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NATIONALEKO'NOMISKA FORENINGENS

sammantriide den 14: januari 1947

Ordforande: Direktor J 0 h n B e If g vall.

Professor Eli F. Heckscher inledde aftonens diskussion om

De nya -skatteforslagen

med £oljande anforande:

Mitt foredrag vid detta samma-ntrade har kallats for' et.t inlednings
anforande om de nya skatteforslagen. Det kommer emellertid inte aIls
att sysseIsatta sig med forslagets detaljer utan rora sig i nagot vidare
cirklar. Jag hoppas dock, att den kommande diskussionen skall fylla ut
luckan i det hanseendet och att vi da skola fa IDanga vardefulla bidrag
till diskussionen av de sarskilda punkterna.

Det, som jag kommer att 'saga, har enligt min mening alltsammans ett
samband med statsskatteberedningens forslag. Dock kan jag icke neka
till att det forefaller mig sjalv vara nagot a.v en berg- och dalbana - det
blir upp-och-ned i ganska hog gra-d. Efter min mening ar det en tanke
trad som hanger ihop, men det ax mojligt a.tt jag inte kan gora den fullt
tydlig for mina ahorare. Jag gor mig inga: illusioner i fraga om mojlig
heten att fa dem med mig bade upp pa bergenoch ned i ·dalarna, men
kanhanda att de aro villiga att acceptera atminstone vissa stycken.

Om man ser pa den motivering, sam ar framlagd for statsskattebered
ningens forslag, finner man att den narrilast utgar ifran en nodvandig
utjamning av den okaide skatteborda, sam ar framraknad for de mindre
inkomsttagarna och de mindre formogenhetsinnehavarna. Den bygger
pa .en statistik, som blivit. foremal for mycket stark kritik fran olika
hall, oeh jag viII inte neka till att ja.g anser denna kritik vara ganska
berattigad. -Jag tror inte att man kommer langt med den sortens raIr
nande, sam betankandet anvander i sina tabeIler. Om man viII va-ra
uppriktig far man loy att saga att motivet ax ett annat. Jag vill inte
saga att det ar camouflage - absolut inte - -men djupare ligger har
nagonting annat, sam jag anser att man inte pa nagotsatt behover skam
mas for. Den framste upphovsmannen till forslaget brukar alltid vara
beredd att sta for sin mening; han har kanske i hogre grad an nagon
1 - N ationalek. For. Fork. 1947. 470786



2 NATIONALEKONOMIBKA FORENINGEN DEN 14 JANUARI 1947

annan svensk politiker le courage de son opinion.. Jag tror darfor att jag
inte gor nagon oratt genom att uppehalla mig vid det sam jag betraktar
som den verkliga grundvalen for forslaget.

Denna grundval ar en vittgaende inkomst- oeh formogenhetsutj8m
ning. Jag skall darfor nu ratt lange uppehalla mig vid denna fraga, som
jag betraktar som en avgorande punkt i hela det foreliggande amnet.

Om man uppstaller problemet sa, blir den forsta fragan: Xr en inkomst
oeh formogenhetsutjamning ett mal att arbeta for? Den andra fragan
bIir:, Xr det nu foreliggande forslaget agnat att befordra malet med de
minsta mojIiga skadeverkningar, som man kan astadkomma? Om ocksa
den fragan besvaras jakande, blir den sista fragan: 'ko dessa eventuella
skadeverkningar anda sa stora,' att man bor avsta fran hela det mal som
man har uppstiillt for sig?

Jag skall i nagon man folja den linjen.i vad jag nu n3nnast har att
saga men viII forst peka pa ett par karakteristiska drag i detta ytterligt
viktiga oeh centraIa 3mne.

Jag tror att man kan saga, att inkomstfordelningen ar mycket jamnare
i nutiden an vad den har varit under de fIesta foregaende perioder i
historien och att man aIItsa ieke kan saga, att har foreligger nagon farlig
tendens just nu, som man ogonblickligen maste gripa in emote Man
behover inte mer an ga pa gatan oeh reflektera over vad man serfor att
Higga marke till, att man inte langre upptiieker nagon skillnad pa en
miljonar oeh en arbetare. De iiro lika kladda, upptrada i stor utstrack
ning pa samma satt. Alla. 80m veta nagot am historien maste saga sig,
att detta ar nagonting nytt for senare tider. Det var forr omojligt att
inte kunna skilja pa en stonnan med hans stora folje, sam var det kanske
dyrbaraste i hela hans livsforing, eller en rik borgare a ena sidan, och a
andra sidan en ~nkel hantverkare och i all synnerhet en bonde.

Har har agt rum en omvalvande forandring, som i forsta rummet ar
1800-talets verk, en £orandring 80m innebar att de rika numera ,egent
ligen for forsta gangen i historien ha blivit samhallets stora sparapparat,
vilket ju ar ett annat satt att uttrycka det forhallandet, att de icke ha
konsumerat i proportion till sina inkomster, utan sparat langt mer an
nagon rik klass forut sparade. Forut var det faktiskt de. relativt sma
inkomsttagama som sparade, darlor att de levde pa den i och for sig
mattliga standard som ansags tiIlkomma clem.

Nu iiI' det uppenbart, att dettaieke i bokstavlig mening ar inkomst
utjamning, utan det ax utgiftsutjamning. Detta 8.r nagonting myeket
viktigt, och det kommer jag tilI.baka till atskilligt i det foljande. Mer i
forbigaende viII jag betona, att oeksa inkomstutjamningen varit mycket
star. Det finns icke i Sverige for narvarande nagonting jamforligt med
- for att taga ett par beromdanamn ~ den relativa inkomst- och for:"
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mogenhetsstallning, som den forste' svenske Louis De Geer innehade,
elIer den som innehades av Sveriges ledan:de statsman efter Gustaf II
Adolf, Axel Oxenstierna. Ayen betraffande inkomsterna foreligger det nu
mycket mindre skillnader an forr - man kan ta ffianga andra exempel
for att belysa den saken, framst kanske utHindska.

Det andra, 80m jag menar att ma.n bor halla fast vid, ar att utjamning
av ekonomiska skillnader hor till det svaraste att genoinfora - atmin
stone att genomfora pa lang sikt ~ av alIa sociala reformer. Man kan
namna manga' exempel pa detta, bade fran forfluten tid oeh fran nuva-

. rande. am jag tar t. ex. hantverket i aldre tideI-, vax skravasendet ett
av de mest genomtankta och genomforda forsoken att skapa samma'
villkor for yrkesIDan inom samma yrke. am man nu studerar forhallan
dena exempelvis i frihetstidens Stockholm, som docent Soderlund har
gjort i en avhandling for ett pa.r ar sedan, befinns det emellertid att det
radde kolossala skiHnader mellan de olika individuelIa mastarna. Det
finns flera exempel pa mastare som varit taxerade lika hogt 80m haIften
av alIa de andra tilIsammans, nagra ha haft tre fjardedelar darav, och
vi ha t. o. m. exempel pa att en mastare har haft lika hog taxering 80m
alIa hans yrkesbroder sammanIagt - detta trots en ovanligt konsekvent
oeh genomford motsatt' regel.

Vi kunna ocksa se pa det nuvarande Sovjetryssland. Vi veta gunas icke
tiondelen av vad vi skulle viIja veta - ,det ar inte vart fel, uppriktigt
sagt - men det forefaller som om det vore ett obestridligt' faktum, att
inkomstskillnaderna dar aro mycket storre' an i vara s. k. kapitalistiska
sanihaIlen. Det pastas att· de ryska arbetare, som nyligen vorohar och
sago pa svenska fabriker, ieke voro sa forvanade over nagot som over
att 'arbetarna voro lika avlonade. Oeh ehuru formogenhetsinkomsterna
dar i 'det vasentliga aro konfiskerade, hiridrar det inte att det, som for
mogenheterna i framsta rummet anses tjana i vara samhallen, namligen
att ge barnen en battre start, ar genomfort i Ryssland ocksa, fastan pa
andra vagar. Det,har skett genom att man ger de gynnades barn alIa
mojliga bade pekuniara och andra foretraden, som vanliga manniskors
barn aldrig kunna tankas komma i atnjutande av.' Vad sorn skett i Ryss
land ax narrnast, att den blodiga utrotningen av tidigare haxskande klas
ser har lett till uppkomsten av en ny harskande klass. Och jag skulle
tro, fastan det kan vara farligt att generailisera, att 'detta i sjalva verket
ar den vanliga verkan av en nagot sa nar ordentligt genomford inkomst-'
utjamning.

Nu Jigger clef nara till hands, oeh jag formodar att mina ahorare tanka
Big den slutsatsen av vad jag sager, att vi daITor skola avsta fran att
arbeta pa inkomstutjamning. Det a:r emellertid' en slutsats som jag pa
inga vilIkor ar beredd att acceptera. Jag, anser tvartom" att en inkomst-
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utjamning ar av myeket hogt yarde oeh att den bar e£ter formaga efter
stravas, ocksa om resuitatet skuUe bli att vi far en ny harskande klass.
Om resuitatet kanske inte blir mycket annoriunda pa lang sikt - vilket
jag inte vill yttra mig om - anser jag alltsa fulda att det kan sagas
atskilligt till forsvar far en sadan utveclding. Det finns ingen aniedning
varfar just den klass, som de sista arhundradena har suttit vid kott
grytorna eller atnjutit de basta ekonomiska villkoren, alitid skall sitta
dar. Det ar minst lika rimligt, skulle jag vilja saga, att en ny klass kom
mer i atnjutande av samma stallning, om man namligen kan genomfora
detta pa ett satt, 80m ur andra synpunkter ar tiIlfredsstallande. Det ar
en fraga som jag ett ogonblick Himnar oppen.

Dr manga synpunkter skulle det efter vad jag tror ·finnas stOlTe moj
ligheter att genom£ora en inkomstfordelning i Sverige nu an i aIdre tider
oeh aven an vad forha1Iandet varit i Sovjetryssland. I aldre tider var
statsmakten erkant sva.g i jamforelse med nu; staten kan darlor nn
utratta mer an vad den forut kunde. I Sverige, sam jag uppriktigt.sagt
betraktar sam ett mycket .varde£uIlare samhalle an Sovjetunionen, kunna
de breda lagren av arbetare gora sig horda - oeh de gora sig ocksa
horda - medan daremot arbetarna i Sovjetunionenaro praktiskt taget
stumma och sakna alIa majligheter att gora sitt inflytande gallande.
Det £inns salunda sakerligen storre majIigheter numera att uppna vad
man icke som regel har uppnatt i historien oeh vad man icke heller
har uppnatt - eller rattare sagt uppgivit - i det nuvarande Sovjet
ryssland.

Den invandning som brukar anforas mot inkomstutjamning kan kart
oeh gott formuleras sa, att de breda lagren fa det biittre om man icke
e£terstravar en inkomstutjfunning utan later det hela. ha sin gang, emedan
man da uppnar sa starkt okat materiellt resultat, att de breda lagren
fa en gynnsammare stallning an de skulle fa av en inkomstutjamning
med dess konsekvenser. Emellertid kan man saga ett oeh annat till for
man far en inkomstutjamning, t. o. m. am· denna tankegang yore riktig.
Man kan ej alldeles skjuta undan resonemanget att stor ojamnhet i
inkomster Ieder till irritation, att stora delar av de breda lagren kanna
inkomst£ordelningens ojamnhet som en orattvisa i sig.sjaIv, oavsett om
den skulle ge dem materiella fordelar, som· de annars skulle ga miste om.
Det skall jag inte fullfolja, men det ligger i varje fall nagonting i det.

Det Viktigaste, det sam jag viII stryka under oeh det som ar temat
for min framstallning, ·det ar att verkningania i hogsta grad bero pa hUT

man genomfor en ink0 mstutjfunning. Under vissa forhallanden ar ja.g
overtygad om att resuitatet blir det som kritikerna mena - under andra
iorhaIlanden tror jag att man skulle kunna undga skadeverkningarna.,
i det vasentliga eller rent av helt ochhallet.
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Den skillnad som det har ar fraga om har jag berort i en bok, 80m

kom ut for ett kvartsekel sedan oeh 80m da lastes av en oeh annanjl nu
formodligen av ingen. Den hette )Gammal oeh ny ekonomisk liberalism».
Dar har jag formulerat maIet sa, att man skall strava efter en inkomst
utjamning, som ar sa stark sam det iiI- mojligt, utan att skada de rike
domsbildande krafterna. Jag tror fortfarande att detta ar riktigt, fastan
jag viII tillagga att uppgiften ar lattare nu an den var for 25 ar sedan,
darlor att den tekniskt-industriella utveeklingen har varit sa stark under
mellantiden, att. man nu kan na stora materiella resultat med vida
mindre anstrangningar an forr. Om m3nskligheten kan ordna en nagot
sa nar fredlig sammanlevnad tror jag inte att malet ar sa svart att
uppna. Om manskligheten inte kan det - ja, da hjaIper over huvud
taget ingenting. Da aro vi domda att se vasterlandets kultur falla sOnder,
oeh da ar det inte Iont att diskutera sadana detaljer som en inkomst
utjamning i vart samhaIle.

Nu skulle jag emellertid vara bojd for att lagga stOlTe vikt vid en
annan SynPllnkt: det ar det privata individuella initiativet, ieke for dess
egen skull narmast, icke heller for de materiella resultat som det medfor,
utan darlor att dari vilar den andliga frihetens rike,for att tillampa en
vandning fran Gustaf II Adolf. Ja.g tror att det ar sa pass sakert som
nagonting i framtiden, att det ar omojligt "att lamna utrymme for fri
tanke oeh fri forskning om man.icke har ett fritt naringsliv, ett narlngsliv
som beharskas av det privata iIiiti~tivet oeh av foretagare, som aro andra
an staten.

Vilka konsekvenser medfor dB, detta for inkomstutjiimningens 16sning?
Jo,det medfor att man skall genoinfora, for att uttryeka sig siagords
massigt, en utgifisutjiimning oeh icke en inkomstutjiimning. Man skaII
med andra ord se till att det blir nagot sa nar lik'a villkor att leva for
olika manniskor, men man skaII ieke forstora de rika och vaIsituerade
saSom samhallets sparapparat. Man skall bereda mojIigheter for privat
sparande oeh gora det genom att behandla sparandet pa ett annat satt
an man behandlar den utgivna inkomsten. Det ar ieke bara for sparan
dets egen skull, utan ocksa darfor:att'man over huvud taget icke kan ha
privat initiativ utan privat sparande. Det ar genom den kapitalbildning,
som uppstar fran den enskilde, som ·over.huv.ud taget det enskilda initia
tivet kan existera.

Oeh det sam behover skonas ar bade enskilt sparande oeh bolagsspa
rande. Darvid skulle jag emellertid vilja lagga tyngdpunkten pa det
forra, alltsa pa det enskilda sparandet. Bolagssparandet har den mycket
stora olagenheten ur den synpunkt, som jag nu anlagger, att det konso
liderar redan existerande foretag. Skall det vara utrymme for nybildning
av foretag, skall det finnas ett fritt initiativ pa det ekonomiska livets
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omrade, maste det matas fran det privata sparandet, alltsa' fran man
niskor som ieke aro bun·dna vid att investera i redan befintliga foretag.
Darlor anser jag oeksa, for att nu gora en Iiten utvikning, investerings
kontrollen som ett av de oIyckIiga~e steg, som har tagits inom den
ekonomiska politiken pa senare tid. Att den tilHimpas under. samarbete
med de stora foretagarna anser jag ieke som en mildring, utan tvmom
som en skarpning, darlor att dessa ju minst av alIa ha anledning att
lamna utrymme for nya annu. ieke existerande foretag. Det innebar
salunda nagot av en stot, riktad mot den privata foretagsamhetens hjarta.

Detta parentetiskt sagt - nu ar det skattefragorna som vi halla pa
med och det ax deras verkningar som jag nu tanker pat Jag menar alltsa,
att om man lagger inkomstutjamningen pa ett bestamt satt, kan man
un,dga odelaggande verlmingar for bade det materiella resultatet oeh
framfor alIt for det andliga resultatet. Om man gar en annan vag, offrar
man daremot bade det ena oeh det andra.

Det ar grundtanken i vad jag skulle vilja saga.
Nu vet ja.g myeket val att detta ax ett tal, som inte atnjuter stora

sympatier hos dem 80m makten hava.. Det ar ocks! synnerligen latt ati
saga - eller atminstone. tanka - att det spelar ingen roll .om detta
sages· av en vetenskapsman, som ieke har nagra stora bataIjoner bakom
sig, snarast inga bataljoner aIls. Bade regeringen oeh dess fornamsta
motstandare ha bataljonerna bakom sig, oeh det ax darlor mojIigt att
pa en sa,dan losning icke offra nAgon saklig kritik, utan helt oeh hallet
skjuta undan den.

Jag tror att alIa vetenskapsman, eller sa gott som alIa, som verkligen
aro fristaende vetenskapsman, aro vad den engelske nationalekonomen
~~h politikern Walter Bagehot sade om sig sjaIv, namligen att han var
ett »mellannummer»; han passade inte in i nagot av ·de nummer, 80m

aro representerade av partierna.. Oeh om vi yore i Tjeekoslovakien skulle
vi vara praktiskt taget ur stand att gora var rost hord, atminstone i den
offentliga diskussionen - enligt en artikel av professor Tingsten i dag i
Dagens Nyheter ax det namligen satt i lag i Tjeekoslovakien,. att inga
andra tidningar fa utges an sadana som agas av oeh representera de olika
partierna. Enskilda personer ha. ieke loy altover huvud blihorda i den
offentliga diskussionen. Vi aro gudskelov inte dar annu, men att det
finns en fara i den vagen kan man inte betvivla.
. Om man ar bojd for att stalla sig kritisk till den losning som jag
a.ntytt, oeh det tror jag att man ar pa manga hall, vill jag emellertid
saga, att det som jag nu gar over till ar nagonting 80m ieke star eller
faller .med de Iinjer, som jag nu har dragit upp. Det har en betydligt
bredare bas, ~h' jag trqr inte att det gar att komma ifran det bara
genom att vi£ta bort den Iosning, som jag i det foregaende har skisserat.
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D3.rmed arjag narmare inne pa det foreliggande kommitteforslaget, 1945
ars statsskatteberednings betankande.

Forslaget innehaller en hel del av stort intresse. Det ar manga skatte
tekniska fragor, som aro diskuterade m·ed £ramgang, och om det icke
har skett med full opartiskhet, sa yore nagot annat kanske mer an man
kunde begara. Dar finns ocksa, tror jag, en hel del forslag, 80m liro
mycket tankvarda, utan att jag nn viII forsoka avgora huruvida de aro
fortjanta av att genomforas.

Men det finns andra sidor. a,v problemet, efter min mening de avgo
rande sidorna, 80m fullstandigt elIer sa gott som fullstandigt lysa med
sin franvaro. Det taIas pa. atskilliga stallen i betankandet om verkningar
av den en'a eIler andra atgarden. D3.rmed menar man em·elIertid mycket
begransade skattetekniska verkningar; om samhalIsverkningarna star det
ingenting. J.a, det ar kanske litet overdrivet - det finns pa tva sidor
under aktiebolagsbeskattningen en mycket loslig oeh ratt svagt grundad
disknssion av fragan, huruvida verkningarna darav kunna vara 8kadliga
for naringslivet. Att en pa visst 8att upplagd beskattning av enskilda
personer kan vara fumu skadligare for naringslivet, forefaller vara en
tanke som inte har fallit forfattaren till dessa sidor in, eftersom han bara
har offrat tva' sidor av 456. pa aktiebolagsbeskattningens verkningar oeh
inte en enda'sida pa det andra. Denna omstandighet synes mig vara av
sa grundUiggande betydelse, att den i sjalva verket utesluter att man
skulle kunna handla pa grundval av betankandet, sasom det for nar
varande ser ute

Jag formodar, att d.et svar, som 'skulle ges' sasom forklaring till vad
man har foreslar, ar att det inte ar fraga om .nagot nytt - att det ax
ett steg vidare pa den vag, som har tagits for lange sedan, och att det
steget icke kraver nagon principiell motivering, som inte har givits redan
farut. Jag vet inte om det ar tankegangen, ty det finns inte nagon
antydan om hela denna sak, men om det ax meningen sa kan det goras
atskilliga viktiga invandningar daremot.

Till att bOrja med. a~o i manga fall de steg, som tagits utover den
hittillsvarande beskattningen, myeket stora. Det ar sannerligen inga sma~

saker 80m' begaras utover vad som nn finnes, och i vissa fall ar det nagot
alldele8 nytt som kommer till, framfor alIt kvarlatenskapsskatten, som
vi aldrig forut.haft inom svensk skattelagstiftning. Redan detta motive
rar enligt min mening en principiell provning oeh en saklig provning pa
olika satt, sam jag strax skall tala am nfumare.

Men det rack~r inte med att det ar ett ste.g langre pa den vag vi redan
tagit. Att sa ax fallet, kan det inte rada minsta meningsskiljaktighet OID.

Men mari har systematiskt byggt ut det gamla genom hojda skattesatser
oeh skarpt progression, for att tala am beskattningen av de enskilda.



8 NATIONALEKONOMIBKA FORENINGEN DEN 14 JANUARI 1947

Kommitten lever uppenbarligen i den forestallningen att am' man bara
okar det gamla efter procentuellt relativt mattliga normer, sa ar det
ingen fara. Jag tror att det ax en fullstandig missuppfattning. Vi kunna
ju ta ett ytterlighetsfall, som for resten redan a·r realiserat i forslaget pa
atskilliga punkter, om det ocksa ar ett relativt saIlsynt undantag. Om
man hojer beskattningen fran 75 procent till 100 procent, ax det ju bara
en okning av beskattningen med en tredjedel, men icke dess mindre
komrner d·et att fullstandigt andra manniskornas installning. En kon
fiskation av okningen gor i flertalet fall, att folk overhuvudtaget inte
skaffar sig nagon ny inkomst. Och aven sadana stegringar som inte ga
upp till 100 procent kunna, sam alla veta, bli sa starka, att de ha en
valdsam verkan, sam nagot lagre satser inte ha. Om det ocksa inte skulle
vara nagonting nytt eller ens nagot mycket stort steg vidare pa den vag,
sam redan forut varit inslagen, kan aIltsa det nya steget ha sa vitt
gaende verkningar, att det forandrar grundvalarna for det hela oeh, skulle
jag vilja saga, grundvalarna for det samhaIle, sam vi for narvarande
leva i.

Det tredje, som kanske ar det allra viktigaste, ar att ingen rnanniska
som haren aning am hur det for narvarande ser ut mom affarsvarlden
oeh mom det privata livet kan vara i okunnighet om 'vilka skadeverk
ningar redan det bestaende systemet har fort med sig. Det har blivit ett
skattetankande, som kommit att behaxska manniskornas handlingssatt.
Fragan har varit: ~Hur skall jag undga 'skatt?» oeh fra.gan har inte
varit: »Hur skall jag handla pa det i sig sjalvt klokaste sattet?» Den sam
har narmat sig - sarskilt stora - foretag med begaran am anslag for
det ena eller andra andamaIet har genast matts med motfragan: »Xr
det avdragsberattigat?» Om sa ar fallet blir det ytterst latt att fa anslag,
oavsett om det ar nagon mening med de ansprak som aro staIlda, ty
da kommer staten att betala en sa vasentlig del av anslaget, att man
kan kosta pa sig det. I motsatt fall daremot, om anslag·et inte ar avdrags
berattigat, blir det inte av. Det ax alldeles uppenbart, viIken snedvrid
ning av hela det ekonomiska livet sam uppstar, om detta blir nonnen
i staIlet for den norm, sam efter all rimlighet bor harska 'for foretagens
satt att lagga sin verksamhet oeh sin utgiftspolitik. En annan foljd ar
en allman likgiltighet for ekonomi - jag talar nu inte sarskilt om fore
tagen, utan om de storre inkomsttagarna overhuvudtaget. Man vet, att
man inte far beha1la en tillracklig del av det 80m man har tjanat in, oeh

. tyeker diixfor att det gor detsamma, am det blir nagot over. Oeh vad
soni kanske ar det allvarligaste av allt ax, att det enligt uppgift ganska
allmant uppstar vad man med ett nagot ogenerat uttryek kalla for »wig
forssdagar», d. v. s. man later helt enke1t bli att arbeta for att inte fa en
inkomst, sam for mycket akar ens beskattning.
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Dessa ganska oemotsagliga foreteelser borde val utgora tillraekligt
motiv for att man inte bygger vidare pa en grundvaI, som ar sa pass
tvivelaktig, oeh for att man undersoker, om man inte kan uppsk:juta
elIer avsta ifran ytterIigare atgarder, som skarpa de oIagenheter som
redan ha uppstatt.

Lat mig ett ogonblick paminna om den linje, som jag nyssantydde,
namligen att man skulle ge plats for sparandet i stallet for att beskatta
sparandet lika mycket som eller kanske rent av linnu mer an den utgivna .
inkomsten. Xven om inkomsten av sparandet i mycket stor utstrackning
komme att indragas till det allmanna, sa skulle sakerligen de fIesta fulda
fortsatta sparandet pa grund av den konsolidering av stallningen, som
det medfor bade for enskilda oeh for boIag. Darlor skuIIe man pa denna
vag reIativt smaxtfritt komma ifran en hel del av deytterst betankliga
skadeverkningar, som redan den nuvarande beskattningen efter allt att
doma medfor oeh som skulle okas genom den skarpning av beskattningen,
som nu ax foreslagen.

Jag kan inte neka till att jag ar forvanad over att man har lagt fram
ett forslag av denna typ utan att overhuvud offra ett ord pa synpunkter
som dessa. Det ar val linda n8,got som man forst o,eh framst far tanka
pa, innan man gar vidaJ'e.

