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av herr Hörberg
med anledning a' propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977178. m. m. (kompletteringsproposition)
K ONSU MTIONSBEGRÄNSN ING, SYSSELSÄTTNINGSÖKNING OCH
INV ESTERINGSSPARA NDE

l. DELMÅL I NFÖR 1980-TALET
Sveriges ekonomi behöver inför 1980-talet
- en bättre råvarubalans med utlandet, åstadkom men bl. a. genom en
strängare hushållning med olj a (via konsum tionsskatter för eldningsolj a,
el och bensin. satsning på rälsbundna transporter osv.),
- större överskott i handelsbalansen för bearbetade varor bl. a. genom bättre
utn yttjande av arbetstagarnas kunnande och arbetsvillighet (sänkning av
företagens arbetsgivaravgifter m . m .),
- betydande ökning av investeringsk apit alet bl. a. genom stimulans till med borgaren i allmänhet att medverka i investeringssparande (premierat bostadssparande. löntagarfonder m . m. ).

2. EKO OMIN l DAG
Ekonomin i dag präglas starkt av att vi under de gångna tre åren -och
även hittills i år - levat över våra tillgångar. Vi har tagit ut i förskott vinsterna
av en tänkt produktions- och exportökning, som inte blivit verkl ighet. Under
åren 1974- 1977 har vi "dragi t på oss" årliga underskot t för "A B Sverige",
som ackumulerade uppgår till ca 5 500 kr. per vuxen medborgare. dvs. ett
belopp ungefår li ka stort som en genomsnittlig månadslön för heltidsarbetande inom LO/ TCO-av talen'
M ålet för den närmaste femårsperioden måste vara att dels återbet ala
det förskott som vi således beviljat oss under de gångna åren . dels för framtiden stärka vår bytes- och betalningsbalans med utlandet.
l denna motion tas endast upp tre avsnitt av den nuvarande komplicerade
ekonomiska situat ionen. Här skisseras vissa å t ~ärder till lösningar på lång
sikt , när det gäller konsumtionsbegränsning, sysselsättningsökning och
in vesteri ngssparande.

J. KO 'SUMTIO SBEGRÄNS ING
Sverige har i tidigare si tuationer liknande den nuvarande tillgripit deval vering och momshöjning. Sålunda gjordes år 1949 en devalvering som
l R iksda):l'll 1976 177. J >am/. .Vr 1662
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inte var utan framgång. Oms/moms har sedan sill införande år 1960 på
förslag a\ den socialdemokratiska regeringen höjts (och änkts) vid Oera
olika tillfållen för all begränsa re p. öka efterfrågan på varor. Totalt har
oms/mom under in sjullonåriga tillvaro höj ts genomsnillligt nästan en
procentenhet varje år~ - Det är således tradi tionella och beprövade åtgärder
som den borgerliga regeringen i dagens läge föreslagit.
Förvånande är cmcllenid all varken regeringen eller oppositionen i den
förevarande situationen fön fram förslag om "riktade"' åtgärder. om syftar
till kon umtion begrlin ning inom större. för vår hushållning särskilt besvärande avsnill av vår konsumtion. Bl. a. ger en blick i linansplanen tips
om åtminstone ell par områden. inom vilka riktade begränsningsåtgärder
är naturliga.

3. 1 Oljeimporten

M ellan 1975 och 1977 beräknas våra importkostnader för oljan tiga med
3 miljarder trot nä tan oförändrad volym. Åren 1974 och 1975 kompenserades oljeprisstegringen delvis a\ ökade exponpriser för skogsprodukter.
men exporten av dc sa produkter har därefter sjunkit både i kvantitet och
i pris. Ingen vet vilka intäkter våra skogsprodukter kan ge i framtiden .
men alla vet Jll oljepriset nara 1 kommer all stiga in på 1980-tale t!

1.

o. m . ganska kraftigt

Vår råvarubalans med utlandet beräknas redan 1977 ge Cll underskoll
på ca JO miljarder kronor. Det finns således anledning all bällre hushålla
med oljan och all min ka oljeimporten.

