
Axell, Bo

Working Paper

70-talet och sedan?

IUI Working Paper, No. 35

Provided in Cooperation with:
Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm

Suggested Citation: Axell, Bo (1980) : 70-talet och sedan?, IUI Working Paper, No. 35, The
Research Institute of Industrial Economics (IUI), Stockholm

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/94788

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



A complete list of Working 

Papers on the last page. 

No. 35, 1980 

70-TALET OCH SEDAN? 

by 

Bo Axell 

December, 1980 

This is a preliminary paper. 
It is intended for private cir
culation, and should not be 
quoted or referred to in publi
cations without permission of 
the author. Comments are welco-
me. 



Bo Axell 

1980-10-17 

.. ... .' 

, <' 

- ~ 

---~ • . :»"'$_ '~",, / 

70-TALET OCH SEDAN? 

r ~ 
-~ . 

I RÅDANDE~·'LXGi':-
Vad råder dagens ekonomer, tro? 
Jo, 
den ene ropar som en ren reflex: 
-Väx! 
En annan manar ifrån sin olymp: 
-Krymp! , 
Receptet låter på ett tredje håll: 
- Noll! 
Ett nytt orakel larmar ögonböj: 
-Höj! 
Men någon gastar i sin tänkarbänk: 
- Sänk! 
Och vi blir inte klokare ett smack. 
Tack KAJENN 
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70-talet och sedan? 

Det talas idag mycket om att vi måste ställa in oss på att 80-

talet blir ett förlorat decennium. Vi kommer att få mycket lägre -

om någon - tillväxt i ekonomin enligt samstämmiga utsagor av 

många ekonomer och andra. 

Jag vill i den här artikeln försöka besvara frågorna: (1) Är det ta 

sant? (2) Hur har vi i så fall kommit i den situationen? och (3) 

Vilken politik bör vi föra? Därefter kommenterar jag hur en kor

rekt politik försvåras av att vissa nationalekonomer håller fast 

videnförlegadverklighetsuppfattningochihärdigtförespråkaren 

helt motsatt pOlitik. 

För det första: Kommer tillväxttakten drastiskt sänkas under 80-

talet? Ja, säger många dysterqvistar - bland dem många av indu

strins foreträdare. Förutsättningarna för den typ av tillväxt vi 

hade på 50- och 60-talen är i stort sett uttömda. Jag tror att 

dessa undergångs profeter har i grunden helt fel. Det finns inget i 

den teknologiska utvecklingen som gör att man kan ha anledning 

att tro att förutsättningarna för tillväxt är uttömda. Tvärtom, 

så tror jag att de senaste årens enorma framgångar på dator

teknologins område innebär fantastiska potentiella tillväxt

möjligheter. Så från den "teknologiska sidan" ser jag inga 

begränsningar i möjligheten till tillväxt. 

Däremot anser jag att den ekonomiska politik som förts under 

70talet kommer att ge upphov till åtskilliga problem under 

80-talet. Jag vill här inrikta mig på stabiliseringspoliti

ken, men det finns även stora problem som sammanhänger med 

den offentliga sektorns tillväxt, incitamentseffekter av 

skattesystemet, etc. 

Låt mig ge en rekapitulation av 70-talets stabiliseringspolitik. 
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När vi 1969 upplevde ett i dåtida mått mätt stort underskott 