Det andra egendomliga i forslaget - det galler for resten inte bara
forsIaget utan oeksa kritiken av det - ar, att alla exempel utga fran
fiktiva forutsattningar. Man resonerar om hur det skulle ga, om en
person hade ren arbetsinkomst eller ren formogenhetsinkomst eller hade
formogenhet, som avkastade den ena eller andra proeentsatsen, elIer
en viss kombination mellan arbetsinkomst oeh formogenhetsinkomst i
olika proportioner. Allt detta ax naturligtvis nodviindigt, men det ar
Iangt ifran tillrackligt. Vi maste veta, hur levande faktiska mfumiskor
paverkas av beskattningen. Vi maste ha nagon kfumedom om hur dessa
oIika element liro samIade hos verkIiga individer. Det finns bara en vag
att komma fram till ett resultat har, efter vad jag kan forsta, och det
ar genom en bearbetning av sjaIvdeklarationerna. Det maste goras en
systematisk, representativ beaxbetning av sjaIvdeklarationerna, sa om
fattande, att man kan antagas fa en nagot sa nar riktig forestallning
om hur maimiskor faktiskt drabbas av nuvarande beskattning och hur
de skulle komma att drabbas av en skarpt beskattning i den ena elIer
andra formen. Vi ha ingen aning om detta for niirvarande, oeh vi kunna
alltsa icke med nagon 80m heIst sakerhet uttala oss om hur ·det fore
liggande forslaget kommer att v~rka. Ha vi en gang bearbetat sjalv
deklarationerna oeh sett hur hog beskattningen har varit under nuva
rande villkor, sa kunna vi daremot utan minsta svarighet rakna fram,
hur det skall bli under de nya viIIkoren. Nu svava vi fullstandigt i



10 NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 14 JANUARI 1947

okunnighet om hur hela £orslaget kommer att verka,och under sadana
omstandigheter ar det val anda otillatligt att Higga fram ett forslag av
den rackvidd, sam det har ar fraga om.

Vi behova alItsa en utredning, eller tva utredningar. Den ena ar en
rent statistisk utredning, som anger hur- den nuvarande beskattningen
verkar pa olika faktiska manniskor, och inte olika lankta manniskor,
for att man skall fa se hur det forhaller sig med de skadeverkningar,
somsomliga pasta att beskattningen medfor, eller den franvaro av skade
verkningar, som andra tro sig konstatera, eller eventuellt en kombination
av dessa bada. Jag uttalar ingen mening aIls om hur resuItatet blir, forran
jag har sett en sadan- undersokning, oeh jag maste- bestamt pakalla att
den_ kommer till stand, innan man skrider till atgarder i enlighet med
kommitteforslaget.

For det andra behova vi en undersokning av samhallsverkningarna.
Den ax kanske svar pa de punkter som jag nyss har antytt, men i andra
och kanske annu mer centrala d'elar skulle man IDahanda kunna komma
fram till approximativa, siffermassigt palitliga resultat. Man skulle kunna
gora en undersokning- om det kapitalbehov, som den svenska industrien
rimligtvis kan vantas fa mom en framtid, som kanberaknas pa det ena
elIer andra sattet. Sedan kan man undersoka -hur mycket man lamnar
fritt av det privata sparandet, oeh om detta da tacker den mojlighet for
kapitalinvestering inom naringslivet, som ar nodvandig om man vill
bevaradet privata naringslivet. pa dess gamla grundvalar. Forran man
har gjort det, vet man ju overhuvud ingenting om hur det samhalle
kommer att se ut, som gar ut ur en beskattning redan av den nuvarande
typen, men fra-mfor allt av den typ som har ar foreslagen.

Niir man ser den koncentriska behandlingen avde olika element som
aro traffad'e av allt detta, undrar man - det· ar kanske en favitsk
undran - om det ar meningen att gora slut pa d-et privata niiringslivets
forutsattningar. Den ifragasatta beskattningen passar faktiskt mycket
bra _for en lat mig saga fOl'manskligad sovjethushallning --:- om man
viII bereda mojligheter for en allman socialisering pa ett oblodigt och
naturligtvis mycl{et mera humant satt an som t~IHimpades vid genom
forandet av denryska hushallningen. Jag kan inte se, att det a priori
ar nagot att invanda mot den losningen heller. Men da skulle detta
understallas svenska £oIket. Om svenska folket onskar en hushaJ1ning
av den typen, kan ingen miinniska hindra svenska folket fran att infora
den. Da ar saken kIar, oeh vi andra sam ieke onska detta fa finna oss
dari. Vi ha majoritetsstyre, oeh-vi fa boja oss.

Om jag har forstatt ratt, saar detta emellertid icke det socialdemo
kratiska partiets program. Det onskar en soeialisering bara i sadana fall,
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da den nuvarande verksamheten ieke ar till£redsstallande ur samhalls
ekonomiska synpunkter. Det viII ieke socialisera annat an nar det fore
faller som om kostnaderna yore for hoga under privat Iedning eller nagot
annat fel kan uppsta, en monopolisering eller vad det are Fullfoljes den
linjen, ax det uppenbart att man maste bevara forutsattningarna for
privathushallningen. Om man skar av livsnerven for all privat hushall
ning - oeh det gor man, om man inte later den matas med tillraekligt
myeket sparande - kan ieke privat verksamhet fortsatta, oeh da far
man, over hela linjen och inte bara pa ett stalle, ett resultat ~om gor
att socialiseringen ar given. Men det kan absolut inte vara meningen.
Enligt de 27 punkterna, sam jag tror att statsradet Wigforss har myeket
stor del i, maste meningen vara att man skall behalla forutsattningarna
for att en verksamhet skall kunna fortga sasom privat oeh att man ieke
overgar till allman soeialisering. Blir det ieke en allman soeialisering,
kan den sk8.rpta beskattniilgen i varje fall komma att leda till en god
tyeklig soeialisering. Sadana naringsgrenar, som ha behov av stor oIming
avdet privata sparandet, kunna komma att storta, darlor att det inte
finns tillraekligt sparande for att tillgodose deras behov. Andra, som
ha mindre kapitalbehov, kunna fortleva, om de oeksa kanske bli mycket
mindre effektiva an forut. AlIt detta Rr, savitt ja.g forstar, fullkomligt
i strid med det framlagda programmet.

Det star i forslaget till kvarlatenskapsskatt, att man skall kunna
betala sin skatt medborsnoterade aktier. Det ar all right i oeh for sig,
men om beskattningen ar sadan, att detta maste bli nagot vanligt, ar
det uppenbart att staten kommer att lagga sig ombord med en stor
.mangd andelar i olika foretag, och det blir beroendie av rena tillfallig
heter vilka foretag det blir. Dar far staten ett inflytande, som ibland
blir dominerande oeh aven i andra fall" sakerligen kan vara av betydelse.
Staten IDaste i sa fall inratta ett forvaltningsambetsverk for inneha.v av
privata aktier; ett sadant finnes i Finland for narvaran·de, oeh det ax
alltsa inte nagon langsokt tanke. Men det ar uppenbaxt att man har ax
inne pa tendenser till soeialisering, som ax fullstiindigt i strid med de
principer SaID, om jag forstatt ratt, beharska det soeialdemokratiska
partiets program.

Nu ber jag att fa stryka under, att jag inte pastar att detta blir
resultatet. Jag vet ingenting om vad det bl~ for resultat, oeh jag kan
inte fa veta det forran det har gjorts en undersokning om hur det ter
sig i de sarskilda individuella fallen eIler i de normala fallen, hur- man· nu
vill kalla det. Det aterstar alltsa ett start arbete, sam man helt oeh
hallet har latit ligga an sa lange. Savitt jag forstar,at det d1arfor nastan
uteslutet att man nu sl{all kunna foreera fram beslut i denna fraga.
Fragan ar ieke mogen for beslut. Den har att vanta, tills vi veta mycket,
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som vi inte veta nu, oeh framfor alIt tills vi tankt igenom mycket, som
atminstone inte ar satt pa papper av 1945 ars statsskatteberedning.

Om det yore ett nodlage oeh det gaIlde att till varje pris fa fram stats
inkomster, som man annars inte har, kunde man, saga att noden har
ingen lag, oeh da finge man tvinga fram en sftdan forandring med det
samma. Det ar nu uppenbart att vi inte aro i nagot nodHige. Det ar
for det andra uppenbart, att detta forslag inte kommer att forbattra
bu'dgetHiget. Det ar m,eningen att samma inkomstresultat skall uppnas
som det nuvarande fastan pa annat satt, inte helt oeh hallet men i det
stora hela. Att budgetHiget inte forbattras genom detta forslags genom
forande, det formodar jag alIa aro beredda att medge. Om det forsamrar
Higet pa langre sikt, ar svart att saga. Darom skall jag inte yttra mig.

1\.ven ur skatteutredningssynpunkt vore det mycket underligt, om
man nu skulle skrida till beslut pa en sadan svag grundval. Har arbeta
for narvarande andra skatteberedningar, som ieke veterligen ha redovisat
nagonting av sina arbetsresultat. Vi ha allmanna skattekommitten, vi
ha familjeskattesakkunniga, 80m bada tillsatts av den nuvarande rege
ringen oeh vilkas arbete inte kan komma att inverka pa ett besIut, som
fattas nu. Om ma.n da later dem fortsatta oeh komma med betiinkanden
efterat, sa ar det att kasta jasten efter i ugnen. De ha ingen mojlighet
att paverka de besIut, som redan aro fattade. Om aterigen dessa bered
ningar helt enkelt skulle avveeklas, darlor att fragan redan ar lost,
betyder det att man andrat mening oeh kommit till det resultatet, att
vad man ansag sig behova annn for ett, tya eller tre ar sedan, behover
man nu inte Hingre.

Jag tror mig knnna saga, att det inte ar forsvarligt att nn genomfora
en reform elIer en forandring av denna vittgaende art, ty fragan ar ieke
mogen for avgorande. Man har ieke gjort de forarbeten som bell0vas
harfor. Jag skulle vilja saga, for att inte anvanda starkare uttryek, att
det ieke ar forenIigt med ett demokratiskt samhiiIIsskiek att p,a nuva
rande stadium skrida till beslut.

Harefter yttrade:
Ordforand'en, direktOr John BergvaII: Den stora 'anslutning S(l'm d,agens

sam,mantrade fatt visar ju vilket intresse och vilken u,ppmarksamhet d'et
v~lda diskussion!samrrlet tilldrar silg, oc.h det mycket starka blf'all, sorm foljt
efter inledarens anforande, visatr i sin tur att de na.rvarand~ i aUra hogsta
grad uppskattat d'en intressanta ov:erblick over amnet, 80m inledaren givit
oss. Han har .skiin'kt oss nya synpunkter och oppnat vid'a perspektiv pa
en fr8.Jga, so,m for oSS: 'alla, oberoen,de av instiillning, ar utomord'entl.igt bety
d'els-efull. Vi be att fa tack,a honom.

,Statsrad'et Ernst Wigfor8s: De ord, ,med vilka pro,fessor H'eckscher slu
tade, overraskade mig nagot. Jag vet inte, att nagon tidigare skattereform
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har forberetts mer grundligt an den som nu foreslas, oeh jag vagar uttala
den misstanken - om jag misstar mig, yore jag taeksam for att bli rattad
av professor Heekseher pa den punkten - att om i detta forslag icke hade
ingatt den nya kvarlatenskapsskatten, som skaJl ge det valdsamma beloppet
av ytterligare 40 miljoner kronor om aret p8. en samlad inkomstskatt och
formogenhetsskatt av 1.800 miljoner, samt en okning av 30 miljoner pa den
arliga formogenhetsskatten, sa hade varken denna sal varit sa fylld av
intresserade Ahorare eHer professor Heekseher slutat sitt anfarande med
detta fordomande av hela skatteutredningen. Det ar namligen sa, att den
vasentliga delen av detta betankande galler den omHiggning av den direkta'
inkomstbeskattningen, som foreslas, med en rad modifikationer pa olika
punkter, som sedan lange ha varit foremal for diskussion, som sedan lange
ha varit onskade, men ieke forran nu blivit foreslagna. De tva vasentliga
punkterna i denna omliiggning aro skilsmassan meHan inkomstskatt oeh for
mogenhetsskatt och elimineringen av de nuvarande barnavdragen.

Vad betraffar den -forsta punkten, ha tidigare skattekommitterade gang
pa gang varit framme vid den tanken att en sadan skilsmassa borde ske,
men man har standigt ryggat tillbaka infor' avgorandet~ Det innebar, att

, man skulle tala om for folk hur stor formogenhetsskatt de betalade. Vi ha
ju for narvarande en formogenhetsbeskattning genom den tillagda hundra
delen, 80m doljer hur myeket formogenhetsskatt folk betalar. Varje gang
man konstaterat, att det mest rationella yore att astadkomma en ren
inkomstskatt oeh en klar formogenhetsskatt, har man sagt sig, att det blir
svart att fa ut sa mycket pengar av formogenheterna, om man klart fram
lagger beloppet. Kommitten har vagat ta det steget.' Det har lett till at!
man fatt tillskapa en sarskild formogenhetsskatt, med skalor, som nu fore
falIa manga ovantat hoga, aven da skalan endast ger lika mycket som
vederborande fatt betala fomt. DA den nuvarande hundradelen pa detta
satt omHigges, verkar resultatet litet o'verraskande, men pa denna punkt
anser jagatt det galler en rationalisering av va~t skattesystem, som ar val
yard att genomfora snarast mojligt.

Den andra punkten ar fragan om barnavdragen. Jag skall inte har ta
upp en diskussion om den saken. Det kan sagas manga ting far oeh emote
Barnavdragen medfora en differentiering mellan familjer med barn a ena
sidan oeh ogifta samt familjer utan barn a den andra. Ur manga synpunkter
kan man finna det rimligt att ,en sadan differentiering sker inom varje
inkomstskikt. Har kan jag endast upprepa vad professor Heckscheryttrade
i sitt inledningsanforande, att betraffande fragan om vad 80m ar rattvist
eller ieke har man ingenting annat att halla sig till an den allmanna opinion,
som till sist i ett demokratiskt samhalle blir avgorande. Savitt jag forstar,
har den allmanna opinionen, i den man den tar sig uttryck i riksdagen, klart
,sagt ifran, att den ieke anser den nuvarande metoden med barnavdrag till-
fredsstiillande, utan att den oor ersattas genom en metod med' barnbidrag.
,PA den punkten forhaller det sigsa, att om man viII fortsatta med det all
manna reformprogram, 'som innebar att fran oeh med ,den 1 januari 1948
bora allmanna barnbidrag vara genomforda, sa ar det en nodvandig forut
sattning att denna rationalisering av inkomstskattesystemet genomfores vid
denna riksdag.

Men jag kan val utga ifran att det inte ar dessa farslag, som foranleda
professor Heekseher att anvanda sa pass starka ord oeh uttala sadana far-
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hagor eUer·j alla handelser att anse en helt ny utredning nodvandig, utan
att det ar fragan om den skarpta beskattningen av formogenhet och kanske
dessutom forestallningen am en skarpning av inkomstbeskattningen. Jag viTI
erinra am att nar diskussionen om dessa skatteforslag och om de stora sociala
utgifterna borjade - jag skall nu inte komma in pa fragan am den nuva
rande ur vissa synpunkter oroande· inkomstkonjunkturen och vad darmed
sammanhanger - raknade man med att det for att kunna astadkomma
atminstone en ganska blygsam skattesankning far den stora mangden av
inkomtstagare var nodvandigt att skaffa enersattning, vilken som vinog
alla minnas skulle erhaJlas genom en hojning av bolagsbeskattningen, en
skarpt beskattning av formogenheterna och en hojd arvsskatt. Nu viII jag
inte saga att Higet ar det samma for ogonblicket. Innan skatteforslaget
framlagts, ar det ingen anledning att yttra sig om det med bestamdhet,
men nar man bedomer de nya skatteskalorna, finns det lika stor anledning
att ga ut fran normalbeloppet, d. v. s. en uttagning vid 100 procent, sam att
standigt komma tillbaka till de mycket heromda 110. Om en sadan nedgang
fran 110 till 100 procent skall vara· mojIig, ar det emellertid fortfarande
mycket sannolikt att en okad inkomst fran andra inkomstkallor behovs. Man
kan salunda stalla det aktuella problemet pa. faljande satt: ar det skadligt
for det svenska naringslivet att man tar ut en viss okning pa formogenhets- .
skatten for att genomfora motsvarande sankning pa inkomstskatten, eller
ar det snarare gagneligt?

Den uppliiggning professor Heckscher valt ar enligt min mening mycket
intressant, men hans anforande ger en forestallning om nagonting, om inte
revolutionerande sa i. alIa handelser innebarande vasentliga forandringar i
vart svenska skattesystem, 80m skulle medfora verkningar av ett annat slag
an tidigare genomforda forandringar. Det ar en overskattning av detta for
slag, som kanske ar forklarlig om man inte narmare har sysslat med siffrorna,
men for den som ser efter, vad det hela kvantitativt skulle hetyda, verkar
den i aUra hogsta grad ov~rra.skande. Det ar val ingen som egentligen vet
hur stor var nationalformogenhet are Det ar till och med svart att hedoma
storleken, om man hegransar sig till formogenheter vid en viss hoj-d. Vi ha
,icke nagot annat att ga efter an var taxering av formogenheter over 20 000
kronor, vilka· deklarerats till ett sammanlagt belopp av ungefar 20 miljarder
kronor. Under sadana forhallanden har jag svart att forsta att man far
rysningar utefter ryggen, nar man hor talas om att 40 miljoner om aret
skulle tas ut i en kvarIatenskapsskatt, vilken salunda skulle hoja det sam
manlagda arvsskatteheloppet tilliat mig saga 70 a 75 miljoner kronor. '.,

Jag kan folja professor Heckscher, da han talar om hur skattesystemet
utvecklas,beroende pa manniskornas uppfattning am vad som ar riktigt. Jag
hade en gang en larare, inte i ekonomi ·utan i 'sprakv'etenskap, 80m var en
mycket snillrik'man. Han hade· dessutom en arvd formogenhet, som han for-
.valtade mycket val. Han sade en gang till mig: »Om du vill veta, vilka det ar
sam styra i samhallet, sa skall du se pa hurudana skatterna aro.» Det ar all
deles riktigt. De som styra hehova jn inte sitta i regeringen o. s. v., men det ar
deras tryck som utovar inflytande pa hela skattesystemet. Det ar uppenbart~

att i nuvarande lage kommer hela denna diskussion av att nya folklager gora
sitt intrade pa arenan med kanske litet mera bestamda. onskemal i fraga om
beskattningens karakllir, men deras ons-kemal ha lange varit bestammande
for utvecklingen.
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I en liten uppsats, som professor Lindahl en gang har skrivit, har jag funnit
nagra siffror, som peka pa att strax efter sekelskiftet var den samlade skatte
proeenten vid 1.000 kronors inkomst 7,5, vid 3.000-5,000 kronor 8,3, vid
8.000-15.000 7,8, vid 15.000-50.000 7,3 och over 50.0007,2. Det ar en bild
av hur det svenska samhaJlet sag ut och vilka som p3. den tiden bestiimde hur
skatterna skulle vara fordelade. Jag behover inte tala om, huru Higet ar for
narvarande!

I andra Hinder fjnner man samma bild. Den s. k. Colwynkommitten ut
arbetade pa sin tid en tabell, som visade hur det engelska skattesystemet
tog sig ut 1903-1904. En person med 50 punds arbetsinkomst betalade 8,7 %
i skatt. - ,Det gallde har ett forsOk att sla ut aven konsumtionskatterna. 
Den som hade en inkomst pa 150 pund, vilket ju 1903-1904 inte var sa litet,
betalade 4,5 %. Vid 500 pund var skatten' 5,3 %, vid 1.000 pund 6,1 %, vid
10.000 pund 5 % och vid 50.000 pund 4~8 % avinkomsten.

Annu fram till farsta varldskriget hade det inte intratt nagra vasentliga
forandringar. Den 80m fortjanade 50 pund betalade 8 %. Medelklassens
inflytande hade tydligen gjort sig gallande. De som fortjanade 150-500 pund
betalade inte mer an 4,4 % av sin inkomst i skatt. Vid 1.000 pund var skatten
5,2 % och vid 10.000-50.000 pund 8,4 %.

Sa kom den stora omsvangningen under kriget, oeh redan 1919-1920 var
utseendet eit helt annat. Under 1920-talet andrades det engelska beskatt
ningssystemet mycket vasentligt, och sedan har utveeklingen ytterligare
fortsatt.

.Kan man egentligen farvana sig over att de forskjutningar, som ske i fraga
om folklagrens inflytande, gOra sig gallande aven pa skattesystemen. Jag
forstar myeket val, att man tanker pa den gamla slutsatsen: »Tal du det,
sa tal du det.» Men jag minns, nar jag forstborjade studera finansteori,
laste jag Bastable, som forklarade, att da inkomstskatten giek over elva
procent, borjade det bli en konfiskering, sam skulle gora slut p3. det fria
naringslivet. Han yttrade sig ungefar pa samma satt som professor Heekseher
om det nu foreliggande skatteforslaget. Det ar inte att undra pit att man i
,stallet for att bli imponerad av siidant tal konstaterar, vilken utomordentlig
anpassningsbarhet som ar utmarkande for det fria naringslivet. Under de ar,
da skatterna, som professor Heckscher talade om, varit sa skadliga, har ju
dock vart svenska naringsliv. utvecklat sig ];>A ett ganska gynnsamt satt,
till oeh med enskild foretagsamhet i den form, sam professor Heckseher
uttalade sig alldeles sarskilt uppskattande om. Jag vill saga, att professor
Heekseher har satte fingret pa en myeket om punkt for en socialist, sam i en
koncentrerad samhallsdrift ser en av forutsattningarna for det ekonomiska
livets frammarseh. Det ar alldeles uppenbart att det har ligger faror dolda
oeh att det ar onskvart med nya initiativ av enskilda, sam kunna sia sig
frame Men siidana enskilda ha kunnat ta sig fram liven under senare tid.
Jag hade for inte lange sedan besOk av en nu kanske medelalders affarsman,
sam forde ett myeket intressant samtaI om sitt foretags utveckling och alIa
de faror som hotade. Det visade sig, att han, som bOrjat med tva tomma
hander, efter femton ars arbete satt i spetsen for ett stort faretag med en
betydande formogenhet, oeh han kunde inte forneka att han kommit darhan
under de femton ar, da min skattepolitik har hallitpa att fordarva det
svenska naringslivet!

Om jag salunda egentligen vill komma fram till att man maste se ];>A de
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kvantitativa sidorna av saken, ar iu forhallandet anda det, att det nya
inkomstskatteforslaget innebar en sankning av inkomstskatten, aven om man
skulle ta ut skatten vid 110 %, upp till inkomster pa 17.000 kronor. Sattes
uttagningsbeloppet till 100 %, sa kommer man upp till 20.000 it 25.000 kro
nor, oeh de okningar av skatten, som komma darutOver, aro, savitt jag for
star, av alldeles underordnad betydelse. Den kritik, 80lli. kan riktas emot del
nu framlagda inkomstskatteforslaget, ar salunda samma kritik, 80m over
huvudtaget kan rikta8 mot att vara nuvarande skatter aro sa hoga, som de
aro. Pa den punkten ha manga diskussioner .forts har, men det ar ju inte sa
att vi leva i en varld isolerad fran alia andra. Det ar iu inte bara sa, att vi
kunna gora vara undersokningar genom att se efter hur skattesystemet
verkar pa de enskilda.' Vi ha ocksa erfarenheter fran andra hall i varlden,
reh det ar ett faktum att vara inkomstskatter trots alIt ieke aro hoga i
jamforelse med den anglos'achsiska varldens.

Jag fick for inte lange sedan en redogorelse, som gjorts av den kanaden
siska regeringen over skatterna bade i Kanada, Australien med Nya Syd
Wales, England och Forenta Staterna ar, 1944.' Det kan iu handa, att nagra
av de narvarande kunde ha intresse av att veta, hur det skulle stalla sig for
svenskar, 80m utvandra till dessa lander for att dar komma i ett mera,
gynnsamt lage; sarskilt om Australien har man ju talat som ett utmarkt
emigrationsland, ieke minst for intellektuelIa. Det visar sig att medan man i
Sverige enligt det foreliggande forslaget vid en inkomst pa 5.000 kronor
for gifta skulle fa en skatteproeent pa 3,3, ar skatteprocenten i Kanada 7;
jag skall strax tala nagot om kommunalskatterna. I Nya Syd-Wales ar
motsvarande procent 19, i England 11 oeh i Forenta Staterna 6. Vid en
inkomst pa 10.000 kronor skulle vi fa en skatt pa 8 %" i Kanada ar den 19,
.i Australien 30, i England 25 och i Forenta Staterna 14 %. Vid ungefar
28.000 kronors inkomst skulle vi enligt forslaget fa en skatt pa 40 %, i
Kanada ar den 35, i England 36 oeh i Forenta Staterna 24 %. Vid nagot
over 50.000 bli siffrorna i Sverige enligt forslaget 30 %, i Kanada 46, i
Australien 66, i England 48 samt i Forenta Staterna 34, oeh vid 175.000
kronors inkomst skulle det har bli 45 %, i Kanada 67, i Australien 86, i
England 70 och i Farenta Staterna 60 %.

I Sverige fA vi ju Higga till kommunalskatten. Eftersom kommunalskatten
i de anglosaehsiska landerna ar sa kranglig, forefaller det som om manga
manniskor i vart land tro att de engelska kommunerna reda sig utan
kommunalskatt, men det Iar inte vara mojligt utan det forhAlIer sig nog sa,
att alIa lontagare och inkomsttagare, fast de fa hetala den via fastighets
skatten, liven i England fa betala en ganska ordentlig kommunalskatt. Deh
enligt uppgifter, sam jag funnit i ett nytt standardverk i fraga om de
amerikanska public, finances, far man i regel till de amerikanska federal
skatterna for att Uicka delstats- oeh kommunalskatterna ocksa i Forenta
Staterna Higga till ungefar 10 procent.

Jag anfor inte detta for at.t gora gallande, att man kan ta ut vilka skatter
80m heIst och att folk kan. klara sig anda. Men det forefaller, 80m om det
vore ett argument i denna diskussion, att man pa andra hall i varlden har
inkomstskatter, som ligga vasentligt over de svenska, utan att detta har
tagit dod p3. den enslcilda foretagsamheten eller pa sparandet.

