdigertdet kandettatillreflektion kanEn ärgöra att varaman
effektvilkenintresseradelikadär partiernamed är avett system

chansför det partietsekonomiska politiken kanden attegna
välfärd.medborgarnasochfår för ekonomindetåterväljas som

demokratiskt tillvägagångssättfundera hurocksåkanMan över ett
medbor-sanka reallonerna 93 09o0 nu ..a: attanonymtatt sautgar paar som

upptäcker det.integarna
faktorerviktigaytterligare tvåBergströmHans nämner varsom

devalve-vägval vid denför socialdemokraternasavgörande stora
ringen:

budgetdilemma.del den regeringenslösteDevalveringen nyaen av
radutgiftsexpansionför ibundithade sigProblemet enatt manvar

återtagandearbetsmarknadsutgifter,kraftigt ökadeavseenden: av
vallöfte-fyradetransfereringssystembesparingarborgerliga i

till denhänvisningMedoffentligaökade investeringar.na", gene-
industrisubven-gengäldkunde ikonkurrensförbättringenrella nu

förslagliknande selektivastrukturfonden ochreduceras,tioner
fråndras insidanoppositionssidan läggasfrån samt pengarmer

näringslivochbörsföretagsbeskattningenochkapital- attutan
ställdeinflationenkrav kampenförtvinade. Under det motsom

drivalättareocksåblev detuppföljning devalveringen att enavsom
praktiken in-iavindexeraochhård budgetprövning sättett som

tillfälligEfter iuppgångbetydande besparingar.nebar statsut-en
trendbrottdetförstärkte Palmefortsatte ochgifterna 1982/83
makten.vidborgerligasde sistahade skett under årnedåt som

Även strykafick praktikeninvesteringsutgifterna ide offentliga
frånfoten våren 1983.

och marknad.plan "Denval mellaninnebarDevalveringen ett
socialdemokratiskspecifiksådantredje inte väg.vägen envar som

denföresatsmotsvarandehadeMittenregeringen ut-att, som
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tryckte det, arbeta och krisen, dvs. förenasökaspara oss attur
inhemsk med ökadåtstramning offentliga dis-Dennettoexport.
kussionen det häri avseendet före val gällde dels social-års1982
demokratiska attacker den inhemska åtstramningenmot
Cmetallarbetaren har förlorat månadslön det behövsn J sväng-en ,stället föri förtorkade"densvångrem", besparingspolitiken,rum
dels förmedlen åstadkomma det ökade arbetet. Mittenregering-att

talade det generella kostnads- och konkurrensläget förmesten om
svensk industri.

regeringensI proposition ekonomisk-vissa1982/ 83:50 om
politiska åtgärder det:står

sänkning reallönernaEn oundviklig och nödvändig. helaFörärav
löntagarkollektivet blir minskningen efter skatt och prishöjningar

minskning reallönerna med år.5 Härnästaen av procentca svarar
devalveringen för 3ca procent.

läsvärdasin avhandlingI Rivstart tillFrån skri-opposition regering
chefredaktörDN:s följandeHans detBergström socialde-ver om

mokratiska krisprogrammet inför valet 1982:

socialdemokratiskaDet krisprogrammet både före och1982, som
efter valet framställdes färdigti regeringspro-ett stortsom sett

för ekonomin, hade själva verketi rad funktionerandra ängram en
förbereda för regerande och de verkligti viktiga delarna inteatt var

tillräckligt konkret för hålla regeringsprogram. bety-Dessatt som
delse för regerandet låg helt deti bidrog till ändradnästan att en
och realistisk analys inom god tid förepartiet, i val,års1982mer
och därmed hjälpte den regeringen intellektuell och poli-attnya

förståelsetisk arbetarrörelseninom för den kost-strävan att ner
nadsläge och inflation blev huvudlinje.regeringenssom

Till detta kan läggas socialdemokraterna knappast fick nedatt
kostnadsläge och inflation, med den kraftiga devalve-utan att man

och följanderingen den momshöjningen såväl urholkade reallö-
höll kostnadsläget, de nominella löne-nerna som uppe attgenom
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omvärlden,efter detta kom ökaökningarna iän attutanatt mer
ökade.reallönerna

förre LO-chefen Malmundertecknad intervjuade Stig såNär sa
ochställde devalveringenföljande angåendehan LOatt re-upp

allönesänkningen:

den träd-gjorde det veckamed det, innanVi Vi upp envar-
Malm skrattar.kraft, hade kunnat Vide där tjänai så pengar.man

med den diskussionen.ochhade diskussion, iGunnar Sträng varen
medFeldt ville devalverabaxnade började tala 20Han när attom

till slutdet blev kompromiss 16 procent.procent, enmen
här ställdedevalvering. detville ha betydligt lägre MenSträng en

därför övertygadeVarförtill hundra Jo, attprocent. varupp
Vilken tilltro hadeskulle leda till bättre.det här någotatt manom

ställadå, kundetill socialdemokratin 16-när upp enman
LO-ordförande gickdevalvering. jagprocentig Jag utsommenar;

med-devalvering, sänkteoch förslogs 16-procentig vårasomen
fullkomligt övertygadköpkraft därför jaglemmars Det attvar var
Och det blev detdet blev bättre.det där skulle göra attattom

också.

emel-förvisso diskutera.Huruvida "det blev kan Detså" ärman
socialdemokra-det politiska spelet:lertid intressant attatt notera

från devalveringenbortsåg den borgerligaså 1981,sägaattterna
inhösta fram-de kundeville ha devalvering"sinutan somegen

med.gång
devalveringställdedet lägetiLOAtt sättautan attupp en ny

grundackord anslagetdel det isig tvären säger som varomen
fortfa-debatten, och kostnadskrisenekonomisk-politiskaden att

folks medvetande.rande väldig isåvar
MalmStig igen:

fullkomligt avtal,för vansinnigthär treårsavtalet PTKDet ettvar-
aldrigtreårsperioden deunder den härdå rusade lönerna iväg som

kundehade tidigare. Och det rationa-integjort möttes attav man
väldigt starkablev helt enkelt pris-lisera lika snabb takt, deti utan

hårdnande konjunkturdet, vilket gjorde dugenomslag iatt en
konkurrenskraft för svensk industri.försämradfick en
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Och det fortsatte egentligen, det och möjligen,1976-77 1978var-
och sedan vakna för det höllmåste LO, såg att attupp

helvete. hängde det här ochi det innebaråt Så närett tag, att
diskuterade devalveringen det effekt detså1982 var en av som
hade hänt, det blev till slut. det visade egentligenSå16 procent

förhur mycket mycket lönekostnaderna hade ökat.som

frågan Malm alltså ställdePå Stig devalveringenLOom om upp
därför lönekostnaderna hade blivit han:1982 såatt stora svarar

det alldeles uppenbart. där kan olika-Ja, Det mäta sätt,var man
fasenvad heter det där, de har mått...ett

föreslår Malm tänker labour industrinsunitå våraattg costs,a p
relativa arbetskraftskostnader. roducerad enhet.Per P

heter det, dem så...det spelar liksomSå ingenNär mätteman-
roll har löneökningar högrelite omvärlden,i iär änom som no-
minella tal, bara de där labourinte ökar. det harunit Mencosts

hela tiden med rationaliseringar förändringar,ochmöttman
här gjorde det, det lyckades här börjadeinte inte. slåDetmen man

arbetslöshet och försämrad konkurrenskraft,i labourunitvåraut
ökade väsentligt mycket hos konkurrenter, ochvåraäncosts mer

då illajag är ute.menar:

Malms för detStig intressant, visar åtminstoneLO,är attsvar
ordförande, vid förtiden devalveringenLO:s uppenbarligen1982

trodde den nedskrivningen16-procentiga kronan stod iatt av pa-
med "bur mycket förritet mycket lönekostnaderna hade ökat".som

har hjälpmed Calmfors och kun-Ovan WohlinLars Larsav
konstatera industrin kompenseradi redannat att stort var genom

devalveringarna dessa devalveringar kom WohlinsPå1976-77. så
och devalverade alltså socialdemokraterna"egen" 10 procent, nu

medi sin detta. Med detta ordfö-ovanpå LO:s16tur procent tror
rande således det har skipats mellan hans medlem-rättvisaatt nu

och de svenska exportföretagen. kan undra vad detManmar var
fick Malm tänka dessa banor, deti Feldt och eko-attsom om var

Finansdepartementet förpropagerade nödvän-nomerna som
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den massivadetellerdevalvering, sådigheten med attom varen ny
sådanahadehärjningarkostnadskrisens nåttinformationen nuom

ordförandestridbaretill och med LO:s sådimensioner att annars
ellerdroppar,ytterligare beskasvaldesig tvärensättautan att

beska droppar,svälja ytterligaremedlemmarlät LO:srättare sagt
reallöner.derasinnebar reduktioneftersom devalveringen aven

dennaEdin harchefsekonomockså P-OLO:sAtt anammat
ställdekommentarhans Jagverklighetsbeskrivning vittnar om.

frågan här:så

-iallafalldevalveringarna årskritiseratharju 1982 16-Man
fall komsänkte produktiviteten,de i varjeochprocentiga attsagt- sedanproblemtillfram det.Produktivitetsdelegationen De upp-som

deval-orsakatsmycket detta barhursvensk ekonomiförkom avav-
veringspolitiken, LOpånianser

Edin:P-O

ihop orsakblandartycker jagskulle alls Därinte så.-Jag säga man
analysen vi gjor-sedan denOch det visadeverkan. sigoch att som

kanväl det inteProblemetkorrekt.de ändå är att om manmervar
näringslivetkostnadsnivå, alltsåinternationellstabilhålla geen -
ekonomiskastabilanäringslivetinternationelladetinte minst -

löneinflation driveralltså harförutsättningar, uppsomenom man
detförsvinnermycket vinsternakostnaderna såså är natur-att -

vins-sådant lägegalet.det i 1982,ligtvis Att närär sommansom
fel,devalveringenborta...det intei ärär somstort settterna var

kor-baraDevalveringhändedetdet innan. ärär enutan som
haft visarhar Detfel iövrigtirigering systemet.ett mansomav

slutsatsen, mitt i vinterntill slut drog den 1989-90,sig näratt man
förställetdevalveringar",med iska slutaoch säganu attattsa

gick detfan inteöverinflation, Jagha intesluta medskanu att
för hårdvalutapo-skadet,försökte säga att att entro man

detlönebildningen,mekanismerna iförst korrigeralitik utan att
det blevarbetslöshetfårleda tillkommer 6 procentsattatt en -

sak.det10 äröver procent, en annanmen
fel.devalveringarnadetfortfarandeDet är som varatt varsynen:-

naturligtvis intedetdevalveringarna,inteDet attutan varvar
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kunde företagen långsiktigt stabila villkor, det åretge utan ena gav
dem så vinster gjorde de egentligen skullesägaatt attsom sopas

bort ifrån marknaden, andra demåret deövervinster sågav att
behövdeinte försig alltsåtjäna denansträngaens att pengar, oer-

hörda instabiliteten svenskai relativkostnader.

industrins ochAtt arbetsgivarsidans företrädare fortfarande hänvi-
till kostnadskrisen sak, det kan uppfattassåär sägasar atten

deras roll opinionsbildningen.i Märkligare det då höraärsom att
deras viktigaste såväl chefsekonomLO förreLO:smotpart som-
ordförande lägga förskulden devalveringspolitiken de egna-
medlemmarnas löneökningar. Edin själv medP-O den kris-ivar

socialdemokraterna förtillsatte arbeta framgrupp som att ett pro-
till valet fanns exempelvisI också1982. Ingvargram gruppen

Åsbrink.Carlsson, Odd och ErikEngström resultatenEtt av av
arbete föreslå kraftig devalvering. chefse-LO:sgruppens attvar en

konom alltså med planera devalveringen 1982attvar om som, om
ska honomcitera själv, exportföretagen övervinster såman gav att

de behövdeinte försig tjäna och bidrogpengar,ansträngaens att
därmed själv till den oerhörda instabiliteten svenska relativkost-i
nader".

då Kjell-Olof FeldtHur devalveringsin här efteråt.så Jagser
frågar han det nödvändigt devalvera fem gångerattom anser att
mellan och1976 1982.

politikval, det detDet alltid, det aldrigär ärettvar-
nödvändigf föra politik, föraexpansiv kanatt en mer man en mer
restriktiv politik. Alternativet hade varit ungefärnågon gångatt

den borgerliga tillträdderegeringen och kanskenär 1976, nå-även
tidigare, medigång bantning välfärdsstaten, skärasättagot en av
offentliganed utgifter och penningpolitikenstrama genom

kraftigt höjda Och det det politikvalet ställdes in-räntor. var
för då under ochåren medan skrev det här1980, -81 -82
krisprogrammet, och det alldeles uppenbart sådan poli-attvar en
tikmför det första hade den inte val,vunnit hadenågra gåttom
till val det, och det oviktig faktor, förinte det andra hadevar en
det oerhörtvarit den.svårt partiet det fannsFöratt att tro en
föreställning, har funnits kvar framända till dagar, ochsom sena

244



SvenemusTORSTEN

det fannsframgångsrikabyggde deföreställningen åren,den att
upphävaliksom kundepolitiksocialdemokratiskinågonting som
trollspöhadeekonomiska lagar.eller någotnaturlagar Attvissa

det också,taladeochsvängde ekonomin, sättetöversom
alterna-det häroch det gjordedet,gick mycketretoriken attut
ellerden danska linjen, gångvälja någon -82 -83tivet, t.ex. att som

det där, hadeoch allt"kartoffelkuren"började med åtstramning,
gjorde80-talet.arbetslösheten redan Dethöga ochräntor tog
detformulerade detkan såochinte vi, säga attatt varsomman
tillbakatillväxtenökaförrövare"tog attatt genomse omen

rädda väl-offentliga sektorn,rädda densextiotalsnivån kundetill
färdsstaten...

sysselsättningen.Ocb

samtidigt andraställdesysselsättningen...och naturligtvis Det
dåindustri igen,satsade expansivpolitiken.krav Om ennu

frihet, detmöjligadenpolitikföragällde det störstaatt gaven som
proble-ska lösamarknadendeterkännaliksom äratt somattvar

offentliga sektornsdenska lösanäringslivetdet ärmet somoss,
där,detmedhar polemiseratfinansieringsproblem. JonungJag om

jämfört medförändringideologiskdet klardet jag att var enmenar
näringslivetnäringspolitik och styrninginställningen till somav

Ävenunder alla de härframträdande partiet åren.väldigt i omvar
fort det blevochdet,taladestyrde mycket sådet inte såså man om

borgerligaframför denpräglade alltoch detproblemnågot rege--
räddafördärringsperioden så1976-82 att varvenstatenvar-

och stålindustringjuteriindustrinoch räddaoch rädda gruvorna
skullemed då. inteoch det brötvad du vill, Statenoch vara

näringslivet.strukturen iskulle organiseraintehjälpgumma, staten

och framåtmed frånbröt ni 1982Det

hanhonom,kanvadoch Tage Pettersson, säga-Ja, än omman
hände detden någon-den linjen. meningendrev ganska klart iSå

vadmarknad.näringsliv ochtill Meninställningmed partietsting
socialdemokratinföreställningenville släppa detinte attvarman

offentligska haochfull sysselsättningalltid klarakan storatt en
marknaden ochOch närings-ideologin.självavälfärdsstat. Det var
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livet skulle skapa förutsättningar för det. detSå jag attmenar
tänktes.

Socialdemokraterna med Kjell-Olof Feldt slog därmedi spetsen
Tidigare hade velat politiken skulle detväg.en ny attman vara

styrande och näringslivet det följande, vände det ochnu man
deklarerade tydligt det "marknaden och näringslivetatt var som
skulle skapa förutsättningarna". Till det kan tilläggas det knap-att

marknaden skapar förutsättningarna regeringenärpast som om
devalverat. devalvering påverkar dessutomEn ekonomins struktur

flera den har knappast bara konjunkturell inverkan.sätt, en
hade, med framgång,Sverige devalverat med och16 procent

hoppades det skulle fart Sverige de-sätta sättatt samma som
valveringarna och hade gjort.1931 1949

Det intressant Feldt kallar detta för "expansiv politik.är att en
det förvisso förDet exportföretagen, knappast för hem-är men

mamarknaden, huvuddelen BNP.av

"Först ska vi producera, sedan kan vi konsumera"

Med devalveringspolitiken hade såväl de borgerliga regeringarna
den socialdemokratiska regeringen visat prioriteradesom att man

exportindustrin framför hemmamarknaden. ville föraMan över
från privat skyddad offentligtochPS skyddad OSresurser

sektor till den konkurrensutsatta sektorn K-sektorn. Med skyd-
dad sektor åsyftas här "skyddad för utländsk konkurrens".

ytterligare faktaFör detta den intressanta Lö-om se rapporten
nebildningen 90-talets Samhällsekonomi,i kallad FOS-även

efter författare ekonomerna Karl-Olof Faxénrapporten rapportens
Clas-Erik OdhnerSAF, och RolandLO Spånt TCO.

Nämnda sektorindelning dateras till föregång-FOS-rapportens
kallad efterEFO-rapporten ekonomerna1973, OdhnerFaxén,are

och Edgren.
uppdelningDenna samhället sektoreri har viktigasinaav som-

inte detminst gäller lönebildningen och produktivi-poänger, när
kom dock drivas absurdum svenska ekonomer ochteten att av-

politiker, vilket bäddade för farlig tudelning ekonomi ochen av
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ekono-denförsökteframåtochsamhälle. Från 1976 genomman
huvudsakK-sektorn, alltså istimulerapolitiken aktivtmiska ex-

kostnadskri-efternödvändigtförvilket ochportindustrin, i sig var
denhålla tillbakaförsöktesamtidigtProblemet attvar mansen.

offentlig konsumtion.ochdelen ekonomin privatinhemska av -
såvälhuvuddelenfördeldennaglömdeDet avatt svararvarman

sysselsättning.BNP som
eko-hävdakunna Sverigesbild skullekarikeradMed attmanen

krig","tårtbitarnasfört slagsefter haroch politiker 1976 ettnomer
bithartillhar lettvilket störreerövrat avnettoexportenatt ennu

debekostnad pri-sketthar dettakakan Tyvärrnågonsin.än av
den någonsinmindretårtbitinvesteringarna, änär va-vata vars nu

andra län-mindrekakan ökat långt isjälvahar ocksårit. Tyvärr än
utkämpats Sverige.detta krig iunder tidender

Kjell-Olof Feldtdetkan intressantDet repeteraatt somvara
dagarmiAlla dessa Nor-bok regeringen 1982-1990skriver sini

finansminister:tidunder hansinriktningenstedts, 1991 somom
tillväxtkonsumtionensdet den privataklar:Inriktningen varvar

hållaville såbegränsas, investeringarnamåste uppe ensom
möjligt.hög nivå som

WibbleBohmansåväl Anneinställning GöstaSamma provsomgav
finansminister.perioder Annerespektive Närunder sina som

konsumtio-deA-ekonomiintervjuad apropåWibble blev i rön om
svarade hon:undertecknad gjortnen som

skapasvälståndethur kan Det måstebörja medmåsteMan att se:
kandärefter ocksåförstarbeta ihop. Det är stan-som

vård ellerellerkonsumtionformdardökningar privati omsorgutav
utbildning.eller

skavälkändadet "FörstUttalandet kan variantenses som
sedan konsumera."producera, kan

el-andrakommer iInställningen konsumtion någotäratt som
den härunderekonomerblandvanligtredje hand har våraler varit

konsumtionenmed tankemärkligttiden, vilket utgörär att en
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del Vidså vår BNP. intervju gjorde med profes-jagstor av en som
SöderströmTsonHans angående 90-talskrisen han:1995sor sa

framställs det sparandetNu privata problemett stortsom som
råda bot folkmåste konsumerapå, detigenattman attmen

tycker jag uppochnedvända världen, problemet inteär är att spa-
randet för högt, problemet alltför liten delär ärutan att en av spa-
randet till realagår investeringar.

harTson säkertHans framställai skainte det privatarätt att man
sparandet problem, kan däremot tycka in-ettsom men attman

Ärställningen till konsumtionen lite märklig. det verkligenär
"uppochnedvända världen öka konsumtionen andra län-Omatt
der skulle då lär exportindustriså knappastvår kunna Ökaresonera

försäljning,sin vilka strukturella reformer genomför, vilkaän
arbetsrättsliga lagar ändrar.än

sedan liten delAtt sparandetså har till realagått investe-en av
ringar, det kan väl bland bero konsumtionen inteannat att
ökat Varför ska de reala investeringarna öka kon-intenärmer.
sumtionen ökar stigande konsumtion behövsUtan inteen en

produktionskapacitet, förutom de årliga investeringarstörre som
exportindustrin de allt mindre del degör, utgör trotsmen en av
totala investeringarna.

Svenska ekonomers kommentarer kring konsumtionen kan
ställas kommentarer gjorda fyra världens tidernamot av av genom

kända ekonomer.mest

konsumtionensSagt roll ekonominiom

Adam Smith:

det syftetKonsumtion enda och ändamålet med all produk-är
tion, och producenternas intressen bör därför tillgodoses en-
dast deni konsumenternasmån därigenom främjas.intressen

grundsats fullkomligtDenna självklar, detså skulleär att vara
orimligt försöka bevisa den. merkantilsystemet offrarMenatt

alltid konsumentens förintresse producenten,nästan som om
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ändamåletdetoch konsumtionenproduktionen ytterstavore
industri och handel.med all

Maynardjohn Keynes:

syftetdet endaför det självklara,Konsumtionen, äratt upprepa
med all ekonomisk aktivitet.

isber:rving FI

ochekonominsKonsumtionen O.Aär

Robert Malt/aus:

dentill produktionen,alla de indirekta orsakerna såAv är mest
tvivel- konsumtionen. männi-kraftfulla bortom Omvarje-

produk-skulle jordenskonsumerade, hur inteskan ringainte
fundamentaladen huvudsakligaKonsumtionention är or-vara.

saken till produktionen.

ef-den samladevisade hur viktigintressanta POS-rapportenDen
produktion ska utvecklasför produktivitet ochterfrågan är att

gynnsamt.
ochOdhner TCOEkonomerna SpåntSAF, LOFaxén

skriver:

och produktivitets-mellan produktions-sambandpositivtEtt
och formule-slutet 40-taletförändringar konstaterades redan i av
sambandVerdoorns lag.vad kom kallasrades Dettai är:attsom

omvändbar effektreversibeldels kortsiktigt och med attgenom
kapacitetsutnyttjande.produktivitetstillväxten ökar med höjt När

tillbaka.minskar sjunker dendetta åter
efterfrå-effekt Ökadbeståendedels långsiktigt och med attgenom

förbättrad teknikstimulerar tilloch produktion investeringar igan
existerande anläggningarförbättrat utnyttjandeoch till genomav

ochutbildning träningbättre organisation, etc.
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komPOS-rapporten till slutsatser med deöverensstämmersom
klassiska ekonomerna citerade stick medigår stävovan, men som
de har dominerandevarit bland svenska ekono-resonemang som

sedan andra halvan 70-talet. skriverImer rapportenav man:

Efterfrågan och den därav beroende produktionstillväxten denär
viktigaste faktorn driver tillväxten ochinvesteringarsom av pro-
duktivitet. efterfrågan ökarNär motiven investera, samti-växer att
digt det driver "vardagsrationaliseringen", innebärsom ettsom
effektivare utnyttjande befintligadet kapitalet.av
Beräkningarna företagen både industrin ochinom iattanger
tjänstesektorn arbetar med fallande genomsnittskostnader pro-
duktionskostnader tillverkad enhet vid ökat kapacitetsutnytt-per
jande. bild empiriska undersökningSamma prisbild-vårges av av

företagningen svenska redovisasi kapitelisom

slutsats efterfråganFOS-rapportens driver ochinvesteringaratt
produktivitetstillväxt ständigtnågot Sven Grassman åter-var som
kom till artiklari och böcker. återkom också till detHan som

också här, ökatFOS-rapporten kapacitetsutnyttjandetar attupp
tenderar sjunkande kostnader producerad enhet.att ge per

Vid professorintervjun med SöderströmTsonHans 1998 tog
jag dessa från ochGrassman FOS-rapporten. Jagargumentupp
frågade:

kan val också hjälpa till labourStörre serier unit costsatt ner
det därJa, Svens argument.var-

det ganska klokta, inte argumentettmen var

har aldrigNej, jag det. fall det alltid baraI såtrott attvore-
blåsa efterfrågan, får lägre och lägre detså priser. Men ärman

sådantinget empiriskt samband observerat. alla sammanhang, bå-I
de mikro- och makronivå högre efterfrågan desto högreså-
priser.
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för lönerna dugårFrämst att upp, menar

alla produktionsresur-bara lönerna, knapphetenNej, inte utan-
massaindustri-Stordriftsfördelar fanns skogs- ochstiger. inomser

Ökardatortillverkning.knappastoch sådant där och stål, imener
fallande trend.efterfrågan hardatorermHär Det varman en

bi-hade haft pristrendpåpekadenågon att sammasom om man
bilhaft de skullelar datorer tio såårensenaste en nysom man

kosta dollar.två

uppfattning, blåsa medkan enligt sti-inte, minMen attman-
efterfrågan. produktionsresultaten komma.mulera NuFörst måste

och detbalanserad tillväxtbanatrend här.talar Hur ut, varenser
Och då,Grassman-debatten handladedet egentligen om. en-som

fullständigt fel.har hanligt perpektiv,mitt Först måsteså man
villkor för produktionenskapa goda växa.att

Alltså;villkoren efterfrågan ökarde GrassmansMen inteår ett attav
hans kritikblåsa ständigt,förslag påvarju inte attutanatt var man

flertal tillfällen.efterfrågan vidströp ett

där tredjedel utri-du litet land Sverige,iMen ärvet, ett ensom-
produktivitetsutveckling och vidare, dåbrakeshandel...har såen

då realinkomsternaproduktion, då sysselsättning, växerväxerväxer
och då kommer det så väg.säga rättatt

förstaintervjuade jagTsonjag gångenHansNär 1995 tog upp
ochkonsumtionsutvecklinghar haft bådedetta sämresämreatt

omvärlden.investeringsutveckling än
haft totalberodde hade lägredettaHan attatt ensvar var

frågade då:tillväxt. Jag

tillväxtbar haftvända det ochkan på viinteMan sämresåga att en
investeringsutveck-dålig ochdärför bar haftför konsumtions-viatt

ling

ochdå heter Sven utgångs-så Grassman,Om manman resonerar-
haft alldeleshela tiden hardå denpunkten måste ettattvara

detkanför lågt kapacitetsutnyttjande. inte påståMen attman
goda förutsätt-här har funnits väldigthar varit i Svenså utan
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för sälja det har haftningar producerats, det har ka-att som som
producera. Problemet produktionskapaciteten harpacitet äratt att

för långsamt därför förhar haft litevuxit i inves-någon mån att
framför allt därför har haftteringar, dåligattmen en anpass-

ningsförmåga ekonomin till ändrade förhållandeni hela tidensom
har marknaden.uppstått

föroch lätt hålla med har haftDet i sig TsonHansär att attom
för lite haft förinvesteringar och har dålig anpassnings-att en
förmåga till ändrade förhållanden.