i vår bytesbalans, inledde den dåtida socialdemokratiska re

geringen med Sträng i spetsen en åtstramningspolitik med myc

ket lyckat resultat. 1913 hade vi uppnått ett klart över

skott i bytesbalansen. Sträng hade uppnått detta genom att 

via en kontraktiv politik hålla nere den svenska inflationen 

under omvärldens. Men kritiken mot Strängs svångremspolitik 

var mycket kraftig och växte i styrka.1973 framfördes starka 

krav på en expansiv politik. Kraven framfördes bl a från 

vissa inom socialdemokratin men borgligheten går förvisso 

inte fri från ansvar. Mittenpartierna var speciellt ivriga i 

sina krav på expansiv politik. Gunnar Sträng stod i stort 

set t ensam som motståndare. Politiken lades också om i mer 

expansiv riktning under 1973, och under 1974 kulminerade 

denna om_svängning. Momsen sänk·tes med tre procentenheter 

från 1 april till 15 september. Et t extra pensionstillägg 

motsvarande 3 % av basbeloppet samt et t extra barnbidrag på 

200 kr/barn utbetalades i april. Därtill genomfördes ytterli

gare ett antal stimulansåtgärder. Den expansiva politiken 

fortsatte under 1975 och 1916. 

Denna medvetna "Keynesianska" expansionspolitik - ökade ut

gifter och minskade skatter - ledde till att penningmängden 

(M1) ökade ed ca 20 % per år under 1914 och 1975. Detta 

ledde i sin tur till att inflationstakten i Sverige under 

denna period kom att ligga betydligt över omvärldens. Den 

svenska pris- och framförallt lönenivån drevs upp relativt 

omvärldens. Kostnadskrisen var ett faktum. Redan en enkel 

blick på et t efterfråge-utbudsdiagram för export visar var

för vi förlorar marknadsandelar när vår relativa löne- och 

prisnivå stiger (figur 1). 

utvecklingen av Sveriges relativa kostnadsläge samt export 

framgår av figur 2, där den streckade kurvan visar Sveriges 

arbetskraftskostnad per producerad enhet relativt till om

världens och den heldragna Sveriges marknadsandelar i exporten. 
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Den expansiva politiken ledde således till en försämring av 

Sveriges internationella konkurrenskraft, sänkt lönsamhet 

och tillväxt samt ökad arbetslöshet. Detta innebar i sin tur 

att vi 1977 blev tvungna att devalvera - först två smådeval

veringar och sedan en på 10 procentenheter. Sträng var så

vitt jag förstår den enda (tillsammans med sin rådgivare 

Carl-Johan Åberg?) som allvarligt motsatte sig expansions

ideerna hos mittenpartierna och vissa socialdemokrater. Men 

det blev ändå majoritet i Riksdagen för "expansionisterna". 

Strängs enda seger var att datumet för återhöjandet av mom

sen bestämdes i förväg. 



Figur 2. Svenska marknadsandelar, kostnader och priser 1968-1979 
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Nåväl, vad hände efter devalveringarna 19771 Det har an

setts, bl a av nobelpristagaren Paul Samuelsson, att den 

svenska devqlveringen var ett unikt exempel på en lyckad de

valvering. Är detta sant? Nej, knappast. Det såg i förstone 

ut som om den svenska devalveringen skulle lyckas, men efter 

en tid så sköt inflationen fart igen. Varför? Den svenska de

valveringen 1977 hade en tursam komponent, nämligen en dras

tisk nedgång i penningmängdstillväxt 1976 (som var en följd 

främst av betydande skattehöjningar genom budgetautomatik) • 

Politiken därefter har inte varit lyckosam. De offentliga ut

giftsökningarna har fortsatt i kraftigt ökande takt, medan 

skattesatserna varit i stort sett oförändrade. Budgetunder

skotten har drivit upp till en hisnande nivå (58 mdr kr 1979. 

De ligger nu på 11-12 % av BNP. l USA är många djupt bekym

rade över budgetunderskott som är 2-3 % av BNP.) 

lnfla tionen har också skjutit fart. Nu ligger vi på 12-15 % 

årlig inflation. Det stämmer väl överens med den prognos som 

jag själv gjorde för nära två år sedan, då inflationen var i 

starkt avtagande. Jag förutspådde på grundval av främst för

ändringen i penningmängden (med hjälp aven monetaristisk 

modell, se nedan), att nedgån~en i inflationen skulle vändas 

i en kraftig uppgång efter andra till tredje kvartalet 1979. 