Vi veta ju, att det finns en utbredd teori, 80m gar ut pa att det forekommer
ett for stort sparande i stallet for ett for litet. Jag viII inte aIls framkalla
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nagon diskussion pa den punkten, yare sig med professor Heckscher eller
nagon annan, da ju den teorien kan vara mycket tvivelaktig. Men det fore
faller mig ganska uteslutet, att det forslag som nu foreligger i fraga om
inkomstskatterna skulle pa nagot satt behova oroa den del av den svenska
allmanheten, som sitter med de soorre in·komsterna, om man ser saken fran
'naringslivets synpunkt. Jag har nu inte heller uppfattat denna diskussion
sasom vasentligen avseende den foreslagna inkomstskatten, utan jag har
uppfattat den sasom en diskussion om forhojningen av formogenhetss·katten,
oeh det pa en punkt, dar forslaget val inte innehaller nagot egentligt nytt,
men dar vi kanske gatt litet for ass sjalva oeh inte ha sa manga paralleller
utifran att dra, namligen betraffande den arliga formogenhetsskatten. Vi ha
sedan gammalt haft en arlig formogenhetsskatt, sam nu ger lat mig saga
mellan 70 och 80 miljoner kronor, dels genom hundradelen, sam lagges till
inkomstskatten, oeh dels genom den sarskilda formogenhetsskatten. Till detta
belopp skulle enligt det nya forslaget liiggas ytterligare ungefar 30 miljoner
kronor. Det ar sant att det ar 40 procents forhojning, men nagra storre
belopp ror det sig ju inte om.

Vad sedan betraffar kvarlatenskapsskatten, ar det ju alldeles riktigt att
detta ar en ny form, men da vi nu skola utveekla vart skattesystem galler
det ju att se pa vad man pa andra hall har kunnat finn'a pa. Professor
Reekseher ville inte se at oster, aven om han tye-ktes med en viss tillfreds
stallelse konstatera att inkomstutjamning mellan manniskorna inte dar
kommit till stand. Det ar nagot som jag oeksa med beklagande konstaterar.
Men om jag vagar yttra nagot om vad som paverkat mig personligen skulle
jag vilja saga att allamina soeialistiska ideer am formogenhetsutjamning ar
nagot sam jag fatt vasterifran, varken fran oster elIer soder. I den anglo
sachsiska varld'en har man nu sedan Hinge haft en kvarlat.enskapsskatt. I
England har man egentligen bara haft kvarlatenskapsskatt, medan arvs
lottsbeskattningen varit ytterst obetydlig. I Forenta staterna ar det en kom
bination. Man har en federal kvarlatenskapsskatt, 'alltsa f.or hela unionen,
men darjamte ha ·delstaterna 'Bina egna arvsskatter, dels. rena arvslotts
skatter, ·dels 'en kombination av kvarlatenska,ps.skatt och arvslottsskatt.
Detsamma ar forhallandet i Kanada. Dar hade man inte nagon federal
skatt forran 1940. Innan den stora skatteuppgorelsen genomfordes mellan
provins.erna oeh dominion, hade man sarskilda skatter i provinserna Det var
forst 1940, viII jag minnas, som dominion intradde p8. aren-an med en
skatt som kan anses for en kombination av kvarlatenskapsskatt oeh arvs
lottsskatt.

Det ar ganska intressant att se vad den kanadensiske finansministern
yttrade, nar han under kriget lade fram sitt forslag. Forut hade som namnt
bara provinserna haft arvsskatter, oeh finansministern sade nu: ~Det starka
behovet av inkomster, sam foranledde ass att ga in pa detta nya omrade,
har sin grund i kriget, men jag skulle inte vilja antyda att denna nya stats
skatt bara ar en temporar krigsskatt.~ Det ar tamligen sakert att den skall
fortsatta aven efter kriget. Den kanadensiske finansministern gjorde ocksa
ett annat uttalande, sam ar intressant darfor att det visar att vad sam har
forefaller sa orovackande inte dar betra,ktas pa samma satt. Han sade:
»Kombinationen av dessa nya skattesatser. med provinsernas skatter bar ge
till resultat en total skatt av ungefar samma storleksordning sam den engelska
kvarlatenskapsskatten men med betydande olikheter i detaljerna~ De sam-
2 - Nationalek. FOr. FOrh. 1947. 470786
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manlagda kanadensiska skattesatserna skulle bli nagot hogre an de engelska
for andra an de niirmaste, medan de tendera till att bli Higre, dar en for
mogenhet delas mellan ett antal familjemedlemmar.» Eftersom man i Kanada
har en kombination av kvarlatenskapsskatt oeh arvslottsskatt, bli i de fall,
da det ar manga arvingar, satserna liigre an i England.

Kanske dessa forhaJlanderi. i Kanada oeh aven i Forenta Staterna for
manga aro overraskande. Jag har inte traffat pa manga manniskor har i
Sverige, som ansett det vara lont att tareda pa hur skatterna se ut pa de
hallen. Man har haft· den forestallniilgen, att i Forenta Staterna beskatt
ningen skulle vara relativt lindrig. Det sammanhanger med att den federala
skatten har mycket hoga befrielsegranser. Det galler ocksa i fraga om kvar
latenskapsskatten, men detta motiveras uttryckligen med att de mindre
formagenheterna. skola bli foremal for delstaternas ·arvsbeskattning.

Jag bar kanske namna en sak till. Jag har faktiskt haft den forestallningen,
att det engelska skattesystemet var det hardaste av all~ i de anglosachsiska
landerna, men nar den icke obekante amerikanske nationalekonomen Jacob
Viner var har for nagot halvar sedan och jag talade med honom, sade han:
»Jag lyckades 'overtyga mina engelska kolleger om att beskattningen i
Forenta Staterna ar hardare an i England». Jag vagar inte aIls garantera
att han har ratt, men nar en' framstaende ekonom pa detta satt kan disku
tera den sa-ken, tror jag man vagar ga ut ifran att det inte ar sa stor skillnad
pa de engelska skatterha och de andra.

Nu vet jag mycket val, att om professor Heckscher hade velat anvanda
nagra konkreta exempel, skulle han ha kunnat peka pa den engelska beskatt
ningen sasom exempel pa ett skattesystem, som kan' dekuragera arb.etsam
h.eten och val aven sparsamheten. I England forekommer alldeles uppenbart
nagot, som ·man val dar skulle kalla for »Daltondagar». Sarskilt efter genom
forandet av den nya kallskatten, da manniskorna Hittare kunna se vad de
fa kvar varje vecka, forefaller det som om de sitta och fraga sig: »8kaIl
det lana sig att arbeta den' har dagen, eIler ·skall man ta sig ledigt?» Och
de kunna ta sig'ledigt, darfor att de anse att de vardera en 'clags ledighet
mer an den del av inkomsten, 80m de fa behalla sedan skatten ar uttagen.

Jag kanske far trotta forsamlingen med en liten jamforelse i fraga om arvs
beskattningen. Om det ar nagot som 'forvanat mig, 'sa ar det den haftiga
reaktion som framkallats av detta forslag om att arligen ta ut ytterligare
40 miljoner kronor i form av kvarlatenskapsskatt fran en samlad formogen
hetssumma pa 20 miljarder kronor hos folk medover 20 tusen kronors for
mogenhet. Jag forstar inte, hur det skall kunna revolutionera det svenska
naringslivet. Att det skulle inverka pA anhopningen av mycket stora for
mogenheter ar alldeles riktigt, men forslaget innebar ju att'vid en formogeil~

het pa 50 000 kronor tages ingenting alls, da .det finnes efterlevande make,
och vid 100000 kronors formogenhet, om det finnes make med giftoratt,
blir skatten 1 250 kronor. Sedan stiger den visserligen, sa att skatten i mot
svarande fall vid 200 000 kronors· inkomst blir 7 500' kronor. Nar man
~ommer upp till formogenheter 'p8, 5 och 10 miljoner kronor, kan halften
forsvirina, och t. o. m. 60 procent, nar det ar en formogenhet over 10 mil
joner kronor, men detta ar ju heller inte nagot nytt. Jag farmodar, att alla
veta att den engelska kvarlatenskapsskatten, redan innan den sista rege
ringen kom till, kunde ·ga upp till ett hogsta belopp 'av 65 procent, vilket
1945 hojdes till 75 procent. Jag viII Uimna darhan, om det var god smak
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av den engelske finansministern att gratulera arvingarna till en formogenhet
pa 30 miljoner for att de skulle fa 8 miljoner kvar, men savitt jag vet fram
kallade det inte llagon sarskild rorelse i England.

Jag skall ta ett par exempel. Den engelska skatten sanktes samtidigt for
inkomster upp emot 200000 kronor. Det uppfattades, som jag tror med
en viss ratt, sasom en antydan om en forskjutning i den engelska arbetar
rorelsens hela instalIning. Element med en nagot storre andel i formogen
heten hade bOrjat gora sig gaJlande, oeh· den forut mycket laga befrielsen
hojdes darfor ganska starkt. For de mindre elIer lat mig saga medelstora
formogenheterna sanktes proeenten, under det att den hojdes for de ,storre.
Det ar dock sa, att vid en formogenhet pa 250 000 kronor, som gar i arv,
tar engelska staten 10 proeent eller 25 000 kronor, oeh av en formogenhet
pa 600 000 kronor tar staten 20 'procent~ Kom~er man upp till 1 miljon,
blir skatten ungefar 30 proeent, vid 3 miljoner 45 proeent, vid 12 miljoner
65 proeent oeh vid 30 miljoner 75 proeent.

Detta ar ieke nagot sareget for England. Efter den engelska hojningen
ligger den kanadensiska skatten nagot under..Jag tror att den gar upp till
60 procent for de hogsta formogenheterna. Likartat ar forhallandet i Forenta
Staterna. Jag 'hade inte trott att man i Sverige overhuvudtaget raknade
med formogenheter av en sadan valdsam storhetsordning, men det kan ju
anda vara av intresse att veta, att av en fomogenhet p3. 100 miljoner tar
amerikanska staten for narvarande72 proeent oeh i det aUra hogsta skiktet
77 proeent.

Med dessa erinringar har jag bara velat framhaUa, att det enligt min
mening ar oriktigt att overskatta betydelsen av det nu framlagda forslaget .

.Men att det bares upp av den tendens, som professor ~eckseher talade om,
namligen till en utjamning, ar alldeles riktigt. Fran den rent fiskaliska syn
punkten att skaffa staten inkomster kan man visserligen saga, att det inte
blir sa stora summor. Men pengarna skola tagas nagonstans, och nar man
fragar sig huruvida det ar riktigare att ta 40 miljoner i kvarlatenskapsskatt
oeh 30 miljoner i arlig fo,rmogenhetsskatt elIer att ta samma70 miljoner av
inkomsttagarna, besUimmes ju omdomet, infor dessa alternativ av vars oeh
ens aUmanna installning~ Pa den punkten viU jag garna erkanna, att pro
fessor Heekseher alltid varit 0 villig att tala for inkomst- och formogenhets
utjamning. Jag skulle vara mycket intresserad av att hora narmare utvecklas,
hur han tanker sig att en beskattning skall kunna omlaggas sao, att den
drabbar utgifterna oeh ieke ~nkomsterna. Det ar en tankegang som sedan
gammalt ar mycket omhuldad av teoretikerna ~ jag anvander da ieke
ordet i dalig betydelse, utan jag rilenar endast, att var och ensom ser pa
denna sak tycker att det yore utomordentligt f.ornuftigt, om man kunde
ta mer skatt av de pengar, som folk anvander, och ta mindre skatt av det
som sparas. Men jag holl paatt saga, att det har forhaller sig pa samma
satt som med det tvangslan, som man diskuterat - man tycker att det
yore ett utomordentligt satt att sterilisera inkomsterna, men ju mer man
sysslar med problemet, dess svarare blir det att finna nagra framkomliga
vagar.

Att tanken pa ~n utjamning av de ekonomiska forhallandena ligger bakom
aven det nn framla.gda skatteforslaget, viII jag garna oppet erkanna, och
jag kan inte se att det ar llagot som strider mot professor Hecksehers all
manna installning. Jag minns inte bara hans bok om den ekonomiska
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liberalismen, utan jag ar sa gammal att jag med mycket sOOrt intresse
laste en annu tidigare skrift av professor Heckseher: ~Varfor aro somliga
manniskor rika och andra fattiga?» Dar uttalar professor Heckseher inte
minst under hanvisning till den engelske ekonomen Cannan att en mycket
vasentlig anledning till de ekonomiska olikh·eterna 'ar, att manniskorna arva
olika formogenhet oeh darfor fa olika inkomst av formogenhet.

Denna tanke - och jag viII inte sluta utan att erinra om det - ar langt
ifran egen for de riktningar har i Vasterlandet, som man brukar kalla
socialistiska. Jag skulle kunna saga, att denna socialistiska ide har trangt
sa djupt in i andra ekonomiska meningsriktningar, att om det ar nagonting
80m varit utmarkande for den engeIska och amerikanska ekonomiska diskus
sionen, ar det, att man bor pa olika vagar komma fram till ett samhalle
med mindre ekonomiska olikheter an detnuvarande. En engelsk ekonom
som Pigou gjorde i en bok inte' sa manga ar fore kriget en fullstandigt
teoretisk jamforelse mellan ett kapitalistiskt och ett socialistiskt system
utan att dra nagra sIutsatser. Han anmarker, att det kunde synas egendom
ligt, om han inte namnde nagot aIls om sin personliga insllillning, och g(ir
darlor slutligen foljande uttalande: ~Om det lage i forfattarens makt att
styra sitt lands oden, skulle han for narvarande godtaga kapitalismen i dess
allmanna grunddrag, men han skulle gradvis modifiera' den. Han skulle
begagna det vapen, som progressiva arvsskatter och en progressiv inkomst
skatt ger, inte bara som medel att skaffa inkomster utan med det maImed
v:etna syftet att forminska de stOtande olikheter i friiga om tekonomiskt
lage oeh ekonomiska utsikter, som vanstalla var nuvarande civilisation.~

Precis samma tankegang har utveeklats av en man, som val inte kan
beskyllas for att vara nagon socialist, namligen presidenten Roosevelt. Vid
framUiggandet av sitt forslag om en kraftig hojning av arvsskatten yttrade
han ar 1935 foljande: ~Att valdiga formogenheter foras over fran den ena
generationen till den andra genom testamente, arv eller gava star inte i
overensstammelse med det amerikanska folkets ideal och kanslor. Stora
anhopningar av rikedom kunna inte rattfardigas med hanvisning till den
enskildes eIler familjens trygghet. Sadan arftlig ekonomisk makt ar lika
stridande mot var tids ideal, 80m arftlig politisk makt var stridande mot
idealen hos den generation som grundlade var forfattning.»

Skulle inte detta kunna vara en punkt, dar vi, som kalla oss socialister,
och de, som kalla 8ig liberaler, kunde mota varandra?

Direktor Ruben Rausing: Jag ,har naturligtvis varit mycket tve-ksam,
om jag skuUe delta- i en diskussion moo professoT Heckscher och statsradet
Wigforss som inledare. Jag har varken professor Hecksehers .bakgrund 80m
vetenskapsman eller statsradet Wigforss' som politiker. Jag ar narings
idkare, om man sa viII en foretagare av den typ som statsradet Wigforss
har .beskrivit oeh i likhet med professor Heckscher har jag inte nagra
bataljoner bakom mig.

$tatsradet Wigforss talade om en foretagare, som kommit upp till honom
och talat om sitt foretag, beskrivit sina framgangar oeh berattat, hur han
hade okat sin· fo,rmogen'het under d:e sista femtQn aren. Det foretag, SOlID

jag har grundat ooh 80m j!ag, kanske .felaktigt, har ansett att jag ligt, haT
ocksa tillkommit under d:enna 'tid. Men!, savitt jag kan bedoma, yore d'et
omojligt att utfora samma prestation for nagon svensk i dagens situation,
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om han skall deklarera riktigt. Om han, som statsradet Wigforss sade, barjar
med tva tomma hander, maste han skaffa riskbarande kapital genom att lana.
Det riskbarande kapitalet maste till foljd a,v sin natur som riskbarande DagOn
gang atminstone till vasentlig del aterbetalas. Kven for en rorelse av mindre
omfattning, maste ratt stora summor uppIanas. Industrin i vara dagar ar
ju i regel av kapitalkravande art. Jag skulle vilja fraga statsradet Wigforss,
pa vad satt en svensk man i en sadan situation med den beskattning, som nu
rader, skulle kunn,a aterbetala riskbarand,e kapital inom d:en tid' 80m han
har till sitt forfogande, alltsa under den aktiva delen av sitt live Savitt jag
forstar kan han skaffa sig inkomster pa tva satt:antingen genom Ion fran
foreta.get ·elIer genom utdelning. Jag kan inte se att nagra andra mojIigheter
sta oppna for honom, och i bada fallen blir beskattningen sadan, att nagon
vasentlig amortering for honom ar utesluten.

Efter denna lilla utvikning skall jag ga over till det foreliggande skatte
forslaget.

Jag har kanske tillatit mig att dra litet langre gaende slutsatser an vad
professor Heckscher har gjort. Han antydde att det for en utomstaende ar
svart att fa en uppfattning om vad som egentligen avses med forslaget pa
litet langre Isikt. Professor Heckscher had1e an,dock, om j8,!g fo~stoid honolIIl
ratt, 'dmgit d'en .slu,tsatsen, att skattefo]jslruget till ,gina konsekv'enser maste
innebara atminsrtone en partiell 'Socialisering. Jag h'ar dragit d'en slutsatsen
- jag tror inte att nago,n, 80m stud-emr :skattefol'lslaget, kan undga att
komma till sam·rna 'resulta.t - att det innebar en::gradv:is fortskridand,e
socialisering av narings,livet. Jag har liksom profes:sor Heekischer forand'rat
mig over att sa litet ar S3.lgt om folj.derna av ,de ,forslag, som arol £ra.m
stiillda. overhuvudl ·har det knappast sag'us nagot aIls om hur ett salrunda
socialiserat n,aringsliv skall arbeta. Inte heller h'ar man gjort nago,n und·er
sokning a.v vilka foretag 80m skulle komma att traffas fOMt och h'ardast,
men det ar gan:ska tydligt att d'et ar de ung:a och, icke borsnotera.de f&milj-e
fO'reta.gen 8O,m 'kom,ma att traffas :hardast, enbart av dlen anlooningen att
d'et for dem ar svara.st att utbetaia skatten. For ett reIativt nytt fore-tag
av v,iss sto1rlek, 8O'm ar .statt i stark utveckling, innebar nodlVandigheten
att realisera.lat mig saga 25 procent av formog·enheten ofta. detsa,m/ma 80m
undel'igang, helt ·enkelt d,arfor att foretaget maste Qverlamnas i a,ndra han
der. Det ar har ·att marka., att sadanla foretag ofta representera nysk'ap'an
de, oppositio,n mot :karteller och utbryta.nde u.r de m'era normala vaga\r, i
vilka naringsliv;et arb·eta.r. Jag har kOmlmlit till den ,uippfattning'en, att
skattefo1rslaget ar ett for.sok att fa den socialistiska ordnin~gen OlIIl' inte for
verkligad, sa dock inloo'd. Jag kan inte hjalpa a.tt jag far d;et intrycket,

. att forslaget pa nagot satt har en religio.s trosvisshet - emot fornuft oeh
erfarenhet. Det fOTefaller mig - och jag hade det in.trycket OCkSR nar
herr Wigforss. nyss talade - att h,an snarast med Augustinus skul1e beh'ova,
bekanna.: J~g tror, ·em'edan det ar orimligt!

For minoriteten, och minoriteten i detta fall ar sakerligen helt obetydligt
mindre ,an 'den: ,rnajoritet, som even,tuellt skulle kom'm'a,att bestamm1a, ter sig
forslaget i vissa delar som en ren konfiskation. Jag har fragat mig om en sa
obetydlig majoritet rimligen ka.n fa bestamma over andra manniskors egen
dom pa ett sadant satt, att det star i strid med deras rattsuppfattning, over
vilka bestammandet sker. Det nu foreliggande forslaget star i direkt strid
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med rattsmedvetandet has en vasentlig del av medborgarna i Sverige, och
enbart av den anledningen borde det avforas fran dagordningen.

Men det kan anda vara skal att narmare skarskada, hur forslagets for
verkligande skulle se ut ur samhallelig effektivitetssynpunkt. Effektivitet
i naringslivet iir ju slagordet for dagen i ·den politisk-ekonomiska debatten.
Det ar de beromda 27 punkternas roda trade Nu ar det ju sa att ett slagord
afta blir - just ett slagord i den meningen, att det inte har nagot storre
yarde annat an ·som propagandamedel. Om skatteberedningens forslag
genomfores 000 faT de faljder, 'som jag tror att d'et far, sa inneb.ar d'et ·att
staten gradvis skulle overta den roll, som det privata naringslivet fBrut har
innehaft. Nu var jn statsradet Wigfarss mycket tveksam i sin uppskattning
av nyforetagandet; savitt jag forstar· betraktar han det niirmast sam ett
nara nag nodvandigt ant i det samhalle sam vi leva i. Jag maste ocksa
understryka att den ekonamiska politik, som har forts har i landet under
kriget, snarast gatt ut pa att avskracka fran nyforetagande. Jag tanker
nu inte speciellt pa skatterna., utan pa krispolitiken, 80m har inneb,urit
ett uppmuntrande av mQnopolstravandena, d. v. s. av de b'esta'end'e tkar
tellerna,' och sarrnlmanslutningarna. H'ela ra,varufordelningen, rom' varit
det normerande for majligheten att foretaga under kriget, har varit
byggd pa forbrukningen under aren fore kriget, oeh nagon stravan att dar
vidiag gora nagra andringar har savitt jag [arstar inte forekommit. T. o. m.
prispolitiken har byggts upp' pa denna ur denna synpunkt fullkomligt dar
aktiga grund, i stallet for att bygga upp den pa den grunden,att de foretag,
som kunde astadlromma de lagsta priserna, ocksa skulle fa ravarorna. Jag
forsOkte under min tid i priskontrollnamnden att fa denna synpunkt beaktad.
Priskontrollnamnden skrev till Konungen, men jag har inte kunnat se att
denna skrivelse haft nagra som heIst foljder.

Den tekniska effektiviteten i naringslivet ar ju den enklaste delen av
problemet, men den ar icke desto mindre forbisedd av staten. De statliga
industriella foretagen kunna savitt jag forstar ur teknisk oeh ekonomisk
synpunkt inte jamforas med privatforetagen. Manga ha fragat statsradet
Wigforss om han ville tala, om, hur han tanker sig att det skall ga till att
skapa teknisk oeh ekonomisk effektivitet inom statens industriella foretag.
Men han har savitt· jag kunnat finna aidrig yttrat sig om den saken 
han har helt enkelt inte velat inga i svaromal.

Jag har under nagra ars tjanst hos staten haft tillfalle att gara jamforelser
i iraga ()ID kostnad:er, i fraga om initiativ oeh rarlighet mellan statliga foretag
oeh privat industri, delvis nar ·<tet gallt samma tillverkning oeh ofta. i
sadana fall da statens foretag varit speeialister. Jag tror att statsradet
Wigforss vet, att den statliga driften i de fall, dar man haft tillfalle till
jamforelser, i regel ieke har kunnat mata sig med den priyata. Nar det gallde
att under kriget genomfora den militara upprustningen oeh aven att fa fram
nadvandiga civila ersattningsvaror, da holl sig staten nogsamt tillbaka. Liiget
var da for allvarligt for att man skulle vaga sig pa ett faktiskt misslyckande.

Viktigare an den tekniska effektiviteten ar emellertid de utvecklings
drivande krafterna, de krafter sam omvaxlande skapa nya behov och nya
varor oeh sam skapat hela den tekniska kultur, sam vi leva i - automobiler
oeh cyklar, nya hushallsapparater, nya hus, hogre hygienisk standard, ett
nytt jordbruk; hela den tekniska kultur, dar maskinerna i stallet far man
niskorna blivit arbetsslavar oeh sam haIler pR att skapa fram alla dessa helt
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nya varor, som komma att forandra hela var dagliga tillvaro. Det finns
sakerligen inte nagon som sysslar med industriellt arbete och industriellt
framatskridande sam tror att staten, om den tar ernot al~:tier oeh pa det
sattet far ett inflytande i foretagen, kan utova nagot gott inflytande pa hela
denna uveckling. Det ar val tvartom sa, att all erfarenhet talar for att vinst
intresset oeh konkurrensen hi~intills visat sig vara de enda palitliga padri
vande krafterna.
. Statsradet Wigforss har har talat mycket oeh ingaende om anglosachsiska
forhallanden. Jag skall ta ett exempel fran samma hall, som jag laste i gar
och sam jag tycker ar bland det mest forfarande som jag har sette Det fore
kommer i Economist for den 4 januari i ar pa sid. 20 ett referat av en del
av Morgenthaus, forre amerikanske finansministerns, memoarbocker, sam
lara utges i 900 band - det star sa, ehuru man har svart att tro att ens en
finansminister kunnat astadkomma nagonting sam kan fylla 900 band. I det
avsnitt jag har syftar pa beskrives hur Roosevelt oeh Morgenthau bestiimde
det dagliga priset pa guld under den period, da Amerika lamnade guld
standarden aren 1933 oeh 1934. Jag skall f·orsOka gora en oversattning oeh
citerar: »Siffran bestamdes godtyekligt. En dag bestamde presidenten en
'stegring av priset med 21 cent darfor att det var ett lyckotal - 3X7!»
Morgenthau fortsatter: »Orn folk verkligen kant till hur vi satte guldprlset
genom en kombination av lyekotal oeh dylikt, skulle de ha varit fullkomligt
forskrackta.»

Jag tror oek.sa att de hade all anledning att vara ver~ligt f<;>rskrackta.
Detta gallde dock en sak, pa vilken .under den tiden ingenting mindre an
varldens valfard i viss man berodde.

Detta kan fa tjana som en illustration till att varje organisation oeh
varje person, 'som far en orimligt star, ja, obegransad oeh okontrollerad
makt, kommer att missbruka den. Oeh det giilier sakerligen vem det vara
mande.

Statsradet Wigforss var, atminstone sett ur foretagarsynpunkt och som
jag kanner det, verkligt kall mot nyforetagandet. Jag tror att han innerst
inne saknar intresse for den sidan av saken. Det heror mahanda pa att
statsradet Wigforss a~drig kunnat elIer aidrig velat satta sig in i huru det
privata initiativet verkar oeh arbetar' i handel och industri.' Over huvud
taget ar det nag svart for manniskor med en utpraglat intellektuelliaggning
och samtidigt utan forvarvsbegar oeh utan lust att aga att fa sympati for
oeh fo'rsta .ma,nniskor, som o£ta aro sa olika en sjlalv. Detar ofta olmojligt,
aven for den som arbetat hela sitt liv i naringslivet, att pa forhand saga,
hur en manniska skall vara inrattad for att lyckas i handel oeh industri.
Olika manniskor arbetar med fulIstiindigt olika metoder, oeh »intuition» oeh
»nasa» aro ofta viktiga forutsattningar for att lyekas.