Emellertid, bruttoinvesteringarna ökade medcapita inteper
mellan och omvärlden ökadeI1970 1984.än ett procentmer par

de med ungefär fick eftersläpningalltså kapital-Vi i20 procent. en
bildning under dessa ocksåår, något FOS-rapporten visar:som
mellan och har klart årlig tillväxtSverige1979 1985 en svagare av
den industriella kapitalstocken. Med högre efterfrågan hade våraen

högre.investeringar varit
moderna produktionsapparat skulle klarainteAtt vår privaten

konsumtionsökning högre den har haft dei Sverigeär änsom
decennierna faller orimlighet. sådant väldigtsin Ettsenaste egen

utbudsgap mellan och omvärldenSverige inte påvisa. Dess-går att
det fallitde konsumtionså många år vårärutom att av som gen-

omvärlden har industrins kapacitetsutnyttjande sjunkit.såtemot
förvånas falleringet konsumtionen minskarDetta såär över,att

produktionen och därmed kapacitetsutnyttjandet, det talarmen
det del ekonomer har framfört våremot argument attsom en -

eftersläpning beror kunnat producera takt medinte iatt att
har konsumerat.

nedtryckande reallöner och konsumtion inleddesDet av som
efter kostnadskrisen innebar den konsumtionenprivata i Sveri-att

mellan och bara ökade med jämfört med1976 1996 6 procent,ge
drygt konkurrentländeri våra40 procent

Metoden använde devalverade, vilket urholkarattman var man
reallönerna inflationimporterad betalar kronor förvia imer-
det höjde olikaimporterar indirekta skatter, till exempelsamt-

Resultatet blev inflation medborgarnasurgröptemomsen. som
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syfte öka sparandetlöner. åtstramning i minskade själ-Denna iatt
verket det sparandet och kapitalbildningen.privatava

skriverPOS-rapportenI man:

har åtstramningspolitiken,Vi visat dämpat både kapaci-att som
tetsutnyttjande, och kapitalstockstillväxt,investeringar viktigär en
förklaring till nedgången produktivitetstillväxten.i Men åtstram-
ningspolitiken torde den enda boven dramat. Energikri-inte ivara

spelade särskilti sig inledningsvis roll. Den osä-stor storasen en
kerheten framtidsutsikterna efterskapats de1973om som genom
häftiga kastningarna växelkurser,i oljepriser och ochräntor genom
den endast långsamt avtagande inflationsbenägenheten torde vidare
ha haft effektstarkt återhållande och därmedinvesteringarnaen
naturligtvis produktivitetstillväxten.

talade med chefsekonom infla-detta medSAF:s HerinJag Jan om
frånorsaker till dag, de flestationens i Sveriges1968 att av

"pucklar inflation omvärldens har berottutöverextra attav
har höjts, och inflationen.därmed plus devalve-Momsenmomsen

nämnderingarna. kan tycka det lite konstigtJag äratt att attman
alla talar lönebildningen den ekonomiska poli-nämnautan attom
tiken sammanhanget. Under ficki reallöneökningingenår15

frånalls, och till föll reallönerna med Att1976 1985 10 procent.
begära lönebildningen ska fungera har löneinfla-intenäratt man

har löner försöker ifatttion ökadejaga priser. Detutan man som
borde undrade har fört ekonomisk politikjag,ta attman upp, en

har lett till stigande inflation, det hör detinte,som men man man
hör bara lönebildningen fungerar dåligt i Sverige".är att

svarade:HerinJan

har helt löneökningstakten förhål-Du Om tittar irätt. man-
lande till omvärlden har där jättemycket de-inte överstigitså så

har ändå legat bit ovanför. harOch då begärt attras, men en man
lönerna skulle det har väldigt kravsig, varit ett stortanpassa men
för det har miljö där samtidigt skattehöjningarvarit en man genom
har det skulle efter förtagit ha blivit skatt lönta-ett utrymmesom

det har huggit Och sedan har fått sänkta reallö-in.garna, man man
speciellt efter skatt, och då har de vad sjutton, jagsagt att:ner,
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för försökalönenhär och då har trycktjobbar attman upp
harhela den miljö lönebildningendet. egentligen;igen Såta som

skattetrycket harväldigt oförmånlig,skett har just gåtti varit när
mycket kraftigt. Och hade statsmakterna varit måna attomupp

framhade hårtordning lönebildningen då inte gått såman
ochoch med hållden kanten, och kanske till gått motsatt sagt

håller lö-sänka skattberedda kanske någonär attatt om nere
neökningarna.

efter reallönerna sjönkskeddeVad så-1976 sagt, attsom var, som
realt. devalveringar ochväl omvärlden Fem tregentemot som

avgiftshöjningar fick real-andra skatte- ochmomshöjningar, plus
förhade reallönen denminska. tilllönerna i Sverige Fram 1985att

fallit med cirkagenomsnittlige inkomsttagaren Samti-10 procent.
världen.Stockholms fondbörs bäst heladigt hade aktierna igått

klyftaspricka ellerspricka och dennahade såledesDet uppstått en
ekonomisk-politiska åtgärder. Devalvering-hade skapats av samma
reallönerna, samtidigt exportin-gröpte sagt men gavarna som ur

dustrin mycket gratisvinster.stora
Exportföretagen utländsk valutakunde sänka i sinapriset

kunde också,för marknadsandelar,produkter erövraatt somman
tidigareföretag gjorde, ligga kvar ipriservissa ut-somsamma

inhösta växlingsvinstländsk valuta och sedan närstor manen
fannskronor.växlade dessa dollar och D-mark till svenska Detin

efter vilketföretag devalveringen,också de höjde sina prisersom
sidan kanske gickvinstdusch, andranaturligtvis åextra mengav en

marknadsandelar.erövrandetöverut av
klyftor, såväl eko-följd politiken naturligtvis ökade iEn varav

fick tid,samhälle. Småföretagare och löntagare svårnomi ensom
finansiellaexportföretag banker ökade till-medan och sinastora

kraftigt från dag till dag.gångar

Omfördelningen ledde till spekulationsekonomi

förmodligen villeVad politiken dessutom skapade, någonutan att
Å sidan:perfekt för 80-talets lånekarusell.det, grogrund enavar en

ville lånahos banker och storföretag rekordstora vinster som man
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Åförränta.och andra småföretagaresidan: hos låntagare ochut ett
behov krediter.av

logisk följd detta bankerna började bearbetaEn attav var nu
Årförpolitikerna förmå dem kreditregleringen.släppa 1985att att

skedde detta, och den inträngande skildradärprocessen stats-av
Torsten NovemberrevolutioneniSvensson ESC-rapportenvetaren

Ds 1996:37.
Vill till det kan småfö-löntagare ochsägaspetsa attman man

fick låna tillbaka de skulle ha fått löniretagare nu pengar som re-
spektive politiken lagts annorlunda. kanvinst in-Nuom upp man
vända det deninte ekonomiska politi-"samma pengar,äratt men

fick effekt:ken emellertid denna del ekonomin gynnadesen av
kraftigt medan kraftigt.missgynnades likaen annan

intressanta inte gick särskilt mycketDet är att exportenens
bättre omvärldens devalveringar. fickVimånga årsän trots ett par
snabbare ökning exportvolymen omvärlden, ochän nettoex-av

ökade, huvudorsaken till detminus importexportporten men
ökade andra länder,inte deti im-änatt exporten attvar mer var

ökade eftersomlite, konsumtionen stod stilla.så nästanporten
försämrades och tradesDessutom våra export-terms

fick förbetala volympris/ importpris så importatt mer samma
jämfört med tidigare.

Under och ökade sedan den konsum-två år, privata1986 1987,
rejält, andra länder, 80-talet ökade dentionen iän restenmer av

mindre.
"köpfest" medierna slog larm varade sedanDen i två år,som om

fick spekulationsdriven byggboom.en
inflation devalveringarna, momshöjningarna och kre-Den som

ditökningen hade fastigheter.skapat gynnade placeringar hadei Vi
bekant skattesystem med höga marginaleffekter,ettsom som gav
avdrag för utgiftsräntor, låg realränta efternågotstora som gav

skatt. gynnade också spekulation fastigheter. ochBankerDetta i
finansbolag slogs låna fastigheter belånades tillatt utom pengar,

de längrefram,priser skulle värda med denantog attsom man vara
våldsamma tillgångsvärdena rådde vidstegring tidpunkten.av som

Rationaliseringarna bromsades Produktivitets-upp, som
delegationen eftersom företagenvisat, kunde ändåvinster igöra
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arbetskraften låstesdetta drivhusklimat. del in iEn stor pro-av
fullfickolönsam och improduktiv.duktion egentligen Visom var

och högreoch människor med lägre produktivitetsysselsättning
produktivitetenvilket minskadesjukfrånvaro kom arbetslivet,iut
vilketlåste kapitaletytterligare. Regleringar in i Sverige, ytter-gav

bränsle spekulationsbrasan.ligare åt
genomfördes avreglering valutamarknaden.Under 1989 aven

detta hosfritt föra valuta ansökakundeNu ut utan att omman
företags utlandsinveste-ökade svenskariksbanken. På årett par

växande underskottmycket kraftigt, vilket ledde till iringar ett
för utlandslån bör-räntebetalningarna allakapitalavkastningen när

flöda landet.jade ut ur
efterhand de styrande harkritik har riktatsi gåttEn utmotsom

skattereformen avregle-genomförtborde ha innanatt manman
krafti-tillkreditmarknaden. haderade inte såDå uppmuntratman

eftersom hade kunnat dra likalånevolymer då inte av enmanga
för riktigt.del ochi sigDettaräntan. ärstor av

politiken 80-taletkritiken den ekonomiska gårMen mot
"förvanligen den expansiv. Här måste göra ettut att manvar

följdekrediterna,mycket viktigt påpekande. Det ex-var som
efter devalveringarna,portindustrins och bankernas vinsterstora

fram och överhettningen,drev spekulationsekonomin intesom
därefterföll under första halvan 80-talet,lönerna. Reallönerna av

de alls.de ökade intenågot. Sammantagetsteg
politiken 80-talet kan alltsåden expansivaOm sägas att

första del- vilketden kraftigt åtstramande under decennietsvar
detycks ha och denanalytiker expansivmissatvåra att genomvar-

andra del, vilket alla tycks hakrediterna under decennietsstora
registrerat.

fört ekonomisk politikbordeAtt säga att stramare un-man en
förstått turordningen;der 80-talet harvittnar inte att enom man

frisläppandeoch omfördelning följdhård åtstramning ettav av
krediterna.

den 80-talet börpenningpolitisk expansionEn mötassom
räntehöjning,exempelvismed penningpolitisk åtstramning, enen

med finanspolitisk åtstramning.inte en
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kunde riksbanken höja beroendeinteNu räntan, att om man
hade fått inflödedet då hade valutagjort i sinett turman av som
hade skapat efterfrågankronan, ökad kro-viauppåtpressen

Eftersom hade fast valutakurs oförmögenSverige sånor. var man
använda den penningpolitiskt drivna överhettning-räntanatt mot

det läget hade antagligen släppa kronkursenDet i variträtta atten.
fri, det amerikanska Brookings-institutet också föreslognågot som

möjlighet till amerikanska eko-i sin SNS De1987.rapportsom en
förslag passade dock beställareninte SNS-rapporten,nomernas av

ekonomerna, fast förankrade fixerad växel-i tronsom var en
kurs, de levererade snabbt kritiskt tillså ett rapporten.svar

Eftersom Kjell-Oloflåst, ville politikerräntevapnet var nu som
Feldt från finanspolitiken, han fulltekonomin inteåt någotstrama

fick förgehör hos det handlar delensina partivänner. Om störreut
hans bok. Feldt trodde han med kreditavregleringen hadeattav

dragit konsumtionen, det han hade dragitigång igångmen var
främst spekulationsekonomi.en

Allahär skriver Feldt bok dessa dagar Norstedts,i sinSå 1991
254:s.

anade då, hösten samtidigt färd medjag iFöga 1985, att attvar
frigörelsekreditmarknadens slutliga släppa lossvia Den Stora Kon-

sumtionsfesten skulle hela 80-taleti Sverige, pågå nästan ut.som

själva verket pågick den allvar och sedanI i två år, 1986 1987,
"byggfest" spekulationsfesf vill.det eller såvar en en om man

reflektionFeldt boken diskrepansenintressant igör en om
förhoppningarna effekter ochmellan den devalveringensstoraom

utfallet. skriver:Han

fart undermedan industrin omvärld började skjutaiMen vår ny
1980-talet, låg produktivitetsökningen industri kvarsvenski 70-
talets Också här fråga varför allanivå. sig investeringar imåste man

forskningbyggnader och maskiner, och utveckling, ledning och
arbetsorganisation bättre utdelning. Olika studier vi-inteetc. gett
sade dessutom förmågan utveckla produkter ochatt att nya ny

företagteknologi tycktes låg svensk industri. nöjdei mångaIvara
med fila förfina idéer.produkter, gamlasig sina För vårtattman
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lands möjlighet sikt förbli avancerad industrination medatt en
välfärdbevarad levnadsstandard och det allvarligt.var

fanns olika orsakerna till detta sakernas tillstånd.teorierDet om
den ägde trovärdighet devalveringen kom-iMen mest attsom var

bination med tillräckligt restriktiv ekonomisk politik hadeinteen
atmosfär effektiviseraskapat där behovet rationalisera, ochatten

särskilt framträdande. Under antal gick det all-inte årettspara var
deles för lätt: försäljningen kunde höjas ochpriserna vinster-steg,

sköt höjden. förvaltningar och politiker uppsköt be-i Företag,na
svärliga och farliga beslut, ofta betalade helt enkelt förbisigman

fått "drivhuseffektproblemen. hade med mil-Sverige sin enegen
där sådana effektivitet produktivitet heltplantor ochjö, som en-

kelt trivdes.inte
förfullt medveten det hade detregeringenJag var om ansvar

fundera tillförlitlig-hänt. kunde undgåjag inteMen överattsom
heten hos alla de företagsledareekonomer och börjani 80-som av
talet hävdat bara svensk industri fick dos lönsamhet,rejälatt en av

chans skulle den krafttjäna såatt nytt att ut-en pengar, ny
vecklas, och bli framgångsrik. fanns det exempelFörvisso påväxa

Framför första efterskett. allt de devalveringenså årenatt envar
period då hände dåmycket svenskt näringsliv, verk-positivt i man
ligen satsade framtiden. hade tydligensmåningomMen så man

lättförtjäntablivit däst de ständigt stigande och devinsternaav
erkänna för själv hade all-tvingades mig jagJag att trottpengarna.

fördeles mycket företagsledarnas och kapitalägarnas vilja och
förmåga förde goda tiderna bygga långsiktigutnyttjaatt att upp
styrka produktiva företag.i

klagades de svenska ökade för mycket underlönernaDet 80-att
reallönematalet, hade själva verket ökat alls underi inte 80-men

talet. index från detvisar sig intressantaGör så1979ett attman
inflation förereallönerna timlöner skatt minskade medminus 0,4

Under tid aktiekurserna Stockholms fond-procent. stegsamma
inflationenbörs med borträknad pågick alltsåDet404,5 procent,

under hela omfördelning från finansiella80-talet reallöner tillen
återkommande påpekade ochvinster, något Sven Grassmansom

bland andra Robert Weil har till debatt undertagit 1999.som upp
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Feltimad stabiliseringspolitik, EU-ansökan, kris

med full sysselsättningden överhettade spekulationsekonominI
Ändålönerna kraftigt och blev det reallöne-ingen1989 1990.steg

ökning juli höjde och breddade nämligenDen år1990. 1 samma
finansministern led denAllan iLarsson ett storamomsen som
skattereformen, och led kyla ned den överhettadeiett attsom
ekonomin.

fartbara det denna momshöjning ställeti in-Det är satteatt
flationen ytterligare, det försöka släcka eldsvådaattvar som en

fick valutautflödemed bensin. och kronan.Vi Iett en press
samband med turbulensen uppstod lämnade statsministernsom

EU-medlemskap,Carlsson brådstörtat ansökanIngvar en om
del stabiliseringspolitiskt krispaket.i ettsom en
riksbankschefen Villy gjorde uppmärksamVice migBergström

finns be-det avhandling, gjord Lunds universitet,att en som
Carlssons agerande kuppartat, Carlssonskriver såIngvar attsom

ville med han inväntade diskussioni inteEU någongärna attoss
och han använde EU-ansökan del den eko-i partiet, iatt som en

nomiska politiken.
frågardetta den socialdemokratiske riksdagsmannenjagOm

Bengt-Ola Ryttar:

det hade självförtroendet, både nationJo, att tappatvar som-
uppgifter.och och trodde kunna lösaparti, inte våra Straxsom oss

efteråt träffade från Kjell-Olof och hansDalabänken Feldt,
uppfattning EU-ansökan det viktigaste det krispa-iattvar var

förketet, det det. räddade den ekonomiska situationenManvar
stunden, det gjorde det naturligtvis jävligt felMen är väg attman.

sådant beslut. skrattarRyttarta ett stort

Enligt Villy oerhört dåligt förankrat.detBergström var

det det.Ja, var-
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Fick Carlsson kritik för eller blevdet, detnågonIngvar intern ingen
diskussion kring frågan

blev aldrigdet riktig diskussion det, och det harNej, någon om-
väl med alla tycker braså Ingvargöraatt att pass om person.som

sympatisk ochHan såär

därföroch vill fara illa med honom. liteharinte Vi-Ja, man
ändå. det. ganska säker det blevSå inteJag nå-spärrar är är att

helst diskussion den där lilla Detgon som om passusen. var som en
frånblixt klar himmel.

har skrivits avhandling ansökanDet Sverigessagtsom en om om
EG-medlemskap. heter Tbe Politics Policy ChangeDen Foreign
Lund Political Studies och skriven fil. dr Jacob105 Gus-ärnr av

kritiskt föregickgranskat den Sverigestavsson, som process som
medlemsansökan till frågar honom bakgrunden tillEG. Jag om
avhandlingen.

Gustavsson:

undersökte orsakerna till socialdemokraterna bytte-Jag att upp-
fattning medlemsfrågan hösten tidpunkten föri Detta1991. var
det kalla krigets slut föroch slutet också den tredje politik.vägens

behandlar Carlssons mentala föreställnings-avsnittEtt Ingvar-
värld, hans läroprocess den ekonomiska politiken och hur hanav

intryck för Europafrågor,näringslivet och Rådet han inspi-tog av
rerades också utländska politiker Gonzales och Jacquesav som
Delors m.fl.

Samtidigt med krispaket den oktober drev Carls-Ingvar26 1990-
och Allan detta. använde valutakri-igenom sigLarsson Manson av
för beslutet. skicklig politiker, ochigenom Så Ing-görattsen en
Carlsson skicklig politiker. krävdes helt enkeltDet aärvar en

of för EG-ansökan.opportunity" igenommoment att
skedde läge då alla korridorerna och bekymradei iDet ett sprang-

budgetunderskottet, följden blev bråkade ellersig ingenöver att
hann EU-ansökan.sig iengagera
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intervjuade ganska fåordig ärendet,Carlsson, i-Jag Ingvar som var
och hänvisade till kommande intervjuade ocksåsina Jagmemoarer.

flera.Nicolin medDennis, StigBengt Bengt Göransson, Curt
Malm ville ställa vilket tolkar han vill bliinte jag inteattsomupp ,ihågkommen för han faktiskt stödde efter-EU-ansökan, iatt nu
hand har han blivit EU-motståndare.

Villy kommenterar:Bergström

Carlsson gjorde, använda EU-ansökanAtt Ingvarsom som en-
del förkastligt.stabiliseringspolitiskt paket, helti Detärett envar
överrumplande från Carlsson blanda ihop stabilise-manöver att
ringspolitiken med EU-ansökan. demokratisk förankringNågon är

upptäcka densvår iatt processen.

därefter förklarade finansministern Allan krigStrax Larsson mot
inflationen, inflation själv hade fartLarsson satten som genom
momshöjningen.

Året därpå, kopplade och riksbank denregeringen1991, svens-
ka försökkronan till signalera skulleSverigeett att attecu, som nu

hade den inflationstakten.sig och växlat ned högaEUnärma nu

Valutakris, finanskris föroch kris exportindustrin

Samtidigt hade den finansiella bubblan börjat ochspricka, utlö-en
faktor skattereformen.sande den Fastighetskraschenstoravar

spred till banksektorn, svenska banker och företag hadesig många
förlänga utlandslån. utländska långivarna analyse-sinaSvårt Deatt

nämligen kreditförlusterna och hur hårt fastighetskrisenrade såg
började slå de svenska bankerna, med mycketmot satt storasom
utlandslån. Vid devalvering kronan skulle dessa lån blivit ien av
motsvarande dyrare.mån ännu

konkurrenskraft försvagats fle-svenska industrins hadeDen av
högre nominella och högre inflationreella löneökningar iårsra

sjunkande dollar under 80-talets del.Sverige, Ensamt en senare
försvagning konkurrenskraftenytterligare den svenska inträddeav
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för högkronan kopplades till till allt döma1991när attecun en av
kurs.

borgerliga tillträdde oktober inledderegeringen iDen 1991som
haden beryktade normpolitiken, innebar skulleatt ettsom man

fast skullekritstreck eller ankare politiken, växelkurs, vidarei en
ha orubblig inflationsnorm och skulle aldrig de-en man merman

valvera. skulle därmed aldrig ackommodera höga löne-Man mer
hette, menade aldrigökningar, det med det att mersom man man

den ekonomiska politiken och "lösa löntagarnaskulle ut"anpassa
konkurrent-med devalveringar de tillät lönersina stiga änom mer

Hädanefter förländernas. skulle löntagarna själva betala priset
löneökningar med ökad arbetslöshet. skulle discipline-sina Så man

det tänkt. de ledande ekonomernasDettasystemet, var var re-ra
framgång, följdesför och den borgerliga regering-cept receptet av

denna uppenbarligende ekonomer drog strategiAtten. som upp
illa pålästa den svenska inflationshistorien sak.i Deär en annanvar

utifrån ageradehade bild sammanhangen, och dennasin rege-av nu
kraftigkraftfullt. bland ök-Bildt Resultatet blevringen annat en

arbetslösheten Sverige.ning iav
återförening riksbanken byttVid Tysklands hade den tyska in

östtyska, värdelösa D-marken västtyska,de nära mot motnog en
historisk åtgärd. naturliga skäl Tysk-iDå räntornasteg aven, en

erfarenheten från hyperinflationen 1920-taletland, där sitter
djupt det kollektiva medvetandet. Eftersom växelkurserna ii Euro-

EMS-samarbetet, andra länderlåsta vid varandra varpa var genom
fall hade defölja den tyska räntehöjningen, i sti-tvungna att annat
fråntill valutautflöde andra län-gande Tyskland lettiräntorna ett

der hade nedåt valutor. Trotsi sin mångatur satt presssom
underländer blåste det till valutastormräntehöjningar i många upp

folkets till Maastrichthösten utlöst det danska i juni.nej1992, av
och valutor under hösten ock-Alla små 1992,sattessvaga press

och detden svenska, bekant. bara deinte småså Ja, svaga,som
pundet föll bekant septemberengelska i 1992.som

för införde flytande kurser.Efter kollapsen länderEMS många
flertalet bekant med med dendag EU-länder i EMU,I är som

penningpolitikvalutan och viaeuron en gemensamgemensamma
alltsåeuropeiska centralbanken, har låstECB. Genom euron man
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flytandeväxelkurserna mellan länderna har kursi EMU, men en
dollar, kronor och valutor.övrigagentemot yen,

misslyckade kronförsvaret höstenDet 1992

länder devalverade valutaoron hösten blandFlera i 1992, annat
Finland och Italien, hade politiker och ekonomeri Sverigemen

fast och sådant devalve-slagit hårdvalutaland, i ettatt ettnu var
pundet föll september borde detta hainte. varitiNär 1992rar man

fri,mycket stark varningssignal släppa kronan inteatten om pun-
talade fördet klarade valutastormen det väldigt liteså attvar som

skulle kunna den.kronan klara
alla efterhand, då det likai inte många sågDetta ser var som

Rudolfdet, bara handfull ekonomer Jalakas, Clasen som
Rolf Rydenfelt,Wihlborg, Englund, LO-ekonomerna,Sven Dag

Rolander/ Hamilton Carl Enligt chefredaktörCarl DN:sB.
ifrågasatte fastaLindbeck den växel-Bergström AssarHans även

kursen vid dock den allmänna debatten.seminarium, inte i Ha-ett
fastkurspo-Lindbeck tongivande svensk ekonom kritiseratde som

litiken tydligare hade möjligen släppa kronan tidi-tvingatsså man
gare.

fanns professornockså andra ekonomer Schein,Det Harryän -
finansmannen förläggaren Tho-Statskunskap Jan-Erik ochi Lane,

Fischer Arbetets dåvarande chefredaktör Anders Fermsamtmas -
för frisläppandetpläderade kronkursen.som av

Thomas Fischer kommenterar:

fullt allvar hålla fastWibble "viAnne säger att tvungna attvar-
valutakurs för kunde låta Wallenberg omkull.inte Man
förstatligade alltså de misslyckade arbitrageaffärer antalettsom
storföretag fickhöll med förlusterna dessa tagemene man-

bussigt Och det handlade belopp.över, nog. om enorma

du uppfattning det handlarbur mycketnågon omHar om

den här Rolf Englund.kan det bästNej, jag Närärtrormen sorn-
det kanske miljarder kronor,det jag 200värst tror attvar som var

det helvete med det det. Och sedan,i jagmen var pengar, var
fruktans-skadeverkningarna blev525 räntaprocentsmenar, av
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värda. spreds då propaganda frånDet regeringshåll kro-någon att
skulle bli hårdvaluta, schweizerfranc och vidare,sånan en ny en

och detta respekterades utlandet, själva verketi i inäratt man
Frankfurt Allgemeine skrev det i Sverige. Såoperetträntoratt var
det gjorde till åtlöje Ochså sig i Sverige. såtvärtom attvar man var
det han fick fråganLamont We sense närsom sa use common
varför han gjordeinte Wibble väl deni Sverige. sistaärsom som
fortfarande det skapade respekt utlandet, den här full-ipåstår att
komligt cyniska och omöjliga politiken, dömd miss-attsom var
lyckas helt enkelt.