1/u~hå//en

En betydande del a\ vår oljeimport . ca 43 procent. går till hu håll . handel
m . m .. motsvarande i fjolårets pri er en årl ig kostnad av nästan 6 miljarder.
Oljan går huvud akligcn till uppvärmning av lokaler och varmvallen amt
för framställning av el. Begränsning av oljeförbrukningen inom denna ektor
kulle kunna fä fördelaktiga effekter.
Höjningen tidigare av energi kallen med l öre per K W h beräknade innebära en kostnadsökning för normalhushållet utan eluppvärmning på ca
30 kr per år. Beloppet mot varar ungefår priset på en halv bu telj tark prit .
på en loll i penninglollcriet eller på en insats en bingokväll! Var och en
förstår all något nämnvärt intresse fö r elsparande inte kan bli följden av
en så blygsa m prishöjning.
Om verk lig vilja till el parande skall uppnås utan ran onering- en åtgärd
om ingen torde förorda- måste en större höjning av energi kallen tillgripa .
Med 3 öre per K W h l. ex. skulle årskostnadsökningen för normalhushållet
vid oförändrad förbrukning bli ca 90 kr. En motsvarande skallebeläggning
av oljan skulle öka hushållets kostnader med ca 510 kr. Totalkostnaden
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för norm alhu hållet vid ådana kattehöjningar skulle med fortsatt oförändrad förbrukning således bli ca 50 kr. per månad. dvs. ett belopp motsvarande 1/3 dagslön i m ånaden för heltidsarbetande löntagare enligt
LO/ T CO:s av tal!
En sådan skattehöjning bör kombineras med vi ss kompensation till folkpensionärer och barn familjer, och ett särskilt " kall ort bidrag" för t. ex. Norrlandslänens. Dalarna och Värml ands hushåll bör utforma . En nedgång
i förbru kni ngen med 10 procent skul le motsvara en nedgång i importen
m ed ca 600 milj. kr. Trots sådan nedgång i förbrukn ingen och trots
ovan nämnda kompensationer bör dock den skisserade energisk attehöjningen kunna ge statsbudgeten ca 1.5 miljarder per år. om bör utnyttjas till
lån och bidrag åt hushållen för energibesparande inve teringar.

lndusrrin
Industrins andel av oljeförbrukningen utgör ca 24 procent. är det gäller
energibeskattningen har vissa industrier hittills åtnjutit ned ältning. l anslutning till en energi kattehöjning av ovan skis erat slag bör sär kilt undersökas om fort att nedsättn ing kan försvaras. Den fram tida be kattniogen
av produktionen bör inriktas på råvaror och energi i stället för om hittills
nästan helt drabba arbet kraftskostnaden . va rom mera nedan.
Givetvis måste hushållningen med energi bli betydl igt större inom industrin än vad den hitt ills varit , men successiva omläggningar måste till gripas. va rför begränsade fortsatta nedsättningar av energibeskatt ningen
övergångsvis blir nödvändiga.

Samtärdse/n
Av våra oljeprodukter går ca 33 procent till samfårdsclscktorn, va rav nästan 3/ 4 till landsvägstrafi ken! Den senare tar således i anspråk nästan l / 4
av hela vår oljeimport för en kost nad av ca 3 miljarder kronor årligen .
Även inom denna sektor är således en begränsni ng av förbrukningen '"
bet ydelse.
En höjning av skatten på bensi n - mots\ araode för dieselolja - med
t. ex . 25 öre per liter kulle vid oförändrad förbru kning ge staten bru tto
drygt 1.5 miljarder årligen. A tt sänka SJ :s biljett priser i 2 klass med 1/3
kostar ca 200 m iljoner per år. Lika stor prissubvention till SJ: taxor för
rälsbundna godstransporter borde göras. Lik aså borde SJ :s och andra trafik företags långlinjetrafik (person och gods) på landsväg till kommuner utan
j ärnväg subvent ianeras t iii l l 3.
Det kan här förtjäna näm nas att priset i svenska kronor för " n ormalbc n ~i n "
i dag är t. ex . i Belgien l :85. Danmark 2:03. Finland l :97. Frankrike l :95.
Grekland 2: I l, Holland l :89 och h alen 2:67. Ovan skisserade skattehöj ning
skulle ge ett bensinpri per liter i Sverige på m ellan l :75 och l :95. För
J• R t/..sdagen 1976 117. J sam /. \ 'r
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bilägare som kör l 500 mil per år med en åtgång av 0.8 liter bensin per
mil skulle årskostnadsökningen vid oförändrad förbrukning bli ca JOO kr.
- M ed hänsyn till dc enskilda bilresornas betydelse framfö r allt till och
från arbetsplatsen borde eu "avståndsbid rag" kunna utformas för vissa delar
av vån land.
En sänkning av hastigheten från 90 kmltim till 70 kmltim beräknas
enligt statens vägverk göra att bränsleåtgången minskar med ca 0,2 lit / mil
för personbil. Med nuvarande resp. el! förhöj t ben inpris skul le kostnaden
per mil gå ned med JO it J5 öre! En allmän sänkning av hastigheten till
70 kmltim och 90 km/t im endast på m otorvägar och större vägar i Norrland
borde kunna övervägas.
Skaltebeläggning av bensin ti ll nöjesbåtar oc h för inrikes nygtrafik i likhet
med landsvkigstrafi kcn torde vara en sj älvklarhet.
En målmedveten styrning av våra " långtranspon er" till rälsbunden trafik
borde i kombination med ovannämnda skaltehöjning för bensin m . m. kun na ge en minskning av förbrukn ingen av oljeprodukter inom samfärdselsek torn med 10 procent, motsvarande en importkostnadsminsk ning med
ca JOO milj . k r. per år. Den na skaltchöjning torde trot s minskad förbrukning
och trots ovan skisserade laxesubventioner ge statsbudgeten ca l m iljard
kronor årl igen, medel som till en del bör användas bl. a. för utbyggnad
och effekt ivisering av dc från energisynpunkt billigaste k ommunikationsmedlen kust- och kanalsjöfart samt den rälsbundna trafiken.