Jag skall inte forsaka dolja att jag ar kritiskt installd emot den ekonomiska
politik, -Born har fO'ris och 80m fores i detta land,. Jag har en ringa fo,r
staelse for det argum·ent, som herr Wigforss vid nastan' varj-e tiHfalle for
fram om massornas andrade uppfattning oeh om trycket fran en ny askad
ning. Sjalv ar han endast ett uttryeksmedel for detta tryek fran massornas
uya. medv-etande om sin makt.Man kanner igen tankegangen och den gor ett
skriimman'de intryck. Hur var det med de unga nationerna och historiens
obOnhorliga gang. Den har verkligen varit obonhorlig. Jag viII naturligtvis
.samtidigt klargora - det har jag forsakt gora i an·dra sammanhang oeksa -
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att jag tror att en inkomst- oeh formogenhetsutjamning ar behovlig oeh nyttig
oeh rimlig inom de granser, dar foreta.gandet oeh sparandet inte vasentligt
skadas. Jag har trott och hoppats att det skulle kunna finnas emot politi
kerna reagerande faktorer i det svenska samhallet. Jag har da speciellt tankt
pa Landsorganisationen och Kooperativa forbundet. Bada dessa organisa
tioner ha pa olika vagar och var och en pa sitt omrade tjanat inte bara
sina egna medlemmar, utan svenskt samhallsliv over huvud taget. Det ar
val ingen som viII forneka, att LO indirekt har beforclrat den svenska pro
duktionens effektivitet, eller att kooperationen har befordrat den svenska
distributionens effektivitet. Jag skulle vilja fraga om dessa verkligt betydande
samhallsmakter verkligen amna tillata, att nyforetagandet i detta land slas
sonder; jag kan namligen inte se annat an att det ar detta som haIler pa
att ske pa grund av beskatttningen och pa grund av den mot foretagandet
verkligt ovanliga ekonomiska politik i ovrigt, som fores i vart land.

Jag ·kan inte heller forstll att de, som ha ett speciellt intresse for det
sociala reformarbetet skola kunna tillata att de kallor ur viIka valstandet
har flutit och flyter och som ar grundvalen for ett fortsatt socialt reform
arbete i Sverige, skola sprangas sonder av ett sa samhallsfarligt forsiag wm
det skatteforslag som nu foreligger.

Direktor Assar Gabrielsson: Jag har begart ordetendast for att b·erora
en' liten detalj i detta stora problem'.

Jag har under forra veckan gatt igenom avloningarna for tjanstemann~n

inom mitt foretag och darvid funnit, att redan med den nuvarande progres
siviteten i beskattningen ar det svart att betala vissa anstiillda, namligen
de duktigaste, sa mycket mer an de mindre duktiga, som de i sjalva verket
aro varda for foretaget. Nu kommer savitt jag forstar denna svarighet att
okas ytterligare i den man som progressiviteten i skatten pa arbetsin
komsterna skarpes.

Man kan naturligtvis diskutera, hur mycket mer en viss manniska kan
vara yard for ett foretag an ·en annan. Jag skall inte ge mig in pa nagra
detaljer pa detta omrade. Jag antar att det ar olika i olika foretag och det
beror ofantligt mycket pa personerna. Men en av de svarigheter, som jag
sasom foretagare funnit foreligga, ar att kunna se till att en karl, 80m ar lat
oss saga fern ganger sa duktig som en annan, verkligen netto far fern ganger
sa mycket betalt som den andre. Det ar ytterligt svllrt for narvarande.

Detta var den ena synpunkten.
Den andra synpunkten som jag skulle viIja framstalla ar den, att miinni

skor betalas inte bara med pengar. For alIt arbete som utfores har i varlden
finns det tre slag av betalning: pengar, anseende -Dch 11'takt. Om jag skulle
gora som statsradet Wigforss och ga tillbaka i argumenteringen till tiden
for sekelskiftet, sa skulle jag vilja peka pa underlojtnanterna vid gardena
har i Stockholm. Pa den tiden voro de forfarligt uselt betalda oeh hade inte
aIls en inkomst, som svarade mot deras arbete. Varfor? Jo, darfor att det
var sa fint och medforde sa stort anseende att vara lojtnant vid gardet, sa
att vederoorande hellre tog en forfarligt usel betalning an sokte sig nagon
annan anstallning.

Jag skall ta ett exempel ocksa i fraga om makten. Det ar alldeles uppen
bart att manga av vara. politici noja sig med en inkomst, som ar alldeles
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for liten i forhaJlande till deras duktighet, darlor att de i ersattning ha
makten.

Nar det finns dessa tre olika slag av avloningar, varfor skall bara det ena
slaget av dem beskattas progressivt? Jag vet inte vad det kan uppvaga i
pengar, nar en statstjansteman blir t. ex. generaldirektOr, men om jag skall
kompensera en overingenjor sa mycket i pengar, att det svarar mot en
stallning som generaldirektor i statens tjanst, sa far jag sannolikt betala
mannen tio ganger sa myeket, som staten skulle behova betala, for att till
forsakra mig denne mans utomordentliga arbetsformaga.

Den progressiva beskattningen bara pa inkomsterna, men inte pa anseen
det oeh makten, kommer salunda att medfora ett vasentligt forsvarande for
industrien oeh affarslivet att fa lika duktigt folk som de tidigare ha kunnat
fa, och detta kommer a andra sidan att innebara ett underlattande for
statliga oeh andra organisationer, som forfoga over de tva betalningsmedlen
anseende oeh makt, att dra till sig duktigt folk i storre utstraekning an vad
de forut ha kunnat gora. Fran industriell synpunkt beklagar jag detta.

Jag skulle an en gang vilja framhalla, herr statsrad, att det ar svart med
den stora progressiviteten att betala duktiga ingenjorer oeh overingenjorer
vad de verkligen bOra ha. Eller ligger det nagot slags rattvisa i _att en karl,
som ar fern ganger sa duktig som en annan, in t e skall ha fern ganger sa
mycket betalt?

Direktor Lars Akselsson: Da jafg ar skrivkarloch inte foretagare, kan jag
inte ge nagot bidrag till debatten av samma slag som de bada foregaende
talarna .. Men jag kan pasta, att skatteberedningens forslag hor till de mest
svarlasta man kan finna. Det framlagger sa litet som mojligt av det faktiska
innehallet i reformen. Da statsradet Wigforss har forklarade, att han inte
kunde inse, att forslaget innebar nagra vasentliga andringar i vart gallande
skattesystem, sa synes betankandet overskrida alIa tillatna granser for ett
betankandes svarliisbarhet - inte ens upphovsmannen sjalv har kunnat upp
taeka, att de foreslagna forandringarna aro utomordentligt stora oeh vasent
liga forandringar.

Jag begarde emeIlertid inte ordet narmast for att saga detta utan for att
papeka en annan sake Statsradet Wigforss gjorde gallande, att den anglo
saehsiska beskattningen pa ren inkomst betraffandeatskilliga avsnitt av
de hogre inkomstlagena ligger nagot hogre an den svenska. Det ar riktigt.
Men, herr statsrad, det ar en meningslos jamforelse att tala bara om den
rena inkomstb·eskattningen i dessa hoga inkomstliigen, nar det vasentliga i
den anglosachsiskta b-esk-attningen ar, att d-en inte har nagon somhelst kapi
talbeskattning -eller sarskild beskattning pa ,kapitalinkomst. I Sverige ha vi i
dessa hoga inkomstliigen en kombination av inkomstbeskattning och formo
genhetsbeskattning. En sadan jamforelse blir darlor bara en lek med ord. Om
man samma,nstiiller de .anglosaehsiska siffrorna med vara sv,enska utan att ta
hansyn till var formogenhetsbeskattning, far man en fullstand~gt felaktig
hild.

Professoir Eli Heckscher: Det ar }ilka gott att jag sager ytterligare nagra
ord redan nu, fasian jag inte har myeket att tilUigga.

Jag ar mycket tacksam for de inHigg vi ha fatt hora har i kvall och sarskilt
over att tva verkligt framgangsrika affarsman ha givit sina synpunkter till



26 NATIONALEKONOMIBKA FORENINGEN DEN 14 JANUARI 1947

lciinna. Det har varit den storsta svarigheten i denna, forening att fa affars
mannen att uttala sig i de fragor som vi diskutera. Om jag alltsa ett ogon
blick far tillatelse att tala a foreningens vagnar viII jag saga, att de aro
speciellt vaJkomna.

Vad herr Wigforss' inlagg betraffar, tror jag att det intressantaste i hans
anforande var det som han inte sade. Han tog over huvud taget inte stand
punkt till vad somfor mig var huvudsak'en, namligen huruvida man visste
vilken verkan de atgarder, som redan ha vidtagits oeh som nu aro avsedda
att vidtagas, komma att fa. Han rorde over huvud taget inte vid fragan
om det var behovligt att fa kannedom om verkligheten elIer inte.

D,et var inte betryggande,det maste jag betona" att hora vad han anforde
om att det var pa samma satt i d'e anglosaehsiska Hinderna. Vad direktor
Akselsson nyss namnde visar att jamforelserna voro sanningar med mycket
stor modifikation. Och i varje fall ar det absolut inte nagot bevis for att
forslaget inte skulle medfora nagra olagenheter. Jag skulle tvartom tro, att
skatterna i de anglosachsiska landerna medfort myeket stora olagenheter,
men att de genomfordes darfor att noden inte hade nagon lag. Sadana
atgarder, som aro vidtagna under kriget oeh under svarigheter sam vi inte
ha haft, motivera inte att vi gora pa samma satt.

Vi ha vidare' herr Wigforss' forklaring - om det nu kan sagas vara en
forklaring - som bevis for att allt har gatt bra forut: en man - en enda ---.:.
hade namligen kommit upp oeh besokt honom, oeh denne man hade lyckats
bygga upp ett foretag. Ar det ett bevis, sa maste man ju saga, att inte ar
det de stora talens lag, sam har fatt vara avgorande! Det ar alldeles klart
att man inte med framgang kan resonera pa ett sAdant satt.

Det kan handa att jag formulerade vad jag ville saga llagot mer efter
tryekligt an jag onskade. Men mitt anforande var avsett att vara en
entragen uppmaning till statsradet Wigforss att ta reda pa oeh lata ass
veta hur det hela hanger ihop. Vi ha inte, det ar notoriskt" fatt reda pa
verkningarna av den nuvarande beskattningen. Dessa verkningar ar det i
hogsta grad angelaget att vi fa reda pa ocksa om det yore fraga om ett
alldeles nytt skatteforslag, oeh mangdubbelt viktigare ar ,det att fa denna
kunskap om det nu ar fraga om att bygga vidare pa det gamla systemet
oeh inte fraga om att sla in pa nagra nya vagar.

En statsman bOjer sig inte for en opinion, om han anser att denna opinion'
leder vilse. Han gor sitt basta. for att yanda opinionen at ratt hall. Detta
ar vad som maste ske. Att denna opinion verkligen skulle vara sa fast rotad,
som finansministern latit forsta att' den skulle vara, ar jag inte saker pa.
Tvartom. Ifall det inte gallde som det framsta, intresset att silidja den
nuvarande regeringen, skulle sakerligen en stor del av svenska folket, oeksa
de som rosta socialdemokratiskt, vara mycket tveksamma betraffande lamp
ligheten att genomfora ett sadant forslag som det foreliggande. Direktor
Rausing har redan talat om Landsorganisationen oeh Kooperativa forbundet,
sam till alldeles overvagande delen besta av socialdemokrater. Jag undrar om
de verkligen tycka a.tt skatteberedningens forslag ar sa sarskilt lampligt.
Men det ar a andra sidan klart att de vilja stadja en regering, som de
betrakta som sin.

Om statsradet Wigforss verkligen onskade fa saken genomprovad, sa
undrar jag am nagon opinion har i Sverige, med undantag for kommunis
terna, skulle gora nagot verkligt motstand elIer gora nagra allvarliga invand-
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ningar emot attt detta skedde. Det kan inte sagas ra.da ett sadant nodlage,
att det darfor foreligger skal att fa forslaget igenom vid 1947 ars riksdag.
Riksdagen for sin del har inte kravt nagon andring. FramUigges forslaget
inte nu, sa betyder det ju ingenting annat an att allt far ha sin gilla gang.
. Jag hade verkligen hoppats - kanske det var barnsligt - att herr stats

radet skulle vara vanlig att tanka pa denna sak oeh agna den nagon upp
marksamhet, darfor att han ju maste forsta - oeh till sist sade han oeksa
att han forstod - att det mal .som han oeh jag. fullfolja, atminstone som
vi uttala att vi fullfolja, ar ett oeh detsamma. Det ar alltsa inte fraga
om nagra krokben f.or forslaget, utan diet ar fraga om att fa ·ett underlag for
forslaget, som gor reformen sa litet skadlig 80m mojligt, samtidigt 'Born den
tillgodoser vara gemensamma intressen.

Jag tyeker inte att det ar tillrackligt, uppriktigt sagt, att bara vinka
avsked med kalla handen i fraga om nagonting som ar sa pass legitimt sam
att begara besked oeh upplysningar pa de punkter, sam aro avgorande. Jag
har inte aIls sagt nagonting om vad dessa undersOkningar komma att leda
till. Darom vet jag ingenting.

Det var huvudsakligen detta jag ville ha sagt. Oeh jag undrar om det
inte skulle vara mojligt att visa ett nagot storre intresse for den fraga, som
for mig ar huvudfrag.an oeh 80m var bakgrunden till den forsta halften av
mitt anf-Brande, namlig,en att man skall efterstrava en inkomstutjamning,
pa visst satt upplagd. Jag fors·okte dar fa fram en argumentering for nod
vandigheten av att fa .klarhet i saken. Och jag maste betona att det dock
ar en svensk utredningstradition att man inte vidtager stora forandringar
eller ens later ett system fortga langliga tider utan att verkligen undersoka,
hurn detta system ar beskaffat oeh hur det verkar.

. Det ar detta, som det ar viktigt att fa utsagt i detta ogonblick, och darfor
skall jag i det stora hela halla mig till det sagda. Betraffande det ovriga,
80m statsradet Wigforss' yttrade, forstod j~g inte riktigt varfor han talade
om dessa ting. Diet ar ju ett faktum att skatterna i j-iimforelse med de
nuvarandle voro oerhort laga i bOrjan av 1900-talet,men jag vet inte vad
det argumentet har kan ha for betydelse. Det ar ingenting sam sager att
hoga skatter i och for sig sjalva aro olampliga. Men det iir pa ett visst satt
konstrnerade hoga skatter, sam aro olampliga. Det ar skattesystemets kon
struktion oeh dess verkningar som vi skola undersOka. Om detta blir gjort,
sa ar mitt onskemal pa detta stadium uppfyllt. Eftersom jag inte vet vad
resultatet blir kan jag inte saga, vilket nasta steg lefter min men.ing borde
vara. Men vad vi i dag skola diskutera, det· ar de atgarder som nn skola
vidtagas for att 'vi matte kunna komma fram till en sadan kunskap, som
satter oss i stand att valja en god losning.

,StatsTad'et Ernst Wigforss: Jag ar ledsen oyer att professor Heeksc:her
inte fo.rstod varfor jaJg ta:lade om den 'historiska utvecklin'gen. Det var h:elt
enkelt for att geen erinran -ehuru ja;g nu inte skall upprepa va:d jag
manga ganger tidigare har sagt - om utvecklingen i v;ara fo,lkrorelser.

Jag tror att jag lciinner laget inom faekforeningsrorelsen ganska viiI, oeh
jag kan forsakra alla dem Bom tro, att politikerna i sjalva verket skulle
hallas tillbaka av folk inom fackforeningsrorelsen nar de vilja skrida till
atgarder, som av manga anses vara fran vissa synpunkter langtgaende, att
de grundligt misstaga sig. lnte minst nar det galler beskattningen finns det
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inom faekforeningsrorelsen langt upp i toppen en uppfattning, som saker
ligen i den har forsamlingen skulle kalIas for ~primitivt demokratisk». Fore
stiilIningen om att de inkomster, som for narvarande finnas inom vissa skikt
i samhallet, aro orimligt hoga oeh borde ned ar en sa gemensam uppfattning
inom denna fornuftiga oeh lugna oeh trygga svenska fackforeningsrorelse,
att darom behover man icke diskutera.

Jag anser det vara riktigt att erinra darom, att man inte kan vanta sig
att de nya breda folklager, som tranga fram till inflytande, skulle lamna
skattesystemet oforandrat. De tidigare maktagande ha ju uppenbarligen
inte heller underlatit att utnyttja skattesystemet till sin forde!. Det faktum,
att olika folkgrupper maste betrakta vad som ar fran samhallets synpunkt
mer eller mindre nyttigt och mer elIer mindre skadligt med olika ogon, det
komma vi anda inte ifran.

Det blir tydligt inte minst nar man hor direktor Gabrielsson. Ett for
verkligande av hans forestiilIning om att mata vissa personers duglighet oeh
saga, att den ar tre ganger eller fern ganger sa stor scm andra manniskors,
och hans krav att man pa den grunden skulle avgora hur en progressiv
beskattning skulle byggas upp, det paminner mig om dem som aro mycket
troende nar det galler gransvardenyttan. Och en beskattning, som skulle
lamna sadana mojligheter, skulle vara sa avvikande fran den nuvarande
beskattningen oeh skulle fa innebara en sadan begransning i fraga om
progressiviteten, att jag bara kan hanvisa till de krafter som stalla sig
avvisande mot ett sadant system, aven om de av manga i denna forsamling
anses vara osakliga. Jag kan hanvisa till den folkmening som tar sig uttryek
t. ex. i den svenska riksdagen. Man ma ha vilken mening om den svenska
riksdagen som man vill, men den itr dock ett uttryck for uppfattningar inom
det svenska folket. Oeh att dar tanka sig att fa igenom en progressiv skala,
som gor det mojligt att utmata loner pa ett sadant satt, att den ena skul1e
ha tre eller fem ganger sa myeket som den andre efter dylika uppskattningar,
det tror jag helt enkelt inte ar mojligt.

Direktor Gabrielsson h'ar sakerligen oeksa en nagot verklighetsframmande
uppfattning nar det galler konkurrensen mellan staten oeh det enskilda
naringslivet om de stora formagorna. Vi pa var sida ha tvartom ett starkt
intryek av att det enskilda naringslivet standigt och jamt ar ute oeh stjal
ifran oss de duktiga krafter, som vi ha till vart forfogande, genom att bjuda
dem hogre inkomster.

I fraga om direkoor Rausings inlagg vill jag gora gallande, att han miss
uppfattat mig nar han menade att jag skulJe varli kallsinnig emot det rent
enskilda initiativet. Det ar tvartom sa att jag i hog grad skulle beklaga om
inte det enskilda initiativet, som jag da tanker mig i dessa mera mattliga
former, inte skulle fa komma till uttryek. Men jag vet inte pa vilket satt
direktOr Rausing egentligen tanker sig att foretagen skulle ·kunna vaxa
genom eget kapital. Han har naturligtvis ratt i att med ~en nuvarande
inkomstbeskattningen ar det inte latt for ·en foretagare, som· ar i stand att
omedelbart skaffa sig relativt stora inkomster, att bilda eget kapital myeket
snabbt. Detta ar alldeles klart. Men darvidlag kan jag aterigen bara hanvisa
till den praktiska omojligheten att andra vart skattesystem darhan, att
tidigare eventuellt existerande mojligheter skulle aterkomma. Ty det kan
vaI anda var oeh en erkanna, som i det foreliggande betankandet vill ge
akt pa. skillnaden mellan majoritetens oeh minoritetens forslag, att inte
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andrar minoritetens mycket, mycket forsiktiga, i viss man nastan symboliska
jamkningar nedat betraffande inkomstbeskattningen nagonting vasentligt i
fraga om mojligheten for en enskild med stora inkomster att hilda eget
kapital. ,

Om man daremot haIler sig till vad jag skulle vilja kalla for medeIstora
foretag, lat mig saga i det stora hantverkets oeh den lilla industriens form,
finns det ingenting i denna formogenhetsbeskattning elIer arvsbeskattning,
80m skulle Iagga hinder i vagen for den overvaldigande delen av det svenska
naringslivet att fortsatta i sina nuvarande former.

Direktor Rausing formodade att skatteforslaget skulle vara tankt som ett
led i en gradvis skeende soeialisering. Jag kan inte forsta de misstankarna.
Om jag verkligen ansag, att det yore en praktisk form for en sadan stravan,
skulle jag inte aIls forneka att jag hyste den uppfattningen. Men jag anser
inte det vara nagon praktisk form. Och jag ar ganska overtygad om att
sasom vi ha det stallt i vart svenska naringsliv kommer det inte att mota
nagra svarigheter for arvtagarna aven av ganska stora formogenheter att
kunna placera sina aktier hos andra an den statliga mottagaren. Det ar helt
enkelt bara for att inte utsatta sig for den invandningen, att folk 'l7lilste
realisera varden alltfor snabbt, som man foreslagit att staten skall kunna
sta som mottagare. Det ar Idart att for vissa enskilda foretag med fastigheter
o. s. v. - sasom storre jordhruk - kan det vara bekvamt att fa ta en
inteckning, som staten tar emot, i stallet for att tillgripa en forsaljning.
Jag menar saledes att en hel del av vad direktor Rausing sade for oss over
pa en diskussion, som jag inte trodde 'att vi skuIle behova komma in pa i
kvall. Den skulle fora oss alldeles for langt.

Farhagorna for att skatteforslaget pa en omvag skulle leda till att staten
sa att saga suger sig in i de enskida foretagen aro obefogade. Det har inte
visat sig bli faIlet i de anglosachsiska landerna, oeh vi skola komma ihag att
de hoga arvsskatterna har England haft linda sedan slutet av forra varlds
kriget. Om genom dem nagon verkligt genomgripande forandring skett i
anglosachsisk egendomsfordelning, sa maste det ha varit i den riktningen,
att de forhindrat att en annu ojamnare egendomsfordelning nn forelegat,
men verkningarna ha sakerligen varit relativt mattliga.

Jag kan ·aterigen inte annat an upprepa, att var och ·en som vill se sakligt
pa detta sparsmal matte stiilla den fragan till sig: v'ad ar det for revolutio
nerande verkningar som kunna astadkommas av en kvarlatenskapsskatt,
som skall ta 40 miljoner kronor av de svenska formogenheterna? Detta ar
en realitet. Det Ulnar sig inte for direktor Rausing att saga att detta strider
emot fornuft oeh erfareIihet. Det ar enkla siffror, som var och en maste
kunna sjalv bedoma, oeh 40 miljoner ar inte mer an 40 miljoner av en
deklarerad sammanlagd formogenhet, avseende formogenheter over 20,000
kronor, pa over 20 miljarder.

Jag star verkligen hapen infor denna reaktion for de mycket sma for
andringar, som har foreslas.

Till professor Heekscher vin" jag saga, att jag har mycket svart att se
huru den undersOkning, som han kraver, skall kunna ske. Och eftersom de
forandringar, som har aro foreslagna, ligga mom sa pass snava granser, sa
anser jag det vara tillraekligt att hanvisa till den erfarenhet som finns mom
andra lander. Det iir ett faktum att i dessa Hinder ha likna.nde anordningar
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ieke medfort sadana verkningar, som har befaras. Det ar en erfarenhet som
man visserligen kan forneka, m·en inte kan komma ifran.

Man talar om ·foljderna for sparsamhet oeh foretagsamhet, och eftersom
direktOr Rausing citerade Economist skall jag ocksa roa mig med att citera
Economist. I England med dar existerande-kvarlatenskapsskatt, som av de
stOrsta formogenheterna tar 75 procent, oeh· med en inkomstskatt som ar
mycket hard, skrev Economist for inte sa Hinge sedan - med hanvisning,
det ar alldeles riktigt och jag skall inte forsoka forskona vad dar star, till
beskattningens skadliga verkningar - och fragade, om inte den engelske
finansministem skulle kunna tanka sig att jamka pa inkomstbeskattningen
for de grupper, som mest ogynnsamt paverkas av den i sin foretagsamhet
och i sin sparsamhet, och tidskriften hanvisade till att denna ersattning
kunde finnas genom en ytterligare utbyggnad av kvarlatenskapsskatten. 
Jag 'skall inte underlata att saga, att det darom finns delade meningar, men
det finns en val foretradd uppfattning bland ekonomer, som anser, att den
minst skadliga formen for foretagsamhet och sparsamhet ar den beskattning,
som drabbar en formogenhetsagare nar han inte sjalv finns till oeh dar de,
som skola fa formogenheten, annu inte ha tilltratt..

Men mitt egentliga svar till professor Heekscher och aven till direktor
Rausing, som ytterligare understrok farhagorna betraffande skatteforslaget,
ar ingenting annat an att om man ser narmare efter, vad forslaget innebar,
oeh forsOker att mata dess kvantitativa foljder, skall man siikerlig·en finna,
att man har overdrivit pa ett &itt, som man mahanda snart nog kommer att
finna ganske besynnerligt. Jag vill sluta med 'att erinra om att jag vid ett
tidigare sammantrade inom Nationalekonomiska foreningen sett denna sal
lika fullpaekad 80m i dag av en lika intresserad publik, som var lika orolig
for vad som skulle handa. Aven den gangen upptradde professor Heckscher
- da inledde visserligen jag, men professor Heckscher var opponent. Det
var ar 1933, da den forfarliga tanken pa en underbalansering av budgeten oeh
Ian for att bekampa en forodande kris togs upp till behandling.

Skulle det inte kunna handa, att det i dag debatterade forslaget nagra ar
harefter kommer att betraktas pa samma satt som den nya krispolitiken
betraktas nu? .

Direktor Lars Ak8elss~n: Jag vill barja m·ed alt !'latta till ett litet miss-:
forsta.nd. Statsradet Wigforss sager, att arv8skattebestammelserna i England
aro hardare an de svenska och ha varit gallande s!edan forra varldskriget.
Detta ar icke fallet. Den arvsbeskattning 80m ratt i England sedan forra
kriget ar till storre delen lindrigare an .den svenska.