Vad då Wibble själv detta. följande frågaAnne ställerJagsäger om
till henne:

här du och harfått mycket kritik för, kron-Det Bengt Dennis såsom
försvaret, det har mycket hårda 0rd, har skickatvarit niatt ut en

människor arbetslöshet med för hög och försvarati räntamassa en en
leran/ears "ohållbar" och allt det där. Vad du detsäger50m var om

det. skajust komma ihåg det begav dåDå-Ja, signärattman var
enigheten ganska betydande det viktigt återfallainteatt attom var

devalveringspolitik. Och det fortfarandei oerhörtjagtror var an-
geläget. Sedan kan alltid huruvidatvista riksbankenman om
släppte kronan vid exakt dag, det kan finnajag ingen någrarätt tror
vetenskapliga förbevis det skulle den novemberjust 19:eatt vara
eller den eller den eller sådant där.något18:e Men20:e sägaatt att

hade då vad skulleom gjortså på någotvetat vet annatnu
det möjligt oftadet det dåsätt så visste inteär är men- -

därför det ganska det väldigtSå ointressant. Nej, jagär tror att var
viktigt försvarade kronan, det har hittills lyckatsingen över-att

därförmig hade sådan väldigt lång de-tyga motsatsen, attom en
valveringshistoria. Risken hade uppenbar hade fått bety-varit att
dande andramisstro länder, svårigheter EU-förhandlingar,i istora
och ska alls utesluta fåttinte hade leva med högreattman en

under längre tid därefter.räntenivå snabb depreciering hadeEnen
skapat förväntningar fortfarandeså Sverigesägaatt attom var

kvar devalveringspolitiken,i och då hade det inte in-gått att ner
flationsförväntningarna, och det hade speglats högrei räntenivåer.
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det hadeunder ochfick ganska ordentligtVi 1993,räntornaner
haft kronförsvaret.hadebetydligtsäkert intevarit svårare om

ihågdetta. ska kommaWibble kan ha såi ManAnne poäng atten
för fast växelkurs.alla den svenska debatten Detigott var ensom

be-knapptsjälvklarhade kommit bliatt ensmanen norm, som
efterhandföll detkronan välhövde diskutera. många iNär var som

flytandemedhade bättrefram till det "naturligtvis varitkom att en
kronkurs.

riksbankschefendåvarande Dennis:detta BengtOm säger

efterklokhet debat-ganska mycketGenerellt gäller det iäratt-
hand-ekonomerna,kallar facitefter vad ijagDet1992. ärten

sådana.förnämlig samlinghar aven

talar hur borde haefterhandochdyker gjortSom iupp manom

självklart det ha-efterhand. detde dyker i Men-Ja, är attupp
debatt.haft valutapolitiskhadebra ivrigarede varit enom

fly-fast elleromtalade artikelNils Lundgrensdet gällerNär om
växelkurstande Dennis:så säger

detför flytande växelkurs,Lundgren gick aldrigNilsNej, är en-
myt.

dettaartikel DebattNils Lundgren skrev på DNMen omen

uppfattat detharochdet septemberi någon gång,-Ja, att manvar
artikeln,rubriksättningNyhetersdet beror Dagenssåsom

diskus-Lundgren för artikelnfel. Nils ifick alla läsa denatt ensom
uttryckaslutar medför och fast växelkurs,sion att enemot men

de därdetfasta ska bestå.förhoppning den kursen Nej, äratt aven
förordadeNils Lundgrenefter allahösten 1992, tror attmyterna

och detskulle kronkursen, inteäröverge sant.att

gickNils Lundgrenhål taletslår med detDennisBengt attom
drama-växelkursen.för frisläppande Denoch pläderade ettut av

enligt till den-fall bidrog Dennisrubrikentiska näraKronans är
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missuppfattning. Lundgren diskuterade artikelni olikana argument
för och redan det dock opassande håll.ansågs sinaemot,

Vad Nils Lundgren skrev denna omtaladei artikel DN De-
batt bland annat:var

Riksbankschefen har han beredd höja hurär räntansagt att att
högt helst för försvara kronan "the sky the limit ochattsom

fårdet han väl ha bevisat med sina marginal-500anses procents
Problemet han visserligen tillfälligt kan höja hurränta. är räntanatt

högt helst, han kan hainte mycket hur längeräntaattsom men
helst eternity the limit"notsom

den svenskaOm börjarräntenivån inte sjunka påtagligt under
denna vecka, släppatvingas kronan fri flyta för kunnaatt att
sänka räntan.

kommenterarDennis orsakerna till den kritik fasthållandetatt mot
kronkursen, fannsallt håll,sina inte någontrotsav som vann

spridning:större

Min boki Dennis välgenomgång visar ledarskribenternaatt av-
det bara Anders förordade flytandeså krona,Ferm och detvar som

gjorde han från början hösten och framåt, han mycket kon-av var
sekvent i sin Ekonomerna,argumentation. där fanns det antalett
ekonomer och samhällsdebattörer Schein ochHarry Lane var-

ekonomerinte förordade flytande krona, de fick ingetsom men-
genomslag, och försöker boken förklarajag i varför de intestörre

fick genomslag.något saker. förstaDet detDetstörre ärtrevar att
deingen riktigt erkända akademiska ekonomernastora,var av som

förordade flytande krona, inte denågot Omtungaav namnen.
Lindbeck och deAssar här hade hårt dånågra jaggått utav tror att

det hade haft genomslag. det andra skrev deFör så inganästan ar-
tiklar, det bara tidningsintervjuer med dem; Jalakas tillnästanvar
exempel: radio- och tidningsintervjuer,TV- och harintervjuen
aldrig genomslagskraft artikel Nyhe-i Dagenssamma storsom en

tredjeDet dem uppträdde inte Stockholms-iter. att ettvar par av
media, Sydsverige, ochi det också det harinteutan vet att sam-

genomslag. överraskad, gjordeJag jag den härnärma var genom-
det ändå fannsgången, under hösten därså många Menröster.att
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efterhandförsttydligt, det imärktes de ändå inte såså närär man
det ändådet där många.börjar rättatt varsom man sersummera

kro-detmeddelade de styrande,låg fast,Kronkursen sattestrots
landet ochströmmademiljardernaalltmer under urpress,nan

växelkursen kon-för hållastödköpa kronorriksbanken atttvangs
medallvarliga samtal opposi-politikernaUnder tiden isattstant.

blandoch AllanCarlsson Larsson,tionspartiets Ingvar annat om
densjukförsäkringen. in-skulle hakarensdagar i Påhur många

antal svenskafruktadefinansmarknadenternationella ettattman
efterlånbetalningarna sinaoch företag skulle ställabanker

diskuteradepolitikerna ochalltsåfastighetskraschen, i Sverige satt
förförsämringarkarensdagar och pensionärerna.

politikerbland ekonomer ochinställningenallmännaDen var
roll för markna-spelade avgörandeför statsfinansernalägetatt en

växel-den svenskasvenska ekonomin ochdendens bedömning av
också sti-allmänna inställningentrovärdighet.kursens Den attvar

budgetsal-utgifter orsakat försvagningoffentliga hadegande aven
tillkunde rädda tilltrondet besparingardot, och att somvarnu

finanser.förmåga klara sinaSveriges att
riksbanks-fördaför den politiken,frågar de ansvarigaJag en av

det budgetunder-vad orsaken tillchefen Dennis,Bengt som var
början 90-talet. Dennisuppstodskott i svarar:avsom

varför lyckades klaradefår väl fråga politikerna inteduDet om,-
där.det

arbetslös-underskottetbitar bärrördefrån vilka AttjagMen menar:
bitar detVilka andraanledningarna.ökadeheten varju varen av

till underskottetbidrogsom

politik, självklart.Slapp-

främsttransfereringarnaTänker du på

Ochfanns alla delar budgeten.expansionenJa, var-avmen-
tilldet lämnarhålla jagpolitikerna kundeför inte i pengarna,

fi-konstaterarstuderar politiken.och de Jag attstatsvetarna som
accelererandeledde till den härvarför och detnanspolitiken slapp,
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underskottsutvecklingen. efterhandi det för-Men svårtäven är att
varför i kloka politikerstå övrigt kunde låtaså det här.sårätt

Bengt Dennis intressant. den skattereforminteHanär nämnersvar
genomfördes minskade inkomster och1990-91,som statenssom

försämrade avdragsmöjligheter utlöste fastighets- ochgenom
bankkrisen, han realräntechockeninte politikennämner ut-som
löste, han den kostnadskrisinte i exportindustrinnämner som
började utslag arbetslöshet,i vilket också började bud-ige synas

sysselsättningen rasade efterAtt orsakerna till1990 ärgeten. en av
offentligade utgifterna ökade kraftigt dessaså år.att

Dennis själv bekant med lägga grunden tillvar attsom om
bank- fastighetskrisenoch han riksbankschef 1985när som avreg-
lerade kreditmarknaden.

och Kjell-OlofOm Dennis FeldtsBengt för detta skri-ansvar
hans företrädare riksbankschef Wohlin i omtalatLarsver som ett

Ekonomisk Debatt Wohlinnr 1998.nummer av attmenar or-
saken till bankkrisen finna i just Riksbankensstår avreglering.att
Wohlin skriver:

Avregleringen borde därför ha kombinerats med tillövergången
flytande växelkurs. själva verket kom Riksbanken detI blevsom nu

sakna förmål penningpolitiken mellan och En1985 1993.att ett
fast växelkurs duger enda förinte mål centralbank därförsom en

råntepolitiken då inlåst tills det förär äratt sent.

Redan i viktiga bok DevalveringenLars Jonungs rivstart1982 -
eller snedtándning Förlag harSNS Wohlin inlägg1991, Lars ett
där han skriver:

fast växelkursnormEn har innebärSverige råntepolitikenattsom
låst kapitalrörelserna helt fria. hög förhållandeiär Ennär är ränta

till omvärlden leder till kapitalinflöde. Riksbanken tvingasstort
köpa utländsk valuta för undvika kronan stiger värdeiatt att ut-

den uppställda interventionsgränsen.över övre
för låg leder till valutautflöde.En Riksbankens valutare-ränta

sjunker. växelkurspolitikenOm trovärdig blir förärserv utrymmet
avvikelser från den internationella korgvägda mycket litet.räntan
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räntepolitiken.ordmed andralåserväxelkursnormfastEn
inhemskadenpåverkaanvändas förRäntepolitiken kan inte att

detnackdelar,betydandeinnebärkreditefterfrågan. Detta ty ger
räntepolitiktuffförtillräckligtRiksbankeninte ettutrymme en

kostnadsutvecklingenochsvenskaden pris-stadiumtidigt när
tillförklaringväsentligliggerutlandets. Häriavvika frånbörjade en

kontroll.underinflationencentralbanker kunnatoberoendeatt
kreditmarknadenefter avregleringenochEfter valet 1985 av

alltför expansiv.politikenekonomiskablev denhösten årsamma
under hela peri-harstark.mycket SverigeblevKreditexpansionen

ocharbetsmarknadenöverefterfråganhaftoden 1986-199O en
blivitharKonsekvensenefterfrågan.inhemskväxandeför snabbt

konkurrenskraft.undergrävdsuccessivten
fråga inteanledning sigenligt meningfinns därför minDet att om

växelkurspolitikrörligtillborde ha närSverige gått över avreg-en
den in-omöjliggjorde styrningkreditmarknadenleringen avav

kreditefterfrågan.hemska

fullständigtalltsåclean float,tänkte inteWohlin sig någonVad var
index hadevalutakursensdärväxelkurs,rörlig systemettsnarare

till-skulledettaRiksbanken kringriktmärkebehållits attmensom
breddaskulle inter-enkeltheltlåta kronan svänga attatt manmer,

ventionsbandet.
för vadvarnadeochtidigtganskaalltsåWohlinLars somutevar

hanändå hävdakaninträffa,skulle kunna sent uteatt varmen man
tyckakanvalutapolitik.kunskap Manförhållande till sini stora om

fastfarordeborde ha slagit larmtidigareWehlin långt enomatt
innebär.växelkurs

emellertidladeDebattEkonomisknämndaI nummer avovan
Dennis.för krisenskuldendel BengtWohlinLars stor aven

skriver:Wohlin

fi-övertaladeriksbankschefen Dennisdåvarandeden BengtNär
utlåningsregle-släppaskulleRiksbankenFeldtnansminister att

utlåningsregleringenunderskedde det premissenringen så varatt
effekt.hadelängreinifrån den någonsönderfrätt inteså att
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kommenterasDetta Sigfrid Leijonhufvud Svenskai Dagbladet:av

Riksbanken hänvisade till den marknaden skullegrå bringas insom
deni organiserade. den för litenMen vid jämförelse med kre-var

ditinstitutens nettoutlåning miljarder kronor200nästan 1986.
ochDennis Feldt hade med andra ord ingen aning vad deom

alltför lösa boliner igång. Resultatet bankernas överop-satt av
timism parad med bland accelererande statliga bostadssub-annat

leddeventioner under tillåren det byggdes bostads-1987-1993 att
hus för miljarder kronor. Alla dessa bostäder400över belånadevar
till 100nästan procent.

Enligt Wohlin hadeLars värdet till sjunkit till under hälften1998
detta. menade ocksåHan den förlusten bank-större änav att var

krisens samlade förluster, då värderades till ungefär miljar-35som
der kronor.

Orsaker till budgetunderskottet slapp finanspolitik-
har iblandDet talats budgetunderskott och statsskuldattom

skulle orsaker till den djupa ekonomiska krisen 90-talet.vara
kan emellertidMan det det krisenviset: hade varitse motsatta

betydligt djupare inte tillåtit ökning budgetunderskottom en av
och statsskuld devia automatiska stabilisatorerna. tvivlarDen som

det bör läsa Tson SöderströmsHans artikel Realräntechock,
skuldsanering och budgetunderskott" Ekonomiski Debatt 3nr

balansräkningsanalyssin1995. I den svenska depressionen skri-av
han:ver

finansiellaDen konsekvensen den offentliga sektorn tempo-attav
miljarderrärt skulderi från000 denövertar 1 sektornprivata är

katastrofal.inte Andra länder har det Alternativet till låtavärre. att
den offentliga sektorn tillfällig parkeringsplats förutgöra pri-en

sektorns överskuldsättning andrasig sidan förskräckan-åvata ter
de. Väsentligt produktionsbortfall och arbetslöshet hadestörre bli-

följden.vit
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skriverstatsfinansernaeffektskattereformensmeddettaOm
Klappjaktbok påsociologiprofessor, sinivälkändIsrael,Joakim

dethanOrdfront NärDemokratiAkademin/ 1994. görvälfärden
väl-Vogel,Joachimsociologiprofessorntillhanhänvisar expert

Väl-diagram i SCBzspubliceradeVogelfärdsmätning SCB." ett
samband mel-starktvisadefärdsbulletinen 1993nr ettsom

skriverdetta Joa-budgetunderskottet. Omochskattereformenlan
Israel:kim

frånminskadeskatternastatligade direktavisarDiagrammet att
Underochmellanmiljarder 1992.miljarder till 198924151 samma

under-miljarder tillbudgetöverskottförvandladestid 31 ettett
tydlig-Vogel:Joachimhan Förmiljarder. citerarSåskott 136

nedgång inteskatteintäkternaspåpekasockså ärskull börhets att
politisktnationalinkomster,minskadekonsekvens utan av enaven

Skatteminskningenskattetrycket.sänkningbeslutad motsvararav
budgetunderskottet,strukturellakallademarginal detmed bred så

förextrakostnaderborträkningefterbudgetunderskottetdvs. av
medVogelJoachimlågkonjunkturen rätta.säger

skallskattelättnader,genomförtalltsåharMan som nustora
folketsvenskavälfärden.nedskärningar Fråganmed ibetalas är om

delskattesänkningar,framförvälfärdsåtgärderföredrar un-som en
välfärdenförbetalavilligochdersökningar visar, är ge-attmanom
hävdarhögerpropagandannyliberalaökade skatter. Den attnom

för-ochförvälfärdsåtagandena,förframför alltutgifterna, är stora
tillhänvisarför låga.stället Manskatteinkomsterna itiger äratt

delövervägandetilldetoch låtsas intebudgetunderskottet attom
de-Medskattereform.finansieradickeföljddirekt enär enaven

väl-debattenoffentligamotstycke denisaknar görsmagogi som
transfereringaröverkonsumtionpåståddochfärdssystemet aven

syndabockar.tillutgifteroffentligaoch andra
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BudgetsaldotsFigur uwec/eling3.7. jämfört med den direkta statliga
skatten. Miljarder kronor, års priser1991

39m årapemmgscârdeMau:

m J
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45° I-136

-200
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Källa:ProfessorJoachimVogel.UrSCB:sVälfárdsbulletinen 1993.nr

långt professorernaSå Joakim Israel och Joachim Vogel.
Det renhårigt de oroade sig det ökade under-övervore om som

skottet kunde ha deklareratöppet medvetenatt man var attom
skattereformen, krisen och arbetslösheten orsakade delstoren av
försvagningen finanser.statensav

välfärdenNu och transfereringarna skulden för detgav man
underskott hade detuppstått. lätt förståDå Joakimär Is-som att
raels vrede sakernas tillstånd.över

det gäller helaNär den offentliga sektorn, barainte staten,
minskade skatternas storlek förhållandei till medBNP 6,8 pro-
centenheter mellan och Under1990 tid Ökade1993. samma trans-
fereringarnas och socialförsäkringarnas storlek förhållandei till

medBNP procentenheter. Minskade5,4 inkomster och ökade ut-
gifter alltså denna dubbeleffekt kraftigt försämrade degav som
offentliga finanserna. Sammantaget Ökade de totala offentliga ut-
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offentliga hu-gifterna de inkomsternaaningen Denän steg.mer
utgifterna under den här tiden komvudsakliga delen sagtsomav

från finans-från den ökande arbetslösheten, allmänt slappinte en
politik.

finanspolitiken föralltså tolkningenDennisBengt gör att var
under den borgerliga perioden början 90-talet.iexpansiv Omav

förste riksbankschef:detta Heikensten, viceLarssäger

finns uppfattningar hur finanspolitikenlite olikaDet stramom-
före-perioden levde dåunder jag iJag måste1990-94. säga attvar

underställningen finanspolitiken relativt inteatt stram, attvar
där perioden egentligen vidtog mycket åtgärder,den så somnya

spådde efterfrågan, skärpte politiken aning.utan snarast en
kraftigt följd vadBudgeten blev underbalanserad ändå, till av

kallar automatiska stabilisatorer.man
det finns folk där under ochnågra årMen närmare somsom var-

det faktiskt deninte så. Det Bengtpåstår är tesatt somvar
mycketdriver bok, till exempel. skeddeDennis i sin Det rätt

under borgerliga tiden. belop-skattesänkningar den minns inteJag
faktisktmiljarder eller vad det och de det30 säger attpet, var, var

faktiskt dåde besparingsåtgärder vidtogs. Attstörre än nettotsom
reflektion med dinalite linje pri-expansivt. igårMen en somvar

föreställningar de kommerdet vackert heter, dinasåsom somors,
ungefärartiklarna tidigare. härtill uttryck Dennis ii såBengt säger

bordebok: Felet stramadeintesin ännuatt mer, manvar man
till. ställer frågan:ha klämt migin Då jagBNP3-4 procenten av

medhade det, och hade lyckatsgjort antag attantag att man man
kronförsvaret; Och den frågan ställer hanvad hade då hänt sig

fråganaldrig. undviker han, denjagDen så Men,säga.att menar:
hadeockså ställa efterskott. Och detjagimåste tror attoss
hadetill djup ytterligare nedgång ekonomin,lett iså om manen

det hade kronan ha-det här med detsamma, i sig gjortgjort att att
förfallit, helt enkelt. diskussionende lite inteDenmen senare,

erkänna efter-han, kom långt, det ska ijag sånärtror attmen
förskott, då det sent.var
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skulle vilja de ekonomer och politiker, talat myck-Jag sågöra som
offentligade transfereringarnas ökning de gångna åren,et om

uppmärksamma följande fakta:
offentliga transfereringarnas förhållandestorlek tillDe i BNP

allsökade mellan och räknar bort deninte 1977 1990, om man
skatt betalar socialförsäkringar, vilketi Sverige vårasom man

eftersomska dessa omedelbart tillbaka till statskas-gårgöra pengar
san.

ekonomer, politiker och journalister läsaJag våra måstetror att
eftersom denmeningen igen sensationell. skriver denså så-Jagär
andelledes produktionen till transfereringarigen: Den gårav som

ökade alls mellan ochinte 19901977
År motsvarade de offentliga transfereringarna1977 13 procent

faktorpris,till motsvarade de tillBNP BNP1990 13 procentav av
faktorpris. diagram detta finnsvisarEtt i ESO-149som s.

socialförsäkring, författad ekonomernaEn Jan Bröms,rapporten av
Eriksson, Schubert, Oberko-Ingemar Persson, MarieInga Göran

fler och figurOlsson. och denna skrift.Hans Se i2.3 2.4
forskare, och deras borde ha uppmärksammats efterDessa rön,

detta sensationella avslöjande frågadejag Jan Bröms,1994, närmen
chefsekonom detta skapade debatt eller för-SACO, någonom
anledde utryckning från de medier slagit larm dennågon som om
offentliga utgiftsexplosionen" svarade han:så

det kanNej, jag inte minnas.-

minns Hedborg, ekonom anmärkteAnnaHan ESO, justatt att
det skapade rubriker tidningarna, transfere-inte dettanågra i att

hade ökatringarna inte andel BNP.som av
transfereringarna har skrivit kapitel villOm jag i in-2.1, men

eftersomskärpa detta behandlar krisen 90-talet och våra sty-
föreställningsvärld,randes jämför denna föreställningsvärldsamt

fakta.med bland sådan före-diskrepans mellanDet annatvar en
ställningsvärld faktaoch bidrog till valutakrisen och den svårasom
depressionen 90-talet.
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1992kronförsvaretmycket kostadeHur

Riksbankenalltså signovember sågDen 199219 tvungenman
valutamark-eftersom fortsatt interventionflyta,låta kronanatt

politiskt hålldyr.blivit orimligtnaden hade Från man uppen-var
Riksbankenkronförsvaret,fortsättainställdbarligen att men
de alltLinder, Dennis, FranzénBurenstam mernu uppgav man

endabegränsad valutareservmedförsökenutsiktslösa somatt en
värde.kronansmarknadens bedömning Denstå emot avvapen

höjdevalutamarknaden ochinterveneradeveckansista numan
längreinte styrräntan.