3.2 Turistnettot
Neltounderskoltet för in- och utförsel av resevalu ta har ökat från alt
1974 vara 2.2 miljarder till 1976 ca J miljarder kronor. Underskoltel utgör
i stort skillnaden mellan det belopp utländska turister erlägger i Sverige
och svenska turister i utlandet. Som exempel kan nämnas att utländska
turister 1975 erlade ca 1.5 miljarder i Sverige. medan vi "gjorde av med "
ca 4 m iljarder utomlands.
En kom bination av åtgärder borde kunna ältas in för alt något förbältra
turistneltot. Redan en sänkning av SJ:s biljelt pris enligt förslaget ovan torde
verka i elen riktningen att ner svenskar föredrar alt resa i Sverige och alt
kanske ner utländ ka turister kommer hit !
Det ka n finnas anleuning överväga om inte statlig subve ntionering till
turistnäringen vore en lämplig åtgärd . M ånga säsonghotell och -pensionat
har betydande ekonomiska svårigheter. Subventioner med 5 å 10 kr. per
bokfö rd bädd och nalt under sommarsäsongen kunde vara elt sält att sti mulera tu rismen i Sverige. Bidrag til l vi ntersportkomm uner och -anlägg ningar är en ytterligare väg. Ökade lån och bidrag till kommuner och turistorganisationer för anläggandel och driften av t. ex. gästbåthamnar. swimm i ngpools. va ndringsleder. slalombackar, fjälliftar. fri tidsbyar osv. är andra
möjligheter.
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Som mål borde uppställas all med olika insal er försöka !Orbäm a turistnellol med 112 il l miljard till 1980.

3.3 Pappersskatt
Total energiförbrukning vid tillverkning av blekt papper ma sa ligger 25
il 30 procent högre än vid tillverkning av oblekt ma a. Vedutbytet minskar
vid bl ek al ternativet med 4 il 5 procent. Miljöförstöringen blir vid fö roreningsutsläpp i vallendrag för blekalternati vet 5 å 10 gånger större än vid
produk tion av oblekt papper.
Föreskrifter borde kunna utf:irdas om övergång till oblekt kontor - och
hushållspapper inom statl ig förvaltning och statliga företag . En icke obet yd l ig
sk all vid pappersbruken per ton blekt kontorspapper resp. blekt och f<irgat
hushållspapper borde kunna införas- med återbäring rä11 vid export - åsom
stimulans till allmän övergång till oblekta papperssorter med något minskad
olj eimport som följd .
En upp kallning ger vid handen all total t ca 11 5 000 ton blekt kontorspapper resp. blekt eller fårgal hushållspapper producerades år 1975 med
ell saluvärde av ca 400 milj. kr. En .. pappersskall .. per ton blekt och fä rga t
papper borde kunna röra sig om ca 15 procent av för älj n i n gsv~irdet eller
ungefår 500 kr.