Men lat oss hoppa over den detaljen. Det vasentliga ar var kombination
med den arliga formogenhetsskatten, som inte finns i England. Nar herr
Wig.forss gent emot professor Heckscher arifor, att ingen 80m heIst skade
ve~kan uppkommit av beskattningen i dessa andra lander, dar den dock
forekommit under manga ar, ar detta ett orimligt argument. Ty en beskatt
ning av detslag, som har foreslas, finns inte fornt i nagot enda land i hela
varlden. De erfarenheter, som statsradet Wigforss aberopar fran de anglo
sachsiska landerna, aro salunda obefintliga.

Direktor Ruben Rausing: Nar j8.Jg yttradce, att statsradet WigforS's va;r
kallsinnig gent emot nyforetagandet, skakade herr Wigforss pa huvudet.
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Men nar statsradet sedan skulle forklara, hur langt han strackte sig i sin
valvilja mot foretagandet, sa sade han att han strackte sig sa langt som till
de storre hantverksmassiga foretagen och de sma industriforetagen.

Nu skulle jag bara vilja fraga statsradet Wigforss, om detta verkligen ar
att vara »valvilligt installd» mot foretagandet. Samtidigt forklarar stats
radet Wigforss och hans parti, att en kamp mot monopolen ar nagot av det
vasentligaste i deras politik. Jag skulle vilja fraga: hur skall statsradet Wig
forss kunna fora en kamp mot monopolen och samtidigt hindra nyforet.agan
det i stor skala? Inga hantverksforetag och inga sma industrif.oretag kunna
namligen utgora nagot verkligt kampmedel mot monopolen. Dartill fordras
storforetagande, och den industriella apparaten ar sadan att det fordras verk
ligt stora kapitalinsatser redan fran bOrjan. Statsradet Wigforss' politik
hindrar nyforetagandet och utgor pa det sattet ett sood for de monopolise
ringsstravanden, som det socialdemokratiska partiet forklarar att det
bekampar.

Sekreterare Go&la Rehn: Di1rektor Akselsso,n ville gOra .gaLlande, att d'en
jamforelse finansministern gjorde med de anglosaxiska Hindernas beskattning
var fullstiindigt missvisande emedan den inte omfattade annat an beskatt
ningen pa arbetsinkomst. Jag har suttit och raknat en smula pa de fram
dragna exemplen for att se om invandningen var hallbar. En inkomst pi
175.000 kronor beskattas, BaSOm statsradet Wigforss namnde, med 45 procent
i Sverige enligt skatteberedningens forslag, med 67 procent i Canada, med 86
proeent i Australien och med 70 procent i England. Vi tanker oss nu i stallet
att den mannen som det ar fragan om har en formogenhet pa 2 miljoner
kronor. (Har han det kan han sakerligen, just pa grund av det inflytande,
den makt och det anseende, som en sadan formogenhetsstallning medfor,
ska'ffa sig sadana inkomster att han kommer upp i 175.000 om aret.) I sa
fall blir beskattningen enligt forslaget i Sverige 65 procent. Det ar fortfarande
mindre an vad enbart ·skatten pa arbetsinkomst tar i de namnda Hinderna.
Tydligen kvarstar orubbat det argument, sam statsradet Wigforss ville fram
fora med sin jamforelse, namligen atl- en b·eskattning av den hojd som det
har skulle bli fragaIi om inte medfor den katastrof for foretagsamheten, som
man har har velat paskina.

Nu forhaller det sig dessutom ,sa, att aven om man genomfor en hog
beskattning pA formogenhet, sa betyder det i sjalva verket inte sa oerhort
mycket som det kan se ut pa papperet. Avkastningen av en 'formogenhet
kommer ju inte bara i form av en ranteavkastning pa 3 procent elIer nagon
ting sadant varvid skatten i vissa fall kan ta mer an avkastningen. Den
kommer ocksa i form av okad ekonomisk makt och darmed okad' mojlighet
att ,skaffa okade inkomster ,at innehavaren eller honom narstaende personer,
relativt oberoende av den personliga kapaciteten.

Direktor J~hn Bergvall: Da ingen yttexligare talare har beg'art ordet,
ber jag nu att fa framfora fOTeningeDls tack till alIa dem, 80m ha deltagit i
dennat diskussion. Jag 'ho,ppa-s att ,den skall ha tillforrt OS8 aHa nya syn
punkteroch .givit oss o,kadl mo.jlighet, var oeh en m-ed utgangspunkt fran
sina asikter, att argumentera i fortsattningen. .
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Professor Erik Lundberg inl,edde aftonens diskussion om

Inflationsfaran och den ekonollliska
politiken.

med foljande amarande:

Det kan synas formatet av en nationalekonom, som inte ar politiker,
att pa' detta stadium i en sedan lange pagaende debatt, farsoka gora
ansprak pi\. intvesse. Amnet har ju i sjalva verket diskuterats tin leda
bade i riksdagen och i pressen nch det torde vara uteslutet att kom·ma
med nagra absolut nya synpunkter, som ingen tankt pa forut. Detta
ar inte heller min ambition. Min uppgift har jag i stallet framst ansett
vara att soka lamna en sammanfattande analys, som ar sa objektiv som
mojligt, dels betraffande radande ekonomiska Higes karaktar oeh dess ut
veeklingstendenser, dels betraffande den ekonomiska politik, som forts
oeh nu bedrives.

For att inte framkalla besvikna forvantningar viII jag fr~n borjan
pa tva punkter forhandskarakterisera arten av mitt fo~edrag. Jag kom
mer inte att i nagon hogre grad belasta mitt foredrag med statistiska
uppgifter. Sadana liro visserl,igen nOdvandiga for att narmare belysa
sammanhangen och ange styrkan i nuvarande utvecklingstendenser.
Detta har emellertid skett i olika publikationer bl. a." i konjunkturinsti
tutets hostrapport. Mycket av kompletterande uppgifter ha inte fram
kommit. Att doma av olika politikers oeh ledareskribenters virtuositet
att bolla med det kanda paret miljarder kopkraftsoverskott kan forso
ken till kvantitativ precision dessutom latt fresta tilll missbruk. Jag kom"
mer danor i huvudsak att halla mig pit. ett mer principiellt plan vid
analysen och noja mig med att soka ange artenav de sammanhang, det
ar fragan om.

Den andra anmarkningen ar av kansligare art. Jag asyftar min ambi
tion att soka gora en objektiv analyse Vtan tvivel finns det ett stort
3 - Nationalek. For. FOrh. 1947. 471685
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behov a.ven objektiv framstallning av den ekonomiska utvecKlingen oeh
en s. k. forutsattningslos diskussion av den ekonomiska politiken med
sarskild hansyn till' alternativen i nuvarande lage. Det ar ju sa att infla
tionsdebatten i mycket hog grad politiserats och darigenom - fast
detta dock givetvis inte behover vara en nodvandig foljd - hamnat pa
ett ganska lagt plan. Inflationsfaran har till sista droppen utnyttjats i
den politiska rnaktkampen. Enligt min mening ha bagge parter under
den pol,itiska ldebatten sjunkit djupt i argumenteringen. En niva har
natts, som vacker forvaning i utlandet inte minst moo hansyn till att
storleksordningen av vara problem inte iramstar som sarskilt impone
rande. De borgerliga har anvant infl1ationsproblemet som tillhygge i
striden mot regeringspartiet, i kritiken av den forda ekonomiska politi
ken, icke minst vid avvisandet av skatteforslaget. l\Ian har'visat fo·ga
eller ingen forstaelse for de svarigheter, regeringen i alIa fall ha.ft, oeh
i varje fall inte gjort mycket for att minska dem. Man har forehallit
regeringen dess otillrackligt restriktiva finanspollitik och samtidigt kon
kurrerat i lattsinnighet saval vad betraffar statens inkomster som utgif
ter. Regeringen asin sida har ibland velat bagatellisera inflatiorisfragan
oeh delvis betraktat den som ett psykologiskt problem, uppkommet
genom den borgerliga kritikens fortroendeundergravande verkan (vilket
kan vara sant, men i sa fall sa.nt uIigefar i den meningen, att inflation
uppstar diirigenom, att foretagarna m'ot regeringens intentioner hojer pri
serna). I regel har man oeksa pa regeringshall tagit inflationsfaran pa '
allvar men da ofta pa. sa satt att man anvant den i angrepp mot det
enskilda foretagandet oeh dess metoder att utnyttja laget. Manga for
sok till forstaelse ha inte kommit fram, varken fran de borgerligas sida
vad betraffar svarigheterna att i nuvarande lage fora en rationell ekono
misk politik eller fran regeringspartiets sida med avseende pa radande
ogynnsamma betingelser for enskilt foretagande. Nagon klar oeh enkel
gemensam syn pa grundorsakerna till den uppkomna bristen pa sam
halisekonomisk balans, som kunde bli utgangspunkt for en ,djupare syf
tande ekonomisk politik, har man under diskussionens forlopp inte kom
mit fram till. Politiskt al1tfor omtaliga omraden hota ju att bli tan
gerade..

Min ambition ar att om mojligt hoja inflationsdebatten over den in
tressebetonade politiska nivan. Nu sags det av filosofer oeh kunskaps
teoretiker, att det inte finns nagon objektiv samhallsvetenskap. I den
forenkling av den ofattbart komplieerade verkligheten, som ar nodvan
dig for att vi skall »forsta» oeh fatta verkligheten oeh darmed ta stalI
ning till fragan vad som bor goras, blir urvalet av forutsattning oeh
hypoteser mer eller mindre medvetet subjektivt. Resultaten av analy
sen blir en foljd av den hypotetiska forenkling av verkligheten, som
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gjorts, oeh darmed inom vissa granser best8mda av forskarens subjek
tiva installning till problemen. Detta kommer man aldrig ifran. Man
far val soka tro pa forskarens forsakran att han i alIa fall stravar efter
objektivitet oeh atminstone inte 'utan vidare klassa honom till den bor
gerliga eller regeringstrogna gruppen med hansyn till om resultaten i
huvudsak blivit fordelaktiga for den ena eller den andra. gruppen.

Atminstone vad betrafiar arten av den ekonomiska utveckling, som
lett upp till nuvarande lage, bor en oppen redovisning av hur slutsat
serna vunnits, ge hallpunkter for en bedomning av objektiviteten. I
varje fall bOr med utgangspunkt fra,n en sadan redovisning en diskus
sinn, som leder framat, kunna foras. Det ar emellertid inte latt att vara
vetenskaplig i en dislcussion om den ekonomiska politiken. Det gaITer
i sista 'hand hur verklighetsframmande med avseende pa den aktuella
politiska intresse- oeh ,maktgrupperingen ekonomen kan tillata sig vara.
Det kan s~as meningslost att diskurera atgavder, som poIitiskt sett aro
fuIIstandigt utesIutna, t. ex. ett aterinforande av omsattningsskatten.
Men det andra alternativet ar samre. Om man namligen farsoker att
lOO-proeentigt bygga upp den ekonomiska politiken efter en mall, som
tar full hansyn till vad man i dagens situation anser vara, majligt att
realisera, da hamnar man utan tvivel just i dagens politiserade oeh far
virtad,e diskussionslage. Utvagar maste i sista hand sokas genom kom
promisser mellun losningar, som fran olika forutsattningar synas mest
rationella for att rada bot pa 'nuvarande'Ia,ge, oeh olika politiska han
syn, t. ex. betraffande inkomstfordelningen. Genom en oppen redovis
ning bor ma.n aven pa denna punkt - aven om ma.n inte kan bIi ense
dock kunna halIa diskussionen pa ett objektivt plan ett gott styeke
Tangre an for narvarande ire-gel ar fallet och'diirigenom finna ut pa
vilka punkter den fundamentala oenigheten ligger. '

Huvudproblemet galler att ~arakteriseradagens lage for att med ut
gangspunkt darifran diskutera den ekonomiska politiken. Det ar nod
vandigt att darvid inte endast karakterisera lagets art utan aven komma
tiH nago'n uppfattning om svarigheternas grad. Det behover heller inte
motiveras att en sadan forstaelse endast kan nas sedan sjalva utveck
lingsproeesse.n klargjorts. Som ett led i en analys av de senare arens
utveckling bor givetvis aven medtagas konsekvenserna av den ekono
miska poIitiken so;m forts. En fulIstandig forstaeIse av utvecklingen
skulle ocksa er£ordra, att man farklarade varfar oIika atgarder vidtagits.
Men pa den punkten kanner jag mig inte p'a nagot sattkompetent;
detta led far tillhora den politiska historien. Helt kan denna fraga dock
inte overhoppas. Den serie atgarder, sam fran statens sida vidtagits un
der aren 1945/4,7 blir o,begriplig om den inte staJles in i sitt sammanhang
med den ekonomiska utvecklingen oeh framfor alIt medvad man i olika
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Higen trodde om den framtida ekonomiska utvecklingen. Ett £.orsok till
tolkning av den ekonomiska politiken fran dessa synpunkter bor ge per
spektiv pa problematiken i dagens lage.

Lilt mig borja med att paminna om Higet under det sista krigsaret.
Genom att 'erinra oss om, vad som da troddes om efterkrigstidens kon
junkturutveckling, tror jag vi far fram en grundton i den foljande eko
nomiska politiken.

Under krigets sista ar rildde ju hogkonjunktur sa nar som pa skogs
industrierna. Man lade vid den bedomning av efterkrigstidens kon
junkturutsil~ter, som gjordes vid den tiden, i allmanhet stor vikt vid
den snedbelastning av ,det svenska naringslivet, sarskilt industrien, som
avsparrningen oeh upprustningen framtvingat. Kommissionen for eko
nomisk efterkrigsplanering arbetade utifran denna utgangspunkt i hu
vudsalr med sikte pa·en kommande depression. Visserligen befarades en
overgaende inflationsperiod, men depressionsfaran betraktades som det
dominerande problemet. D'enna syn pa framtiden var nog allman under
de sista krigsar·en och d,el'ades i huvudsak aven av naringslivets man, som
enligt verkstallda enqueter raknade med risk for betydande arbetslos
het under d~n narmaste efterkrigstiden. loch for sig var detta betrak
telsesatt betraffande efterkrigsti1dens konjunkturutveckling ganska na
turligt. Man kan t. o. m. i efterhand rent mekaniskt mala forandring
arna hos de konjunkturstyrande krafterna sa, att man narmast blir for
vanad over att en mindre depression i Sverige inte uppstod under aret
efter krigets slut. Statsutgifterna skars ju ned oeh statsinkomsterna
okade. Fran att under kriget ha varit underbalanserad med over en
miljal'd kronor blev driftbudgeten under 1945-19'46 overbalanserad
moo ett par hundra miljon·er kronor. Tillgangen pi!. arbetskraft okade
genom demobiliseringen under 1944-45 med nara 200000 man. Aven
den i forhallande till exporten snabbt stigande importen ha.de i och for
sig en konjunkturdiirnpande effekt.

Nu ve~ vi att nagon depressionstendens al'drig uppstod. Arbetskra,f
ten absorberades utan vidare oeh "aruknappheten skarptes snarast. Steg
ringen i statsinkomsterna, och den vaxande importen bor betraktas som
konsekvenser av hogkonjunkturens tillspetsning oeh inte 80m aktivt
verkande bromsar pa utvecklingep.. Sueeessivt har ocksa inf~:ationspro

blematil{en blivit dominerande over depressionsproblematiken. Men
farhagan for :en depression kommande fran U. S. A. - smaningom for
bytt i ett hopp - bestod 'utan tvivel som en ingrediens vid uppUigg
ningen av den ek'onomiska politiken. Man kunde lita till amerikanarnas
egna prognoser, som hela tiden pekat pa en depression ett halvt till ett ar
fram i tiden. Forst var det solmmaren 19,46" nu ar det hosten 19'47. Med
stod sarskilt av denna forestallning om den amerikanska hogkonjunk-
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turens kortvarighet, kunde man tills vidare hoppas pa, att den svenska
inflationskonjunkturen skulle vara av relativt snabbt overgaende natur.
Man kunde mOO stod av denna bedomning atnoja sig med provisorier
eller uppskjuta atgarder och i huvudsak installa sig pa snabbast mojliga
avveckling av regleringsapparaten. En sadan genomfordes ocksa pa
vasentliga punkter i fraga o·m import-, pris- och forbrukningsregleringar
(t. ex. i fraga om skogsomradet). En kortsiktsinstallning till den eko- .
nomiska politiken har forelegat, som utan tvivel bidragit till dagens
svarigheter. Det enda program for den ekonomiska politiken, 80m man
till en borjan faktiskt var enig med oppositionen am, namligen en snab,b
avveckling av krigstidsregleringarna, har medfort svarigheter vid rekry
teringen av regleringsapparatens personal. Samtidigt med att proble
men pa satt och vis tenderat att bli svarare an under krigstiden sarskilt
med hansyn till en mer sva.rarbetad opinion bade bland foretagare och
allmanhet, har med hansyn till avvecklingsmentaliteten personalens
kvalitet sankts. Det vasentliga att konstatera ar 11arvid, att den aJI
manna ekonomiska politiken just med hansyn til'! den allmanna fore
stallningen om inflationskonjunkturens snabbt overgaende karaktar
inte upplagts och bedrivits pa sadant satt att intema forutsattningar
skapats for denastundade avvecklingen av regleringsapparatell. Man
har endast tytt sig till U.-S.-A.-depressionen 80m den raddande angeln.

Med denna installning tilll den ekonomiska politiken fick den ovall
tat sta.rka efterkrigshogkonjunkturen storre svangrum, an som svarade
mot en samhallsekonomisk balans. Den har uppenbarligen fatt storre
langvarighet och skarpa an man vantade. Hogkonjunkturen fick sin
s. k. flygande sta.rt sommaren 19'45. A ena sidan voro expansionsmoj
l'igheterna vid denna tid ~elativt stora. Tillskottet av arbetskraft genom
demobiliseringen oeh de ovantat stora importmajlighetema lamnade ett
betydande utrymme for aIming i produktion och omsattning. A andra
sidan var de konjunkturella drivkraftema framfor alIt i fonn av snabbt
stigande export och investeringsverksamhet mycket starka. Exportvar
det steg med 40 '% mellan 1945 och 19'46. Den privata investerings
verksamheten beraknas samtidigt ha okat med 20 %, varvi!d ar att
marka att stegringstakten snarast okade fran 'hosten 19'46; vardet av
beviljade byggnadstillstand har namligen under senaste halvaret legat
omkring en tredjedel hogre an ett ar tidigare. Det ar sarskilt industriens
investeringar som visat stark okning under 194·6. l\fed den allmanna
stegringen i sysselsattning, lonesatser och inkomster har ocksa foljt en
betydande okning av de totala konsumtionsutgifterna; dessa berakllas
ha gatt upp med narmare 15 %mellan 19,45 och 194,6. Det har uppen
barligen ratt en omsesidig va.~eiverkan mellan stegringen i efterfragan
pa olika fronter och stegringen i inkomster, som omfattat bade loner
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och vinster. Det ar i och for sig meningslost att utpeka nagon sarskild
faktor t. ex. lonerna eller vinsterna sasom avgorande for den nominella
expansionen. LOnestegringen .har bestamts s3-val av knappheten pa ar
betskraft 80m av foretagens - tack yare det gada vinstHig,et - stora
formaga att betala hogre loner, och bagge dessa faktorer sm i sin tur
i omsesidigt sammanhang med den starka expansionen i efterfragan for
konsumtion, investering och export. Det bar till~ggas att d·enna expan
sionsprocess kunnat fortga sedan sommaren 1945 utan nagra egentliga
hinder fran den monetiira sidan i form av kredit- och likviditetssvarig
heter.

Enekonomisk utveckling av angiven typ far Hitt en betydande
Ievande kraft. De goda vinsterna och de till synes nastan obegransade
avsattningsmojlighetema ger upphov till planer pa nya stora investe
ringar. Samtidigt framkallar knappheten pit arbetskraft en stark lone
stegringstendens, som drar moo sig andra inkomster. Nar sa de reala
betingelserna for expansionen, som ligger i tillgang pa arbetskraft och
viktiga ramaterial, var begransad uppstod under 1946 en st~rk upp
bromsningseffekt med friktioner, som tog sig olika uttryck.

Den okade spanningen mellanefterfragan och den lopande til'lgangen
pi varor Qch tjanster kom under 19,46 fram i en rad symptom, som dock
i oeh for sig givetvis inte ge nagot direkt matt pa inflationstryckets
storlek. Den for stOia' efterfragan har pa en del omraden tagit sig ut
tryck i lagerminskning. Bilden pa lageromradet a.r emellertid mycket
svaroverskadlig darigenom att samtidigt en betydande lagerokning utan
tvivel forsiggatt inom betydande omraden av naringslivet. Lagren blev
ju sarskilt under det sista krigsaret starkt nedskurna pa viktiga OlTI

raden. En betydande pafyllning av dessa lager har utan tviveI agt rum
under 19146, vartill kom att sjalva den allmanna produktions- och om
sattningsokningen nodvandiggjort storre lager och medfort, att mer
ravaror oeh halvfabril{at varit pa vag genom produktionsprocessens
olika stadier. Denna lagerokning har i huvudsak varit planerad och -av
sedd och bidrar i denna sin egenskap liksom. andra investeringar uppen
barligen till inflationstryeket. D'en lagerminskning som samtidigt fore
kommit har daremot i regel icke varit avsedd utan som sagt ett symp
tom pa for stor efterfragan. Ett annat tecken pa den vaxande span
ningen har varit uppkomsten av orderanhopning och langa leverans
tider. Sasom afta 'under inflationstider har det ·uppstatt en rendens till
multiplicering av orderna genom att oroliga kopare bestallt pa flera
hall oeh i stOrre skala an normalt. Utvecklingen har vidare kanneteck
nats av en viss prisstegring delvis oppet redovisa.d oeh delvis mer maske
rad. Omfattningen av varufordyringen ar dock mycket svar att bedoma.
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80m det viktigaste och mest markerade symptom'et pa. inflations
tryek och brist pa samhiillsekonomisk bal'ans kan slutligen den alltfor
hastigt stigande importen noteras. Under 1946 uppkom harigenom ett
importoverskott pa nara 850 milj. kronor; raknat for 12 manaders
perioden februari 19'46 till februari 1947 uppgar importoverskottet till
irite mindre an 1.200 milj. krono,r. Tack vare :betydande fraktintakter
har underskottet i lopand,e betalningsbalansen for 1946 stannat vid om- 
kring 300 milj. kronor. Vid den hoga importniva, som nad,des senare
under 1946 oeh 'under de forsta manaderna av 19,47 bor det lopande
underskottet 'ha uppgatt till bortat 800. milj. kronor per ar.

Inflationsdebatten har sedan. hosten intensifi'erats infor perspektivet
att kopkraftstrycket hotar att bli vasentligt storre under 1947. Efter
fragan pit varor och tjanster ser ut att fortsatta att stiga i snabb taId.
Detta galler bEt.de investeringar oeh konsumtionsvaror. Fortsatt lone
stegring (av storleksordningen 10-15 %roellan 1946 oeh 194'7) o·eh en
viss sannolik tendens till nedgang av sparbenagenh·eten vantas medfora
vasentlig okning i konsumtionsutgifterna. Samtidigt begransas tillgang
en pa varor genom en av valutaskal nodvandig nedskarning av importen
oeh en lika nOdvandig okning av exporten. Det ar av sekundart intresse
att soka ge ett hypotetiskt matt pa d·en.okade totala spanningen mellan
efterfragan oeh tillgang. Konjunkturinstitutets berakning i hostrappor
ten, som Iedde till en okad spanning av storleksordningen 1-2 ID,iljar
der kronor bygger helt pa hypoteser. I vilken man en sadan spanning
faktiskt kommer att gora sig gallande under 1947, beror i betydande
grad dels pa konjunkturutveeklingen i :utlandet, dels pa den ekonomiska
polit~, som kommer att foras. For vart vidkommande raeker det med
att konstatera att efter£ragan pa nastan alIa fronter tranger hart pa till
gangliga resurser och sannolikt vasentligt hardare an forra aret med
darav foljande vaxande pa,frestningar pa kontrollerna over priser och
konsumtion.

Ingen forvantar att nagon katastrof skall intraffa som foljd av radan
de inflationstryek. I internationell jamforelse kan Sverige fa ett gott
betyg. I jamforelsen m·ed andra lander torde Sveriges problem i sjalva
verket framsta sam relativt sma,. I stallet- kan man havda, att vi i sa
fall borde kunna bemastra demo battre om inte annat for att leva upp
till vart hoga rykte under 30-talet, da vi ansags kunna konsten att fora
en rationell ekonomisk politik. Det vasentliga ligger i att ·utvecklingen
lett till att vi inte bara illaste behalla regleringsapparaten utan nu
ocksa tvingas bygga ut den. Det allvarliga ha.ri ar, att detta sker, nar
konjunl{turbetingelserna for Sverige trots alIt aro relativt myeket gynn
samma, kanske gynnsammare an de komma att bli i framtiden. Export
konjunkturen ar glansande. Forhallandet mellan export- och import-
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priser synes relativt gynnsamt. Produktionsapparaten ar i gott stand
oeh genom de senaste tio arens hogkonjunktur val utbyggd och rationa
liserad. Vi utnyttjar vara produktiva resurser, sarskilt arbetskraften,
battre an nagonsin forr. Att vi i ett sil.dant Hige ieke nar jamvikt i betal
ningsbalansen kan va.ra ett all1varligt o·men. Det ar val inte sakert, att
vi i ett mindre gynnsamt lage ha storre utsikter att na automatisk
balans. Det foreligger fara for att vi definitivt aker in i en reglerings
ekonomi. For att bedoma detta maste vi narmare studera den ekono
miska politik, sam lett upp till detta lage eller rattare sa.gt inte for
hindrat att detta lage uppkommit.

Man kan finna tva skolor, sam satta sin pragel pa, var ekonomiska
politik. Det bekymmersamma ar, att dessa skolor ofta na rakt kon
trara. slutsatser. En forklaring till att saval den ekonomiska debatten
sam i viss man ocksa den ekonomiska politiken blir svarbegriplig oeh
delvis forvirrad Iigger i detta forhalTande. Enligt den ena skolan, som
dominerat krigsperiodens ekonomiska politik, soker man genom kost
nads- oeh direkt prisnedhallande atgarder haIla inflationsrisken i schack.
Under kriget var denna form av politik framgangsrik, tack yare ett
ganska brett utbyggt system av konsumtionsregleringar och relativt
hog »regleringsmoral». Kopkr~ftsoverskottet var potentiellt men inte
virulent. Den andra skolan ater Jagger huvudvikten vid faran av for
stor efterfragan oeh efterstravar en politik, som direkt inriktas pa att
begransa kopkraften. Risken fran denna sida ar uppenbarligen stOrre
nn an under kriget. Viktiga regleringar ha slappts (t. ex. pa skogs- och
k·onsumtionsradena) samtidigt sam en forsamrad »regleringsmoral»
(sarskilt vad betraffar priskontrollen) betyder att saljarepositionen pa
»sellers' markets» utnyttjas mer hansynslost.