kronor,stödköpteintervenerande,också dettaDet att manvar
detLundgren blev ioch NilsSöderströmenligt TsonHanssom

frånsett deskattebetalarna svår-kostadekronförsvaret mest,som
för hela samhällsekonomin.följdernaberäknade

tillvänbo/eEkonomisk Politik.boken Assarden läsvärda EnI
medbidrar de båda ekonomernaFörlagLindbeck 1995SNS ett

dethöstenKronförsvaret sittkapitel kallat 1992intressant värtvar-
ochkronförsvaretdiskuterarallaKapitlet bör läsaspris av som

exakt hurhur detväxelkurspolitiken, för det visar svårt sägaär att
cost-benefit-förda politiken.för den sinkostnaderna Istora var

ocksårimligenförfattarna detkronförsvaretanalys nämner attav
utgiftssida,barakronförsvaret,intäktssida intefinns menenaven

kostnaderna.beräknalikadennatillägger minst svårär att somatt
Lundgren:Söderström/skriver skriverintäkternaOm

kronförsvaret kanhårdnackade tvådetIntäkterna antas vara avav
fram-trovärdighet ochpenningpolitiskökadnämligenslag, ett

dessa slagreformer. Bådaönskvärda strukturellatvingande avav
beläg-detdessvärreuppkommit,intäkter ha svårtpåstås är attmen

studierFörefintligakvantifiera dem.ochdem svårareän att pe-ga
olika håll.kar

skriver de:kostnadernaOm

produktionsbortfall.ochvalutaförlusterKostnaderna utgörs av
och datamäs-begreppsmässigakvantifiera bådeBåda svåraär att av

och riks-riksbankenförsämradesvenska viaskäl.siga Den staten
mil-med omkringutländsk valutanettoställninggälden i 250sin

275



VAD HÄNDE SVERIGES 1970MED EKONOMI EFTER

jarder kronor under hösten Redan beräkna kursförlusten1992. att
för detta handlande problem. Skall bara tillstöterstaten av se
följderna kronans omedelbara fall med omkring vil-10av procent,
ket miljarder kronor, eller skall räkna med det fortsatta25ger
kronfallet flerai långt därefter Somliga föllvågor valutor senare

kronan, andra hamnar snabbt i analys konsek-Manmot steg. en av
statsskuldspolitiken under stället förår ivenserna av senare en

analys kronförsvaret under höstmånadertvå drarOm vi1992.av
streck decemberi och fördelningen1993 antar att motsvarar en
MERM-vägd fårindex, kursförlust dvs.38en procent, om-
kring miljarder kronor.95

Till den del dessai kursförluster svenskamotparten statens var
hushåll och företag talar emellertid bara inhemsk förmö-om en
genhetsomfördelning, förlusterinte för det svenska folkhus-om
hållet. Eftersom motpartsförhållandet omöjligt fastställa,är att

vidtvingas slutsatsen finansielladen förmögenhets-stanna att
förlusten långt i kanså ligga mellan och miljar-0 95resonemanget
der kronor.

komplikation tillkommerEn förluster förratt statensgenom
eller täckas med skatteintäktermåste ökar skattekilarnasenare som
i Kostnaden marginalen för statliga medel de för-iärsystemet.
siktigaste beräkningarna åtminstone betyderDetta inter-1,5. att

förvallet de samhällsekonomiska kostnaderna för kursförluster
vidgas till lägst miljarder och högst miljarder kronor.12,5 142,5

samhällsekonomiskaDe kostnaderna kronförsvaret utöverav
denna förmögenhetsförlust förefaller måttliga. Bortfallet av pro-
duktion och investeringar ha blygsamtvaritmåste skäl.tvåantas av

det första månaderFör korttvå tidsrymd, för det andra visarär en
de höga kronförsvareträntenivåer krävde växelkursfalletsom att

reala samhällsekonomiskaDe kostnaderna tycks alltsåväntat.var
domineras kursförluster, eftersom det där kan sigrörastatensav

tiotals och kanskemånga hundra miljarder kronor, medanöverom
BNP-effekten månaders alltför högtvå nominalränta och växel-av
kurs knappast kan sig tiotal miljarder kro-någotröra änom mer
nor.
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slutsats skriver de:sinI

för Riksbankenkostnadernade totalalejonpartenabsolutaDen av
fall, Riksban-före kronansveckanunder denåsamkades sista när

försvara kronanfrångick tidigare strategiken sin ränte-att genom
valu-direkta interventionerför stället tillhöjningar i övergåatt

tamarknaden.

anmärkningsvärd mening:kommerSedan en
Riksbankenslitataktörerstrategibyte privataDetta somgav

valutalån,fast kronkurs möjlighet sinautfästelser att menurom
inhemska speku-för utländska ochmöjlighetöppnade samtidigt

omfördel-önskvärdkanskekronan.lanter position Enmotatt ta
kundeväxelkursförluster Sverigeoundvikliga inomning ge-av

för Riksbankenförlusterytterligaretillnomföras endast priset av
ochspekulationsvinster i Sverigemotsvaradesvilka privata om-av

världen.

Riksbankensimplicerarsensationell, för denMeningen är att
Riksban-de invigdasignal tilltolkasstrategibyte kunde attsom en

företagenville deförloratslagetken såg storaatt gemen mannu
fördyradelånfrånchans rädda sinabankerna sigoch attatten

fick chansenocksåoch demed 10-20 över attnatt, attprocent en
kronan.spekuleraytterligaretjäna motattpengar

skattebetalarna,betaladesValutaförlusten för detta genomav
företagen ochsvenskaför deställetRiksbanken i mångaatt av

valutaförlusten.bankerna, sigtog
medjämförde hanSöderströmmed Tson såVid intervjun Hans

och dess-devalveratFinland hadefinska situationen. 1991,den
fri septembervalutasläppt isin 1992.utom

kommenterar:TsonHans

dåhöjde tilloch självakom 500Men när procent,stormarna- börjadeefteråtganska snabbtflyta, och såfinska markende denlät
problemlågräntepolitik. hade intetillde lägga De ett somenom

hur lättbedriva penningpo-de kundehade, gjorde inteatt ensom
storföretagen hade lånatfinskadet delitik helst, att upp,varsom

valutor,utländska precis80-talet,glada slutet iunder de iåren av
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svenska banker företagoch också hade betyddegjort. Det attsom
de med oerhört utlandslån, mycket de svenskaänstörresatt stora
företagen, och den finska föllmarken ytterligare skulle densåom
här skuldbördan de finska industriföretageni bli överväldi-såstora
gande de utländska bankerna hade de här lånen kundeatt gettsom

lånen, och då stod de här industriföretagen införsäga storaupp
betalningsinställelse. alltså växelkursförändringenDeten var som

ändrade skuldbördan för företagen, finska mark räknat. Tillgång-i
fanns finska mark och skulderna fannsi utländska valutor.iarna
föllOch då växelkursen dramatiskt...Det ganska intrikat si-var en

Finlandstuation bank kämpade med dag för dag, ochsittasom att
läsa hur skuldkvoterna finskaändrades de företageni växel-närav
kursen ändrades, och de vågade släppa fram låga hurinte räntor
långt helst, förrädsla det härjust skulle utlösa finan-attsom av en
siell finskakris de storföretageni skulderna blev förnär stora.

du jämför med den svenskaOm situationen

fördelen hade haft;Det just släppte kronaninte iattvar som-
september, höjde till dåDet många500när procent. sas
håll krattar för kommande devalvering,iatt nu man manegen en
och mycket riktigt det de riktigt svenskaså mångaattvar av
storföretagen löste utlandslån under densina här perioden. Om
det det räddade dem eller vilket falli vitt jagsåvar som vetmen

det svenska storföretaginga där väldigtså såvar satt pott-som
kanten. Gustaf Douglas portfölj förlorade ungefärJag vet att egen

miljoner kronor och Anderssons bolag förlorade60 Runeatt un-
gefär miljoner kronor den då kronan föll. Wallen-600 Mennatt
bergföretagen de hade ställt devalveringsig och de gicken

skadeslösai krisen. Därför har ocksåjagstort sett genom en an-
värdering andra det här kronförsvaret; detmångaännan attav

faktiskt gjorde det lättare bedriva efteråt,politiken för kronför-att
fö-ingenting svenskadär derespitän temporärsvaret annatvar en

fick tillfälle utländskasina positioner, sinaretagen att ut-ur
ländska lån.

blev socialisering skulderna,Det så sägaatten av
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riks-Valutaförlustendet kan visst.-Ja, översäga, togs avman
banken.

kronförsvaretvärd intetolkningTsonsHans är att notera; att var
de svenska företagendärrespitnågonting temporäränannat en

utländska lån.utländskafick tillfälle positioner, sinasinaatt ur
ochfinns A-lagockså det slagsbyggerResonemanget ettatt
ochWallenbergföretagendär A-laget, mednäringslivet,B-lag inom

andra bo-valutakrisen, medan delskadelösaSE-Banken går enur
ska deval-officiella uppgifternalitat de Sverige intelag, attsom

förluster.de drabbas storaavvera,
undertecknad Tson:Till Hanssäger

Riksbankenförlusterna, bara vadförsökte räkna alla inteJag-
och sådanaförlorade högaförlorade, vad landet räntorutan sa-

detförlusterdet RiksbankensOch det visadeker. sig äräratt som
debattensiffersätta det där,försökerhelt dominerande, såom man

jävlaförloradealldeles skattebetalarnahar hamnat rätt; massaen
förlorade för landet,ocksåde därFrågan är: pengarnapengar. var

under,skulle haföretagräddade de gåtteller annarsen massa som
finnsdetegentligenändå hade fått räddas. inte,och Det vetsom

säkertoffentliga siffror det kan dufortfarandedet inga grävaom,
vilkaför kom aldrig:fram du vill, långt jagså motpar-som varom

företag, ochsvenskadetvid den här interventionen. Omter, var
ha det hela.kan det varitinte George Soros, så värt

förloradeochvilkadå DennisVad Bengtsäger vannom som
anklagel-återkommandedenoch vad hankronförsvaret, säger om

tidsammanträde kort innanomtaladehan deltog i SASatt ensen
detta:del samtalföllkronan vårtJag återger1992. omaven

dukonspirationsteorintänkte den härpåTorsten Sverenius: jag som
ochstoøföretagenskulle räddaboken, det härockså i atttar upp man

falla./eronkursen skulleden fasta Detkände till förbandde på attatt
faktisktdetdu bokendär tycker visar ijag intressant,är rätt attatt var

det.kronfklletförlorade påfler företag på än som vannsom

bokslutbörsbolagenskörningenDennis: DuBengt avmenar-
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det. Ocb det det bår med styrelsesammantrådetja, just så ipratas om
bur det tillgick där. baraSAS, du och deDet närvarandeår som

Ävenhur det gick till då. StaHan Linder 0rdBurenstam någravet sa
det där, riksbankschef bör med vid sådana tillfäl-inte sittaattom en

len. det rådde väl förbud för dig medMen styrel-inget sitta i SASatt
se

det förbud,Nej, detinget tradition vidnärmastvar attvar en-
bytena styrelsei svensk sida gickSAS sittande riksbankschefså

Bakgrundenin. ganska lustig. ville styrelse.inte sitta iJag SASär
blev uppringd februariJag någon i statssekreterarengång 1983 utav

kommunikationsdepartementet,i det Monika Sundström. Honvar
ska du sitta styrelse suppleant".Bengt, i SAS "Nej,sa: nu som sa

det villjag, och riksbanken,jag inte jag och hadei långär ny en
diskussion och jag till Monika Sundström.nej hon:Då Ja,sa sa
du, det här egentligen onödig diskussion, harregeringenär en re-
dan beslutat det här Jaha, fall deti mycket hål-så så inteär
ler diskutera", Bakgrundenjag. till de ville ha in mig iatt attsa

styrelseSAS WickmanKrister sjuk och rädd förattvar var man var
suppleanten skulle behöva följdein. traditionen ochDåatt man

gick till riksbankschefen och honom. Sedanin gjorde jag ing-tog
styrelseenting i ända tillSAS verkligen blev sjuk,Krister jag var

med vid sammanträde, sedan blev hannågot allvarligt sjuk ochmer
då halvår.jag Efteråt framstod det för migävensatt ett som
klart olämpligt den traditionen fördes vidare under lång tid.såatt

hade det väl betydelseingen riksbankschefen med1982 sattom
där, det väl ganska olämpligt, och det insåg också1992 jagmen var

debatten drog hadeigång. del samtal fullmäktigesmedJagnär en
ordförande detta, och andra fullmäktige,i och ganskaom var en-

det där. det klart, borde hajag det lite tidi-Men så insettärse om
där det omständigheterna vanligt. hade aldrigJagärgare, men som

räknat med behöva tjänstgöra.att

finns det också slagsmytologiMen så kring det där bara duen som
och de närvarande bar det det bår med atlandslånSASvet attvar,
dry/firadesunder sammanträdet, och du då med. folkDåatt satt menar
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det ändå tolkas ellerdu kunde så,inte något såäven attatt om sa
skulle devalvera till exempel.Sverige

markerade, och det framgår protokollen, deltogjag inte-Jag attav
behandlingen ärendet, och då finns det Göteborgjurist ii någonav

ärendet be-ska med medaninte sitta isäger att rummetsom man
delen juristkåren harhandlas, det jag störretror attmen av en an-

uppfattning finns fast detta,Sverigeingen praxis iDetom. omnan
det där efter-uppenbart, och har medjag juristermångapratat om

och de det rimlig tolkning.nej, inteåt, säger äratt nog en
hände,ingentingJa, så att...

fråga utlandslånen och du lade dig diskussio-fickDu ingen inte iom
nen

Återigen, fanns styrelse.där praxis iNej. SAS Man varen-
ha riksbankschefen med vid styrelsemötena och alla vissteattvan

riksbankschefen däraldrig kunde delta detta. styrelseni iSåatt var
hur de frågorna hanterades, ochdet etablerad kultur där ien om

den svenske riksbankschefen deltogden kulturen ingick inte iatt
frågorfrågor. skulle han naturligtvis deltasådana iDäremot om

för riskkontroll och sådant därhur byggde organisationenman upp
till hårt fråganoch det gjorde också. drev exempeljag Jag att

ha utländska konsulter tittade hur drev riskkon-skulle som
och alltihoptrollen, risk control and implementationmanagement,

aktivdet där, det mycketjagvar
försvann snabbt.blev debatt det där, deningenDet stor om-

företag gjorde denpikant detDet SASär att attse var som
valutaförlusten.största

det såVar

börsnoterat,Vad har kunnat kartlägga.jag SAS inte-Ja. är men
finns dethar ändå och det bok också,i minjag igenom SAS,gått

kursförlusterna grunddet bolag gjorde de största avvar som
har väldigtdeprecieringen kronan. situation,De svår enenav

och de hade hanterasvenska kronor/ dollar-situation,svår svårt att
uppenbart.det där, det är



VAD HÄNDE SVERIGES 1970MED EKONOMI EFTER

det förekommer bela tiden samtal det bar, och talarMen om man om
det väldigt mycket valuta landet de dyg-sistaatt utvar som rann m

talas det förstod detDet många så sagaatt att attnen. om var 50m
skulle det gick kronan.med dåframstår det ocksåMensom som
märkligt det förlorade.så många Det arja mångaatt var som som
kanske resonerade "det bar kommer hålla,så;just inteatt att men
andra resonerade uppenbarligen så.inte

konklusion förlustermin också. gjordeDet Deär storasom-
trodde falla,kronan skulle det olika riskbedömningarinte iatt var
marknaden. det förklara del resultatet.Annars svårtär att utaven

långtSå Dennis version.Bengt
framkommer det gäller bankkrisen och kron-Ju närmer som

försvaret, desto anmärkningsvärt framstår politikersvåramer
sammanträden karensdagar och försämringar för vanliga med-om
borgare, medan företag och banker lånat mångmil-stora utsom

fastighetsspekulationjardbelopp till räddas Riksbanken ochav
skattebetalarna.

Till det bör läggas bankstödet, räddade Nordbanken ochsom
Bank, också den statliga kreditgaranti möjliggjordeGota men som

för till exempel förlängaSE-Banken utländska lån.sina Hadeatt
offentligaden sektorn bankerna och del före-inte stöttat storaen

dennai hade kanske bevittna hurtvingatsså någratag process av
det svenska näringslivets företag hade hamnat akutityngsta en
betalningskris.

då bör tilläggas med ekonomiska politikMen regeringen sinatt
först hade bidragit till skapa den hadesituationsvåraatt som upp-

riksbankschefen Wehlin tolkningen ban-stått. Förre Lars gör att
kernas främstkris orsakades valutapolitiken:av

banksystemetKrisen generell den skapadesi inte utanvar av va--
lutapolitiken, det hade aldrig behövts ha-så garantinågon om man
de släppt valutakursen, det hade banker hade behövtvarit två som
stöd; Nordbanken och Götabanken, och möjligen Sparban-Första
ken, de andra hade klarat hade det behövts stöd,sig. Visst visstett

krisen uppstod Stadshypotek hade 10attmen genom man...
miljarder upplåning marknaden, ochi det gick säljainteuppe att
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certifikat, fruktansvärt pressade. Och då ficknaturligtvisså satt
för Riksbanken det här kris kring styrkande isig i attuppe var en

certifikatbalansräkningen, det gick sälja detinte näratt ettmen
fick fördetta klart sigSå500 räntaprocents ut-genom manvar

omlands här och till och med började tvivladet Skakigt,att var man
det blandade systematisktsvenska banksystemets solvens. Man

ihop likviditetsbehov och solvensbehov Riksbanken, jag.menar

vilketPa sätt

villhöjer till då det ingen-jo, 500räntan ärprocentom man som
och med dagslån bara. oerhört lönsamthandla Det är att

dagen, och därmed gick det säljainte 3-1,5 nästanprocent attom
månadersväxlar och ö-månadersväxlar, den marknaden. Därmed
uppstod likviditetsbrist bostadsinstituten. skriveri "viDe atten
införde för ba-rädda behövdegarantin att systemet, garantera
lansräkning", behövde detta, det hade räcktinte garanteramen man

likviditetstillförsel, det vill hamed inte 500säga procentsatten
Hade devalverat den september hade aldrig behövtså16ränta.

fungerat ochde här då hade likviditeten hela tiden rän-räntorna,
låga, det hade problem. SE-Banken hadevaritvarit inte någottorna

aldrig behövt bli helvetes illa aktien värde-så så nästanattute var
lös. hade också klarat bättre. Visserligen hadesig SE-Företagen

ränteförluster företagskunder,Banken gjort vissa sina men se-
efter-dan hade kommit helt ochräntorna sätt,ett annatner

frågan hade hög.varit

först skapar problem och sedanDu regeringen sageratt ettmenar man
till bankerna: hjälper"Nu vi er

det, knuffar dem utför avgrunden ochjust-Ja nästan att utman
fångar får betalasedan dem och sedan du"Nusäger attman upp

för räddade tolkning. det kräverdigmig jag minDet Menäratt
analys. det klart, det fanns dåligaOch, ären noggrann en massa

fastighetslån, fanns det det, du kan garantinvisst så säga att var
badenödvändig den hade deni situation inteuppstått, mensom

behövt uppstå.

283



SVERIGES 1970VAD HÄNDE EKONOMIMED EFTER

Förklaringar till 90-taIets depression

varför den ekonomiska krisen 90-taletFörklaringarna till blev så
delförklaringarnadjup ellermånga, många.är rättare ärsagt;

Lindbeckdetta diskuterar ledande ekonomKring Sveriges iAssar
boken svenskaDet SNS,experimentet 1998:

till hands liggande förklaringen till recessionen iDen närmast att
försök90-talets början blev djup gjordesingaså är mötaattatt

efterfrågechockernakostnads- och med devalvering eller ökad in-
hemsk efterfrågan arbetskraft. förelåg ocksåeller Detvaror en
ovanlig samtidighet utbuds- och efterfrå-antali negativaett
gechocker. Viktiga exempel den internationella derecessionen,är
höjda realräntorna världsmarknaden och i Sverige,ännu mer

inflateradeden drastiska nedgången tidigare kapitaltill-i priser
och ungefär fallet byggnadsverksamhetdet 75-procentiga i igångar

fastighetssektorn. finansiellaSamtidigt råkade antal insti-ett stort
för allvarlig solvenskris... har dettutioner Tyvärr inte varitut en

möjligt vilken dessa förklaringar till den djupaavgöraatt av reces-
den viktigaste. personliga bedömning desionen Minär är attsom

viktigaste faktorerna och realrän-den övervärderade kronan,var
techocken den sistnämnda delvis resultat kronanett attav var-
Övervärderad. Flera de chocker den svenska eko-negativaav som

för frånbörjan 90-talet helt klartnomin i arv"utsattes ettav var
80-talets händelser och politik.

sammanfattningord Lindbeck realistiskDessa Assar ärav nog en
vad hände. bör lägga märke tongivandetill SverigesMan attav som

ekonom förklarar försökdjup med gjordesrecessionens inga attatt
efterfrågechockernakostnads- och med devalvering ellermöta

ökad inhemsk efterfrågan arbetskraft.ellervaror
kan till exempel ställas och andra be-Detta DennisBengtmot

dömares tal finanspolitik" under kanslapp dessa ocksåår. Detom
Staffanställas vad Linder den politikBurenstam apropåmot sa

fördes efterden borgerliga regeringen 1991.som av
frågade följande:Jag
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de har borgerliga perioderna medMen tva regerings-om man ser
kaninnehatz, till exempel konstatera attfrånså till så1976 1982man

ökade den inhemska efterfrågan alls, och likadantinte under 90-talet,
da den inhemska efterfrågan föll. har krisMan mitt i så sagaatten

ytterligare och det haråt så tittar påsaga,stramat att om man a -Ärregerad lett till halkathar eftervidnivå dessa tillfällen.BNPatt
det alltför förenklad du det stallet handlarsyn Menar iatten om
strukturella orsaker

bara förenklad fel.inte den riktigt-Ja, Detär ärutan rent
praktiskt du med efterfrågan och detBNP, jagsom sa men menar:
beror inte du periodennågon åtstramning. Om 1991-94ser

det beror vad med statsfi-så åtstramningman menar men- -
nansiellt falldet alla fruktansvärdi påspädning, medså var en

budgetunderskott. Socialdemokraterna med enkla bud-sittenorma
skap ville späda samtidigt de skälldeännu mera, som rege-

för budgetunderskottet.ringen det detjagDet är ärsom menar
förenklade budskapet, fallerändå beror det blandBNPmen om

den där keynesiansk fungerarpolitik inte nå-annat att typen av
vidare bra med de underskotten. den sidanPå privatagot stora var

kontraktionen desto det den resultatMenstörre. ettvar som
denna uppgillring hade skett under 80-talet.av som

föramycket bättre politikDet hamnar deninte isåär att en man-
här belägenheten. skulle haft åttiotalspolitiken,inteMan man
skulle haftheller politiken under första hälfteninte 70-talet. Dåav
hade sluppit detta.man

frågar då Linder den politik fördes underJag Burenstam om som
hans tid handelsminister till exempel kombineradeattsom man-
devalveringarna med momshöjning och stramade denåt1977 en
inhemska efterfrågan frågar det-jag klok politik ellerom var en

Linder motståndare till den. alltBurenstam Det trotsom var var
Bohman ekonomiminister under delen denGösta störresom var av

perioden. Han svarar:

det har säkert från sida begåtts alla möjliga olika problem,Jo, vår-
Bohman kom också den kani situationen inteattmen om man

ändå Och med den bor-något så måste någonting.göra göraman
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därförkundegerliga det mycket literegeringen göras attsomvar
folkpartiet intresseradeochcenterpartiet inte någotgöraav an-var

socialdemokratisk politik. Och då ham-fortsättaännat att snarare
ekono-omöjliganade småningom i situationer,så ärom manman

självvidta åtgärderkan behöva intemiminister som manman
period frågatill gloriösegentligen iingenpå. Så 19821976tror var

försöka vända Sverige rätt väg.attom
deeffekter: detmomshöjningarna de har tvåMen, är attena-

köpkraft från efterfrågesidan sedanoch minskakan mensuga upp
från kostnadssidanfrån de höjerhöjer de kostnadssidan. Detså

fråga kompensationskravmekanismerkan utlösa i omen massa
då bedömningfrån fackliga sidan och vidare, detså är avensnurra

Och mycket inflationistiskhär starkast. situationvilket iär ensom
sådant därmed kompensation ochhela tiden hållerdär såman
harvidare bra.momshöjningar varitjag inte Jagnågotärtror

har höjt det har varitmed inte minai regeringar som momsen men
förslag, kan försäkra dig.det jag

till krisen 90-talet.återvända till orsakernaFör att
ekonomiska sekreta-Ulf chef förPerbo, Byggentreprenörernas

flestaförklaring 90-talskrisen dedetaljerad tillharriat, änen mer
Ekonomisk Debattbedömare. skriver iHan 1999:nr

för slutsatser.huvudsakhar Deni två-Jag är attargumenterar ena
orsakadbör förklarasden realekonomiska krisen inte ettavsom

förändringar bostadsbe-oberoende händelser.flertal olyckliga iDe
samband med skattereformengenomfördesskattningen i är ensom

grad för-orsakade eller betydandehändelse iviktig somexogen
förlopp. bl.a.händelser krisensstärkte flera de Detutgör ärsomav

bostadsbyggandet, fallet villapriserna,kollapsen i ii uppgången
den sjunkandenedgången konsumtion, in-sparkvoten, privati

offentliga skuld-och dendustriproduktionen, sysselsättningsraset
krisen.

från omläggningen bo-utvecklingen bortsettandraDet är att av
djup lågkonjunktur,stadsbeskattningen troligen skulle skapat en

faktorerfallande rad.depression med iBNP Deinte årtremen en
ekonominsföras fram bl.a. strukturella problembrukar isom -

internationell kon-funktionssätt, övervärderad valuta, svagen
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junktur, realränteuppgängen den dramatiskamotiverar inte ut--
Övergångenveckling inträffade. från lågkonjunktur till de-som

bör betydandepression i utsträckning skyllas skattereformens
hantering bostadsbeskattningen.av

gjordes samband med skattereformenDet misstag itvå 1990/91
med avseende bostadsmarknaden. första bestårDet misstaget i

bostadsinvesteringar enda eller kapitalplaceringtjänstatt som vara,
hela ekonomin belades med både konsumtions-i och kapitalbe-

skattning. andra genomföra omfattandemisstagetDet attvar re-
geländringar för bostadsmarknaden anpassningspro-så Dentvärt.

detta utlöste den mycket förmögenhetsmassaicess storasom som
bostäder bidrog betydande utsträckning till fickiutgör att en
depressiv utveckling.

teoretiska grunder det rimligt skattereformenPå är att anta att
långsiktigt för ekonomiskapositiv Sveriges utveckling. Inled-är

har den dock effekterningsvis de beskrivits inne-genom som ovan
burit samhällsekonomiska skador.stora

Perbos inlägg debatten ochi intressant, exempelär ett att nya
hypoteser varför krisen blev djup fortsätter90-taletså attom

fördjuparvilket och fortlöpande.bildvårpresenteras, nyanserat
Fortfarande har kanske skeendet för förhåll vilkanära att se
bitar de dominerande och vilken kris utlöste vilken.som var som
Fortfarande använder schablonbilder "regeringenattoss av som
Bildt skapade krisen" eller "den socialdemokratiska politiken är
förklaringen till djupdykningen. sällan delvisDe är änmer sanna.