Detta inträffade också dessvärre (se figur 3). 

Prognosen för 80-talet är för fortsatta enorma budgetunderskott 

som leder till en ökning av penningmängden och skapar inflation. 

Vi står därmed inför upprepningar av 70-talets kostnadskriser med 

de konsekvenser för tillväxt och arbetslöshet som nämnts ovan. 

Detta är, som jag (och många med mig) ser det, det allvarligaste 

hotet mot en hög tillväxt i Sverige under 1980-talet. 

Vi kan inte undandra oss ansvar för dessa förhållanden genom att 

skylla på utvecklingen i omvärlden. Det är inte omvärldens infla

tion eller tillväxt som bestämmer utvecklingen i Sverige utan vår 
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Figur 3. Inflation 1978-1985 vid expansiv och kontrakt iv politik 
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inhemska politik. Följaktligen är det också genom en omlägg

ning av politiken som vi kan höja tillväxten. 

Regeringens uppgift att med bestämdhet genomföra den nödvän

diga åtstramningspolitiken har allvarligt saboterats av att 

en del nationalekonomer förordat en motsatt politik. På sen

hösten 1976, när kostnadskrisen var ett faktum, föreslog SNS 

konjunkturråd - med doktoranden Villy Bergström i spetsen -

att man skulle genomföra en genuint keynesiansk expansions

politik av det slag som fördes 1974 och som var krisens 

yttersta orsak. Man föreslog bl a momssänkning med 6 procent

enheter (!) under ett år, utvidgning av lagerstödet samt ti

digareläggning av statliga investeringar. 
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Lyckligtvis följde inte regeringen "De vise männens" råd. 

Som alla förstår skulle vi i så fall snart ha "mördat" ekonom-

in. 

Sven Grassman är den ekonom som mest aggressivt angriper 

alla försök till en mindre inflationistisk politik. Hans se

naste inlägg i debatten var en tresidig artikel i LO-tidningen 

nr 32, som kommenterades i nr 33 och 34 av Gunnar Nilsson 

samt av ett antal nationalekonomer och journalister. I nr 39 

fortsatte diskussionen mellan Ulf Jakobsson och Sven Grass

man. Grassman menar, i korthet, att vi idag skulle ha haft 20 

% högre realinkomst ~ betydligt lägre inflation om inte 

regeringarna hade fört en, enligt Grassman, felaktig stabili

seringspolitik under hela 70-talet, dvs en alltför kontrak

tiv politikt. Enligt Grassman skulle industriproduktionen 

-varit större 1979-80 oro' vi inte devalverat, dvs om det svens

ka relativa lönekostnadsläget varit 10-15 % högre~~l Han 

menar också att vi idag för en svångremspolitik som allvar

ligt åderlåter ekonomin. Grassmans åsikt om den expansiva po

litiken 1974-76 är att det var en framgångsrik politik och 

att det i själva verket var devalveringen 1977 som orsakade 

nedgången i industriproduktionen de efterföljande åren 

(Sic ~ ). I själva verket var det, som jag framhållit ovan, 

den expansiva politiken 1974-76 som var roten till proble

men. Denna politik ledde till att pris- och lönenivån drevs 

upp i Sverige relativt omvärlden så att vi 1977 tvingades 

att devalvera. 

Grassman nöjer sig dock inte med att presentera sin felaktiga 

ekonomiska analys. Han anklagar, utöver poli tiker och högt uppsa t

ta tjänstemän såsom Riksbankschefen, stora delar av den akade

miska ekonomkåren för inte bara inkompetens, utan också kor

rumption och bedrägligt förfarande. Han menar att den svenska 

ekonomkåren ljugit med statistik för att få underlag för sina fel

aktiga policy-rekommendationer. 
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Claes-Erik Odhner uttrycker sig i klartext i sin kommentar i LO

tidningen nr 34. "Det är helt klart att den stora majoriteten av 

ekonomer både här hemma och utomlands - är borgerli

ga." •••• "De borgerliga ekonomerna vill inte inse vilka krafter som 

styr den strukturella omvandlingen som nu sker runt om i världen 

och som får deras fina bild aven ekonomi styrd av marknadskraf

terna att rasa samman. De rekommenderar utifrån sina borgerliga 

värderingar en ekonomisk poli tik som inte är anpassad till verklig

heten och som leder till felaktiga politiska beslut." 