Kostnadsskolans recept har emellertjd dominerat i den praktiska poli
tiken aven efter kriget.Apprecieringen av kronan, subventioneringen
av importen, omsattningsskattens slopande, samtliga dessa atgarder ha
i forsta hand syftat till' att genom att hfllla nere kostnadema och dar
igenom priserna, dampa ned pris- oeh lonestegringstendensen. Men dessa
atgarder har uppenbarligen samtidigt medverkat till att skarpa span
ningen mellan efterfragari oeh tillgang Deh darmed att stalla okade krav
pa regleringarnas effektivitet.

I nara samband moo denna direkt pris- och kostnadsnedhallande poli
tik star en stark overskattning av sarskilt prisregleringarnas hallfasth;et.
Om. de priskontrollerande atgarderna yore IOO-procentigt effektiva skulle
problemet om kopkraftsov,erskottet inte behova tagas sa allvarligt. En
sadan effektivitet skulle innebara att kopkraft, som vid radande pris
inte fick utlopp i effektiv efterfragan, uppsamlades i olika sparbehall
ningar. Detta skedde i viss utstrackning under krigsaren. Verkligheten
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ar emellertid nu en helt annan. Den lonestegring med 20-25 %, som
agt rum sedan 19=44, har i obest3md grad slagit igenom, just darfor att
efterfragan for konsumtion, investering oeh export i summa varit allt
for patrangande. Krigstidens relativt hoga moral finnes inte langre pa
efterkrigstidens hart anspanda marknader, sarskilt pa investeringsfron
ten. Aven om priskontrollen formellt omfattar en dominerande del av
omsattningen inom landet, har den fast grepp i form av direkta pris
regleringar p'a standardiserade varor, ur viIket foretagama icke kan
slingra sig, over kanske endast omkring 50 % av konsumtionen oeh en-

~ dast en mindre del av den lopande investeringsverksamheten. I sadant
fast grepp omfattar priskontrollen salunda knappast myeket mer an en
tredjedel av den privata omsattningen. Ovriga omraden overga, fran de gra
till de svarta oeh till de helt vita, d. v. s. helt okontrollerade sektorerna.
Pa dessa ovriga omraden finnas alIa grader av mojligheter till kringga
ende av prisstoPP'bestiimmelser, fran forandringar i varornas kvalitet,
inforandet av nya varor, omlaggningar i produktio,nens fordelning till
direkta overtradelser. Ju storre spanningen ar mellan tillgang oeh efter
fragan desto storre har frestelsen till kringgaenden oeh overtradelser bli
vit, detta sa mycket mer som prisstoppbestammelserna. fastlasts vid
19'42 ars loneniva, som i regelligger 25 '% lagre an den nuvarande. lnte
minst denna verklighetsframmande upplaggning av prispolitiken har
hidragit till resultatet, att foretagen i vaxande 'utstraekning och pa olika
vagar losa sina prissattningspro,blem sjalva utan kontakt med priskon
trollnamnden.

Det synes mig darfor svarbegripligt att i nuvarande lage lita sa mye
ket pa priskontrollens mojligheter, att halla situationen i styr genom
direkt prisnedhallaJ?de atgarder enligt kostnadsskolans reoept. Talet om
priskontrollens effektivisering ger inte h'eller myeken trost, sa lange inte
battre iorutsattningar for dess arbete skapas. Det ibland forda. resone
manget om lonehojningarnas bromsande effekt pa inflationstendensen
ar myeket verklighetsfram'lllande oeh forutsatter just den effel."tivitet
hos priskontrollen, som inte finns oeh under radande betingelser inte
kan finnas, vilket vinstutvecklingen just' demonstrerar.

Man har enligt min mening fram till senaste tiden underskattat efter
fragesidans betydelse. Detta framtrader iiven tydligt i utveeklingen av
statsmakternas bedomning av betalningsbalansen. Annu i borjan av
sommaren 1946 raknade ma.n med ett betydande oversl{ott i 'betalnings
balansen for aret 1946-47. Begransad import oeh hog export forvfu1
tades. Man hade da sa att saga rad att se pa vaxelkurspolitiken som
ett direkt inflationsbekampande instrument. Bade import- oeh export
prisen var ju for hoga i forhallande till var inhemska pris- och kostnads
niva. Dr den synpunkten var en appreciering riktig - atminstone pa
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kort sikt. Men man far ko,mma ihag, att appreeieringen ur denna syn-.
punkt framstar som utan vidare motiverad endast i forha1lande till de
inflationistiskt uppdrivna priserna, som galla i den internationella han
delns varuomsattning. Ser man pa den inhemska pris- oeh kostnadsnivan
i t. ex. U. S. A. och England blir appreci~ringen ·eventuellt inte lika val
motiverad pa langre sikt.

Betraktar man i stiillet kronapprecieringen ur efterfragesynpunkt
framsta.r dess gynnsamma effekt ur k01rttidssynpunkt som tvivelaktig.
Man tord'e inom riksbank·en ha forutsatt, 'att appreeieringen skulle fol
jas av en starkt aterhlillande ekonomisk politik eftersOm den prisned
ha11ande effekten annars skulle ga forlorad. Men man undervarderade
tydligen efterfragetryekets storlek, som resulterade i en snabbt vaxande
import. Den ekonomiska politiken kom under den foljande tiden sna
rast att verka stimulerande pa efterfragan saval pa konsumtionsvaror
(genom omsattningsskattens borttagande) som pa investeringsfronten
(genom en ~tark okning av byggnadstillstandsgivningen under hosten).
Dr efterfragesynpunkt har apprecieringen med denna eko'nomiska poli
tik icke bidragit till att latta situationen utan tvartom ol~at kopkrafts
tryeket. Genom att importpriserna blivit billigare an. de annars skulle
varit, okas uppenbarligen kopkraftstrycket pa andra 'omraden. Pa en
del punkter kan lagre importpriser i stiil1et ha verkat stimulerande pa
importen, och darmed minskat spanningen mellan efterfragan och till
gang inom landet. I den man denna e:ffiekt varit beaktansviird - vilket
fran officielit hall fornekats - maste man a andra sidan erkanna, att
apprecieringen bidragit till att forsamra var betalningsbalans.

Det ar tydligt att atgarder i direkt kostnads-. och prisnedhallande
syfte inte bidra. till att aterstalla en ur led ga,ngen samhallsekonomisk
balans. Metod·en har gi.vetvis betydelse for att for tillfallet forhindra
en kumulativ spiral av stigande loner oeh priser. Omedelbara effekten
blir emellertid okat efterfragetryek och darmed okat behov av regle
ringar. Pris- oeh kostnadsnedhallande atgarder aka salunda behovet av
kompletterande regleringar ay import, konsumtion och investeringar.
Darmed ar jag inne pa en karnpunkt i dagens probl!emlage. Hur skall
man bli av med regleringarna? Ar detta eller blir detta overhuvudtaget
mojligt vid nuvarande uppHiggning av den ekonomiska politiken? Men
man maste ocksa fraga: ViII man bli av med regleringarna? S·varar man
ja pa dessa fragor maste man soka skapa forutsattningar for att det en
skilda naringslivet skalI funktionera pa ett tillfredsstalliande satt utan
eller med mindre' regleringar.

Kommerskollegii enquete rorande industriens planerade investeringar
for 1947 ar be~ysande i detta sammanhang. Foretagen redovisa planer
pa en okning av de totala investeringarna till ett yarde, som med ea



INFLATIONSFARAN OCH DEN EKONO]IIBKA. POLITIKEN 43

50 % overstiger 19·46 ars relativt hoga niva. Om dessa investeringspla
ner verkligen realiserades - vilket d10ck byggnadsregleringen till en del
kan vantas forhindra - skulle det enligt industriforetagens egna upp
gifter uppsta ett okat behov av arbetskraft pa bortat 30.000 man for
att bemanna den nya produktionskapaciteten. Eftersom samma indu
striforetag redan uppge ett underskott 'pa 60.000 man, skulle verkstal
landet av dessa inVlesteringsplaner uppenbarligen leda till! allvarliga fel
investeringar. I ett rage dar genom kopkraftsoverskottet avsattnings
mojligheterna synas mycket stora uppstar forklarligt nog .Hitt en over
expansion. Sadana utveckliingstendenser aro i sjalva verket symptoma
tiska for ett inflationslage. Importens ovanberorda alltfor starka oknings
tendens ar i sjaJva: verket en verkan av samma krafter. Under hogkon
junktur tenderar importen normalt att vaxa vasentligt hastigare an
nationalinkomsten; korrelationsstatistiska studier for mellankrigsperio
den tyder pa att importen under konjunkturuppsvinget tenderar att
VRxa dubbelt sa hastigt som nationalinkomsten. Nar kapacitetsutnytt
jandet inom landet naNnar sig 100 '% tenderar varje ytterligare efter
frageokning att helt sHi ut pa importen. Importutvecklingen ar fran
denna synpunkt i oeh for sig inte forvanande, men dess mycket ojamna
fordelning tyder pa ojamnheter i tillgangen. Under tredje kvartalet 1946
lag importvolymen far konsu'mtionsvaror 50 % over 1936-38 ars me
delniva medan importvolymen for ravaror oeh ·branslen fortfarande lag
10-20 % 'under forkrigsnivan. Vid bedomningen av importutveckling
en far man, som jag tidigare framhallit, inte glomma att den i obekant
men sakerligen ganska vasentlig utstrackning gatt till pafyllnad oeh
utokning av lagren.

Man kan i ett Hige av ovan karakteriserat sllag inte gama skylla pa
faretagarna, att de inte fungera pa riktigt satt. Om fritt foretagande
skall bibehallas maste gynnsamma betingelser skapas for dess effektiva
fungerande. Man kan inte begara att foretagarna - om det inte ar for
bjudet - skaII avsta fran att gora lonande affarer. Det ar d·eras funk
tion. Svarigheten ligger i att radande betingelser gor att nastan alIa affa-

.rer bli mycket lonande. Det erlordras mer av en »:buyers' market» far att
foretagarna skall fungera' pa ett sadant satt, att konkurrensen pressar
dem till att gora sitt basta for konsumenternas rakning oeh hushalla
med produktionsfaktorernas anvandning. Sadana betingelser foreligga
uppenbarligen inte i dagens lage. En regleringsekonomi av nuvarande
typ ar en. dalig mellanfonn mellan en fri ekonomi och' en genomfard
planhushallning, dar man rent negativt soker komma till ratta med icke
onskade symptom pa inflationstrycket.

Alternativet till aterstallandet av en friare ekonomi ar en planhus
h[dlning, da,r varal\:tiga oeh planmassigt foretagna ingrepp och dirige-
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ringar har till uppgift att positivt kanalisera verksamheten, s! att onska
de resultat uppnas. Vi befinner' oss nu i sja1va verket vid ett vagskal. Den
nu infarda importregleringen kan latt bli inkarsporten till d'en senare
typen av ekonomi. Importregleringen bar ju genomfaras planmassigt
atminstone pa langre sild. Den bar koordineras med prod·uktionen och
framfar alIt med investeringarna inom landet. Importregleringen kan
ju inte hanga last i luften, om den inte blir en mycket kort parentes.
D'etta synes emellertid inte sannolikt, i varje fall inte om d'en ekono
miska politiken i ovrigt bedrives som tidigare och salunda kapkrafts
tryeket blir bestaende. I sja]va verket ar risken star att importregle
ringen gar sig sjalv nodvandig.

En del av kopkraftstrycket flyttas ju genom importregleringen over
pa hemmamarknaden oeh kan leda till okad efterfragan pa varor, som
annars skull~ ha exporterats. I en annons i en tidning haromdagen ut
bjod en produeent varor for leverans »infor hastens varubrist»; i annon
sen angavs att varnpartiet, om inte importregleringen kommit, skulle
ha salts till utlandet.

Den uppstallda fragan galler alltsa om det finns n'agon vag tillbaka
mot en friare ekonomi. Sja1vklart ar del inte under nagra forhallanden
fraga om atgarder, som mojliggor aterstallandet av t. ex. 30-talets eko
nomiska system. D'et vore utopiskt redan av det skillet, att forutsatt
ningama sedan dess i viktiga avseenden forandrats. Mer av central pla
nering och kontrol1 blir under alIa farhallanden nOdvandigt. En mer
realistisk problemstallning skall i sta1let belysa om det ar mojligt att
vrida over utvecklingstendensen fran den vag mot en alIt fullsllindigare
plan- oeh regleringsekonomi, somman nu slagit in pa, till en vag som
leder i riktning mot en friare el{onomi. Det galler i sa fall att inrikta
ekonomiska politikell pa att successivt astadkomma forutsattningar for
regleringarnas slappande genom att battre betingelser skapas for det fria
foretagandets funktionerande.

En absolut nodvandig fortitsattning for att utvecklingen skall komma
att tendera mot en friare ekori'omi ar en positiv och besllimd viljein
stallning fran de makthavandes sida att successivt. forsoka bli av moo
regleringarna. Mojligheten att na. fram till en sadan viljeinstallning kan
fornekas redan genom att hanvisa till forestallningar av typen, att det
inte foreligger nagon mojlighet till fri vilja pa detta omrade. Utveek
lingen leder obevekligen. i riktning mot nya samhallsformer - i detta
fall mot en regleringsekonomi - yare sig vi viII eller inte. Ett sadant
resonemang fir i varje fall bekvamt men behover inte va-ra sante I varje
fall ar det manskligt att bygga pa arbetshypotesen, att det finns ett
visst matt av fri vilja och darmed utrymme for den ekonomiska poli
tiken.
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I det foljande skall jag mer som exempel ange d·en typ av atgarder
jag tanker mig vara rimliga och lampliga for att nuvarande situation
skall kunna saneras. Det ar alltsa inte fragan om nagot sa anspraksfullt
80m ett program far den ekonomiska politiken. En huvudbetingelse for
att komma pa en vag, som leder till mindre och inte mer regleringar
synes mig vara att en battre politisk-psykologisk atmosfar skapas. En
avspanning pa den politiska fronten ar nodvandig. Fartroendet mellan
statsmakterna och foretagarna bar aterstallas i stOrsta mojliga utstrack
ning. En positiv vilja fran statsmakternas sida att komma ur reglerings
ekonomien m·aste i sa fall visas iiven i handling samtidigt som kritiker
na i storre grad maste visa vilja att farsta svarigheterna i den ekono
miska politiken och inte till varje pris utnyttja den i valtaktiska syften.
Darmed kommer jag inte farbi det framlagda skatteforslaget, som utan
tvivel ar fartroenderubbande. En jamkning i skatteprogrammet skulle
kunna betyda mycket for en avspanning. Fraga ar, om jag inte med
dessa fromma onskenull p'asserat gransen far den realism med avseende
'pa politiska forhallanden, som jag diskuterade i bOrjan av mitt foredrag.

Den ekonomiska politiken skall som sagt syfta till att astadkomma
en battre balans mellan efterfragan och tillgang pa varor och tjanster.
Det ar Iatt att saga, att det galler att astadkomma begransningar i efter
fragan pa samtliga huvudomraden (konsumtion, investering och o·ffent
Iiga utgifter). 'Fragan ar hUT detta skall ske. Det ar majligt'att om och
sedan man val slagit in pa en i b·attre samforstand ID'ellan statsmakterna
och foretagarna upplagd vag, sa kommer en battre balans att vasentligt
Iattare kunna astadkommas, an om ra.dande motsattningar besta i sam
rna grad i fortsattningen.

Und'er alIa forha1landen blir det vasentligt att en viss inkomststabili
sering kommer till stand. Det galler att lata produktionen hinna vaxa
i fatt den for narvarande for hoga nominella inkomstnivan. Utsikterna
att na en sadan stabilisering bor bli storre i den man fortroendefaktorn
Iorbattrats oeh 'man eventuellt kunnat enas om ett ekonomiskt program.

En vag att astadkomma battre balans ar att genomfora en akad smi
'dighet i priskontrollen. Harigenom kan en naturligare produktionsinrikt
ning med eventuellt atfoljande produktivitetsforbattring uppnas till
kostnaden av en viss fordyring av konsumtionen och investeringarna i
·forhallande tililapande inkomster - vilket i Dch far sig ocksa. ar b·alans
skapande. Den .faktiska prishajningen behover inte vara stor i farhiLl
lande till den fordyring, som nu sker pa mer eI'ler mindre svarta mark
:nader. Detta skulle betyda att priskontrollen - i m'er oeh battre sam
.arbete an far narvarande med foretagarna - rattar till prisreIationerna
och sedan bedriver priskontrollen som en overvakning att priserna inte
stiger mer an kostnaderna.
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Faretagsvinsternas utveckling kan vid en sadan politik under en
avergangstid bli ett bekymmer. D'essa skall i slutstadiet, da en »buyers'
market» kommit till stand, ner pa lag niva, m~n sa Hinge inflationstrye
ket bestar komma de - trots priskontrollens bemodanden - i al1man
het att farbli hoga. Invest~ringskontrollen, som man liksom priskon
trollen under en overgangstid inte kommer ifran, far se till att vinsterna
inte anvandas for investering utan reserveras - utdelningsstoppet IDaste
givetvis ·bibehallas. Fo,retagen komma salunda med denna up'plagg
ning att tjanstgora som uppsamlare av kopkraftsoverskottet och alt tills
vidare tvingas sterilisera de-tta sparande.

Situationen kan salunda inte saneras med mindre investeringarna
bringas ned vasentligt under nuvarande niva och/eller sparandet okas.
Det senare kan i viss man ske, om fortroendefaktorn farbattras. For
investeringarnas nedbringande bOr man inte endast rakna med den cen
trala investeringskontrollen. Man' bor enligt min mening oeksa lita till
viss atstramning av kreditmarknadel:. Den centrala investeringsko·ntrol
len skulle darmed fa stod av finansieringssvarigheter for foretagen, som
nu knappast finns. Men det ar viktigt att observera, att hela den nodvan
diga nedskarningen av den potentiella oeh effektiva efterfragan inte bor
ske pa investeringsfronten. Investeringarna ha ju knappast natt mer an
forkrigsnormal proportion till nationalprodukten. Minskad konsumtion
och okat sparande bar samtidigt framtvingas genom storre overbalanse
ring av budgeten. Fran denna utgangspunkt bar okningen i statsutgif
terna hallas tillbaka, realiserandet av onskemalen om lattnader i den
direkta beskattningen uppskjutas oeh tills vidare endast skatteskarp
ning genomforas. Omsattningsskatten bo·rde som sagt inte ha bortta
gits. Men den kan av politiska skal inte infaras igen - men varfor vara
politiskt realistisk just pa denna punkt?

Enligt min mening finnes intet tvivel om att teoretiskt sett atgarder
skulle kunna vidtagas, som forde oss in pa vagen mot friare ekonomi.
Darmed iir naturligtvis inte sagt, att nuvarande regleringsapparatome
delbart eller inom en·nara framtid skulle kunna slopas. Syftet iir att na
en mindre press pa regleringsapparaten och darmed betrada en vag, som
kan vantas mojliggora en suecessiv avveckling.

En rad allvarliga reala, politiska oeh psykologiska hinder stoppar
emellertid vagen. Av allvarligaste slag ar vart nya bekymmer med be
talningsbalansen. Den importnedskarning, sonl ·blivit nodvandig, forsva
rar givetvis i hog grad farden mot en friare ekonomi. EfIektiv import
konkurrens har ju alltid varit en av de viktigaste 'metoderna att 'astad
komma en »buyers' market». Det var· det manga hoppades pa under
hosten 1946 daimporten befann sig i snabb stegrin·g. Nil blir det ater
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vasentligt svarare att astadkom~ett sadant Hige inom landet· - och
en he} del foretag, som saljer pa hemmamarknaden, vadrar kanske mor
gonluft oeh se eventuellt framat mot en tryggare stallning. Det finns
ju ingenting, som ax sa protektionistiskt skyddande, som just en allman
importreglering. Redan av detta skal ar det viktigt att alIt gores for
att hindra att den permanentar sig.

I detta samrnanhang far vi paminna ass om att vi inte ensamma be
stammer om vart ode. Perspektiven for vaxldshandelns frihet ter silg
for dagen inte sarskilt Ijusa. Import- oeh oexportregleringarna ar ju helt
dominerande inom denna varldsdel, och nagon lattnad i situationen ar
inte skonjbar. Det ar inte aIls sakert att Forenta staternas handelspoli
tik driver mot en forbattring i laget. Forenta staternas stora export
overskott oeh en exportoffensiv, som kan vantas leda till svara pa
frestningar under en depression, hotar att framkalla brist pa harda
valutor och darmed framtvinga skarpta o,ch fler importrestriktioner.
Darmed ar givetvis inte sa.gt att utvecklingen i varlden pa ett odes
bestamt satt patvingar oss importregleringar. D,en ekonomiska politi
ken maste givetvis upplaggas med basta mojliga insikt om de faktorer,
som ute i varlden kan f6rsvara vara stravanden att atervanda till friare
handel.

Vid sidan om dessa reala. svarigheter, 80m varlden omkring' oss kan
valla, har· vi dIe intern,a psykologisk-politiska hindren. Inkomst- och
maktfordelningsfragor skjuta-s',alltmer i forgrunden. Bakom dessa ligger
helt enkelt en misstro mot det fria naringslivet, en fortroendekris 
som ar naturligefter ett varldskrig. Man tror inte langre utan vidare
pa den osynliga handen; i stallet for den gamla-vidskepelsen framkom
mer en ny ~omantik: tron pa statens formaga att klara alIt. Den funda
m·entala svarigheten ligger enligt detta uppfattningssatt i att man inte
viJJl ga pa vagen mot en friare ekonomi.

Vad man anda borde komma overens om ar att man inte skal!' ga i
snaren och trasken mellan de bagge vagarna. Det ar vad man gor for
narvarande. Den ekonomiska utvecklingen, som ju alltid ar overras
kande, nodvandiggor nya ingrepp' och regleringar, dar sympto'ffi pa
inflationstrycket dyker upp. Regleringsapparaten ar redan hart an
strangd. Det ar till stor del fraga om negativa kontrolluppgifter, inga
lunda om en positivt planerad ekonomi. F6retagarna har inte samma
lojala instal1ning till statsmyndigheternas intentioner, som de dessuto'm
till stor del inte kanner och kanske inte heller viII forsta. Statsmakterna
forsta kanske inte heller foretagens normala funktilonssatt. For att ta
en vagad bild: D:et ar som med tva spelare; den ena viII speIa schack
med pjaserna, den andra brade; eller rattare den el1e 'spelar det ena och
den andre det andra och de blir naturligtvis osams. Man tycker att
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spelarna borde komma overens om att tills vidare spela det spel, som de
spelat forut och danar bada kane

Naturligtvis sm vi inte iust i dag infor ett odesmattat avgorande. Vi
kan hanka oss fram liksom forut, aven om terrangen blir alIt mer svar
framkomlig. Forr eller senare kan man ta sig upp pa vagen. ~fen var
for ga i kacr o·ch moras, nar det finns vagar? Varfor inte i alIa fall stalla
om riktningen mot en vag? Men vilken vag? Importregleringen har
beteeknats som en parentes, viIket for att utnyttja min bild skulle be
tyda, att man visserligen maste ga genom porten men med kraft a1mnar
soka sig tillbaka till vagen mot en friare ekonomi och inte tanker for
irra sig langt bort i regleringsterrangen, da enda raddningen till slut
blir vagen mot en centralt planerad 'ekonomi. Men om detta ar sant,
da IDaste aktiva atgarder - i den stil jag nyss anfort - vidtagas for
att successivt skap-a forutsattningar for att enskilt foretagande skall
fungera pit ett tillfredsstallande satt.

Vad jag viII komma till ar, att vi borde bestamma oss for vilken vag
vi skaII ga. Den nuvarande tendensen leder automatiskt mot en suc
eessiv utbyggnad av regleringsapparaten, som vi sedan inte kommer
loss ur. Regleringarna gar pa olika satt ,sig sjalva nodvandiga oeh kan i
ett senare stadium endast vilntas bli vasentligt mer planmassigt ut
byggda. Man kan knappast trosta sig med att en amerikansk depression
skall hjalpa oss oeh satta slut pa parentesen. Valutaknappheten kan
komma att oka i en sadan situation.

Min pessimistiska installning betrafIande mojligheten att i nuvarande
lage utstaka k1ara riktlinjer for den ekonomiska politiken hindrar inte
att jag anda tror, att man efter grundlig' provning av alternativen
oeh med god vi1ja fran bagge sidor, skulle kunna konuna overens om
vissa atgarder, sOlm skulle lteda narmare vagen till en friare ekonomi.
Ett av hindren, som egentligen bottnar'i den forut namnda fortroende
krisen, ar att man inom vida kretsar fatt en overtro pa de centrala regle
ringarnas formaga att losa alla problem. Man viII inte gaIDa se hur in
effektivt regleringarna verka, nar en positiv forstaelse saknas inom fore
tagarvarlden. Reaktionen infor nya regleringar blir unqer sa,dana for
hallanden kringgaende rorelser fran foretagen~ sida och behov uppsmr
av ytterligare kontroll och regleringar. Vill man inte mer revolutionart
omskapa samhallet utan atminstone tills vidare bygga pa en mycket
stor sektor av relativt fria faretagare, da bor man ocksa pa basta satt
utnyttja dem i positiva produktionsframjande syften. Jag aterkommer
till min uppfattning att for att kunna gora detta maste betydligt mer
av omsesidig forstaelse skapas. Avkall maste fran statens sida goras pa
snabba forandringar i inkomst- och maktfordelningar samtidigt som
man pa foretagarsidan far mobilisera storre forstaelse for de oundvik-
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liga svarigheterna for en ekonomisk politik i nuvarande Hige. Bara man
kommer en bit pa vag, finns det nog mojligheter att komma ur det
moras, som man for narvarande fastnat i.

