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Kapitalbildning
källor och fördelning

I
Vid Svenska sparbanksföreningens
årsmöte i oktober utgjordes den
offentliga delen av en fråge-svarsdiskussion om behov och källor,
former, användning och fördelningsinstrument på sparandets område.
Hovrättspresident N Erik Aqvist,
Svenska sparbanksföreningen, var
diskussionsledare och bankdirektör
Birger Lönnquist, Sparbankernas
Bank, och ekon dr Lars Wohlin,/!J4ustriens Utr~institut, ställde
frågCJr. Svarspanelen bestod av statsrådet Kjell-Olof Feldt, professor Erik
Dahmen, landshövding Per Eckerberg,
LOs utredningschef Clas-Erik Odhner
samt pol mag Anders Sahlen, biträdande sekreterare i Kapitalmarknadsutredningen. Några av diskussionens intressantaste frågor återges här intill.

\

356

Wohlin: Jag tänkte börja med en fråga
till statsrådet Feldt som gäller uttaget
till ATP-fonderna. Vi vet att man ska
besluta om ett nytt avgiftsuttag som ska
gälla från och med 1975. Ett ökat uttag
skulle innebära fortsatt satsning på kollektivt sparande, medan en neddragning
av uttagsprocenten skulle lämna utrymme
för en återhämtning av det privata sparandet.
Jag vill ställa frågan, hur herr Feldt
i dag rent principiellt bedömer den väg
myndigheterna kommer att välja från
och med 1975. I samband med det vill
jag också fråga om det är angeläget att
fortsätta att höja sparkvoten i samhället
eller om vi ska nöja oss med en lägre
sparkvot eller en oförändrad sparkvot.
Feldt: På den första frågan har jag bara
att svara att vi avvaktar riksförsäkringsverkets bedömningar av ATP-fondens
medelsbehov från försäkringsmässig synpunkt. Sedan kommer det naturligtvis
till en bedömning av den samhällsekonomiska funktion som AP-fonden har. En
mycket allmän förmodan som jag har
är att fondens expansionsperiod nog börjar närma sig sitt slut, dvs perioden för
expansion byggd på stigande avgifter.
Men, som sagt, bedömningen som ska
föregå beslutet har vi inte kunnat göra.
Jag vet inte om den andra frågan har
en moralisk bakgrund eller om jag ska
avtvingas en bedömning av investeringsutveckling och kapitalbehov i samhället
under 1970- och 1980-talen. Vi har utgått
från att en ekonomi av det moderna