Euro eller "skvalpvaluta" EMU inteeller-
krisen för svensk ekonomi sedan 30-taletDen svåraste kan dock

viktiga avseenden,i sysselsättningensägas över ävenvara nu om
fortfarande alldeles för flutitlåg. valuta har sedan novemberVårär

och det har varit växelkursregim har fungerat bra1992, en som
tillsammans med den oberoende Riksbanken. dennaJust som re-

har etablerats och har fåttgim högre tillväxt omvärldenänen
efterigen, lägre tillväxt, vill politiker ska låsaår många attav

växelkursen medigen i EMU.attgenom
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Aftonbadet den november Sverige in iskrev EMU10 1999:
Aftonbladet JA.säger

bland läsa:denna ledare kundeI annatman

skydd dedyrt med.Och det kan bli inte EMU motatt ger oss
aldrig kanvalutahajarna. blirglobala Livet tryggare om mer

drabbas 500 ränta.procentsav

spekulerabara det det knappast lönar sigDet rör-är motattatt en
detväxelkurs. någonsvårtNågra 500 ränta är attprocents se

växelkursregim. kan undrakräver med sådansituation Manensom
faktisktkänner till detAftonbladets ledarskribenterinte att varom

spekulerade,fast växelkurs de globala hajarna intemot enen som
flytande. Vidare skriver man:

bestämmalängden duger det låta andra SverigeinteI överatt oss.
inför valutan ochdenkan åskådarplatsinte sitta Europanär nya

blir tillaffärer den grunden sistalla i Pågörs ettstora upp euro.
självklart.till EMU

låter andra bestämmakan fråga vilkensig i månMan över oss om
fråga varförkan också intebehåller valuta. sigvår Manegen

affärer dagligen kanmed ochkan i göragöra när etteuronvara
inläggmångmiljonaffärer läser sådanaantal dollar. ii När man

frågande tilldå kan ställa smulaEMU-debatten sig nyttanman en
viktigastefolkomröstning frågan. del opi-med i Om våraen aven

lösa grunder, hur skaställning till sådananionsbildare EMUtar
realistisk uppfatt-någorlundadå medborgarna kunna bilda sig en

medföraprojektet kanreella fördelar och nackdelardening av
demProfessor Gottfries, UppsalaNils universitet, är en av som

den svenska valutan.okunniga Den 3motreagerat argument
Dagbladet där handebattartikel Svenskaskrev han imaj 1999 en

före-för ochgick del deigenom EMUargument someuronen av
kommer debatten.i

från Carl Bildt,han kommenterar kominläggenEtt somav
Gottfriesför skvalpvaluta. Nilskallat den svenska kronan en

skrev i SvD:
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blir stark ochfavoritargument för EMUEtt är sta-attannat euron
instabil valuta. SE-Bankens che-kronan blir ochbil medan en svag

för flykten tillför sedanfekonom Klas Eklund varnade något år att
stabilitetförsvaga Carl Bildt betonadeskulle kronan. euronseuron

Riksbanken förför "skvalpvalut-a.och kallade kronan Men enom
inflation finns anledningpenningpolitik inriktad lågfast ingen

ska blikronan änatt euron.svagare

talet tillGottfries kommenterade in-Nils EMUäven att ettom
nebär lägre i Sverige:räntor

föracentralbankenkommer den europeiskadetSom attutser nu
inflation, utanför harinriktad lågpenningpolitik EMUpå menen

Därförföra sådan politik.möjligheterlikaminst attstora av-en
lägre Vifärdade EMU-utredningen EMU ränta.argumentet att ger

erfarenhet.också praktiskstödde bara teori Ettinte utanoss
Kanada, Zeeland, Schweiz hadeantal länder visat småNya att--

inflation ochha lågflytande växelkurs mycket väl kanländer med
försjälvständighet för Riksbankenförordade ökadlåga Viräntor.

utanförför penningpolitikenskapa förtroende EMU.att
Ändå okritiskaför Riksbanken, bankekonomer,har företrädare

ledarskribenter ständigtjournalister och argumentet attupprepat
får med i januari ilägre i Så årgår EMU.ränta sent somom

Gradin lägrebetonade EU-kommissionären Anita räntor ettsom
artikelskälen med ide viktigaste i i Dagens Ny-EMUatt enav

heter.

Även kommenterar Bildts yttrandeNils Lundgren om
"skvalpvalutaW

ungefär. Och,blivit skvalpvaluta" jagkronan harHan att ensa-
för marknadse-helst förståelsehar någon sommenar, om man nu

effektivtsammanfattasdet i prisetkonomi såså sättär ettatt
därförändras hela tiden, och det prisetinformation, och denall är

det.och det alltså bra detochgår görär attnerupp -
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tbud och efterfrågan, helt enkeltU

med denVitsen har flytande-a. regim växelkurs ochen en-
självständig riksbank det kronkursenjust skaär ävenatt ta upp-

kan jämföra medVi Danmark, med den häristötar. ärsom
Exchange Mechanism och ska alltså hålla danskaRate ERM,
kronkursen fast och då måste såräntan,mot euron, man anpassa
då blir det allting. fannde det bör-Såräntan närtar attsom upp
jade bli överhettning och marknaden började för desigatt attoroa
hade växande bytesbalansunderskott, då de höjaochmåste rän-ut

häftigt. finns uttalande den danskeDet intressanträtttorna ett av
centralbankschefen för sedan. fick frågan hurnågra år Han stor
penningpolitisk självständighet Danmark har egentligen. Han sva-
rade: Ungefär sekunder, sedantio likadant Ochmåste göra
det används då den svenska föri debatten hur liten själv-visaatt
ständighet har. det för danskarna har fast växel-Men är attman
kurs alls tillämpligtDet inte de höjer eller sänkeross Omär

det kan däremot det växelkur-Men såräntan ärstrunta att
betyder mycket mindre för vanligt folk och för hushållen. Desen

allra flesta läser tidningen, och dei åktjust tjänsteresasom en
eller charterresa, de har uppfattning äratten pesetagrov en unge-
fär fem de inte det eller helai närings-5,26 5,33öre, ärser om men
livet det ändå och har effekter, framför fi-så går in allt påsmärre
nansieringssidan. väldigt bra spriderDet denär ett system, utsom
där helaanpassningen ekonomin, effektivt.över sätt ärett som
Medan fasthar växelkurs, då höjer plötsligt den danskaom man
centralbanken med procentenheter, och mängder hus-2räntan av

och andra upptäcker deras privatekonomi förändras dra-ägare att
matiskt. det beror de harjust det med fastMen att systemet
växelkurs. det där har alltså den svenska förMen i debattenanvänts

hur känsliga förvisa påverkan, inte haräratt yttre trots att
den svenska kronan och vilketNär gårsystem.samma upp ner -

själva tanken med rörlig växelkurs den borgerligasåär sägeren -
oppositionsledaren här, det fungerarTitta kronaninte går upp-
och Vill han ha prisreglering alla områden här,ner" Det menar
jag, debatten har lämnatvisar det empiriska och teoretiskaatt sta-

Ävendiet, och ekonomerna har Söderström,TsonHansgett upp.
han skrev den där DN-artikeln där han konstaterade iEMUatt
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det kört,för dum idé, så måsteoch sig ärär att mannu numenen
han troddespökskeppdet här.hantera Dettanågot sätt som

innebär kommervidare, och detseglar faktisktskulle sjunka att nu
ochhela politikenfår läggamed,faktiskt Sverige så uppmannu

slutsats.därefter, hansdebatten var

flytande växelkursMedhär viktigt. såLundgren pekarDet är en
företagförställetidenna växelkursblir det stötarnatarsom upp

tydliggjortsborde detta haoch Sverigeprivatpersoner. I genom
fast medanväxelkursen lågunder hösten justhändelserna 1992, när

for höjden.iräntan
områdetsvenska debattendenLundgrenNils ärattmenar

och förvirrad.okritiskbåde

till denförhållningssättetintellektuellalängre kvar detharVi inte-
väldigt kri-hoprafsade och spridsfrågan,här ärargumentenutan

veck-de förstaeuro-euforinden häralla. Undertiklöst varsomav
tidningar allaallahur heladåjanuari,i avpressen,ser manorna

enastående framgång"vilkenmed detta,kulörter, spelar i att euron
varand-haft fast växelkursländer hardessahar blivit. Men mot

de har bara be-valutor kvarde harevigheter ochi nu,sammanu,ra
ochkallasräkneenhetinförocksåstämt euron,att ny somen

skäldet fannssedlar och ingetska blismåningomså myntsom -
särskilt för det. Och sedan,händadet skulle något närtro attatt

dentriumferande inteTitta, såförsvagas, någraså säger vareuron
dollarvaluta sigfall.allabra i Men rörär motstor someuron en

förvirrat. Lundgren skrattartotaltoch det äryen,

efterbefinnerförvirring Sverigetotal sigtillstånddettaI ettav
fastadenunderför medborgarnaberg- och dalbanadecennierspar

stabilitet medtilltagandeoch krisväxelkursen, några år menav
växelkurs.flytande

iblandkankringdemokratiska inslaget EMUiDet processen
-fem dagarnovemberdenMåndagenupptäcka.svårt 15attvara

igick PerssonAftobladets ja-artikel statsminister Göranefter ut-
kanhävdadeoch Sverige inteFinancialbrittiska Times stängaatt

val.sikt barochdörren till någotinteEMU, att
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ha val brukarAtt inte något med hainte nå-synonymt attvara
demokrati. det finessenDet med demokrati,är ärgon som en

just har valmöjlighet.att man en
Göran socialdemokraternaPersson partikongresssin iattsa

bara harår i princip välja mellan2000 sägaattmars att genast
eller sägaatt senare.

detta skrevOm Nyheter:Dagens

Därmed fick omvärlden Sverige kö föristårveta att ettnu samma
villkorat EMU-medlemskap Storbritannien och Danmark. Ettsom
besked väl blandminst internationella placera-Intetogs emot.som

kollegorPerssons bland och regerings-EU:sävenre, men av stats-
chefer.

träffarNär Persson timmar svenska journalisternågra ärsenare
budskapet lite Till också till dennyanserat.mer anpassatsynes
skeptiska hemmapubliken.

fortsätter:DN

oerhört pressadGöran Persson ministerkollegorna i Europa,är av
ja-sidan, etablissemanget finansmarknadernaoch tillsägaav att

därför hanEMU. Det längdenSverige kani inte ståär säger attnu
utanför valutaunionen.

flera kändaDet socialdemokrater kritiskastarktäranser som
EMU.mot

Henrik skriverDN:s i analys:Brors sin

Statsminister har flera förGöran Persson i kanår EMUvarnat att
hota självständighetSveriges och leda till utvecklas tillEUatt en
europeisk har hanDet gjort ställning för ellervägratstat. att ta

den europeiska valutaunionen.emot
byter han fot och brittiskaMen i tidningen Financialsägernu

detTimes omöjligt för nej.är sägaatt attoss
svenskeDen har därmedstatsministern den blandsistesom

EU-ländernas ledare det medlemsländerövriga väntatsagt som
han vill förrSverige eller ska byta denävenatt att senare egna-

Ävenvalutan han talade införPersson närmot euron. om en
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fortfarande finns ochdetsvensk publik sadei går väntaettatt se-
alternativ.

Örn intervjuadeoch StenbergEkonomijournalisterna Gunnar Ewa
artikelserie de skrevsamband med denStaffan Linder iBurenstam
frågade hurkronförsvaret Nyheteri DeDagens 1996. storpassom

europeiskautanför denfår väljervalfrihet Sverige att stannaom
flytande växel-fall fortsätta medoch kanvalutaunionen, i såom

kurs.
svarade:LinderBurenstam

tvingadeländer kännerha med sigbetjäntinteEMU är att somav
surhetensDärför har möjlighet, ijagin. sägaatttror att namn,

frihetenska harvill. däremot inteinte Men atttro attatt
hand. kommerväxelkurs bara Sverigeköra att varaegenen

finnas sådantinföra fast växelkurs, det kommer ettatttvunget att
fatta beslut här.från omvärlden. kantryck Sverige inte egna

Staffan LinderochPolitikerna Persson BurenstamGöran säger
med ihar val.alltså måsteinte något Persson säger attatt

Lindervaluta. vi,och BurenstamvårEMU säger attge upp egen
införa fast växelkurs.tillnej måsteEMU,sägerom

de deför de innebärUttalandena intressanta, såstämmerär
avskaffad. Förhopp-nämnda områdenfacto demokratin äratt

villfel. borde själva väljahar de dock Rimligenningsvis om
eller rimligenochmed den ekonomiska unioneni monetära
fixerad växelkursrörlig ellerborde välja vill haockså om en

sensationellt.då dettautanför i siginte,OmEMU. är
kört,detta med redanmänniskor känner EMUMånga äratt

tillräckligtsaken. kännerNils Lundgren uttrycker Man närattsom
finansmarknad och politik bestämtkrafter näringsliv,starka inom

driverde mediernaför ska med, ochSverigesig storaatt samma
möjlighetslutdå har medborgarna till ingen stålinje, emot.att

kärn-för frågorDetta någotär är gemensamt stora somsom
lätt kan uppleva detkraften, ochEU EMU, ut-attatt somman

förhand. medier opinions-given Mångagången är presenterar
bi-ja-sidanoch skriver ökarundersökningar så"Nu att man

nödvändighetundersökning medkänslabringas nästaatten av
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kommer ja-sidan harvisa skapasvuxit hosDetännuatt mot-mer.
ståndarna känsla det bara tidsfråga, och till slut haräratten av en
detta blivit självuppfyllande profetia. Mellan opinionsundersök-en
ningarna ja-sidanssig medier opinionsbildning därägnar man
framställer motståndare och bakåtsträvare, och"nej-sägaresom

sedan den förväntade svängningen i opinionen.väntar ut
subjektivaDenna tolkning medjag ekonomen Ulf Ja-tar upp

cobsson, chef för IUI. Han svarar:

EMU-frågan väl din bild. har väl etablissemang-in i Därstämmer-
tyckt med ganska goda skulle med. Menet argument att- -

där har haft folkopinionen problem.ettman som

det. olkopinionen problemja, skrattarjust F I Intervjuarenettsom

håller med din skildring det hela den-Jag i meningenom attav
frågan Skulle du och fråga folk:någotväntar sätt.utman ut

du kommerTror med fem elleri tioEMU åratt att vara om
då jag skulle Och de flestajag80tror att procent tror attsvara
journalister skriver det här kommertror att attsom om vara
med. själv kommer medJag i tioEMU år,tror att att vara om
och då blir det medborgarna: Jaha,något sätt väntaratt utman

har folkopinionen kommit långt ochså 55 nästanu procent- -
kanske det blir och det blirgång då utly-60 60närprocent procent

folkomröstning ochGöran Persson då med. härDenärser en
präglas väl frånuppgången gårattsom man ser nu av man en gans-

ka abstrakt diskussion till konkretisering för folk vad det frå-ären
och de här makroekonomiska finnsgan om, argumenten som

minussidan, och fortfarande har bärkraft, de kommer isom nu
bakgrunden och stället blir det de här mikroekonomiskai argu-

har enkelhetens charm.menten, som

"mikroekonomiskaDessa med enkelhetens charm",argument som
Jacobsson väl uttrycker saken, sådant slipperså är attsom man
använda miniräknare, slipper växla jämföravalutor och kan priser
direkt mellan olika länder i euro.

helst, denna EMU-debatt kan fallHur mitt i i varjesom man
konstatera Sverige ljusare tider. Våratt ut att motnu ser pro-
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industripro-konkurrentländer,ökatduktivitet har i våraänmer
efteromvärlden flera ochhar snabbare i i år,duktionen vuxit än
fartproduktionen,helakrisen har BNP,den djupa även sattnu

tillväxtsiffror resultat.med högaordentligt, som
fortfarande för svenskaskrivs,detta måttharTyvärr vi, när en

hundraminskat medden hararbetslöshet,hög även tu-ett parom
flask-håll,arbetede Brist mångaåren.senastepersonersen

Nedkylning ocharbetskraft andra håll.ochhalsar brist över-
med denfår levadet isamtidigt. Kanske situationhettning är en

ekonomin.nya
innanför utanförellerdet blir återstårEMUOm att se.

Sveriges tillväxthände medVad3.3

politikenför förda ekonomiskakostnader dentalarNär man om
kron-detperioden efter då bör inteför hela 1970 ärveta attman
skulledetkostnaden,försvaret den inte1992 är stora ens omsom

kursförluster ochstatligamiljarderha mycket ikostat så 140som
offentliga sek-denbankstödmiljarder i ovan. Intese35 ens om

denskulle ha sig privatatagitinte temporärt,torn permanent,
spekulationsekonominförluster efterfinansiellasamladesektorns

miljar-Söderströmenligt Tsonoch depressionen Hans 0001ca-
förlustendendå skulle dettahellerder -inteovanse störstavara

sedanekonomiska politikenfördaden 1970.av
framkommerkronor räknatförlusten iDen största manom

haft med denoch produktionkonsumtionjämför den tillväxt av
politik.fört klokarehaft hadekunde enom

potentiellareella och denmellan dentalar alltsåVi gapetom
levnadsstandarden.

räknatsiffra,chockerande jagska avslöja någotJag somnu en
nationalräkenskaper:OECD-ländernasanvända Enattut genom

ungefärförhade dag kunnat konsumeratrebarnsfamilj i Sverige i
konsumtionsökning hadekronor Sverigesvarje år000250 ommer
konsumtionstillväxtländernasde rikaföljt genomsnittett av

ochförmiljon kronorkvartsEn tremamma, en pappamer en
skattademånadenkronor ibarn. iDet 00020är än pengarmer

priser.års1997
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alltså inte ökat konsumtionJag andraom vår iänmenar mer
länder", bara hade följt den genomsnittliga procentuellautan om
ökningen konsumtionen omvärld.i har dettavår jag inte iDåav

fattigamed ländergenomsnitt tagit med lågt utgångsläge, detta är
genomsnitt konsumtionsökningen jämförbarai länder,18ett av

länder redan rika, låt flestade hade lägre1970 attsom var vara en
nivå konsumtionsin vår.än

Är utrustad med smula fantasi kan föreställa sigman en man
vilken himmelsvid skillnad levnadsstandardi detta skulle förutgöra
de flesta svenska familjer. för de redan har mycketInte såsom

månadeni skulle innebära föränd-inte de20 000attpengar attmer
rade livssitation.sin för de familjer dagDäremot i vändamåstesom

varenda slant för huvud ihop till månadsöver nästaatt taget
hyra, låna ihop släkt och förmåste kunnavännersom pengar attav
åka med barnen enda vecka elleråret, tvingassemester en

från inköp kläder för ha rådavstå och inågon gångätaattav ut
-förmånaden dessa människor, och de dagensimånga Sverige,är

skulle självfallet kronor familjehushålletså ofatt-i20 OOO mer vara
bart mycket kronor kvarts miljon kronor250 OOOpengar. en om-
året

skulle familjen ha råd köpaPå år mindre villa ellertre att en en
bostadsrätt för kronor.750 000

fattigensamstående dag förnedraFör i tvingasen person, som
ochsig vända till försig socialen överleva, skulle kronor50 000att

handeni innebära hela skillnaden mellanåret liv i misärmer om ett
och drägligt liv.ett

fattigt harFör räcka tillsvårtett att attpar, som pengarna
hyra, och kläder, skulle drygt kronor månadeni8 OOOmat ut-mer

hela skillnaden mellan deras nuvarande situation ochsvåragöra ett
behagligt liv med god standard.

sådana saker den ekonomiskaDet politiken egentligenär som
handlar om.

Ekonomer och politiker brukar ibland dag skulle haisäga att
haft det mycket bättre tillväxt hadeså ökatvårom mer.

kan vända det och tänk vilken kraftigMan tillväxt Sve-säga:
hade fått underrige dessa medborgarna hade fått chansenår om att

konsumera och för ekonomersinte och politikersutsättasmer,
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makroekonomiska experiment.
därför föra siffrordessa makroplanet.migLåt Nuöver

ytterligare siffra bör skaka alla harkommer etten om somsom
hum skillnaden mellan miljoner och miljarder.om

följt efterfrå-Hade bara omvärldens ökning den inhemskaav
från då skulle haft inhemsk efterfråganår1970, 1999gan en -

och hade miljarder kro-konsumtion investeringar varit 600som-
bara också och ochårstörre Inte år1999, 2000 nästa nästa...nor

siffranenda sikt kan bringa ned den kon-Det vårär attsom
och ökar omvärlden undersumtion investeringar ivåra änmer
framöver. kan detta väldiga mellan reellaårmånga Bara så vårgap

och potentiella levnadsstandard slutas.
ÅsbrinkVid finansministern de-med dåvarande Erikintervjun i

med eftersläpning.cember dettajag Sveriges Jag1998 tog sa:upp

har lägre länder, fastän börjadeinkomster andraSverige viännu som
världens allra rikaste länder har lägre inkomster, lägrevi97Iett av

reallöner, lägre lägre hur ska det bär väldigaBNP, investeringar -
slutasgapet

ska dramatisera, för det väldigt län-inte ingetDu Någraär gap.-
fem,der ligger bra bit tillhör klunga tioöver oss,en men en

länder där skillnaderna ganska Schweiz,länder;små. Några USA,är
Luxemburg ligger där påtagligt högre, det inte såså ärmen annars

skillnader. tycker ska dramatisera detta.jag inteSåstora att man
grunden fråga högre andradin hur ska tillväxti ju:Men är än

länder Och, och för ska reducera det här tilli intesig, någonman
fåridrottstävling, där det handlar slå andra -för mig gärnaattom

andra länder fortsätta utvecklas bra. det primära iJagatt attser
eftersträva och stigande sysselsättning. Och, förska hög tillväxten

all del, kan del förlorade förpositioner mig.återta så gärnaen

ÅsbrinkErik jämförtHade hur mycket harSverige tappat gente-
omvärlden sedan och analys skillnaden mellangjort1970mot en av

reell och potentiell levnadsstandard och bara räknat place-inte-
tabeller OECD-ländernas produktion då hade hanringar i över -

förkanske uttryckt andra all del ochsig i gärnaäntermer att
för förloradekan delmig" positioner.återta en
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jämförvill publicera tabell där de rikasteOm man nu en man
ländernas utveckling från till dag, exempelviskani så1970 man

offentligvälja den totala konsumtionen och sammansla-privat
andrakan då räkna hur konsumtionen län-iMangen. ut stor var

der jämfört med hur deras hadekonsumtionvår,1970 samt stor
får följandeblivit sådan tabell utseende:En1997.

utifrån köpkraftsjusterade siffrorberäkning visarEn OECD:s att
jämförbaraprocentenheter länderSverige 23,4tappat gentemot

kraftigt försedan alltså oerhört Sverige.Det Bara1970. är ett ras
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siffror haftländer har enligt dessa utvecklingtvå Sve-sämre änen
Schweiz och Zeeland, också de enda länder haftrige: Nya två som

tillväxt sedan Schweiz ligger kvarSverige Att så1970.änsämreen
högt listan beror landets höga utgångsläge Såväl Sveri-1970.

Schweiz konsumtion har ökat mycket under perio-svagtges som
köpkraftspariteterden. Räknat löpande och har Schweizi priser så

försämrats fastprisbe-medanposition Sverige,något gentemot en
handen Schweiz harräkning vid totala konsumtion ökatattger

under perioden. det ökningengällerSverigesnågot Näränmer av
hela emellertid Schweiz klart hela västvärldenBNP så iär sämst
sedan 1970.

och debatten hävdats hafthar medierna SchweiziDet att en
högre tillväxt sedan Timbro och medtillSverige 1970. 1998än gav

bok fattiga de rika, Axel Odel-journalistenDeut temat,en av
berg. Huvudtesen boken högskattesamhället medi Sverige,är att

offentlig haft finansmetro-sektor, har mycket lägre tillväxt änstor
polen Schweiz.