Kanske ar en av orsakerna till den inte sarskilt hoga diskussionsnivan
och den hetsiga ton, som for narvarande karakteriserar debatten om den
ekonomiska politiken, det forhallandet, att vara verkliga ekonomiska
problem inte aro tillrackligt stora. Vi har inte nagot betydelsefullt
positivt" t. ex. ett stort ateruppbyggnadsprogram, att ena ass am,
eller nagon stor pataglig gemensam fara att skydda oss mot som under
krigsaren. En vasentlig del av den nuvarande splittringen uppsblr i stiil
let omkring de mer negativa inkomst- och maktfordelningsproblem, som
vi - ehuru givetvis delvis med visst fog - sjalva skapa. Kanske mitt
foredrag haft nagon liten up'pgift i d,enna debatt, om jag lyckats visa,
att vi dock verkligen sta infor ratt allvarliga alternativ, som utveck
lingen tvingar oss att ta stallning till.

Harefter yttrade:
Envoye'n Dag Hammarskjold: Herr ordforande! Nar jag begarde ordet,

trodd'e jag att det fanns en lang talarlista. Aran att komma strax efter in
ledaren ar alldeles for stor, ty vad jag skulle vilja ta sikte pit ar ingenting
som kan likna en opposition, vilket det ju ar en tradition i denna forening
att d'en forste talaren efter inledaren skalliamna. Om jag far ge uttryek at
en egen mening, skulle jag tvartom vilja saga, att professor Lundbergs
foredrag.var utomordentligt valkommet. Den tidigare delen av hans fram
stallning,som avsag att ge premisserna och samtidigt en forestallning om
hur vi under olika etapper forsokt bedoma framtiden, hur vi raknade fel
oeh varfor vi raknade fel - den tror jag ur alIa synpunkter val" nyttig oeh
nodvandig. I den delen finns far mig ingenting att tilHigga eller nyansera.

Litet annorlunda kanske det farhaJler sig, nar professor Lundberg kom
fram till dagslaget. Ayen dar ar det em·ellertid endast en fraga om en
nyansering oeh kanske ocksa om en komplettering.

Kanske det kan tillatas mig att pa satt oeh vis yanda pa professor Lund
bergs hela resonemang. Han utgick fran de interna forhallandena oeh
gjorde en viss reservation for utlandet. Jag tror det yore nyttigt som kom
plettering - ingalunda som kritik - av inledningsfaredraget att barja
med utlandet och komma till oss sedan. Professor Lundberg tog upp en bild,
som han sjalv inte ville pressa - vilket jag mycket val forstar. Han talade
om schaekspela1"en oeh bradspelaren som i varje fall borde kunna komma
overens o,m vilket spel de spelade, oeh professor Lundberg sade att det
kanske andit ar bast att man spelar det spel, 80m man kanner till och som
man alltsa kan spela. Ja, det later myeket bra. Men hur ar det nu, om
nagon elak manniska knyckt pjaserna till det spel, som man kan spela!
Da tvingas man att spela ett nytt spel, namligen det som finns.

Situationen i varlden· i dag ar ju faktiskt inte agnad att inge nagon opti
mism. Jag far saga, att jag personligen ar mycket mer p'essimistisk an
professor Lundberg, i alIa handelser om jag utgar fran hans satt att ut
trycka sig - det kan handa att vi i sjalva verket a1"o ense.
4 - Nationalek. FOr. Forh. 1947. 471685
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Varlden ar for narvarande hart uppdelad i sektorer. Vi ha den valdiga
ryska s,faren, som egentligen ar ett slutet omrade. Vi ha den s.. k. dollar
sfaren, dar ju Sydamerika spelar en ganska sekundar roll oeh det i sjalva
verket ar Forenta Staterna SOln beharskar spelet. Vi ha dessutom sterling
sfaren, som vi i detta sammanhang kunna sia ihop med de vasteuropeiska
Hinderna. Det finns tre underliga faglar- i denna varld:Schweiz, Sverige oeh
Kanada .. Det ar lander, som egentligen inte hora hemma nagonstans. Vi
kunna ul" bilden eliminera Sovjetomradet. Jag Himnar oeksa at sidan de
tre nyssnamnda landerna.. Vi ha da kvar Yasteuropa oeh dollaromradet.
D-e vasteuropeiska staterna aro utan undantag underskottsomraden. De
aro valutasvaga. De ha ett starkt importbehov oeh ha till foljd darav ett
fortvivlat exportbehov. Dollaromradet a andra sidan, hal'" genomgatt en
upprustningsperiod, som hal" satt Forenta Staterna i stand att i stigande
tempo kasta fram varor, sa att varldens behov_ ater sa smaningom borja
bli taekta. ,Svarigheten i det nya spelet gar framst tillbaka pa att vi pa
detta satt kommit att fa ett stort forsorjningsomrade oeh ett stort av
namaromrade.. Det ar typiskt, att nastan heIa den vasteuropeiska sfaren
for narvarande lider under ett dollarknapphetsprobIem. I de internationella
finansdiskussioner, som forts i Am-erika hal" oeksa allt koneentrerats kring
fragan, hur de ,fattiga Hinderna skola fa dollar.

Hur staller det sig da for Hinder som Sverige, Sehweiz oeh Kanada?
Dessa Hinder ha fort - oeh fora, med undantag for Sverige i dag - en
liberal importpolitik .. Vi ha sa att saga haft oppna dorrar.. lalla dessa
Hinder ha vi haft elt betydande kopkraftsoverskott inom landel, oeh i
alla dessa lander ha vi darfor oeksa fatt 'en utveekling av handelsbaIansen..
som man med sehatteringar kan karakterisera ung~far pa det satt so~
professor Lundberg hal" gjort. D'et ar naturligt att dessa sma :J>rika» lander
- »rika:J> inom citationsteeken, ty det ar ju bara en rikedom pa papperet
- ha varit eftensokta marknader, inte bara fo'r dollarsfaren utan ocksa for
de vasteuropeiska Hinder, som jaga efter avsattningsomraden. INar t .. :ex.
de svenska importorerna ga ut i marknaden med'-vetskap om att de ha en
stark kopkraft i landet oeh pa detta \satt motamanniskor, som aro ytter
Iigt angelagna om att exportera, blir sjalvfallet resultatet en myeket stark
oeh snabb expansion av importen till Sverige.

M.en hur ar det med vara avsattningsforhallanden? Vara gamla markna
der aro oeh [orbli i myeket stor utstraekning just de valutasvaga om
radena. Det har talats om den svenska kreditgivningen som en orsak till
vart nuvarand-e lage. 'Ja, mankan -kalla manga saker for orsaker.. Jag
tyeker det yore riktigare att saga, att det inte ar -kreditgivriingen, utan
de faktorer som gjort kreditgivningen nodvandig, som skapat vara valuta
svarigheter .. Vi Iha - man kan uttryeka det sa - manglats:jn i en utveek
ling, dar alIa aro angelagna om att exportera till OS8, ieke minst de stora
transatlantiska omradena, oeh dar samtidigt vara gamIa exportmarknader
aro valutasvaga oehkreditbehovande. Om vi ett ogonbliek ly.fta -oss over
den mationella sfaren oeh se bort ifran hur den ena eller andra atgarden
i var -politik ~an ha paverkat det hela, sa tror jag att vi fa -ett nyttigt
oeh riktigt perspektiv, om vi se saken pa detta satt oeh saga: det kunde
ha hant -tidigare eller -forst Hingre fram, men hela dynamiken i varlds
handeln for narvarande maste leda till att en ma:r.k'nad som Sverige forr
eller senare skulle stallas infor det vahltaprobIem, som vi idag brottas med.
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Nu ligger inte 'hela forklaringen i vad jag har betonat. For att kom
plettera professor Lundb-ergs foredrag utgick jag med flit fran den inter
nationella sidan, men det ,finns givetvis ocksa betydeisefulla interna fak
torer. Vid diskussioner i denna forsamling om forhaJIandet m~lIan import
oeh export har det framhallits, att vi ha en betydande efterslapning i var
export. Den eftersHipningen beror sannerligen inte ·pa att det saknas varu
hunger. Den beror i nagon man pa att vara gamla marknader sam sagt
aro valutasvaga och kreditbehovand!e oeh att det, i den man vi inte vilja
ge 'kredit, ar svart att ~fa nagon avsattning. Men den beror ytterst pa
mycket komplicerade interna forhaJIanden. Vi bora inte tro, att man
ostraffat ,kan vara avsparrad fran varlden i sju are Den fria ekonomi, Isom
vi voro vana vid under forkrigstiden, var jn baserad pa ett oandligt subtilt
spel av kontinuerliga anpassningsprocesser, vilka gjorde att vi aIdrig kom
mo till ett sadant tillstand 80m vi ha nu. Men sparra en marknad som den
svenska under sju ar, lat konsumenterna fa sina nya traditioner, lat export
industrierna upptacka hemmamarknadens mojIigheter! Nar portarna opp
nas, ser inte var produktions- och konsumtionsstruktur ut som den gjorde
forut. Och dari' ligger nagot, som jag sarskilt viII erinra om sasom en
vasentlig del av 'forklaringen till dagsUiget vid sidan av den internationella
utveeklingen. Om var pappersforbrukning har okats ofantligt myeket, sa
beror det inte i farsta hand pa en kopkraftsokning i hemlandet, utan pa
en forskjutning av produktionen oeh konsumtionen. Det finns ocksa an
ledning att peka pa- en sadan omstandighet, som forsamringen av under
laget for var export genom den akuta branslebristen.

Man far darfar kanske se hela den process, som drivit ass in i import
regIeringen litet m'er sub specie aeternitatis an professor Lundberg i mitt
tycke gjorde. Med bortseende fran tillfalliga politiska aspekter betraktar
jag den alltsaa ena sidan som ett uttryck for en dynamik inom den inter
nationella handeIn, vars allvarliga natur bara ar alltfor pataglig - det ar i
sjalva verket Europas problem, som avspeglar sig i vara egna forhallanden
- och aandra sidan far det faktum att vi, som det heter pa psykologiskt
fackspr:tk, blivit maladjusted i forhallande till varldS'handeln. Vi ha vant
oss vid - eller tvungits - att ·forbruka for mycket av vara exportvaror.
For att komma ur en sadan situation far man naturligtvis inte farsumma
nagot av vad professor Lundberg ~ar pekade pa. Man maste komma ifran
de spanningsnloment inom marknaden, som ~a att saga ·favorisera en ab
norm utveckling av importen. Men vad jag tror ar det vasent~iga - och
jag skulle gissa att inledaren i sjalva verket pa denna punkt ar ense med
mig - ar, alt aven om vi gora vart allra basta i detta avseende, men
tveka infor en sak, sam vi val dock alla rygga tillbaka for, namligen att
framtvinga en depression inom landet, sa komma vi icke att losa vart
balansproblem utat med mindre an att vi pa nytt fa en strukturforandring
inom vara exportnaringar, som kommer att ta tid, oeh dessutom fa till
stand en utjamning mellan dollarsfaren och deneuropeiska sfaren. Detta
sista ar ju i sjalva verket, savitt jag forstar, varldsproblemet i dag pit det
ekonomiska omradet, oeh dar kunna vi bara som en nad att stilla bedja
om hoppas, att man inom Forenta Staterna skall visa' den statsmanna
andan, att man inser, att Amerika i dag faktiskt har aven Europas oeh
d·armed varldens ekonomiska ode i sin hand oeh att den politi~ amerika-
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nerna maste fora ar en politik, som kan komma att leda dem in pa myeket
nya vagar.

Den andra sak, som jag helt kort skulle vilja berora, galler professor
Lundbergs diskussion om appreeieringen oeh i samband darmed fragan om
vad han kallade kostnadsskolan oeh efterfrageskolan. D;et var, antar jag~

en pedagogisk forenkling, ty i sjalva verket tror jag inte Dagon kan foras
till yare sig den ena eller andra skolan. Sammanhanget ar ju synnerligen
trassligt oeh ganska subtilt. 8asom bade den politiska oeh ekonomiska
dynamiken ar i ett land som Sverige, maste man t. ex. rakna med att en
stark prisstegring ar utomoTdentligt starkt kopkraftskapande. D'en verkar
inte bara pa kostnadssidan, utan d,en verkar pa hela faJtet. Darfor kan man
med skal saga att apprecieringen, om, man inte bara ser den i ett statiskt
sammanhang utan i samband med en vaJdsam internationell prisstegring,
var lika val motiverad ur kostnadsskolans synpunkt som ur efterfrage
skolans synpunkt. Jag var i viss man delaktig i de overvaganden som fore
gin.go beslutet, oeh jag kan bekrafta att bada dessa synpunkter spelade
en stor roll.

I den Lundbergska upplaggningen skymtade en synpunkt, som jag tror
det ar lika bra att ta upp, ty den har vallat en del missforstand, oeh det
skadar inte att fa den diskuterad. Det galler sammanhanget mellan den nu
varande valutasituationen oeh appreeieringen. Professor Lundberg antydde
myeket forsiktigt, att man hade vissapremisser rorande den allmanna
valutareservens utveekling, nar appreeieringen genom'fordes, oeh att de
premisserna inte finnas i dag. Jag skulle gissa att en hel del da dra denna
slutsats: »Forutsattningen har brustit, oeh atgarden ar alltsa felaktig.»
Jag skulle vilja sllilla fragan pa ett annat satt: skulle man ha genom,fort
atgarden med samma motivering, aven om vi hade forutsett utveeklingen
sadan den ar i dag? Ja, dar svarar sjaJvfallet var oeh en for sig. For min
del skulle jag som ekonom obetingat svara ja. Det ar nainligen sa, att den
verkan av appreeieringen man'ville ta hem, den tog man hem. Det hade
v,arit myeket fatalt, om man inte hade gjort det. Hurudant skulle laget ha
varit i dag oeh vilka diskussioner skulle nu ha forts, om vi utover alIt
annat dessutom haft den hogre prisniva, som i sa fall skulle ha forelegat!

Jag tror inte man kan saga att den effekt pa var valutareserv, som
appreeieringen haft, har varit av den valor, att den tvungit oss att handla,
som vi nu mast handla, en dag tidigare an vi eljest drivits att gora det.
Pa den punkten kunna naturligtvis meningarna ga isar. Jag skall bara
med ett par ord angiva, varfor j.ag faller ett sa kategoriskt omdome.

Vad betralffar exportsidan, ha vi exporterat vad var ,kapacitet overhuvud
mojliggjort for oss vid given inhemsk konsumtion. Vi skulle ieke ha expor
terat andra kvantiteter, i handelse appreeieringen ieke kommit till stand.
Vad betraf,£ar importsidan, antydde professor Lundberg att vi ha impor
terat mer, darfor att vi med en extrem kopkraft haft en lagre prisniva.
Jag bestrider naturligtvis inte ett ogonblick, att pa lang sikt en relativt
sett Higre utlandsk prisniva pa vara importvaror maste ge till resultat en
relativt storre import, men har den import vi haft till i dag, alltsa den
import som nu kommit att speia en roll sasom tidsbestammande faktor
vid inforandet av regleringen i hogre grad kvantitativt paverkats av
apprecieringen? Jag skulle vilja dela upp den fragan i tva led. I den man
eventuellt appreeieringen har varit utgangspunkten for att folk har --- ur-
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sakta att jag anvander ordet - envisats att tro pa en depreeiering, som
ju ingen ansvarig manniska hal' i tankarna, ·har den lett till att folk har
importerat (far att vara pa den sakra sidan, oeh det har naturligtvis varit
en importstimulans pa kort sikt - ingen diskussion om det! Men hal'
hemmamarknaden bedomts sasom vasentligt gynnsamnlare, darfor att vi
haft en relativt sett lagre importprisniva? Jag tror det inte. Vi maste
komma ihag, att vad som hant inte ar att vi sankt im,portprisnivan mot
oforandrad kopkraft, utan att vi ha fatt en relativt sett mindre stegring
av importprisnivan an vi skulle ha fatt, om vi ieke genomfort appre
eieringen.

Vad jag hal' sagt hal' inte varit upplagt som ett anfarande. Det hal'
endast varit nagra kommentarer pa ett par punkter, som jag personligen
betraktar som vasentliga. Jag hoppas auditoriet ursaktar mig, om :fram
stiiIIningen blivit litet egendomligt disponerad, pa grund av att jag som
sagt kom upp nagot ofarmodat.

Sekreterare Gosta Rehn: Jag hal' inte begart ordet, men inledaren tycks
ha lovat motesordforanden att jag skall upptrada som opponent, och jag
skall inte helt och h~Ulet svika.

Envoyen Hammarskjold gjorde en vits pa professor Lundbergs appla
derade uttalande, att man bar speia det spel som man kan spela. Jag viII
gara samma vits tillamplig ocksa pa det inre problemet, som hr Hammar
skjold betraffande det yttre problemet: inte heller nar vi se pa Iaget inom
Iandet kunn'a vi spela det gamla spelet, utan vi aro hanvisade till att spela
det nya spel, som farhallandena tvinga oss till - trots att man kanske
annu inte »kan» det i den Lund.bergska meningen.

Nar professor Lundberg talade om vad vi ha att rakna med for framtiden,
gay han en bild av ett tvang till ekonomisk reglering, som faga overens
stammer med den slutsats han sedan kom till, namligen att regeringen
skulle forsoka visa att den inte viII ha regleringar. Vad som hal' hant ar ju
att vart lands ekonomiska ledning har varit alltfar starkt instaJld pa att
avskaffa existerande krisregieringar. Man hal' varit alltfor villig att visa,
att nn borde vi slopaallting sa fort som mojligt. Man hal' sa att saga
gjort professor Lundberg till viIjes pa den punkten alldeles for snabbt. Det
hal' tvingat oss baklanges in i planhushallningen, som nagon hal' uttryckt
saken i samband med den skarpta importkontrollen.

En mera planhushallad ekonomi blir otvivelaktigt nodvandig med den
malsattning, som vi ha for den ekonomiska politiken: full sysselsattning.
Och den ma1sattningen tror jag varje regering maste ha. Varken en social
demokratisk eller en borgerlig regering kan ta risken av en politik, som
betyder depression, som betyder ny arbetsloshet och sadana ting. D'et ar
ganska svart att halla en sadan politik flytande utan ganska mycket kon
troller. Man maste bygga dammar nar floden stiger hogt, och vi aro just
installda pa att den ekonomiska ilO'den skall vara en hogflod hela tiden.
Det blir naturligtvis besvarligt for de fria foretagare, som darigenom kan
ske tvingas att underkasta sig pabud och lasa cirkular fran priskontroIl
namnder och andra kommissioner, men for manniskorna sasom manniskor,
inte som foretagare, ar ju ett sadant tillstand ganska lyckligt. Det betyder
bade for foretagaren och lantagaren att man har trygghet for sin utkomst.
Dr den enkle arbetarens synpunkt betyder det, om man Ra viII, att han
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nar som heIst kan ga till ett annat arbete, om han inte trivs nied det han
hare O'ch det ar ju i alla fall for manniskorna, som det ekonomiska livet
skall fungera.

Professor Lundberg sade, att for att fa till stand det fortroende, som
maste foreligga for att vi skola kunna fa en nagot friare ekonomi igen,
maste vi avsta fran de inkomstfordelande atgarder, som skattepolitiken
innebar. Detta var alltsa hans andra krav vid sidan av kravet att stats
makterna skulle avsta fran att reglera sa mycket, samtidigt som ·han 
vilket jag aterigen paminner om - pavisade hur mycket vi tvingas till
regleringspolitiken. Men kan man nu egentligen ~anka sig att en social
demokratisk regering, som vi nu ha och som jag hoppas vi fortfarande
skola ha, konlmer att slappa los det ekonomiska livet pa det satt, som
ett uppfyllande av dessa tva krav innebure, och enbart se till att det blir
full sysselsattning? Vi kunna eventuellt gora oss den utopiska forestall
ningen att man skall kunna ha full sysselsattning och anda ha mycket litet
reglerande ingrepp i ekonomien. Vi skulle da fa en samhallsekonomi, som
utnyttjade sin produktionskapacitet i mycket hog grad och dar man folj
aktligen gjorde mycket stora foretagsvinster pa IDanga hall. Det ar
ganska svart att tanka sig att vi under sadana forhallanden skulle fa den
lugna loneutveckling, som ocksa ar ett villkor for att halla en nagot sa
nar hygglig balans i det ekonomiska livet pa litet Hingre sikt. Ayen om
fackforeningsrorelsen inte hade nagra S. k. »vanliga padrivare» att rakna
med yore det ganska sval"t att tanka sig att den skulle finna sig i en situa
tion, dar samhallet pit detta satt slappte, grovt uttryckt, profitmojlig
heterna losa och sedan inte ens (enligt Lundbergs krav nr 2). gjorde all
varliga anstrangningar att genom skattepolitiken fa en hygglig inkomst
fordelning till stand.Skall man kunna halla den ekonomiska utvecklingen
lugn, sa maste man gora ganska langtgaende ingrepp atminstone pa nagon
dera av de tva linjerna: en skattepolitik som utjamnar inkomsterna
i samhallet i ganska hog grad eller en kontroll och reglering, daribland pris
kontroll, som bI. a. hal" samma effekt. I 'verkligheten ar det naturligtvis
nodvandigt 'att ga pa bada linjerna, och det ar bara fraga'n om hur mycket
pa den ena och hur mycket pa den .andra.

Professor Lundbergs recept, att man skall avsta bade fran det steg mot
inkomstutjamning, som det foreliggande skatteforslaget utgor, .och dess
utom deklarera att man tanker avsta fran regleringar sa mycket som moj
ligt, ar darfor enligt min mening utopiskt. Professor Lundberg kanske inte
uppfattar detta 'som kritik, ty han sade ju ifran fran borjan att han inte
tankte vara realistisk i sina rekommendationer, men jag hal" hal" forsokt
pavisa att man pa den har punkten kanske skulle ha skal att tanka litet
realistiskt.

Mot en sadan overtro pa regleringarna, som val professor Lundberg
skulle vilja pasta att jag hyser, har han da det argumentet att vi inte
kunna reglera hur mycket ·som heIst med priskontroll och sadant. For nar
varande gora vi det i varje fall inte. Det finns aIlt.for stora ornraden av
samh-allet och det ekonomiska livet, dar priskontrollen inte har tillrackligt
·med lnaktmedel. Men vi kunna inte darav dra den slutsatsen ·att vi skola
avsta fran kontrollerna, utan vi fa i stallet forsoka se pa vilka vagar vi
kunna gora dessa kontroller .sa pa en gang smidiga och effektiva som m6j
ligt. Ty vi undga inte fragan, hur man skall kunna fa en lugn icke-in·fla-
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tionistisk samhallsutveekling under full sysselsattning. Den fragan har pro
fessor Lundberg ieke besvarat.

Jag tror alltsa inte det gar att upprabthalla en manskligt onskvard oeh
politiskt nodvandig full sysselsattning utan ett ganska stort matt ~v eko
nomisk regiering. Den uppgift, som vi sta infor, ar da i sjalva verket att
astadkomma en diskussion mellan a ena sidan den soeialdemokrati, som
hal' har det vasentliga ansvaret [or en sadan central dirigering, oeh aandra
sidan den foretagarvar~d, som ·regieringssystemet beror. Vi maste forsoka
komma fram till en hygglig diskussion om hur man skall utforma detta
regleringssystem oeh inkomstfordelningssystem pa ett sa smidigt satt som
mojligt. Jag hoppas att vi vid andra tillfallen skola fa professor Lundbergs
medverkan .i den ·diskussionen, som vi ju inte ·kunna ta upp i detta sam
manhang. Men jag tror att aven for den borgerliga oppositionen, som for
dagel1 driver sin motpropaganda mot regeringens ieke befintliga overdrivna
eentraldirigeringsvilja, skulle det nog vara lyekligt pa Iitet Iangre sikt, om .
diskussionen kunde foras i nagot lugnare former an vad som sker i dag.

Jag har i det sammanhanget en liten anekdot pa Hipparna. PA mitt rege
mentes expedition hade vi en skrivare, som satt pa vad vi skulle kunna
kalla avdelning B. Tillfalligtvis giek han over till avdelning A oeh skrev
at demo Da kommo de fran hans ordinarie avdelning oeh sade: »Du skall
inte jobba at de dar, utan du skall jobba at oss.» pa. det svarade den unge
mannen: »Jag trodde det var for fosterlandet alltihop.» - Vi skulle behova
litet mer av den installningen, alltsaatt det har galler att losa en gemen
sam uppgift, bade for dem som vilja ha sa litet forandringar som mojligt
oeh for·dem som inse att vi maste ha en hel del reglerande ingrepp i sam
hallsekonomin. En samling omkring den uppgiften skulle det kanske vara
kiokt att forsoka astadkomma under den narmaste framtiden.

Direktor Ake Wetterlind: Ja, det var vaJgorande att i en tid da dis
kussionen om vart lands ekonomiska politik i sa hog grad politiserats oeh
tyvarr oeksa sjunkit till en"nara nog demagogisk niva, fa hora en sa saklig
oeh fran alIa politisk'a biavsikter fri redogorelse som professor Lundberg
i kvalI lamnade. Nar vi nu i alIa fall genom professor Lundberg fatt pro
blemet framstallt i den nakna oeh kalla verklighetens ljus, tyeker jag som
affarsman ooh foretagare att bilden ar skrammande. Vi befinna oss ju vis
serligen inte i nagot katastroflage, men det ar alldeles nog att vi hunnit
dit vi aro. Vi startade ju efterkriget, som professor Lundberg sade, med
alIa forutsattningar ,att at vart land skaffa ett okat valstand. Tva ar dar
efter ha vi redan kommit in i ett lage, som, om vi inte omedelbart soka
sanera stallningen, otvivelaktigt maste fa ganska besvarliga konsekvenser.
Jag tror, att om ett enskilt foretag skotts pa samma satt som Sveriges
finanser, sa hade revisorerna haft grava anmarkningar att gora mot led
ningen. Det finns ju ett ordsprak, som sager, att ingen affar ar sa dalig att
inte en god foretagare kan satta den pa fotter igen, men man kan ju oeksa
yanda pa det oeh saga: Det finns ingen affar som ar sa god att inte en
dalig foretagare kan stjalpa den. Jag sager det har 'alldeles utan nagra poli
tiska biavsikter (munterhet) oeh ser saken uteslutande som foretagsehef.