Det Odhner och Grassman anklagar oss nationalekonomer för kan 

inte betecknas som någonting annat än ren ärekränkning. Vår ana

lys styrs alltså av våra politiska värderingar. Vi drar oss inte ens 

för att manipulera med data för att få stöd för våra politiskt ba

serade analyser. 

Odhner har dessutom en insikt som vi nationalekonomer inte har 

(på grund av bristande vilja) som får all nationalekonomisk teori 

att fullständigt rasa samman. Det är beklagligt att Odhner inte 

vill delge omvärlden denna fantastiska insikt. 

Det är sorgligt att debatten mellan nationalekonomer skall hållas 

på denna nivå. Det är allvarligt om politiker och allmänhet"tar in

tryck av Grassmans och Odhners åsikter. Det är viktigt a t t fram

hålla att flertalet ekonomer tar avstånd från deras analys och de

batteknik. 

Grassman säger att vi idag skulle haft 20 % högre realinkomst 

samt betydligt lägre inflation om man under 70-talet hade fört 

en mer expansiv stabiliseringspolitik. 

Jag säger att vi skulle idag haft en 10-20-procentig högre realin

komst och en betydligt lägre inflationstakt om man fört en mer 

kontrakt iv stabiliseringspolitik under 70-talet! 
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Hur kan vi ha så diamentralt olika uppfattning? Orsaken till 

detta ligger i att vi har helt olika verklighetsupfattning. 

Grassmans uppfattning om hur ekonomin fungerar kan beskrivas 

på följande sätt. Produktion, sysselsättning och övriga reala va

riabler bestäms i IS-delen av IS-LM-modellen, dvs helt enkelt 450 _ 

modellen. 

Produktion och sysselsättning bestäms av den aggregerade efter

frågan, vilken kan påverkas av bl a de offentliga utgifterna och 

skatterna. I 450 -modellen är priser och löner helt låsta - efter

frågeförändringar har enbart kvantitetseffekter. Denna modellan

sats har vidareutvecklats inom den s k "fixpriceteorin". Grundläg

garna av denna teori och de största namnen, Robert Barro och 

Herschel Grossman, har dock vänt denna ansats ryggen och säger 

idag at t -de år de ar-oetade rr.ed denna teori har varit helt bort

kastade år. 

450 -modellen för en öppen ekonomi kan beskrivas på följande sätt 

(se exempelvis Leif Johanssen: "Public Economics"): 

y = C + I + G + X - M 

c = a + b(Y-T) 

I = autonom 

x = autonom 

M = SiC + SIl 

där 

+ SGG + SXX + S 

y = nationalinkomst 

C = privat konsumtion 

G = offentliga utgifter 

T = skatter 

X = export 

M = import. 
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Detta är alltså en ren 450 -modell - dvs en modell över en ekono

mi som reagerar rent kvantitativt på störningar och politik. 

Nåväl, hur sker då prisbestämningen i Grassmans värld? Uppenbar

ligen så förlitar han sig till en s k positiv EFO-modell, dvs EFO

modellen betraktad som en förklaringsmodell. Den svenska infla

tionstakten !örklara~ av omvärldsinflationen plus förändringen i 

växelkurs. 

dvs 

Ps Pw EXCH 
P = P + EXCH 

s w 

där 

Ps = svensk prisnivå 

Pw = omvärldens prisnivå 

EXCH = växelkurs. 