Fakta emellertid under periodenSveriges capitaBNPär att per
medökade medan Schweiz capitaBNP1970-97 42 procent per

ökade med räknat fastai priser.24 procent,
köpkraftsjusterade siffror Schweiz hadevisarOECD:s 1970att

derasSveriges.BNP 35,8 1998större änprocenten som var var
Schweizarna fortfarandealltsåBNP vår.25,3 större än ärprocent

betydligt rikare svenskarna avståndet harcapita,än trotsper men
allt krympt det gäller köpkraftsjusterad produktion invåna-när per
re.

för-till exempel Island, har detta lilla landtittarOm såman
stärkt med procentenhetersin position Sverige Is-53,3gentemot
land hade total konsumtion bara1970 72 procenten som var av

den högre hade för-svenskarnas, vår. Japan1997 25 änprocentvar
framstärkt med procentenhetersin position Sverige 46,8gentemot

till har därefter försvagats Luxemburg har tagitnågot,1997, men
relativt och har total konsumtionSverige,45 ärprocent nu en som

frånhögre har konsumtionvår. gåttNorge36 änprocent en som
till konsumtion högre.vår70 12ärprocent procentvar somav en

fördet drastisk eftersläpning konsumtioni Sverige.Så ärnog en
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också detta huvudorsaken till eftersläpningen till-iDet är ärsom
växt.

återvända till mellan reell och potentiell efterfrå-För att gapet
bara tänka vilka ökade intäktersigi Sverige. Det är att stat,gan

småföretag haft samladkommun och landet hade medirunt om en
efterfrågan miljarder Sexhundratusenår.600 störresom pervar
miljoner kronor.

kraftiga efterfrågan hade i sinDenna ännugenererattur mer
och fungerar nämligenkonsumtion investeringar, såännu mer

försälj-multiplikatoreffekten; inkomst från arbete elleretten en
hos den erhåller dessaning intestannar utanperson som pengar

fler faktorin-sprids till allt händer och har den ursprungligaså
flerfaldigas.komsten

Procentueli ökning fasta volym inhemsk efter-Figur i priser3.8. av
frågan ochSverige OECDcapita i1970-97 18per

Ij Ökning efterfråganinhemsk capita 1970-97iSverigeochOECD18av per

i20,0

Källa:OECD.Beräkningochdiagram:TorstenSverenius1999.
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efterfråganchefsekonomIndustriförbundets om

Industriförbundettillväxt skrevhelsidesannonser SverigesI om
tillgångar dealla tillsammans har levt gångnavi våra1998 överatt

hemmamark-Efterfrågan svenska industrinsdendecennierna.
hävdarvästvärlden sedan Samtidigtnad har ökat minst i In-1970.

har Ökat för mycketdustriförbundet efterfråganalltså i Sverigeatt
denna period.under

inhemska efterfrå-hur mycket denOvanstående diagram visar
ochoch jäm-har volym mellan i Sverigevuxit i 181970 1997gan

för dessa länderförbara GenomsnittsökningenOECD-länder. är
västvärldens lägsta.ökningSveriges I2267 är procent,procent,

efterfråganinhemska alltså ökatkonkurrentländer har denvåra tre
får Indust-landet där,mycket i Sverige,gånger så troom mansom

för mycket under perioden.riförbundet, efterfrågan har ökat
Industriförbundets chefsekonomdå AnneHur resonerar

ordledande ekonomer, och hennesWibble allt våraär trots en av
därför allvar.måste störstatas

viddärför samtal hadevill del det inter-återgeJag somen av
vjun.

ganskaWibblesvisar sig AnneDet ärsätt att ty-att resonera
vidhon betonar kostnadskrisen mit-piskt för svenska ekonomer;
80-taletöverhettningen under andra halvan70-talet ochten avav

den hårdabortser ifrån eller har observeratinte åt-men man --
efterfrågan ochinhemska mellandenstramningen 1985.1976av

och låginvesteringsökningartill låg produktion, lågahänvisarHon
efterfråganproduktivitet och åtstramningeninte äratt enser av

orsak till detta.
produktionen och produktivitetenInställningen skaFörstär:

efterfrågan öka.och tillåtassedan kan konsumtionen Denöka,
kon-ska producera, sedan kanmerkantila devisengamla viFörst vi

ord ledstjärna dessa ekonomernasmed andra iär resone-sumera
mang.

undertecknad ochsamtalet mellanföljer kort utdragHär ett av
Wibble.Anne
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Wibble: har haft underskottVi bytesbalansen underAnne i-
delen den här perioden efter ud-svåra Det något1970.större ärav

da 90-talet har haft överskott. Dessförinnan har helaår som
hafttiden sparandeunderskott. har för lite.Viett sparat

berorTorsten vad med för lite.Sverenius: Det på sparatman menar
Efter bar det överskott bandelsbalansen, medanvarit i1982 ett
kapitalavkastningen bar varit negativ.

det alldelesNej, inte enkelt hålla de där heller.isärsåär attmen-
klart det samverkar, hela detDet ekonomiskaär att systemet.

bara bar levtf jag vi överatt pratar atto, men menar om man om
tillgångar ocb drar bytesbalansen, har dåvåra in vissa gjort,som

tycker det viktigt utreda vilka det fall har levtjag i såår äratt som
tillgångar, vilka det såfall bar till harsina i viöver år sett att ettsom

bytesbalansunderskott.

erkänna tycker det fruktlöst fak-måste jagJag äratt att extremt-
tiskt, hålla älta har levt tillgångar.sinaöveratt att vem som
Hushållsekonomi sakinte samhällsekonomi. Detär ärsamma som
klart förfärligt hushåll har gällande regelsystemmånga använtatt
för köpa liten bostadsrätt och sälja den och tjäna påatt en pengar
det, eller motsvarande småhus och sådär. upplever inteMan att
det leva tillgångar.sina det detUtanär över göraatt smart attvar
med de regelsystem och skatter och den prisökningstakt som var

den tiden. kan det där samhällsekono-Nu säga attman var
miskt oklokt, kan egentligen skyllainte Petterssonmen man
och gjorde får väl fallSvensson deså, i så sägautan attsom man

till regelsystemen skapade sådana detsåg incitament, äratt attsom
de har störstsom ansvar.

varför bar kritiserat barja, bar levtjag någon vinår sagt attmen
tillgångar det för diagramvåra jag i mina jagöver år göratt som

utifrån siffror tydligtOECD:s redan från balkarså vi 1976attser
efteromvärlden kraftigt konsumtion total konsumtion ochså i pri--

konsumtion ocb aldrig helaunder perioden komvi i når-vat att ens-
beten genomsnittliga ökningstakt.OECD:s badeVi två år 1986av -
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perioden harunder helasedan så vioch övriga1987 tappatmen-
levadet har medaspekten våraoch det denmark, jag överår serur

sådan stark industrina-vad innebar det dåtillgångar, vi enom som
omvärlden.myckethälftenökar konsumtion såvårtion inte somens

får medbor-köpkraften, och sedanurholkarhöga skatterharVi som
problemfårtillgångar,leveråndå höra våra vini överatt somgarna

ständigamedierna detför mycket.det konsumeras Ination varom
köpfest,detoch efterköpfesten så ingen, 1987reportage varom

fortsattekonsumtionenbyggboom,det gentemotatt tappamenvar en
omvärlden.

också.folk använderhuralldeles sinaberorDet pengar-
ocksåbyggboom det sådu det såOm ärsäger attatt var en

bokförsoch och det intehus grejs,folk köpte sommassaen
konsumtion.privat

investeringar.Nej, som
kons-blir alltidförköpteklart sig.det Detmånga-Ja, är attmen

komponent.bara tittartigt enom man

efterfråganinhemskahela den såriktigt, påtittarDet år manmen om
Även medslår ihop konsumtionen in-sak.detår mansamma om

bara harhar blivitdet åndå detsåsåvesteringarna år ettatt gap som
tyck-det blir konstigt,omvärlden. Ochmellan ochökat hela tiden oss

diskute-detta.ekonom DetSverigeiingenjag, när nästan tar upper
inte.ras

finns lik-vid tidpunktdet varjekanjo, så-Jo säga, men omman
antal komponenterdetoch sedan så100, är ett summerarsomsom

detenkeltalldelesklart dettill det inteså säga108, ärär att attatt
för detbara den komponentenberor 8 stor, utan varatt varena

förmodligen varjeför och det såär att en-stor,summan som var
del detta.skild komponent har ien

specifikt med detduVad menar mer
sambanden.de här jagalla MenmåsteJag att semenar man-

finns välkontroversiell fråga.det Detupplever riktigtinte äratt en
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har förnekatingen byggboomen sluteti 80-talet tillattsom ex-
empel hade väldigt del deni överhettning dåstoren som var

det förnekarNej, ingen.

detNej, precis, det klart, byggboomen hängdeMen, ärser man.-
ihop också med upplevde det fanns ef-väldigt högatt attman en
terfrågan och köpvilja hos hushållen, ha bättre bostäder, det äratt

konsumtion. kan isolera det från hushållensDu intesortsen
konsumtion det här falleti bostäder.av

det har du plockaNej, hela hiten. Och detmåste inrätt att man
fanns spekulation byggande också, hushålli många inte överen som
huvud har inblandadevarittaget

-Javisst, det alldeles riktig.är

huvudorsaken från BNP-sidan tillMen har halkat efterviatt om-
världen konsumtionen har halkat efter. sedanExportenär 1976att
har bättregått omvärlden, denaningen inhemska efterfrå-iän men

och konsumtioninvesteringar har betydligtgått sämre ängan - - Åshrinkalla andra länder. det med hanNär jagnästan tog upp ser
det problem, ochinte tycker andra län-inteett att gapet gentemotsom

der särskilt och det relativt lätt in.är ärstort, att att ta

förstårjag inte vad duMen du skaOm analysenattmenar. menar-
framleda till den inhemska efterfrågan har för liten, ochvaritatt

därmed skulle ha stimulerat ekonomin dånågot sätt,att man
det alldeles fel.jag kan inte har haftJag någotärtror att attse

efterfrågeproblemgenerellt det viset. Tvärtom, sluteti 80-
talet hade överhettning, hade för efterfråganmycket rela-i

till produktionsmöjligheterna,tion problem harvårt varitutan att
har haft för låg underliggande produktionskapacitet, och det har

omöjliggjort...

lite dåFör investeringar

det, förjust och lite rationaliseringar och-Ja, produktivitetsök-
de oftaningar, kopplade till investeringar. Och denär om un-
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utvecklingskraftenproduktionsökningsförmågan ellerderliggande
förfram för efterfrågan,släppa mycketför dålig kan intesåär man

det möjligt och detfår mellandå ärstörreännu somman gap
relationhaft sådana ändå.verkligt. harVi Iså säga äratt gapsom

efterfrågan förutbudsmöjligheterna har varittill så stor.

kraftigthalkat efteromvärldenden bar såTrots att

efterhar halkatutbudsmöjligheternaoch det beror-Ja, att
merännu

Vilka utbudsmöjligbeter

efterfråganAlltså; harkapacitetsökningsmöjligheter. inteVåra-
talasfaktor, det har aldrig hörtbegränsande jagvarit någon attom

skulle ha hävdat.någon

felsyn.detoch det jagNej, är artror ensom

får du utveckla,verkar heltcker snurria DetDet t ärnat g gy gJ-
heltdet förefallerdet hinner .Mengörainte osan-migmen v1 nu.

efterfrågeökning, skaparnolikt, ännu störreatt somgenom enman
väldigt mycketskulle kunnaöverhettning, någonting änannat

ochutbudsmöjligheterna,Problemen ligger liksomfler problem. i
till-omständigheter, det harhar inte varitdet varit serie menen

produktionsverksamhet iräckligt lönsamt i Sve-investeraatt mera
rige.

vilka till det, duOch orsakernaar menar

handlar skattesystem,orsaker till det.det Det-Ja, är ommassor av
regelsys-produktionsmöjligheter, det handlarhandlardet omom

olika slag.mångatem av

har dejämfört med omvärldens, barindustriinvesteringarnaMen
utvecklats

till-de harfall har de ganska bra. inte varitvarit MenmångaI-
hadeindustriella varitför skapa den expansionräckligt bra att som
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nödvändig för ambitioner fråga offentligbådevåra imötaatt om
och konsumtion.privat

Exportefterfrågan oerhört viktig, det också viktigt burär ärmen
reallöner utvecklas för det driver ocksåi Sverige på investeringarna,

det från efterfrågesidan finns tryck.att ett

får naturligtvis kostnadstryck från lönesidanDu innebärett som-
krav rationalisering. kan lönekostna-Det Omsäga.mera man
derna ökar kraftigt skapar det och för trycki sig inteså ett att
får använda människor produktionen. Och detså många i var en
diskussion pågick hade arbetskraftsbrist huvud-närsom man som
sakligt problem, och det medverkar till rationaliseringar också,
det det förvisso.gör

ökad efterfrågan innebär också säljer ochja, attmen en man mer
det därmed blir bygga produktionsapparaten förpåatt att utpressen
efterfrågan bög, det finns den sidan också.såäratt

liten del världen. du har ef-Sverige-Ia. Men Omär storen av en
terfrågeökning deti den omedelbartSverige inte kanså såär att

produktionsökning elleri hur tidSverige, Detmötas tar attav en
öka produktionen. första händer fårduDet importär attsom mera
och lite sådant. får underskott, kort Och du fårDu sagt.en massa

inflation, där den ökade efterfrågan driver prisernaen massa upp
produktionen. produktionsökning du haFör måstesåatt en
kontinuerliga framgångsmöjligheter eller det lön-så säga äratt att

och bra bygga produktionen. liksomDet integörsamt att ut man
där från dag till med hjälp efterfrågeök-så någonen en annan av

ning.

varför det då det internationella trycket kommerMen såa°r näratt -
blirdet kris utomlands eller det blir boom utomlands 5aatt atten en -

slår det produktionen ocb kapacitetsutnyttjandet bärigenom pågenast
hemma, varför finns då detta samband, efterfrågan barinteom nu

betydelsenågon

finns de ska köpa krisen, skaDet tror att attsom oss ur-
konsumera löser alla problem, den diskussionen hadesåmer
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ofi-skulle hasocialdemokraternaföreslogDå1993. att enman
glada och dåskulle folk blioch dåmomssänkning, sånansierad

problemoch skulle allamycketköpa våraskulle de såså varamera
fårpolitik,socialdemokratiskotraditionellväldigtdetlösta, var

ochflera andra länder, miss-försöktsdet har iochsäga,man
Och detskulle viljafarligt jaghadelyckats. varitDet säga.extremt

tilltalesmansedan bytte dehuvudsakligen,då Allan Larssonvar
ladeOch sedanunder mitten 1993.PerssonGöran man omav

frånheder,tillfår väldet Perssonspolitiken, Göranså säga attman
detvälhär linjen.längre den insågdrev han Haninteså1994 att

finns naturligt-detalltiddetganska galet, något. Menså varvar
och detlösningar,efter enklamedborgarnalängtan hosvis ären

handlarochochbara du jagsnäll lösning, gårväldigt utatt omen
mycketochlösningdet positivproblemen,löserså är enmer
ochdra sjukpenningen så-det därroligare måsteän att nerman

försvåraroch detlurendrejeri,det sådant. Men sägaär att en or-
alla,tuffade beslutdiskussiondemokratiskdentlig ävensomav

förstdärefter.genomförtharsocialdemokraterna, Men när man
handlarochbehövs ni"det enda gårtill folk ärsäger utattatt som

sjukförsäkring-ocha-kassanoch sänkersedan kommerochmera,
betydandedå skaparlösa problemendärför ska enmanatt manen

riktigtMed intehos medborgarna. Detförvirring ärrätta. snyggt
så.göraatt

efter dennafortsätta samtaletWibblehannTyvärr inte Anne
kommentar.

kritiserarföljande:tillhann kommasak inteEn om manvar
innebäroch nedskärningarreallönesänkningar sååtstramningar,

habordepolitikernahävdarautomatikmeddet inte attatt man
exempelvispolitik.kraftigtfört expansiv Attellerstimulerat en

spekula-denunderefterfrågeökning mittför ytterligareplädera
80-talet inteandra halvanunderöverhettningentionsdrivna Voreav

tidi-lämplig iräntehöjning varithadeklokt.särskilt Snarare etten
SO-talet.skede undergare

fel lägen kritiserats,nämnda åtstramningar ijustDet är ex-som
denlägen där interna-har gjorts ideempelvis åtstramningar som

den strategiockså kritiseratharefterfrågan har sviktat.tionella Jag
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ekonomerna efterhand oftai glömmer nämna,som att men som
hålla tillbaka medborgarnas konsumtionöverensman attvar om:

och föra till exportindustrin. Den strategin inteöver resurser var
helt igenom välgrundad, och den också enligt mig bidragandeär en
orsak eftersläpningtill och kris.

Det intressant Wibble, och andraAnne mångaär att notera att
ekonomer, skulle ha fört restriktiv ekono-attmenar man en mer
misk politik 80-talet, "eftervården" efter devalveringarnaatt
misslyckades grund finanspolitiken blev "för expansiv.attav

Efter med fallande reallöner ochår stillastående konsumtion10
ville alltså svenska ekonomer finansministraroch trycka ned real-
löner och konsumtion och tycker efterhandhär isåännu mer, att
det tråkigt lyckadesinte med det.är att man

Vad komplicerade situationen naturligtvis också kre-som var
ditavregleringen plötsligt möjlighet snabbt låna1985, som attgav
tillbaka den förlorade köpkraften. då bör ekonomMen man som se
detta och inte tala den ekonomiska politiken all-mönster, attom

för ekonomerexpansiv. De detta, de bör imänt såvar som anser
fall samtidigt dra slutsatsen växelkursen borde ha släppts fri föratt

kunna bromsa kreditexpansionen med höjning de kortaatt en av
stället de finanspolitiken förI släpphänt.räntorna. attmenar var

detJag undermålig analys.ärattmenar en
kan ställa frågan varförMan sig minskning deni internatio-en

nella efterfrågan omedelbart slår produktion och investeringarmot
det gäller exportindustri. devår gäller alla de företagnär När som

lever den inhemska marknadens efterfrågan finns, enligtså
ekonomer,många inget sådant samband. nedgång produktio-En i

ska alltid med utbudsekonomiska åtgärder och struktur-mötasnen
reformer. Varför likadantinte det gäller dennärresonerar man
internationella efterfrågan. får kris SydostasienOm vi i då bordeen

fall barai diskuteraså vilka strukturella skevheter i vår ex-
portindustri har lett till inte och inteattsom exporterar mer,
diskutera hur krisen ijapan eller Brasilien eller landnågot annat
slår vårmot export.

kan alltså ifrågasättaMan hur konsistent del ekonomersen
analys detta hänseende.iär
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jämförbara länderSverige ochiTillväxten

eftertillväxtmed Fråganhände egentligen Sveriges 1970Vad som
tolkningförsökakortfattat minskainledningsvis jagställdes avge

denna tolkning jagMedmed diagram.illustreraoch några anser
förklaradelvisförklara,fullständigtsjälvfallet intemig utan snarare

Lindbeck-exempelvisanalyser gjortskomplettera avsamt som
tillVägenårskommissionen, SNS-rapporter t.ex. 1999 rapport

bidraochLångtidsutredningar rapport,välstånd, årst.ex. 1995
helt enkelt bortsettellerfakta dessa har missatmed väsentliga som

ifrån.
ef-hänvisat Sverigeshar blandundersökningarNämnda annat

snedvri-skattekilarnashöga skatterproblemtilltersläpning som
skyddadandelförbristande konkurrenseffekter,dande stor

fel-fungerande lönebildninglöneökningar dåligthögasektor,
penningpolitikfinans- ochpolitikenekonomiskadenigrepp

transfere-ochoffentlig sektor konsumtionandelför högsamt
förklaringar hardessa sinaringar. Jag poänger, attmenattanser

bristfälliga.de allt ärtrots
häranbefalles, läggerjagdessaLäsning ton-rapporter menav

eftersläpningenskrift:dennatidigarevikten vid det inämntssom
främst konsumtionen.ekonomin, Denför inhemska delenden av
efterfrågans roll, jaghär betonarkorta jaggenomgång ävengör om

lika viktigutbudsproblematiken precisfullt medveten ärär attom
efterfrågan.som

ledande eko-eftersom majoritetDock det vårasåär att en av
roll,utbudetshar betonat70-talet starktslutetsedan sånomer av

grund-efterfrågans roll-nedoch att ettansettrentavtonat
därmedhar deefterfråganinhemskför bög såharproblem varit -

efter-tillhuvudorsakenkonsumtioneftersläpningen imissat äratt
produktion.släpningen i

olika regeringarbara det,Inte att stramaatt uppmanagenom
habordedå den åt,efterfrågan lägen inteinhemska iden stramats

orsakathardessa ekonomerväl hävdamycketkan rentavattman
eftersläpning.del Sverigesstor aven

haft tillväxthar lägrevarföranalysera SverigekunnaFör enatt
vad tillväxtsjälvfallet känna tillländer börjämförbara är.än man
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Tillväxt detsamma Ökningen landets samlade produktion,är som av
kallad bruttonationalprodukten, BNP.även

kanBNP förädlingsvärden,alla detmätas som summan av men
kan också försörjningsbalansen, fråni användarsidan.mätas, som

frånGenom användarsidan får vadmåttmätaatt ettman pro-
duktionen har till, eller vad har orsakat produktio-använts attsom

kom till stånd.nen
använda siffror,Låt enligt ochårs SCB1997 OECD:s Na-oss

tional Accounts, sammanställning industriländersär 29som en av
nationalräkenskaper, vilken hari definitioner,använtman samma

förFN:s nationalräkenskaper, använderSNA. Attsystem man
definitioner självklart ska kunna jämföra de oli-ärsamma om man

ka ländernas nivåer och utveckling.
Alltså, frånSveriges användarsidanBNP Andel1997. BNPav

inom parentes.

alltsåBNP all konsumtion, alla investeringar och alltär summan av
allt harminus importerats under Varföråret.exporterassom som

drar bort importen självklart för vår BNP måttär ärman att ett
alla och tjänster har producerats inom underSverigevaror som ett
år.

alltså konsumera,Det investera ochär attgenom exportera som
produktion finnsvår Det ingen BNPväxer. väg attannan att
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exempelvis skattesystem,gällerdetförbättringarAlla närväxa. ar-
utbildningproduktivitet ellerarbetstider,lagstiftning,betsrättslig
ochkonsumerar, investerarkommer expor-attatt synas genom

skaproducera detarbeta ochSjälvfallet måste somterar mer.
tillfinnsdet ingenochkonsumeras, investeras vägexporteras, men

ökan-antingentillväxt inte viaoch ökad gårproduktionÖkad som
Helstökandeellerökande investeringarde konsumtion, export.

kraftig tillväxt.fårparallellt.delar Dåska alla dessa växa en
finns detefterfrågesidan. SedanfrånBNPDetta om ser

fårför företagKostnadernaockså.utbudssida ett ex-sagt ensom
företag and-liknande iförhållande tillför höga iempelvis inte vara

någorlunda likakonkurrerakanföretaget inteländer, så attra
främstökad konsumtion i Sverigefinns riskendåvillkor, att en

produktiontill ökad Sverige. Våritill ökad inteleder import, pro-
och underdimensio-föråldradhellerfårduktionsapparat inte vara

ökad konsumtion.kannerad inteså mötaatt en
detochkonsumtionenexempelvisbara ÖkaAtt ensamtatttro

exempelfåfängt. tillOmblomstraska ekonomi är tyvärratten
kalladoch igång såu-land finge låna sättastora ensummorett

kon-hade dennademförvisso hade såköpfest vilket unnatman --
deteftersom intebli kortvarig,riskeratsumtionsboom tyvärr att

infrastrukturkunskap ochproduktionskapacitet,finns tillräcklig
ochökad produktiontillkonsumtiondenna ökadekanalisera enatt

landet.Ökade investeringar inom
harsådan Visituation.befinner lyckligtvis inte isigSverige en

välut-harproduktionsapparater,världens modernaste enen av
utbyggdoch harproduktivitetbefolkning med högbildad en

därför alltidledervärldsledande. Sverigeinfrastruktur, I enrentav
finnslandet.produktiontill ökad inom Detökad konsumtion en
periodkvartssekletförflutnadetunderekonomerde sammasom -

förharupprepadeefterhar släpat gångerSverige attvarnatsom -
ökadform im-ibara kommer rinnaökad konsumtion att ut aven

importláckageteftersom såär stort.port,
Världshan-helaimportläckagedet första: UtanFör avstannar

dentäckaskonsumtionsökning kunnaall inhemskSkulledeln. av
företagen be-tjänsteproducerande sådeindustrin och egnaegna
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hövs inget internationellt handelsutbyte. olika länderDe isom
importläckage alltså frihandel ochöver överoroas oroas export.

det andra: har framställtFör Man Sverige det extremtsom vore
importbenäget. fallet,inte dettaSå modernamångaär är en av
myter.