3. 4 Alkohol och tobak
Under 1976 drack vi alkoholhaltiga drycker för 8.8 miljarder kronor och
rökte för 4.2 miljarder, dvs. vi konsumerade för totalt ca 13 miljarder. ell
belopp jämförbart med vårt ak tuella budgetunderskoll 1
Det finn nera skäl till all försök a begränsa denna kon umtion.
- E11 icke oväsentligt antal arbctSdågar går förlorade va rje år på grund av
denna konsumtion.
- Stora ociala kostnader blir följden av konsum tionen : 8 av 10 ambulansutryckni ngar har samband med alkoholförtäring. 16 av 19 mord i Stock holm under 1976 sam manhängde med alkoholförtäring (och/eller narkotika). övervägande antalet fall av rån. hustru- och barnmis ha ndel o v.
sammanhängde med alkohol , trafikskadade och drunknade per oncr har
i stort antal fönärt al kohol. 3 000 fosterskador årli gen (hjärt fel. försäm rad
syn, missbildningar) beror på al koholfö rtäri ng under gravidi teten m . m ..

m. m.
- Rökning medverkar till sjukdomar och tidigare vårdbehov i ålderdomen
m. m .
- Icke oväsentliga delar av vår förbrukning av sprit. vin. öl och tobak ba eras
på im ponerade produkter.
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Utan att avvakta aiJ...oholpolitiska bedöm ningar och pågående forskningar
om rökningens kadcverkningar finns det anledning att lyfta prisnivån (för
såväl alkoholdrycker om tobak) i förhållande till den allmänna prisnivån
genom höjning a' punkt katterna för denna onyttiga överflödskonsumtion.
För sprit. vin och starJ...öl bör en höjning göras med ca tre gånger den kattehöjning om kcdde 1977-DS-D I. Per butelj skulle det innebära för sprit
+ 25 kr .. för starkvin + 7 kr. och för lätt vin + 4 kr. sam t per liter starköl

+ 2 kr.
Resultatet av en ådan höjning - även med tioprocenlig konsumtionsminskning- skulle bli 2 miljarder per år till statskassan och en något mi nskad
import . Den friim ta fördelen måste dock bestå däri att en viss konsumtionsmin kning borde kunna bli följden till gagn för mindre frånvaro från
arbetet. fårre olyckor på arbetsplatsen och i trafiken. m . fl . socialpolitiska
fördelar.

4. SYSSELSÄTT

'GSÖK l 1 G

Av viisentlig betydcl c för ,·år ekonomi är en ··stadig ökning av Ö\ erskottet
i handelsbalan en för bearbetade va ror.. enligt den reviderade finansplanen .
Vi måste !Or framtiden mera än hittills själva fårdigbearbeta varor för den
ve n ka marknaden och framför allt i vår export få en större andel bearbetade
varor.
l trävandena att nå detta mål måste det vara av största betydelse att
ta till vara det kunnande som medborgarna i vårt land har. Vi har internationellt sett en genomsnittligt hög utbildningsstandard och ett avancerat
tekniskt kunnande. Det måste därför vara av allra största vikt att ta vara
på alla arbetstaga re. om blir mer eller mindre fri tällda under den strukturförändring om pågår i vårt land och som långt ifrån är av lutad. Vi
måste komma bort ifrån den dolda arbetslö het som vi genom olika syssel ättningspoliti ka åtgiirder tillfälligt försöker avhjälpa. Det gäller också
att på sikt få ned de icke ovä entliga kostnader som sys el ältningspolitiska
åtgärder drar med ig.
ALLA. SOM HAR PERSO LIGA \'lÖJLIGHETER DÄRTILL. BÖR
FÅ ETT E GAGERA;-.;DE. AKTIVT A RBETE l DET SVE SKA PRODU KTIO SLI VET!
Ett led i en ådan strävan är att - som ovan något berörts - lägga om
beskattningen inom produktionen till råvaror. energi och lik vä rdiga produktionsfaktorer. Samtidigt med den höjning av företagens energibeskattning om ovan ki serats bör en avveckling av den allmänna arbetsgivaravgiften påbörjas. Därefter bör fortsättning följa med en delvis avveckli ng
även av dc sociala arbetsgivaravgifterna till den del de i nte är direkt hänförliga till ociala förmåner för de i företaget direkt an tällda. åsom A T Pavgifter och jukförsäkringsa' gifter.
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ATT l ETT LÄGE MED SYSSELSÄTTNINGSSVÅR IGHETER FÖR
ARBETSKRAFTE OCIIII SHÅLL l GSPROBLEM MED E ERGI
STRAFFBESKATI"A FÖRETAGEN FÖR ARBETSKRAFTE
MEN
EDSÄTTA FÖRETAGE S E ERG ISKATT TER SIG MI ST SAGT
OLOGISKT!
Den allmänna arbetsgiva ravgiften på 4 procent bör efte r utredningar avskaffas med börja n under 1978, och motsvarande statsinkom ter från fö retag.
kommuner och orga nisationer tas in via energiskatte r. Även höj ning av
inkomstskatten från vinstgivande företag bör öve rvägas såsom ersättning
för inkomstbortfallet från allmänna arbetsgivaravgiften. För det inre lödområdet bör i sa mma takt ett "lönekostnadsbidrag·· på 2 procent til lkomma
för att bibehålla den särskilda stim ul ans som områdets nuvarande till 2
procent sänkta arbetsgivaravgift avser att utgöra!
5. l VESTERI GSSPARA DE
Det kanske stör ta problemet för Sveriges industriella utveckling torde
bli behovet av investeri ngskapital. Olika åtgä rder för stimulan åt långsikt igt
"investe ri ngs parande" är e rforderliga. Här skall bara kissera två sådana
åtgärder.
5. 1