Dvs Sveriges inflation bestäms från omvärldens inflation 

plus växelkursförändringen. Med andra ord kan vi i ~verige 

få nollionflation om omvärlden har 10 % inflation och vi sam

tidigt revalverar 10 %!!! 

Min verklighetsuppfattning är i stället den som illustreras 

av figur 4. Budgetsaldot, med speciell hänsyn till hur det 

finansieras, tillsammans med penningplitiken, avgör hur stor 

penningmängdstillväxten blir. Penningmängdens tillväxt, till

sammans med produktionstillväxten (med negativt förtecken), 

bestämmer inflationstakten med en eftersläpning. Med infla

tionstakt menas då både pris- och löneutveckling. 



Figur 4. ~chematisk beskrivning av modellen 
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Symboler 

O Endogena variabler 

D Exogena variabler 

[Q Pol,cyparametrar 

<> Endogen variabel 
som ej påverkar 
övriga variabler 

Den svenska löneutvecklingen påverkar relativa arbetskrafts

kostnaden gentemot utlandet och ingår som förklaringsvaria

bel i export och import funktionerna vid sidan av aktivitets

variabler (inkomstvariabler) - OECD's BNP i exportfunktioner

na och svensk BNP i importfunktionerna . Från exportens och 

importens volym- och prisutveckling får vi sedan handelsba

lansutfallet. Detta ingår sedan, tillsammans med kapitalba

lansutfallet och den inledningsvis nämnda penningpolitiken i 

ekvationen för bestämningen av penningmängdstillväxten. 

Därvid är en "loop" sluten. Det finns en "loop" till i min mo

dell som jag ännu inte nämnt. Det gäller bestämningen av pro

duktion och sysselsättning. Jag har här en s k Fisherlansk 

Phillips-kurva, dvs med en kausalitetsriktning som följer av 
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både Mortensens sökteoretiska och Lucas intertemporala all

männa jämviktsansats för att teoretiskt härleda "Phillipskur

van", dvs relationen mellan "nominella" och "reala" variab

ler i ekonomin. Som bekant har Phillipskurvan utvidgats till 

den s k "expectation augmented Phillips curve" under 70-

talet då den s k "naiva Phillipskurvan" inte längre funge

rade. 

Den formulerades som: 

~ = f(U, pe) 

där 

pe = förväntad inflation. 

U = arbetslöshet 

Mortensens och Lucas' analyser visade att teoretisk analys i 

stället gav upphov till formuleringen 

dvs Phillipskurvan var, i stället för att vara en infl~tions

modell, en modell som förklarar variationerna i sysselsätt

ning av förändringen i takten för faktisk och förväntad in

flation. 

I min modell har jag en ekvation som visar hur produktion och 

sysselsättning bestäms just på detta "Fisherianska" vis från 

faktisk och förväntad inflation. Den produktionsnivå som där

vid bestäms, som avvikelse från trendutvecklingen, ingår 

dels som förklaringsvariabel i inflationsekvationen, dels 

som förklaringsvariabel i importekvationerna. 
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I min modell är alltså den ekonomiska utvecklingen i väl

digt hög grad förklarad av den inhemska ekonomiska poli ti

ken. Speciellt så anser jag att vi i mycket hög grad kan 

bestämma vår egen inflationstakt. Schweiz är ett bra exem

pel på att så faktiskt är fallet. Det är ett land med mycket 

stor utrikeshandel, men som ändå lyckats med att bestämma 

sin egen inflationstakt. 

Orsaken till de diamentral t olika rekommendationer som jag 

och Grassman ger är alltså våra väsentligt skilda verklig

hetsuppfattningar. 

Men hypoteser om hur ekonomin fungerar är möjliga att testa. 

Jag har testat min hypotes 1 och funnit starkt stöd för 

denna. Har Grassman testat sin? 

1 Se Axell, Bo.; "Inflation och resursutnyttjande" i Axell 
m fl: Utrikeshandel, Inflation och arbetsmarknad, IUI, Stock
holm 1919. 
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