Ekonomen Berglund, förPer-Gunnar närvarande arbetarsom
med doktorsavhandlingsin eftersomi han finnerUSA den natio-
nalekonomiska debatten vid svenska underhaltig,universitet har i

boksin arvskajü arbetslöshetenKonsten DemokratiAkade-att
Ordfront,min/ bifogat beräkning de olika efterfråge-1996 en av

komponenternas effekt importvolymen.

siffror heltDessa inte exakta, felmarginalviss läggasär måsteen
till, enligt Berglund. Siffrorna väl med deöverensstämmer annars
beräkningar Sven gjordeGrassman 80-talet.som

bör också tillägga dessa siffrorMan ändrar frånsig tillår år,att
och förskjutningviss sker hela tiden. detta alltsåMenen ger en
ungefärlig bild vad händer vid efterfrågeökning härav som en
hemma. mindre del "läcker formEn i import vilketut av ger ex-
portföretag andra länderi chans producera, denatten men

delen alltså direkt svenska producenter ochstörsta gynnar av varor
tjänster.

kan också vilketMan väckteGrassman viss sensationnotera,
med redan sluteti 70-talet, betydligt import-ärexportenattav mer
krävande den inhemska efterfrågan. exemplifiera kanFörän att man
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biltillverkning, där komponenternamånga importerasnämna av
och de svenska bilari sedansätts exporteras.som

föringet begråter världs-Detta såvitt integråtaär över,att man
handeln, förhållandet mellan och den inhemska ef-exportenmen
terfrågan kan eftersom medborgarnaintressant i tvåatt noteravara
decennier fåtthar höra deras konsumtion ökar då lederatt om mer
det bara detill köper utländska och bilar,att stereoapparatermer

försämrasoch då bytesbalansen.
exempel importberoendeEtt importenärexportens att

kraftigt90-talet har den inhemska efterfråganstigit gjortutan att
det Förklaringen ligger i mycket1990-1997. vuxitatt exporten
kraftigt, vilket alltså medfört betydande kallat importläckage.såett

har konstaterat detta då kan vidare och konsta-När nu
den svenska konsumtionen har ökat mindre i någotäntera att an-

land västvärlden dei decennierna. ZeelandBara Nyanat senaste
kan konkurrera den punkten.så sägaatt

tidigare kapitelSom jag i den ekonomiska politi-sånämnt var
ken från till inriktad hålla tillbaka den inhemska1976 1985 att
ekonomin och stimulera den konkurrensutsatta sektorn.

diagram konsumtionen,tittaGenom investeringar-överatt
och får framimporten vilken del har bidra-såexportenna, som

git respektive till eftersläpningenminst andra län-mest gentemot
der. börja med volymindex denvisa procentuellaLåt överattoss
ökningen alltså icke förcapita, justerad de olika ländernas ut-per
gångläge.

länder här jämförjag med länder redan rika:De 1970är som var
Öster-Kanada, Danmark, Finland,USA, Island, Tyskland,Norge,

rike, Schweiz, Luxemburg, Belgien, Holland, Frankrike, Storbri-
Italien, Australien, Zeelandtannien, och det gällerNya Japan. När

utgångsläget befann de lägresig i genomsnittså något1970 en
dock det gällernivå Sverige, konsumtion deprivat såän när var

enligt exakt detOECD nivå mernästan samma som om
nedan. kan bra nedanståendeDet tittarnäratt vetavara man
diagram den konsumtionens procentuellaprivata Ökning iöver
fasta volympriser och de ovanstående länderna.i Sverige 18
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konsumtionProcentuell ökning capitaprivat 1970-Figur 3.9. perav
Volymindex. Indexoch OECDi Sverige I970018.97

l|Öknlng 1970:0.konsumtion capita. Indexprivatav per

20,0
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-10.0
92939495969778798081828384856687888990917071727374757677

OECD. TorstenSverenius1999.Källa: Beräkningochdiagram:

redan mellan ochdå hur tappade markkanVi 1970 1971, mense
jämförbara län-mellan och dessaden verkliga skillnaden 18att oss

ochefter devalveringarnainträdde först reallönerder våra1976, när
eftersläp-våldsambörjade släpa efter.momshöjningarna Det är en

frånRäknat Sverigesden konsumtionen.privataning 1976 ärav
från harhela västvärlden. RäknatÖkning den lägsta Nyai 1970

diagram illustrerar precisZeeland lägre ökning. intenågot Dettaen
jämfört med andrahar "levt tillgångar"svenskarna sinaöveratt
kraftigt släpade efterländer. berättar detSnarare motsatsen; att

det gäller den konsumtionen BNPprivata 50när procent av- -
eftertill släpadeoch detta den viktigaste orsaken närär attatt

det gäller tillväxten.
mellanöppnades jättelikt SverigeMellan och1976 1983 ett gap

kraftigadoldes under denoch omvärlden, sedan delvisett gap som
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kreditexpansionen efter effekterna dennaNär expansion1985. av
försvunnit den privata konsumtionen tillbaka den nivå1993var
den haft 1986.

också hur offentligtitta konsumtion harLåt capitaoss per
utvecklats. den börkurvan komma ihågNär Sve-attman ser man

utgångsläge högre flestariges klart de andra länders.1970 änvar

Procentuell ökning offentlig konsumtionFigur 3.10. capitaperav
och Volymindex.Sverige Indexi OECD1970-97 18. 19700

Ökning Ioffentligkonsumtion capita. Index19700.av per

Esve oeco 1a
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OECD.Kalla: Beräkningochdiagram:TorstenSverenius1999.

kan eftersläpningen likaSom inte markant det gällerär närse
offentlig konsumtion det gäller först efterprivat. Detnär ärsom

verkligen börjar halka efter ökningstakt det gälleri1985 närsom
till skola, vård, med hävda Sveri-Men attpengar attomsorg mera.

offentliga konsumtion skulle ha ökat andra länderiänges mer
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ikapp omvärldens ök-hinner alltså aldrigalltså inte. Vistämmer
under perioden.ning någon gång

uppdelning vadegentligen iSedan bör ärgöra som enenman
effekt total lönesummavadeffekt sysselsättning, är avsom enav

alltoch material,effekt förbrukningoch vad är av varoren avsom
ha"offentlig konsumtion. gjortunderdetta Utan attsorterar en

konstateraför perioden kan ändåuppdelning hela jagsådan så att
hål-offentliga sysselsättningenperioden har denunder del såen av

offentligadenmedan däremot reallönerna ilits i Sverige,uppe
jämförbaraefter länders.den har halkatsektorn liksom i privata

ökatoffentliga konsumtionendock denharSammantaget sagtsom
omvärlden sedanmindre i 1970.än

Procentuell bruttoinvesteringarökning capitaFigur 3.1 perav
IndexVolymindex.och OECDSverige 1970Oi 18.1970-97

lÖkning 1970:0.bruftoinvesferingor capita. Indexperav

lmsve EOECDIB
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SvereniusOECD. diagram:Torsten 1999.Källa: Beräkningoch
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gäller det bruttoinvesteringar,Så det vill statliga och privatasäga
ochåterinvesteringar nyinvesteringar. Diagrammet detvisar att var

endast mellan till investeringar ökade kraftigt,1984 våra1990 som
därefter föll de brant, för bara högre1997att ett procentvara par

de det gällerNär investeringar har1970. halkatsåän Sverigevar
efter kraftigt, eftersom investeringar mindre delutgörmen en av

påverkarBNP, investeringarna den aspekten mindreBNP änur
konsumtionen. Däremot investeringar synnerligen viktiga såär

de ökar produktionskapacitet,vår vilket efterfrå-sätt göratt att en
geökning möjlig får överhettning.är utan att

Procentuell ökningFigur 3.12. capita i Sverige1970-97export perav
och Volymindex. IndexOECD 18. 19700

Ökning 1export capita. Index 19700.av per

lEI Esve OECDre
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Källa:OECD.Beräkningochdiagram:TorstenSverenius1999.

exportvolym harVår mellan och ökat ungefär lika1970 1997
mycket OECD volym,genomsnitt i med18:5 måttsom men en
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efter kost-kanof trade-försämring.löpande Man attnoteraterms
omvärl-mindreökade70-talet vårnadskrisen i mitten änexportav

devalveringar-efter dedel dettaochdens, återtog storaatt aven
konkurrenskraft80-talet,slutet våroch Mot1982. när1981 avna

Efteromvärlden.kraftigttappadebort,inflaterades åter mot
dettillbaka helahämtatharkronkursenfrisläppandet 1992av

frånindexfick. sittomvärlden 1976försprång Startar mansom
omvärlden.Ökat iför har Sverigesistället så1970 änexport mer

SverigeProcentuell ökning icapita 1970-97importFigur 3.13. perav
Volymindex. Indexoch 19700OECD 18.

IÖkning 19700.Indexcapita.import perav
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Sverenius1999.TorstenOECD.Beräkningochdiagram:Källa:

frånefter märkbartsläpade 1976visar importenDiagrammet att
inhemskahela denochfrämst eftersom konsumtionenframåt,och

den branta stigningen uppåtefter. ocksåsläpadeefterfrågan Notera
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efter inte har motsvarighet ökning1993, någon i konsum-som av
tionen, följer kraftiga Observerauppgång.utan exportenssom
dock importen har förtecken övriga BNP-omvänt änatt
komponenter. Om import släpar eftervår detså i motsva-gynnar
rande och tillväxt eftersommån vår BNP importen räknas från
konsumtion, investeringar och export.

Procentuell ökningFigur 3.14. BNP capita Sverigei1970-97perav
och Volymindex.OECD Index18. 19700

Ökning 19700BNP capita1970-97.Indexav per

lElsvs EOECDIBI

/ //

0.0 vllllrlrllrrlIIIITIIIIIIII7071727374757677787980Bl5283845586873889909 9293911959697

Källa:OECD.Beräkningochdiagram:TorstenSverenius1999.

slår ihop denOm årliga utvecklingen för konsumtion,man export
och investeringar, subtraherar då får framimporten,samt man
Bruttonationalproduktens ökning.BNP

detNotera mellanuppstår ochSverige OECD-att ett gap
länderna från och det sedan vidgas fram till1976, 1983.att gapet
År starkt förinvesteringsårett tillbaka1984 Sverige del,tar en
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då BNPfram till Sverigesmarkkontinuerligt 1990,varpå tappar
dito ökarOECD-ländernas något.kraftigt samtidigtfaller som

omvärlden, fram till saneringsåretmedparallelltökarFrån 1993
omvärldenfaller relativt igen.då1995,

efterfråganinhemskaindex denliknandeocksåkanVi övergöra
till det läggaoch sedanplus totala investeringartotal konsumtion

index över nettoexporten.ett
Ökningen ökningenefterfrågan plusinhemskaden netto-avav

tillväxten.exporten ger

inhemsk efteifrågan capitaProcentuell ökningFigur 3.15. perav
IndexVolymindex.och OECD 19700i Sverige 18.1970-97

JÖkning efterfrågan 1970:0.coplto. Indexinhemsk percv

Elsve Elosco
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Sverenius1999.TorstenOECD.Beräkningochdiagram:Kalla:
villefterfrågan, detinhemskahela denökningen sägaHär syns av

mellandå Sverigeoch Viinvesteringar. 1976konsumtion attser
konstantochefter omvärlden,halkadeoch 1983 gapetatt var un-

börjanlågkonjunkturenfram till i80-talet,delender större avav
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ef-efterfrågan föll medandå omvärldens Sveriges90-talet något
föllterfrågan drastiskt.

harinhemska efterfråganekonomer denvåraNär säger att
denna kurva deför mycket, då det alltsåökat San-är pratar om.

denhar haft den lägsta ökningenemellertid Sverigeningen är att av
sedan till och medefterfrågan hela västvärldeninhemska i 1970,

högrehar fåttZeeland och Schweiz. aningenlägre AttNyaän en
har ökattillväxt dessa länder beror vårän att nettoexport mer.

Procentuell ökning capita i1970-97Figur 3.16. nettoexport perav
Volymindex. IndexochSverige OECD 1970:018.

IÖkning 1970:0.capita. Indexnettoexportperov
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ochimportförändringen kvotenmellanprocentuella exportNettoexportenhärberäknad den avsom
årsi priser.1990

TorstenSverenius1999.OECD.Beräkningochdiagram:Källa:

förändringenden procentuellahär beräknadNettoexporten är som
då konstateraoch kankvoten mellan import. Man attexport enav

har skettminus importbrant stigning exportnettoexportenav
vid "de förloradefyra tillfällen sedanvid åren" 1971-731970; samt
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efter devalveringarna den kraftiga depre-1976-77, 1981-82 samt
kronan kom efter frisläppandetciering växelkursen iav som av no-

vember för dessa kraftiga ökningarGemensamt1992. nettoex-av
också har halkat efter omvärlden, eftersomvår BNPärporten att

konsumtion och fallitinvesteringar samtidigt har relativt omvärl-
den. Observera dock här fastai priserär mättatt nettoexporten
och löpande, för jämförasinte i kunna med övriga BNP, äratt som
beräknad fastai priser.

Egentligen det korrekt löpandeiär mätaatt nettoexportenmer
eftersom får förändringenpriser, då med ofvåra terms tra-man av

de exportpris/importpris. alltså volymförändring-Här ovan syns
försämringden prisförhållandetinte har erfaritSverigeen, av som

efter devalveringarna.
ökningen konsumtion ochFör investeringaratt summera: av

plus ökningen storlekenminus import BNP-exportenav ger
ökningen andrai länder såväl i Sverige.som

tränade sedanVi tänka storlekenmånga årär tvärtom;att att
och konsumtionen,BNP given, ochinvesteringarnaär att exporten

har efter den. hävdarsig given,Jag BNP interätta äratt att utan
bara hur konsumtion, ochinvesteringar mi-är summan av export,

respektive dels importläckage, har utvecklats.nus
Självfallet finns det antal olika saker försätter gränsett som en

hur mycket kan öka konsumtion och underinvesteringar ettman
tillgång utbildad arbetskraft, finansielltår, kapitalråvaror,som

och vidare. Ytterligare fenomen kanså hursätta gräns ärsom en
inflation, statsfinanser och bytesbalans utvecklas med olika slags
politik, hur skattesystem och välfärdssystem påverkar incitaments-
struktur och efterfrågan. ha åtanke.Detta givetvis imåste man

konsumtion hade exempelvis lett till högreEn importstörre en
under de förKostnaden denna högre hadegångna åren. import
dock mycket jämförtvarit ringa med den våldsamma ökning av
medborgares och företags inkomster högre efterfrågan hadeen
genererat.

bara konsumtion,När så BNP ärattman resonerar summan av
och investeringar då blir lätt konfunderade,smulamångaexport en

eftersom hari vid tänka detmånga sig omvändaår vant attman
ökningen helheten ökningen delarna.BNPsättet, att av ger av
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prognosmakaresärskilt anmärkningsvärt alla våraDetta är som
delar utveck-bedömningar hurtittar just BNP:si sina ut attser

brutto-och därefter vilken ökninglas framöver, räknar samman av
nationalprodukten detta ger.

börja kursiveringen analysskulle kunna observeraAtt enman
undersöka bara hur helheten hartillväxten med inte BNPattav

delarna haromvärlden också undersöka hurutvecklats relativt utan
alternativt negligerat.utvecklats, det tycks ha missatmånga

vaddå får första vägledningemellertid detGör man en omman
kon-omvärldenhar hänt. HarHar gått sämre änexportensom

hållit takten med andra länder investeringarnasumtionen Har
konkurrentländerökat eller mindre i våraänmer

fråga varför deDärefter självfallet vidare och sigmåste man
har utvecklats de knappastolika delarna gjort. våraI någon avsom

till detutredningar ekonomi harvår gått vägastora manom
varförantal hypoteserstället levererar SverigeIsättet. ett omman

förvissoefter dessa hypoteser ochhar halkat och är annanenav-
försöker leda dessa hypoteser bevisvälgrundad och sedan iman-

former och fakta.med olika av resonemang
jämföra hurdock exempelvisbemödar sig inte vårMan attom

jämförthar utvecklatskonsumtiontotala BNP80 procent av --
ekonomer harmed andra länder. varit såMånga våra upptagnaav

enkeltleda hypoteser bevis de helt missatisina attattatt egnaav
västvärlden.BNP-kakan har ökatdenna den delen minst iistörsta

finna.söker kan heller inteinteDet manman
utredning empiriskhar hittills inte någonJag stött som

välfärden, ellertill exempel lönebildningenlyckats beläggaväg att
kallade väl-orsakat denden offentliga sektorn har iSveriges såras

luf-Därför nämnda hypoteser hängandefärdsligan. blir del ien av
välfärd ochoch därför tenderar också argumentationen motten,

ef-lättviktig.social trygghet bli smula inte visaKan attatt manen
då blir dethärrör från nämnda sakertersläpningen någon merav

fakta fallet.åsikter hävda såän äratt att
publicera listorsammanhang populärtiDet många överär att

och relativautgångsläge det gäller nivå ivårSveriges BNP 1970när
köpkraftsjustering förnormaltdag. använder sigDå attenman av

den reella.fram procentuella ökningen ocksåbara deninte utan
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då hänsyn till utgångsläget mellan de olika länderna.Man Etttar
land med mycket lägre produktion Sverige,än t.ex.per person
Turkiet, kan under öka räknatsinnågra år BNP vi, iänmer pro-

och ändå eftersominte har mycketsig sånärmacent, ettoss,
högre utgångsläge. har till exempel sociologiprofessornDetta
Walter påpekat polemik de hävdarKorpi i Sverigemot attsom
började halka efter redan 70-talet. och föriResonemanget äger

giltighet, det gäller främst jämförsig stor sagtmen som om oss
med fattigarebetydligt länder, länder låg ungefärinte i nivåsom
med Sverige 1970.

Vad och andraKorpi banor tycks haisom resonerar samma
analys hänsynmissat i sin tillmåste prisnivån iär att taman re-

spektive land. räcker alltså växelkursen räkna deinte viaDet att om
olika ländernas består ungefärtillBNP capita. BNP 80 procentper

konsumtion. nominellt värde hur mycket producerarEttav
och konsumerar bara får huri Sverige intressantär vetaom
mycket produkter förkan konsumera denna Vi måstesumma.

jämförelse vad gäller skillnader demellan olikai prisnivågöra en
länderna för får förhur mycket den konsume-att veta summa

Allt blir siffranominell, reell, deninteannat sagt typrar. som en av
uppslagsverk olika ländersi SådanaBNP capita.överman ser per

siffror därföringet respektive land, ochprisnivån isäger sägerom
mycket levnadsstandarden heller.inte om

komma förbi detta problem köp-För OECD varje årgöratt en
kraftsjustering medlemsländernas konsumtion och inves-BNP,av
teringar. då korg jämförbarapriset ochMan mäter en varor

de olika länderna, jämförtjänster i och sedan hur mycket det kon-
och för jämförelseinvesteras respektive land. bliri Dennasumeras

aldrig hundraprocentig, eftersom konsumtionen jämförbarinte är
rakt mellan länderna, någorlunda rimlig bildöver men ger en av

för konsumtionnivåerna och produktion land.i respektive Någon
tillförlitlig jämförelsemetod har alla händelseri inte presente-mer
ännu.rats

sådana köpkraftsjusterade siffror användsDet är närsom man
talar har halkat ned från fjärdeSverige till plats i18:eattom
OECD.
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publicerar alltså listor denna kräftgång för Sverige.Man över
publicerar aldrig listor hur kon-Däremot någranästan överman

och harsumtionen investeringarna OECD,rasat gentemot trots
det huvudsak detta har lett till föri BNP.äratt rasetras som
Ännu bättre lista diagram den år-än göra är göra överatt etten
förändringenliga mellan och andra länder.Sverige Om görman

sådana, och då fattigautesluter länder med väldigt lågt utgångsläge
Portugal, Grekland, Turkiet, Mexiko fårSpanien, måttettman- -

hur har utvecklats relativt den rika världens länder.Sverige

konsumtionFigur Sveriges privata capita i3.17. per procent av
Köp/erañsjusterad beräkningOECD genomsnitt18:5 1970-97.

Sveriges Iprivatakonsumtion capitai procent OECD18per av

110,0

100.0

80.0 m

70.0 I I I I I I I I I r I 17 I I I I I I I I l l I I I I707172737475767778798081828384858687888990919293941959697

Källa:OECD.Sammanställning Svereniusochdiagram:Torsten 1999.

jämför med länder och beräknarSverigeOm se ovan18man
ländernas respektive fårkonsumtion och dånivå BNP man en
bild utvecklingen.av

börjar med den konsumtionen, drygt halvaVi privata utgörsom
flertalet länder. konsumtioneni alltsåBNP privataDen är en cen-
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förklaringsfaktor förtral det gäller orsaken till Sverigenär raset
omvärlden, den enskilda faktorn enligt derelativt klart viktigaste

beräkningar undertecknad har gjort.som
köpkraftsjusterade siffror ungefärhade enligtSverige OECD:s

konsumtionnivå privata genomsnittvår ettsamma som av
nämnda länder konsumtion be-privataVår18 1970. närmarevar

Därefterbara högre deras. har konsum-vår0,9stämt änprocent
kontinuerligt mindre. Följden har blivit kvarts-ökattion att ett

sekel har konsumtion bara deras77,7är procentsenare en som av
eftersläpningen föreMärk väl huvuddelen skedde 1990.att av

bara konsum-diagram hela BNP, inte privatOm gör överett
följande bild:tion, visar sig

Figur Sveriges BNP capita i OECD 18:53.18. procentper av ge-
Köpkraftsjusterad beräkningnomsnitt 1970-97.

Sveriges IOECD18BNP capitai procentper av

110.0

.//v100.0

I i I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I70717273747576777879808162838485868758899091929394959697

Källa:OECD.Sammanställning TorstenSvereniusochdiagram: 1999.

fallet dramatiskt efter orsak till det brantaHär En1990.är mer
fallet de spekulationsekonomin och byggboomenattvar av upp-
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Ävenblåsta investeringarna rasade efter för gäller dockBNP1990.
den delen eftersläpningen inträffade före Dessastörsta 1990.att av

fakta kan därmed vederlägga hypotesen från sociologiprofessorn
Walter och de olika debattörerKorpi byggt sin argumenta-som

denna hypotestion halkade efterSverige inte under perio-att
den först därefter.1970-1990, utan

förloradeSverige dessa länder procentenheter18 22,5gentemot
från till1970 1997.

Huvuddelen eftersläpningdenna procentenheter -in-11,8av -
träffade fram till procentenheter tappades deResten1990. 10,7- -
resterande fram tillåren 1997.

Vill bådevisa utgångsläge och volymökning kansåman man
från de köpkraftsjusterade siffrorna förutgå och lägga1970 re-

spektive lands procentuella ökning. den realistiskaDet mestger
Österrike,bilden. sådan jämförelse kan med tillEn exempelgöra

land har likheter medvissa Sverige.ett som
Österrikeshar här räknat såvälJag Sveriges utgångslägeom som

svenska kronor,i Sedan harpriser. låtit de båda1970 års jag1997
ländernas produktion öka enligtBNP capitaper person per re-
spektive lands nationalräkenskaper. enda kan ifrågasättaDet iman

sådan här beräkning mellan ländernanivån denär är rättaen om
Själva den procentuella ökningen fastai volym1970. priser går

ifrågasätta.inte därför köpkraftspari-Låt OECD:satt anta attoss
med den verkliga skillnaden ävenöverensstämmerteter om en

sådan aldrigmätning kan bli helt exakt. får följande diagramDå
de båda ländernas tillväxt, räknat svenska kronor.iöver
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Österrikes volymö/erzingoch iBNP capitaSverigesFigur 3.19. perav
relativasvenska utifrånkronor nivåerårsårs priser 19701997 erz-

/eöp/eraftspariteterligt OECD-s

IÖkning Österrike utgångslägefrån 1970.respektiveBNP capitaiSverigeochav per

lE E ÖsterrikekronorSVERIGEkronor

210XIJD
200OCDD
190CXIJD
180OCOD
170JCOD
160G110

000.0150
140000.0
130000,0

000,0120
1100000
10001110 939495969779808182838485868788899091927576777B7071727374

Svereniusochdiagram:Torsten 1999.Källa:OECD.Beräkning

Österrikes denproduktion snabbareökadekanSom änse
80-talet,skillnaden underoch medansvenska mellan 1980,1970

Efter rasade Sverigesfram relativt konstant.till 19901989, var
Österrike gällerförbi detdå gick Sverigeproduktion och BNPnär

capita.per
frånberäkning avvikersådan härTilläggas bör någotatt enen
dennadelhela perioden.köpkraftsjusterad beräkning Enöver av

löpandeköpkraftsjusteringenmed iavvikelse har görsgöra attatt
of trade-förändringen, tillvilket alltså inkluderarpriser, terms

del förändringen speglarfastprisberäkning.skillnad från En aven
köpkraftsjusteradekorgskillnad mellanockså OECD:s va-aven

prisdeflatorer för olikalandsoch respektive BNP:stjänsterror/
komponenter.
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köpkraftsjusterad beräkning,exakt blir alltsåHelt inte menen
någorlunda väl med verkligheten.denantagligen överensstämmer

från index,eller iutgå årAtt 0 100 1970, gör attettsom man
sådant beräk-de olika ländernas relativa utgångsläge.ignorerar Ett

faktiska eftersläpning.överdriver Sverigesningssätt
och konsumtionräkna respektive lands viaBNPAtt 1970om

hänsyn till de olika länder-växelkurserna prisnivåerna iutan att ta
underskattarockså skev bild. sådant beräkningssättEttenna, ger

faktiska eftersläpning.Sveriges
vad har hänt alltså dia-bästa bilden antingenDen gerav som
köpkraftsjusterade läggs ihopdär det utgångslägetgrammet ovan,

köpkraftsjuste-volymökningen, eller också användningmed en av
siffror för för utvecklingen.rade såväl utgångsläget som

Österri-sistnämnda metoden diagram nedan, därDen ettger som
redovisas.kes capita Sveriges capitaBNP i BNPprocentper av per

Österrikes Sverigesigiør BNP capita i 0-97.F 1973.20. procentper av
Köp/eraftsjasterad beräkning

llÖsterrikes 1970-97,köpkraftsjusterod.BNP capita i procent Sverigescvper

120

W
110

I I I I I I I I I I I I T I I I I I I I I I I l I I I8788 90919293949596977071727374757677787980818283848586 89

Sammanställning SvereniusKälla:OECD. ochdiagram:Torsten 1999.
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emellertid huvudorsaken till eftersläpningenOm efter-i BNP är
släpningen konsumtioni omvärlden, vilka då orsaker-ärgentemot

till konsumtion ökat litevår i Sverigesåattna
Huvudorsaken enligt de fakta hittills fått framjag är att- -

har släpat efter andra länder det gäller ökningen reallönerna.när av
slutet 70-talet fram 90-talet ökade reallönernaFrån inte alls,av

fasta före skatt. Underi priser tiden ökade de flesta andramätt
länder reallöner från tillssina uppstod mellan ochår år, ett gap oss
omvärlden. Visserligen konsumerade svenskarna krediter ett par

omvärlden, kriseni kom och fickår realrän-än närmer men en
techock då föll medborgarnas konsumtion ytterligare tillbaka

omvärlden. 1980-talet dolde tudelningså sättgentemot en som
redan faktum svensk ekonomi,i och återkom förstettvar som un-
der depressionen 90-talet.

finns förvisso länder där reallönerna har fallit kraftigareDet iän
sådantSverige. exempel. har de kompenseratUSA Dettaär ett ge-

arbeta fler timmar i svenskarna.genomsnitt änattnom
Jämfört med OECD-ländernas har emeller-Sverigegenomsnitt

tid halkat efter kraftigt det gäller reallön och därmed kon-när
ochsumtion därmed tillväxt.