B ostad s rätt ~-

och egnahemssparande

För medborgaren i allmänhet är sparandel till ett eget hem det kanske
största ekonomiska målet i livet. Även för samh ället är det på nera sätt
värdefullt att ett sådant sparande sker. - Målet kan ror den enskilde sägas
vara eget hem disponerat med antingen bostadsrätt eller e nskild äga nderätt.
Båda sparmålen är från samhällets synpunkt lika vä rdefulla.
Sparande till eget hem ger medborgaren möjlighet till en äke r placering
av sina sparade medel (även om den nödvändiga skärpningen av realisationsvinstbeskattningen kommer). Medborgaren fär också möjlighet att
inom vissa gränser utform a, underhålla, ändra och vårda sitt hem i en för
honom / he nne tillfredsställande omfattning. Vidare kan han/ hon i större
grad än i andra bostadsformer själva bestämma åtgång av värme, el, varmvatten och kallvatten - till gagn fö r den egna ekonomi n och för samhället.
Ett system med är kilda "bostadsspark onton·· i de va nliga kreditinstituten bör inrättas. Maximeri ng av årsavsättni ng till exempel vis 112 basbelopp, kontrollsk yld ighet för kred2tinstituten över medlen uttag oc h användning, beskattning osv. bör fö reskri vas. Likaså måste via taxeringsmyndigheten kontrolleras att medborgaren e ndast en gång fär utn yttja bostadssparkonto osv.
Kontona bör löpa med normal ränta för långtidssparande men därutöver
av statsmedel belönas med 2 å 3 procents skattefri bonus efter t. ex. fem
eller tio års sparande eller då medlen placeras genom förvärv av bostads-
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rättslägenhet eller eget hem- eller stimuleras av staten på annat sätt .
Det måste vara av stor bet ydelse för samhället att de oftast vä l vårdade
bostäderna med boendeformerna bostadsrätt eller egna hem blir mera förekommande. Också det förhållandet att ett särskilt sparande in rätt a just
för kontan tinsatserna vid bostadsförvärv är fördelaktigt för samhällets total a
investeringsverksam het .
5.2 Löntagarfonder
"En ökning av kapitalbildningen är absolut ofrånkomlig fö r att klara den
nödvändiga ökningen av industrins investeringar:· - ··Jag tror att majoriteten i det här landet snart har kommi t fram till att det är ori mligt om
bara den ena parten- kapitalägarna - skall fä del av förmögen hetsök ningen
i företagen i framtiden . Dessutom så tror jag att löntagarna vill bli delägare.
Det kommer att skapa ett större engagemang hos dem för det företag de
jobbar i om de vet att företagets växt. företagets värde. är något som de
har del i." Ovanstående tre meningar utgör citat ur uttalanden. om förre
finansmini stern Sträng gjorde i LO-tidningen 1977--04-28.
Alla är klara över att våra kapitalbehov för framtiden produktionsinvesteringar är enorma. Det kommer att fordras mer och mer kapital bakom
varje anställd i tekniskt avancerad produktion . Alldele självklart - och
det oavsett regeringens politiska fårg - blir det nödvä ndigt att på nera
sätt stimulera företagens investeringar. Skattefria investeringsfonder. investeringsavdrag och -bidrag m. m. kommer tid efter annan att bli aktuella
insatser.
Sådana insatser ökar företagens kapital och därmed ägarnas. Det är helt
orimligt att tänka sig att sådan ojämlik fördelning av kapitaltillväxten mellan
den som gör kapitalinsats och den som gör arbetsinsats skall kunna fortsätta
att gälla för framtiden . - Därtill kommer att statliga favörer till företagen
(och indirekt till deras ägare) också innebär bortfall av skatteinkomster för
staten. vil ka måste kompenseras genom högre skatter i andra sammanhang
- skatter som då särskilt d rabbar de stora löntagargrupperna.
RÄTTEN FÖR MEDBORGARE l ALLMÄ HET ATT FÅ DEL l
KAPITALTILLVÄXTEN INOM ÄRI GSLIVET ÄR DE STÖRSTA
EKONOMISKT-POLJTISKA FRÅGAN FÖR DE ÄRMASTE ÅREN .
Någon form av s. k. löntagarfonder måste snarast skapas:
- dels av rätt viseskäl (mellan kapitalinsats och arbetsinsats).
- dels för att fä en bättre spridn ing av fö rmögenhetstill väx ten i landet .
- dels för att fä bättre ägarstruktur inom vårt näringsliv.
- dels för att alla arbetstagare skall känna sig stimulerade att medverka
till ökat produktionssparande i vårt samhälle.
Den sittande utredningen om " löntagarfonder"· bör åläggas att påskynda
sitt angelägna arbete!
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6. SAMMA FATINI G
I motionens början gavs en bil d av dc ekonomi sk a delmål in för 1980-talet
som moti onen yftar ti ll. Samman fattn ingsvis borde de sk i serade åtgärderna
ge förbätt ringar ror:
Bytesbalansen
- oljeimporten
- turistnc ttot . viss import m . m .