Tänkbara orsaker till eftersläpningen

sammanfattnin de enli viktiEn mi orsakerna tillt asteg av rasetg g g
omvärlden skulle kunna här:sågentemot utse

överreaktion efterkostnadskrisen, vilken aktivt för-En man
söker trycka ned reallönerna bekostnad.vinsternas

överreaktion de bytesbalansunderskott uppkom frånEn som
60-talet och framåt, framförmitten allt efter oljekrisernaav

och vilket medfördeOPEC I OPEC gickII, strategi uten som
ville föra från den offentli-ochprivataöveratt man resurser

skyddade sektorn och OS-sektor till den konkurrensut-PSga
delen ekonomin K-sektorn, exportindustrin.satta av

strävanden kombineradesDessa två viljan devalvera ochi att
ytterligare trycka ned reallönerna med finanspolitik,stram t.ex.
höjning indirekta skatter och avgifter.av
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medfrån tillgenomfördeomfördelning 1983,Den 1976man. finansiellakraftigaoch exceptionellt vinsterfallande reallöner
spekulationsekonomi.grogrund för 80-taletsskapade en

kredi-frisläppandeochmomshöjningar,Devalveringar, ett av. inflationenden svenskaökadeefter avregleringen 1985,terna
till80-talet slogomvärlden börjanisom om engentemot av

nedväxlade pris-penningpolitik och så sättstramare
lönespiralen.

och produkti-kapitalbildninghämmaPolitiken kom också att. arbetskraft mindreinlåsning ibidra tilloch komvitet, att aven
industrin leddelarsektorer, samtidigtlönsamma av ar-som av

betskraftsbrist.
internationelladär denekonomisk politik lägenrestriktiv iEn

. mellanochefterfrågan sviktade; mellan 199119831976 samt
procyklisk,tillfällen förtvid dessahar alltsåoch Man1995. en

delengäller den inhemskapolitik detmotkonjunkturell när av
under dessaändåinslagekonomin. expansivaDe uppträttsom

arbets-automatiska stabilisatorerna,har främst deperioder typ
löshetsförsäkring, för.stått

överskott bytesba-konstlade mål" itilluppbindningEn som. statsbudgetfixerad och överskott ifast växelkurslansen, som
velatmed dessa måldet uppnå.kostat änmer man

styrande,hoskonsumtionsfientlig inställningallmänt våraEn
. offentlig, vil-ocksåbara konsumtionprivatinte utan motmot

och sjukvårdensskolansbesparingarket bland annat genom
humankapitalbildningen.områden slagit mot

80-talet,särskilt slutetför marginalskatt ihög10.En ge-som, av
alltmedelinkomsttagare iflyttadeinflationen ävenatt uppnom

konsumtionen.slog den privatahögre skatteklasser, mot
ekonomisk-politiskamellan olikadålig samordning tideni11.En

skattereformen,denochåtgärder, avregleringarna storasom
och penningpolitikfinans-samordningen mellanden dåliga som

fast växelkurs.målföljt uppläsningen kring somav
för avdragsrätt,ändrade reglerskattereformens12.Den somstora

och därmed bankkrisen.fastighetskrisenutlösabidrog till att
Perbo, Ekono-innebarskattereformenregler se13.De nya som

endabostadsinvesteringarblandmisk Debatt, attannat som
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eller kapitalplacering helatjänst ekonomin beladesi medvara,
både konsumtions- och kapitalbeskattning, och omfat-såatt
tande regeländringar för bostadsmarknaden genomfördes så
tvärt.

konkurrens14.Bristen den skyddadei sektornprivata PS-
sektor, vilket har lett till högre prisnivå i Sverige i mångaänen
jämförbara länder. exempelvisSe SNS-rapporten Vägen1999,
till välstånd Ulf Jacobsson red. och Lindbeckkommissionen
SOU 1993:16.

skattepolitik företagande och ägande,15.En missgynnat såsom
högre skatteskalorna och högreprogressivitet isätt att en en

kapitalbeskattning jämförbara länder hari missgynnat in-än
och tillsammansvesteringar med globaliseringen bidragit till att

del de investeringar kunde ha realiserats i Sverige ien av som
stället efter valutaavregleringen kom till stånd utomlands.1989

faktorerYtterligare finns, alltid, detta självfallet bel-ingenärsom
täc/eande förklaring, och säkert har alla andra bedömare,jag, som
missförstått och orsakssamband och utelämnat viktigaett annat
faktorer.

Faktorer, åldersstruktur och sysselsättningsgrad gentemotsom
omvärlden, har spelat roll underviss vissa kan inteår,en men en-
ligt beräkningar förklaramina omvärlden.raset gentemot

kompetente ekonomen Schubert harDen utredningGöran i sin
ekonomi internationell jämförelseSveriges i dessatittat1997en

saker. diagram där jämförs medSverige OECD-länder di-I 22ett
framkommer bland följande:22 annatagram

Mellan till fick depressioninnan händei Sverige,1970 1990,
följande, relativt OECD 22.

Andelen arbetsför ålder sjönki rela-i Sverige15-64personer
omvärlden.tivt

Förvärvsfrekvensen hur kategori tillhörmånga2. 1ur som ar-
betskraften steg.
Antalet sysselsatta arbetskrafteni kategori 2procent steg.av
Antalet sysselsatta befolkningeni fram till bör-procent stegav

80-talet,jan sjönk sedan successivt. Sammantagetav men var
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oföränd-intilldenna punktrelationen OECD nästgentemot
ochrad mellan åren 1970 1990.

sysselsattaförvärvsfrekvens andel iEfter faller såväl1990 pro-som
arbetskraften och andel sysselsatta i procent.cent av

jämför tillväxtensiffran för delviktigaste SverigesDen när
befolkningen,antalet sysselsattacapita iär procent somavper

Eftersom siffrasammanfattar denna ide kurvorna.övriga stortvar
antaletdrar slutsatsenoförändrad relativt jagOECD 22 attsett

underord-befolkningen har spelat klartsysselsatta i procent enav
Efter harfram dettillväxt tillroll det gällernad Sveriges 1990.när

den sjunkande sysselsättnings-huvudanledningen tillkrisen varit
graden.

politikenden ekonomiskabedömning alltsåMin är ettatt
ochutfallet för produktionpåverkaavgörande har kommitsätt att

sysselsättning Sverige.i

politikenden ekonomiskasammanfattningKort om

efterolika tillfällen avvi-ekonomiska politik har vidSveriges 1970
ekonomiska poli-tillfällen har denfrån omvärldens. Vid andrakit

omvärlden.till utvecklingenstället itiken sigi anpassat
föraförsta avvekunder 70-talets SverigeRedan två år attgenom

Efter oljekrisenpolitik andra länder.ekonomisk änstramareen
omvärlden,politikförde stället expansivi1973/74 änen mer

och"de förlorade åtstramningreaktiondelvis årens"som en
arbetslöshet.medföljande

med detta komuppstod sambandkostnadskris iDen attsom
beslötledde tillför exportindustri, vilketförsvåra svensk att man
efterfrå-inhemskaoch denden svenska kronandevalvera strama

gan.
70-talet blevvidkostnadskrisen mittenReaktionen attav

bytte ekonomisk-och politikerdominerande svenska ekonomer
internationellaföljdocksåpolitisk strategi. Detta av nyavar en

och där eko-förlorade markdär keynesianismenströmningar, nya
alltnomiska monetarismenteorier övertog mer.som
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försökte fortsättningenSverige hållaI i den inhemskaman nere
efterfrågan främst och offentligprivat konsumtion för föraatt- -

till exportindustrin. hoppadesPå såöver sättresurser man en
hög tillväxt. Tillväxten skulle driven och investe-exportvara av

Med antal devalveringar,ringar. momshöjningar och återhåll-ett
ekonomisk politik bromsades medborgarnas reallöner såsam att

dessa kom släpa efter omvärldens från till mitten1976 80-att av
talet. inhemska efterfrågan halkade därmed efterDen omvärldens,
vilket leddei tillsin ökade långsammareBNP andravår iäntur att
länder. tillväxt blev med andra ord lägre.Vår

trycka ned den konsumtionenGenom privata och därmedatt
de privata hårdareinvesteringarna den offentliga mins-såännu än
kade därmed den konsumtionensprivata och den privata syssel-

andelsättningens snabbare andra länder, ochBNP iännu änav
snabbare vad den förvandlingennaturliga från industrisamhälleän
till tjänstesamhälle medförde hela västvärlden.i

inflationsdrivandeNär sin politik parallellt hademan genom
skapat minskat finansiellt sparande hos medborgare och småfö-ett

och finansielltökat sparande hos exportföretag och ban-retag ett
ker, släpptes novemberi krediterna fria, vilket ledde till1985 en
våldsam ökning krediterna och snabbt stigande ef-inhemskav en
terfrågan den uttalade hålla ned densamma.mot Un-strävan att
der och ökade konsumtionen kraftigt därefteri Sverige,1986 1987
föll den tillbaka till ökningstakt, bland följdtillannat atten svag av
marginalskatterna slog konsumtionen.mot

Under efter80-talet, devalveringarna, de privata investe-tog
fartringarna i drevs förstSverige. investeringarDessa av ex-

sedan konsumtionsuppgången ochportuppgången, slutligenav av
den lånefinansierade och statligt subventionerade fastighets- och
byggboomen.

låsningGenom växelkursen Riksbanken förhindraden av attvar
bromsa kreditexpansionen. hade fåttSverige spekulationseko-en

där industriellt nytänkandenomi, och produktivitet hämmades
bekostnad finansiella Sysselsättningen ökade,vinster. blandrentav

lågproduktivi tjänsteproduktion,privat samtidigt in-annat som
dustrin håll led brist arbetskraft.sina
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År ledde tillvilket blandbort,valutaregleringen1989 annattogs
portföljinvesteringarochföretags direktinvesteringarsvenskaatt

svenskar underkraftigt, samtidigtökade mycket årett par varsom
Bryssel.London ochfastigheter städerde köparna istörsta somav

signeradutlandslånenormen,den kalladeEfter rådde så1984
Åsbrink, fick låninnebarErik inte utom-staten taatt uppsom

utomlands till lågföretag lånställetlands. privataI storatog upp
för betydligt högretilloch lånade ränta.ränta ut statenpengar en

kraftigblevmellanskillnad, detta räntearbitrage, in-Denna en
andra Rolfföretag, blandförkomstkälla Eng-någotmånga som
hade dessutomSandberg skrivitoch Nils-Ericlund Staten ga-om.

föreföllförbli risken liten.skulle låst,växelkursen såranterat att
innehölldevalveringshistoria, dessa låndockhadeSverige sin så

andra LO-ekonomenvilket blandbetydande riskpremie,ändå en
ochlåna utomlandshan krävt skaEdin betonatP-O när att staten

för sektorn.stället denvalutarisken privata Detta,sig i mena-ta
omvärlden.mellan ochskulle minskatde Edin, Ut-räntegapet oss

affär.allt döma dyrlandslånenormen att envar av
utlandslånbankers och företagskomsmåningom mångaSå att

skatte-Fastighetskrisen utlöstes denförvandlas till fällor. storaav
med denavdragsrätt kombinationminskadereformens drastiskt i

1990-talet.fördes börjanantiinflationspolitik i Frånhårda avsom
mycket hög real-efter fickrealränta skatt något årnegativ en

spekulationsbubblan,och helaföll fastighetspriserna,Dåränta.
tillbidrogtillgångsvärden, sprack.våldsamt uppdrivna Dettamed

depression.driva ekonomin iatt en
de fenomenekonomiska tänkandetdetLäsningen ettvar avav

svenska exportindustrinsför depressionen.banade Denvägsom
beroendeförsämrats kraftigt, mycketkonkurrenskraft hade att

hademed höjdtillsammansochdevalveringarna 19821981 moms
försöka kompen-inflationen och löntagarnadragit tvingat attupp

medhade omvärldennominella löner. Samtidigtmed höjdasigsera
ochväxlat ned löner priser.penningpolitik under 80-taletstramen

dollar,med sjunkandemedförde, tillsammans vårDetta att ex-en
blev bättrefick konkurrera. inteportindustri allt Detsvårare att

blandtillpolitiker knöt kronanmajivåra 1991när annat somecun,
medlemskaptillbörja i Kro-Sverige EU.strävan ettatt anpassaen
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fixerades till för hög kurs, vilket förvånade förkrisennan en ex-
portindustrin.

det gäller relativa arbetskraftskostnader produce-När våra per
rad enhet de fortfarandeemellertid lägre de föreså de-varitänvar
valveringarna och de lägre de före kost-1981 -82, även änvar var
nadskrisen vid 70-talet diagram.mitten exportindust-se Menav

hade underrin levt med kostnadsklimatmånga år såett gynnsamt
måttfull höjning konkurrentländerna vålladeävenatt gentemoten

problem. klarade omställningen fråninte lågtManstora extremt
kostnadslåge, började inrikta sig nedskrivningutan en ny av
kronan.

Relativa arbets/erafts/eostnaderFigur producerad enbet till-3.21. iper
verkningsindustrin Index1970-95. 1991 100

Ovamryqø-r ningopdiüon

i ioo bonusar-i1 niodnqoni.o Dcvnrvminnmm195142; V70 2lr
WI

1070 1515 WN lüâ 19W 1995

Källor:OECDochLarsJonung.

konstlade överhettningenDen drev dessutom fram överefter-en
frågan arbetskraft drog löneökningarna kraftigt undersom upp

och vilket ytterligare försämrade läget.1989 1990,
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fickmomshöjningensocialdemokratiska 1990Den ännu en
jämfört omvärldens, ochinflationen fart med årgång att ta samma

och ryktenValutautflödet ökade,fick regeringskris. om enen
devalvering igång.sattes

tänktbli, hade sig.skulle det ändådevalvering inteNågon man
skadligainställd devalveringarsamhällsdebattenHela att varvar

fler borgerligadevalveraoch skulle Deninte gånger. rege-att nu
hårdafast det dentillträdde hösten slogring 1991 att nu varsom

kast för löne-skullegällde. sittnormpolitiken ståLöntagarnasom
Carl Bildtstänktearbetslösheten ökade inteökningarna. såHur än

konkurrenskraft skulle ivalutakursen. Industrinsjusteraregering
skulle,högre arbetslöshet iarbetslösheten.stället justeras via En

tillsanda, disciplinera löntagarna prisetneoklassisk ekonomisk
efterfråganmellan utbud ocharbetskraft hade sjunkit och jämvikt

återställas.arbetskraft kundeså sätt
SöderströmTsonekonomer HansLars Jonung,Att tro att som

hade tänktnormpolitikenCalmfors låg bakomoch Lars som --
fick, dock tankedet:massarbetslöshet det slagsig är enav nuen

härhaft detverkligheten. har teori, iilla med Derimmar ensom
effekter, ochvälsignelsebringandefallet normpolitikenstroen

tende-allamed verkligheten, teorierdenna har kollideratteori som
göra.attrar

dåemellertid till turbulensen höstendetta ledde Eu-Allt 1992,
förtöjd medskutangungade och den svenskavalutor varropas

ankarefasta växelkursen.normpolitikens ankare, den Detta var
till bot-dra hela skutantyngd hölldock medgjutet attsomen

Staffan Linder och Dennisförrän BengtBurenstamInte vemten. -
ankarlinan sjönkslutligen kapadedet de såträter vattnetomvar -

klarade frånsvenska skutanfrån relingen och den signed igen att
kvav.i

för-arbetslöshetenför den stigandevåldsamma kostnadernaDe
Carlsson,statsfinanserna till den gradsämrade regeringenatt som

genomföra detnödsakadefterträdde Bild,regeringen sigsåg att
västvärlden.genomförts helaihårdaste saneringsprogrammet som

efter den finan-fått städgummaoffentliga sektorn hadeDen agera
reduk-och dennadrastiskt,skraschen, höjdes skatterna genomnu
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återfördes deltion den skatt for överbord under deen av som
stormiga åren.

saneringspolitikens nedskärningarGenom gick det också ut
de medborgare föraldrig del hunnit förstå vadöver som egen me-

diernas köpfesten gick hade levtpå. De interapporter utom
ellersina tillgångar.någonöver annans

Under 90-talet har svensk industri bäst hela världen.igått Man
har rationaliserat hårt, efter de liknöjda 80-talet, och ök-åren
ningstakten för såväl industriproduktion produktivitet ligger isom
världstopp. den självständiga Riksbankens försorgGenom och-

den efterfrågan den inhemska deleni ekonomingenom svaga av -
inflationenhar samtidigt västvärldens lägsta.varit

Hårda rationaliseringar den tilltagandei internationella konkur-
har lett till stigande produktivitet. konkurrensDennarensensen en

har företagentvingat skära ned personalstyrkan och rationalise-att
höja har stängd.priserna varitvägen attra,

Reallönerna har ökat under de vilket del eko-åren,senaste en
och politiker har klagat efter reallönerna harpå,nomer attmen

stilla under kan tyckastått höjning befogad,år20 ärattman en
särskilt produktiviteten har ökat våldsamt löneök-änsom mer-Ökarningarna. produktiviteten lönerna minskar samti-såänmer
digt industrins produktionskostnader.

detta förhållande kommer utvecklas framöverHur ing-att vet
dockVi "problemet med lönebildningen har blivitintevet atten.

särskilt sakligt och allsidigt belyst ledande ekonomer och politi-av
ker.

sysselsättningen har efterDen privata privatexportuppgång,
skuldsanering och reallöneökning återhämtat del. of-sig Denen
fentliga sysselsättningen, drogs ned för denmitt i privatarasetsom
sysselsättningen, har börjat öka. totala arbetslöshetenåter Den är
emellertid detta skrivs fortfarande mycket hög, vilket döljsnär om

bara den arbetslöshetennämner öppna 5,4man procent.
det gäller sysselsättningensNär 90-talet min slutsatsså ärras

den inhemska efterfrågan bara tillåts öka med 8att om procent per
undercapita decennier, och samtidigt fårtvå rationaliseringen

och modernisering maskinparken, då kan omöjligen syssel-en av
sättningen utvecklas de arbetstillfällenpositivt. ska-Många av som
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reallöner ochgrund stigande80-talet hade ipades inte sin en
följ-det drivhusklimatekonomisk tillväxt,sund iutan somsnarare

inflationsdrivande politi-dendevalveringarna ochde de stora
lyftes ochtill detta växthus bort,ken. det belånade taketNär

uppmanadedirektoch politikerdessutom hade ekonomer som
fram ökad arbetslöshet, dåBildt släpparegeringen ut-att varen

förmodligen given.gången
den inhemska ekonominsexportindustrinSträvan att gynna

ochklyfta företag,har lett till mellan regioner pri-bekostnad en
decennier.under 90-talet sig större änväxtvatpersoner som

omvärl-kraftigare exportökningledde tillinteStrategin änens en
finansiellaökade de idens. vinsterna någotDäremot än annatmer

finansavdelningar harvästvärlden. vuxitland i Företagens änmer
företagens produktionssida.

västvärlden lägstaexplosiva ökning aktier,Västvärldens mest av
svenska samhälletökning konsumtionen invånare. Det är nuperav
samförstånd ochmedoch den svenska modellen,tudelat, sitt strä-

samhällskrafterna, blott.efter balans mellan minneettvan

demokratiSlutsatser ekonomi ochom

sambandetallt det gällerdettaVilka blir då slutsatserna närav
demokratiekonomi ochmellan

slutsatser detdratill läsaren sinaDet är att somavegnaupp
detbland slutsatsenframkommit. Personligen drar jag attannat

harekonomiska politiken varitinflytandet dendemokratiska över
deperioden, dettabegränsat under denmycket gångna trots att

fattatsoftast formellt harbeslutenekonomisk-politiska rent ett
med-föranleder slutsatsenoklanderligt Det ärsätt. attsnararesom

förmed-otillräckligbristfällig kunskap ochgrundborgarna av
egentligenfått vadfakta bara delvis och ytligt harling veta somav
uppgiftervilseledandefått direktförsiggått; de har dessutomhar

utgifternasde offentligatill exempelcentrala parametrar somom
förtillståndet deutgiftsräntornas storlek ochoffentligastorlek, de

kostnadskrisen, kon-finanserna, lönebildningens deloffentliga i
fått felaktig beskrivningutveckling, och de harsumtionens aven
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orsakssambanden det gäller bytesbalansunderskottet, inflatio-när
och den eftersläpningenrelativa omvärlden.gentemotnen

betraktas synnerligen allvarligt,Detta och knappastmåste som
värdigt demokrati med där medborgarna har hög bildningsnivå.en

bara redovisa utgifter och inkomsterAtt inte självdeklara-i sin
kan mycket allvarligation konsekvenser för enskild medbor-en

likadant finansminister ställsGör i Sverige integare. man som man
till stället beröm fråni antal kallade analytiker.såväntar ettsvars,

ekonom tala offentligade utgifternaAtt har ökatattsom om
omvärldeni ha undersökninggjortän utan attmer ens en om sa-

ken, det föranleder helstinte kritik eller uppmärksam-någon som
het medierna.i Tvärtom detta ofta debatterinitierar hur skaom
bringa offentliganed de utgifternas andel produktionen.av

slutsats detta blir debatten svensk ekonomiEn attav om om
hade ochvarit saklig då hade styrande kun-intevåraöppnare mer

bedriva ekonomisk politik fått sådan utdel-nat en som en mager
vadning ökningen samlade välstånd beträffar.vårtav

Orsaken till bristen informationsaklig ekonomi börvårom
sökas konspirationinte i illvilliga krafternågon samhäl-inog av

let. detjag bör stället söka förklaringenSom i fenomeniser man
underskottet kunskap, kampen mellan olika samhällsintres-som
koncentrationen makt och ekonomiska dras-sen, samtav resurser

tiska förändringar i samhällsklimatet, utlösta internationellaav
och realekonomiska förutsättningar.strömningar nya
förFöljderna ekonomi och samhälle får emellertid leva med i

decennier framöver.
utförlig privatekonomiskaFör och socialagenomgången av

konsekvenser för olika samhällsgrupper, VälfärdSCB:s rapportse
och ojämlikhet ZO-årsperspektiv Redaktörer föri 1975-1995. nämn-
da Joachim Vogel och Häll SCB.Larsrapport var

framgår blandAv Sverige, nedskär-rapporten annat att trots
ningarna 90-talet, fortfarande tillhör de länder världen hari som

utbyggt välfärdssystem. framgårdet ocksåMen mångamest att
har fått det klart under depressionsåren.sämregrupper

framgår ocksåDet i nämnda kapitel de604rapport atts. re-
ala arbetsinkomsterna för heltidsarbetande lågi1995 stort sett
kvar plus fastnivå i penningvärde.års1975 3 procent
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fåttmedborgarna i Sverige inteskandal i sigDet är enatten
land därlevnadsstandard imateriellakraftigare ökning sin ettav

kraftigarehar gjortoch aktieägarnabankernaexportindustrin,
betraktasländer.alla andra Detta måstei såvinster än gott som

ultra-land medmisslyckandekraftigt såimycket ett enettsom
alltutbildningsnivå. Sverigehögmaskinpark ochmodern är trots

robotisera-och världensdatoriserade landvärldens näst mestmest
land.de

fungera underdemokratiskadetDomen sättöver attsystemets
därför bli hård.tiddenna måste

för detsärskilt ansvarigatidigareharJag nämnt tre somgrupper
och journalister.politikerinträffat; ekonomer,som

ochbaradockhar AttmedborgareAlla rösta vartett ansvar.
bästaallt till detfolkvalda ordnaroch litafjärde våra närår att

hållbart längre, iknappastekonomidet gäller vår ärgemensamma
det.det någonsin varitden mån

Författarpresentation
nationalekonomimed inriktningjournalistSvereniusTorsten är

medsysselsatt90-taletunder varitekonomisk historia.och Har en
internationellt perspektiv. Harekonomi istudie kring Sveriges ett

Nyheter, LärarnasSydsvenskan,detta Dagens Expressen,iskrivit om
A-e/eonomibl.a.uppmärksammats iharTidning Hans rönm.
novemberEko. MagasinetTV-programmet Norraoch Dagens I

ekonomiska politikenfördadenställdes hans1996 motsyn
regeringens syn.
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