ca mi lj arder
1.0
0.5

Tota l rörbättri ng

1,5

Budget u ndcrskot tet
- ökad energibeskattn ing (hushåll m . m .)
- ökad energibeskatt ning (samrårdsel)

1,0

I ,5

- ökad alkohol- och tobaksbeskatt ning
- lägre kostnader rör sys el ältningsåtgärder

2,0

Total förbätt ring

5.5

1.0

T ill ova n tående kommer så "verklig" sysselsättn ing ökn ing genom min skade arbe tsgivaravgifter amt ett ak tivt medborgarengagemang för investeringssparande genom prem ierat bostadssparande och löntagarfonder.
l-lär skisserade rörslag kan i vissa stycken synas drastiska. M en Sveriges
ekonomiska situation i dag är sådan. att drastiska åtgärder är nödvändiga.
De nesta skisserade åtgärderna kan och bör genom röras stegv is, men början
måste göras 1978-{) J-{) l och sista stegen tas 1979-{) J-01 1
Vi är inte längre kva r i det övernödande 1960-talct . då energin var billig
och produkti onsresul taten bara steg. och det fanns myc ket att rördela. I
dagens läge inrör 1980-talet behövs en " ekonomisk mobi li ering" av alla
medborgare. som då också alla skall bli ekonomisk t delaktiga i det resultat
som vi utan tvivel k an uppnå'
Sträng hushållning med råvaror och energi. akt iv syssel ättning åt alla
och andel för alla i kommande kapitaltill växt utgör samtidigt både målen
och de medel som måste tillgripas!

7. I-I EM ST Ä LLAN
M ot bak grund av vad ovan anrörts hemställs
att riksdagen gör ett uttalande med ungerår följande innehåll:
att den ekonom isk a politi ken in för 1980-talet bl. a. bör inrik tas
på att genom beskatt ning. avgifter. bidrag och andra stimulansåtgärder
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- strängare hu hålla med råvaror och energi,
- underlätta arbetskraftsintensiv prod uktion och
- sprida in ves:eringsvilja och -kapital till allt ncra medborgare.
Stockholm den 20 maj 1977

NILS HÖRBERG (fp)
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