Vi aro sakerligen alIa ense med professor Lundberg om att vi inte kunna
bota den sjukdom, som vart lands ekonomi nu lider av, med regleringar
oeh kontroll. E·n nodvandig .forutsattning for att vi skola komma ur denna
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situation tyeks mig vara att fortroendet aterstalls. Innan detta skett
synes det" mig overhuvudtaget inte vara nagon ide att fors6ka komma ur
svarigheterna. Reglerin-garna lindra mojligen smartan for en tid, men
kunna inte bota det onda utan i Hingden endast forvarra det.

Nar det galler att aterstalla .fortroendet kan man, som professor Lund
berg riktigt sade, inte komma ifran skattefragan. E.nligt min mening maste
vi, om vi skola iha utsikt att klara svarigheterna, tills vida1re lagga at sidan
skatteforslaget, oljemonopolforslaget oeh andra dylika forslag, som i hog
grad oroa naringslivet, ja aven vara leverantorer i ·utlandet. Vi ha i nu
varande lage faktiskt inte fad att experimentera langre. Jag skulle vilja
framkasta tanken, att vi inforde, skola vi saga, ett vapenstillestand pa den
inre politiska :fronten under t. ex. fern are Lat oss under dessa fern ar
forsok'a fa skeppet Sverige pa ratt kol igen - fortsatta att spela schack
tills det har skett, da vi kans'ke ha rad att ater borja experimentera oss
fram och spela poker (munterhet) - brade, menar jag - och finna nya
former .for vart samhalles s·kotsel.

Vad nu det har importforbudet betraffar, maste jag klart saga ifran,
att importen inte ar den verkliga orsaken till de valutasvarigheter som vi
ha rakat in i. Vi ha hort, att vi forra aret hade ett importoverskott pa 840
miljoner, men underskottet i betalningsbalansen var bara omkring 400
miljoner, ett ganska litet belopp i betraktande av den valdiga valutareserv
pa nara 2 miljarder kronor, som vi hade vid 1946 ars ingang. Forra vintern
blevo ju vi importorer faktiskt uppmanade av myndigheterna att forsoka
importera mera for att suga upp kopkraftsoverskottet. Vid handelsupp
gorelserna gallde det att fullstandigt jaga varor oeh att pressa ur vara
leverantorer sa myeket varor som mojligt. Men i pressen har man med
fortjusning atergivit vissa siffror ur 1946 ars importstatistik. Man talar om
de valdiga mangderna av palsar, nylonstrumpor, eigarrer, whisky oeh frukt,
utan att gora klart for allmanheten sadana elementara fakta som att lagren
efter den langa avsparrningen voro alldeles slut oeh att - om jag tanker
pa min egen branseh - sidenvaror och liknande maste ersatta yllevaror
oeh dylikt, som vi inte sett till under hela kriget.

Det allra viktigaste ar kanske att kop·kraften, sarskilt inom de breda
lagren, pa grund av de hojda Ionerna nu ar vasentligt storre an fore
kriget. Man kan undra over vad allmanheten skulle ha sagt, om impor
torerna hade underlatit att i storsta mojliga utstrackning soka tillgodose
den av antydda orsaker starkt stegrade efterfragan pa utlandska varor.
Den verkliga grunden till valutasvarigheterna ar val densamma, som ar
orsa·k till manga andra av de svarigheter vi dras med. Jag tycker oeksa,
att den borgerliga pressen manga ganger har upptratt mycket egendomligt.
Den har jagat upp allmanheten, det finns ingen linje i dess handelsavdel
ningar. Omsattningsskattens avskaffande var ocksa ett mycket stort fel
stege Kanske det hade varit battre om vi fordubblat den och tagit ut
10 procent i staJlet ·for .5 oeh pa det sattet steriliserat en del av kopkrafts
overskottet. Jag tror ocksa att man borde planera pa Hingre sikt bland de
borgerliga partierna. Man borde planera, inte bara for 1948 ars val utan
pi annu langre sikt, sarskilt nar det galler handelspolitiken.

Nu fia vi i alla ·fall kommit dit vi aro oeh ha ett allmant importforbud
oeh en sasom foljd darav nodvandig, mycket omfattande detaljreglering
pa importomradet, en detaljreglering som sakerligen kommer att fa vida
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verkningar. Den ena regIeringen foder emellertid den andra, oeh det kan
inte nog understrykas att faran ar overhangande for att vi komma in i ett
definitivt regleringssystem, ett pIansystem som exempelvis det danska. Vi
maste ·haUa ogonen oppna for detta faktum.

I detta sammanhang kan det heller inte nog understrykas vad professor
Lundberg sade om den psykologiska sidan av saken. Under kriget mottes
regleringsatgarderna i allmanhet av forstaelse fran foretagarnas oeh allman
hetens sida. Den forstaelsen borjar nu forsvinna, oeh den allmanna uppfatt
ningen ute i landet om de nya regleringsatgarderna ar nog att de aro 
ganska obefogade. Det gor det givetvis myeket svart att upprattha1la re
spekten for regleringsatgarderna, oeh risken for forsok att 'kringga dem
ar uppenbar. Jag besokte for en tid sedan England oeh beromde da dem
jag traffade for att de inte haft nagon svart bors under kriget. »Nej, det
fanns faktiskt ingen under kriget,» sade man, :.me'n hur ar det nu? Nu ar
det faktiskt en sport att gora svartaborsaffarer.~

Professor Erik Lundberg: Jag tyeker att dessa inIagg ha varit myeket
upplysande, inte min,st betraffande effekten av mitt eget foredrag. Jag
kanner mig i sjalva verket myeket traffad av de bada opponenterna, om
jag av.en ,far inkludera lenvoyen Hammarskjold bland dem. Bagge framholl
ju att de atgarder, som skulle kunna leda till en friare ekonomi, voro
myeket svara att realisera. Pa bagge fronterna skulle det finnas nagonting
odesbestiimt i utveeklingen, som gjorde vara mojligheter att realisera vad
vi i oeh for sig s'kulle vilja myeket sma. Jag tror det var en stor brist i
mitt foredrag, att jag inte battre oeh narmare redogjorde for dessa svarig-
-heter, bade utat oeh inat, att finna en vag mot en friare ekonomi.

'O'm jag far barja med envoyen Hammarskjolds inlagg, sa ar vi ju alla
ense om, att analogien med spelarna naturligtvis inte haIler langt, inte
minst darlor att det aldrig ar fraga om nagot rent spel av varkendet ena
eller andra slaget. O'm jag anda en gang till far uppehalla mig vid den
analogien - den ar ju tydligen roande - skulle jag emellertid vilja saga,
att aven om man tvingas spela ett spel, som manga tyeka inte ar sardeles
roligt, borde man kunna komma overens om att bara spela det tills vidare,
sa Hinge de andra pjaserna aro borta, oeh under tiden gora allt vi kan for
att leta reda pa de andra pjaserna. Men det ar det jag betvivlar, att man
viU gora. .

O'm jag far ga vidare i envoyen Hammarskjolds inlagg, sa ar jag myeket
tacksam for den viktiga komplettering av mitt faredrag, som han gay med
sin utblick pa varlden omkring oss. Vi ha jn Hitt for att glomma den; vi
viII heIst ordna i vart eget land· utan att garna vilja, tan:ka pit att vi
pa olika satt aro forbundna pa ett nara nog odesbestamt satt med den
varldsdel i vilken vi leva. Det ar klart att det ar valdigt svart att fa till
stil.nd en friare ekonomi, nar vi runt omkring oss ha reglerade ekonomier,
med vilka vi skaU driva utrikeshandel. Dessutom ha vi ju Forenta Sta
terna, den stora fria ekonomien med sin speeiella struktur, sina stora re
surser oeh stora balansproblem inom landet, som skapar balansproblem
aven for andra lander. Amerikas instabila utrikeshandel gor det svart
for oss att ostorda na det resultat, som vi skulle onska na. ,Det at jag fuUt
pa det klara med.
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A andra sidan kan man havda, att importregleringen teoretiskt sett
skulle ha drojt Hingre, om inte den allmanna monetara expansionen hade
varit sa stark under de senaste aren. Om vi haft en vasentligt langsam
mare stegringstakt for loner, vinster 'oeh andra inkomster, sa hade inte
heller pressen pa va'! kapaeitet varit sa kraftig, oeh behovet av import
varor for att tacka varubristen inom landet hade darmed inte heller blivit
sa hog som den nu blivit. (Genom en stramare politi~ hade vi i varje fall
inte forran senare kommit i den situation, vi nu befinner oss i. Darom kan
man vara ense, atminstone pa det teoretiska planet. Sedan ar det natur
ligtvis en annan fraga om det fanns forutsattningar att fora en sadan eko
nomisk politik, oeh dar ar jag inne pa den Rehnska problematiken.

En hel del skulle vi utan tvivel kunna gora inom landet for att forhindra
att ,pressen pa vara resurser blir far stor, sa alt darigenom var betalnings
balans aker pa sned. En faktor i den myeket amtaliga balans, som'det har
ar fraga om,. ar naturligtvis oeksa var vaxelkurspolitik. Jag ar' fullt pa
det klara med, att var import sannolikt har varit relativt litet priskanslig.
Just darfar att spanningen mellan efterfragan oeh tillgang pa varor varit
sa stor har importvolymen i regel inte varit en prisfraga, utan har det
funnits tillgang pa importvaror sa ha de tagits in. Oeh importvarorna ha
kunnat saljas tamligen oberoende av priset eftersom kapkraften varit sa
store Men detta galler, som envoyen Hammarskjold framhall, inte pa
Hingre sikt, da ilnporten kan bli prisk'anslig pa ett annat satt an den varit.
Mitt omdome pa denna punkt - att om appreeieringen hade verkat ut
jamnande mellan kopkraft oeh varutillgal1g, sa hade den oeksa stort var
betalningsbalans eftersom den foranledde att importen blev storre an den
annars skulle blivit - ar givetvis endast en hypotes, som jag dock finner '
sannolik.

Men sa kommer det som jag utelamnade i mitt foredrag, namligen
appreeiering,ens forhaJlan:de till den .snabba inflationsproeess, 80m agt rum;
i USA sedan juni 19,46. Envoyen Hammarskjold framholl ju, att appreeie
ringen gjordes 'med hansyn till att ,utveeklingen dar starkte motiven for
en sadan atgard. Appreeieringens v'erkan blev da, som han papekade, en
avtrubbning oeh minskning av den amerikanska prisvagen pa prisbild
ningen i :Sverige. Prisstegringen pa importvaror forsenades oeh blev lang
sammare an den annars skulle blivit. Men' i princip forandrar ju detta
inte resonemanget om effekten pa importel1s storlek.O'm man jamfor tva
lagen, det ena med oeh det andra utan appreeiering, sa bli ju importpri
serna lagre med appreeiering an de bli utan, och den eventuella verkan
darav blir av det slag som jag nysls antydde. S,edan iir det, som envoyen
I-Iammarskjold framhaller, naturligtvis en av ekonomiska teoretiker oupp
klarad fraga, om appreeieringen i detta fall oeksa kan tankas fia en kop
kraftsdampande effekt. Jag ar fullt pa det klara med att om appreeieringen
inte hade foretagits, oeh alltsa prisstegringen blivit storre, sannolikt en viss
risk forelegat for att aven inkomststegringen skulle blivit storrre an den
faktiska. Olnsattningsskattens borttagande motiverades pa precis samma
satt: genom att omsattningsskatten togs bortblev prisnivan lagre oeh dar
igenom oeksa av psykologiska skal inkomst- oeh lonestegringstendensen
langsammare. Dar lag effekten alltsa oeksa pa kopkraftssidan.

Man kan naturligtvis lagga stor vikt vid sadana mer psykologiskt be
tingade proeesser. Men det var det, jag vande mig mot i mitt foredrag.
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Jag tror att inkomststegringen i stort sett var given av denknapphet pa
arbetskraft som hade utbildats pa grund av den allmanna expansionspro
cessen. O;msattningsskattens borttagande hade i sa fall inte nagon annan
verkan an att varorna blevo billigare i .forhallande till kopkraften, var
igenom spanningen pa mark·naden okades oeh darmed oeksa inflations
trycket oeh prisstegringsrisken. Jag menar, att man gatt for myeket efter
kostnadsskolans reeept oeh for litet efter efterfrageskolans eller kopkrafts
skolans, att ma.n u'll,dervarderat riskerna a:v en for Istor erterfragan.

Vad galler sekreterare Rehns fragor, sa ha vi ju sinsemellan ofta disku
terat dessa problem, oeh vi kom·ma naturligtvis inte langt utan att det blir
en myeket vidlyftig samhallsekonomisk debatt. Jag tror emellertid att
sekreterare Rehns inHigg pa satt och vis bestyrkte min upplaggning. Vi
aro ju ense om att den fadande regleringsekonomien ar en dalig ekonomi.
Har hanka vi oss .fram nled provisoriska atgarder, som framtvingas fran
fall till fall utan tillraekligt med pianHiggning. Jag tror inte heller att det
rader nagon meningsskiljaktighet om att den hastiga nedrivning av kon
trollerna, som agde rum efter krigets slut i antecipationell av en snabb
forbattring av Higet, t. ex. genom en amerikansk depression, inte var onsk
yard utan ledde till att vi nu sta infor en mycket snab·b och mycket svar
ateruppbyggnad av kontroller.

Vi liro oense bara pa en punkt fast en vasentlig sadan, namligen om det
spel, som borde spelas. Sekreterare Rehn ar darkonsekvent i sin upplagg
ning och menar, att den ekonomi, som vi mer eHer mindre odesbetingat
komm.a att fa, darfor att majoriteten avsvenska folket onskar det, ar en
full sysselsattningsekonomi av sadan typ, att den nodvandiggor en mycket
langt utbyggd planlaggning oeh central kontroll. I en sadan ekonomi blir
naturligtvis uppgiften for sekreterare Rehn, liksom for aHa andra goda
pedagoger i hans krets, att lara foretagarna att spela brade, om jag far
saga sa. Eller vi kunna naturligtvis byta termer' oeh kalla det for schack, ty
jag viII inte saga n~.got direkt nedsattande om bradspelet. Men om det
ar sa enkelt som brade, bor han ju ha latt att lara foretagarna att spela
det. Det ar bara det, att foretagarna for narvarande inte vilja spela
brade, oeh de tro inte heller att de i fortsattningen skola bli tvung·na att
spela det utan hoppas pa att fa atervanda till det gamla spelet. Det ar
som sagt dar som vi skilja OS8. Ingen av oss trivs i mellanrummet mellan
vagarna, i det mera planlosa regleringssamhallet, titan vi vilja bada upp
till nagot battre. Vilket, ar det stora problemet, och det hal' ingen lost.

Vid uppUiggningen av den fulla sysselsattningens politik oeh vad den
kraver av kompletterande atgarder for att fungera, blir ju fragan hur pass
full - -eller overfull - sysselsattning man skall ha. For narvarande ar den
ju overfull oeh darl{or fungerar inte naringslivet som det skall. Vi fa inte
foretagarna att reagera pa onskvart satt utan mycket hard reglering som
forhindrar produktionsinitiativet och skapar alIa mojliga ur hela samhal
lets synpunkt olyekliga och olampliga reaktioner. Vi aro val ense om att
man 'skall forsoka dampa ner efterfragall i forhallande till resurserna fran
den nuvarande hogt uppdrivna nivan, oeh da ar·min mening att man skall
dampa ner den sa langt att konkurrensen verkligen blir en effektiv regu
lator pa ett storre omrade, dar man da kan reda sig utan regleringar. Men
naturligtvis behover vi ha en hel del av central planering, men det kunna
vi for narvarande inte diskutera i detalj.
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Fragan ar alltsa i sista hand.helt enkelt: ViII man styra kursen mot ett
system, dar man reder sig med vasentligt ·mindre reglering oeh bygger
mera pa de fria foretagarnas reaktioner pa en ·konkurrensmarknad, eHer
viII man till varje pris ha en sa full sysselsattning, att var oeh en utan
vidare omedelbart alltid kan finna ett nytt jobb? I det senare fallet tvingas
man naturligtvis till en .fad regleringsatgarder for att haIIa det hela under
kontroll.

Jag menar m'ed detta naturligtvis inte, att man skall aterga till konjunk
turerna som regulator - dari ligger ju en del av problematiken i det fria
naringslivets ekonomi. - Dtan vad jag tanker mig att man skulle kunna
strava mot, det ar den typ av sysselsattning, som vi ha under en normal
hogkonjunktur utan inflationstendens, med den arbetsloshet som da rader,
med de reserver av lager oeh annat, som gora att konkurrens,en blir
effektiv oeh hard meIIan foretagarna. Det betyder naturligtvis ett visst
underutnyttjande bade av arbetskraften oeh i viss man· ocksa av andra
produktiva resurser, vilket ar nodvandigt for att den for en sada'n ekonomi
nodvandiga rorligheten skall komma till stand. Det ar det pris man far
betala for att slippa regleringar. Ett sadant samhallstillstand far natur
ligtvis kompletteras med en soeialpolitik oeh en arbetsloshetspolitik,
sadan att de enskilda inte bli lidande genom sjaiva systemet.

Envoyen Dag Hammarskjold: D'en har diskussionen har i hog grad
kommit att ansluta sig till den fina traditionen i Nationalekonomiska for
eningen. Den har blivit sa abstrakt pa sistone, att det kanske kan
forlatas mig, om jag viII infora ett par distinktioner, som jag tror det finns
ratt stark anledning att halla pa.

Professor Lundberg tog pa nytt upp fragan om appreeieringen oeh sade
att man »okar inflationstryeket», om man vid given inkomstvolym sanker
priserna. Det tal myeket val att sagas, men jag tror inte att uttryeket
allis tacker den situation som avses - om namligen orden fa ha den be
tydelse de i dagligt tal ha. Det ar klart att »tryeket» okar, men det
omedelbara oeh sakra resultatet ar ju dock att en prissankning intrader.

Jag skulle oeksa vilja saga, att jag inte tror att professor Lundberg
skulle vilja fullfoIja ett resonemang, dar han skar appreeieringen av kronan
oeh borttagandet av omsattningsskatten over en kame Jag tror det finns
myeket stor anledning att halla pa en skillnad mellan verkningarna av de
tva atgarderna.

Sekreterare Gosta Rehn: Jag skulle vilja stalla ett par fragor till pro
fessor ILundberg med anledning av hans svar. Den ena ar: Tror professor
Lundberg verkligen att vi frivilligt ga tillbaka till ett Iage pa arbetsmark
naden sadant som, Iat oss saga 1939, da vi i alIa fall had·e 10 proeents
arbetsloshet har i landet medan vi· for narvarande ha 3? Redan i det laget
fanns det anda ganska starka inflationstendenser, som i fall situationen
hade bestatt skulle ha utveeklats till nagonting som skulle ha kravt in
sattande av diverse bromsar.

Vidare: Tror professor Lundberg att en regering, som sa som han
rekommenderar inte vidtar ekonomiska regleringsatgarder forst nar alla
se att de aro nodvandiga utan pa ett tidigare stadium, da de kanske
kunna g6ras smidigare, skulle kunna skaffa sig anseende for att inte vara
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installd pa att reglera - vilket han oeksa rekommenderar? Det ar ju vad
professor Lundberg sager: a ena sidari att regleringarna skola inforas plan
massigt - vilket enligt vad jag kan forsta betyder att de ska komma langt
innan alla manniskor begripit att de ar nodvandiga oeh da de darfor be
traktas som onodig klafingrighet - a den an·dra att man skall visa att
ma:n inte viII reglera.

Tror professor Lundberg, att det skulle ga for nagon regering att upp
fylla dessa tva motsagande onskemal, som han har har uppstallt?

Professor Erik Lundberg: Det var tydligen ett olyekligt yttrande, nar
jag nyss drog parallellen mellan omsattningsskattens borttagande oeh
apprecieringen. 'Tad jag ville fram!haJla var bara likheten. Man holl pri
serna nere, medan kopkraften var konstant. Man fick bade genom appre
eieringen oeh omsattningsskattens borttagande ett okat tryck pa regle
ringar oeh kontroller pa de omraden, dit kopkraJten sokte sig, som var
likartat. Skillnaden ar naturligtvis att vid omsattningsskattens bort
tagande stannar kopkraften inom landet, medan vid appreeieringen ... ja,
jag kan inte se nagon skillnad, nar jag tanker pa saken (munterhet). En
eventuell skillnad mellan de bagge atgarderna beror eventuellt pa sam
manhanget i den allmanna finanspolitiken oeh pa vad sam hander med de
bortfallna omsattningsskatteintakterna respektive hur exporten paverkas
av appreeieringen. Om ovriga statsinkomster sm oforandrade sa att man
far motsvarande utgiftsoverskott, bli ju konsekvenserna av omsattnings
skattens borttagande ur kopkraftssynpunkt antagligen varre an appre
eieringens.

Sekreterare Rehn staUde »sma» fragor, som han alltid gore Han ar ju
en fritt tiinkande person, som inte foljer nagra mer slentrianmassiga oeh
valbanade stigar inom det ekonomiska tankandet. Nu fragade han, om
jag verkligen ville vara sa oerhort bakatstravande, att jag i lugn och ro
aeeepterade 10 procents arbetsloshet och inflation sasom ett lyekligt
resultat av mitt forslag. Dar vantar han val iute att jag skall bejaka, att
det ar det onskvarda. M:en jag viiI ifragasatta, om vi sommaren 1939
hade sa hog arbetsloshet; vi hade val 5-6 procent. Jag forutsatter att vi
aven i fortsattningen lyckas eliminera byggnadssasongen. Inflationsten
densen under 1939 kom ju utifran, oeh utlandet kommer ju alltid att
vara storande for den inhemska ekonomiska politiken. Pa den inhemska
marknaden fanns vaJ ingenting som i oeh for sig behovde driva upp
priserna.

Men den friare ekonomien med dess smidigare fungerande har natur
ligtvis en minussida. Den maste a:r,beta med vissa reserver bade i fraga
om lager och arbetskraft fo,r att fa den rorlig-het, som ar nodvandig. Det ar
ett socialt pris, som man betalar oeh som man far kompensera med andra
atgarder, sa att inte enskilda bli lidande. Men jag vet val att det inte
aIls ar uppklarat i vilken man man kan reda sig utan regleringarna, om
man stravar mot t. ex. den grad av full sysselsattning som Beveridge
raknat med, 3 procent. Han svarade ju aldrig pIt den fragan i »Full
Employment», utan sade bara att fackforening'ar och foretagare fingo visa
den moderation, som var ibehovlig for att ett sadant system skulle arbeta.

Betraffande det planmassiga avbyggandet av regleringarna vet jag fak
tiskt inte hur sekreterare Rehn menar att jag menar. Min tanke gallde en
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sadan ekonomisk politik, dar man infor regleringar, som aro nodvandiga,
men med standigt sikte pa att genom andra kompletterande atgarder i
den ekonomiska politiken sa smaningonl kunna bli av med dessa regle
ringar. Den allmanna inkomst- och utgiftsexpansionen kan ju bli sa stark,
nar man infor regleringarna, att dessa perlnanenta sig och tvartom fram
kallar behov av standigt nya regleringar. I planeringen av regleringsverk
samheten bor, som jag forsokte framhaJla i mitt foredrag, inga en plan
massig politik for att bli av med regleringarna genom en restriktivt ford
politik i andra avseenden.
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Mr. J. R. N. Stone, Director of Department of Applied Economics,
University of Cambridge, gave th·e following lecture about

National accounting and national budgeting

for econoDlic policy

Tonight I shall talk about these topics largely against the back
ground of their application to England. I shall begin by saying a
few words about the development of national income and national
accounting studies in war time and go on to consider what part these
investigations can play in helping to ,arrive at a solution of our
current problems.

Early in the war official illvestigations were started illto the national
income and expenditure and into the income and outlay of the main
sectors of the British economy. The object of this ,york was to
provide a quantiitative :background against which the government's
budgetary policy could be revie,ved. It was obvious that the enormous
war outlays could not (be financed entirely by taxation and it was
necessary to consider tllerefore "'That sources of funds ,voul,d be avail
able to lueet t,he government deficit. The whole discussion was con
ducted originally in te-rolS of what came to be kno\vn as the »infla
tionary gap». It ,vas clear that the large increase in personal incomes
whicll arose out of the great.er economic activity of wartime could not
be matched by an equal rise in the alnount of consumers' goods
available. Indeed, in quantitative terms consumers' purchases had to
fall consider3Jbl~y in order to release resources for war purposes. An·d
ad·equate level of taxation and saving was necessary if these increased
incomes were not to result in a cumulative rise in prices in that part
of the economy in which prices were not cOlltrolled leading eventually
to further demands for increased ,vages and a general inflationarJ1
situation. The government had to COllsider the 'effect of its fiscal policy

Haffe 3 - Nationalek. Far. Fork. 1947. 470336



64 NATIONALEKONOMISK.A. ~'ORENINGEN DEN 28 APRIL 1947

on. price ,and wage stability and also' to review, the numerous sour'ces
in addition to personal saving from which its current deficits could
be financed. Such sources were the surplus of certain governnlent
funds such as Unemployment Insurance Funds which ,vere receiving
in contributions throughout the war more than they paid out in
claims; the excess of total provision for depreciationov·er what could
be spent on the maintenance of capital equipment in "Tar time; and
th·e adverse balance, i.e. the saving of the rest of the world wllich could
be made available to finance British expenditure. Thus the war tim·e
budgets were far from being concerned merely with the government's
own financial problem'S and attempted to provide an overal[ financial
pol/icy which would be. in harmony and. would support the needs of
th'e economic situation. In referring to theS'e developnlents I shoul,d
like to pay a triJb·ute to th'e late Lord Keynes who, working in the
Treasury as one of the C:hancellor's economic ·advisers, was largely
respons,ible for the acceptance in official circles of this new approacl1
to government financial problems.

It will ,be seen that for the purposes just outlined estimates merely
of the total of national income and expenditure' would 'not have been
sufficient. What was needed essentially ,vas a statement of the income
and expen,diture of the differellt parts of th·e economy ·drawn IIp on a
consistent basis so that the transactions between these different parts
could be clearly seen in quantitative terms. The ea~ly Budget 'Vhite
Papers on national income and expenditure ·provid·ed estimates of per
sonal,income and expenditure and their composition and the income
and expenditure of different kinds of public authority. Infornlation
was also provided on the net 'balance of transactions with the rest
of the world but it is only recently that a full account of such transa~

tions has been incorporated. As time went on further details were pro
vided beyond bare accounting statements, particularly in relation to
the cha11nels of government finance, th'e composition of consumers'
expenditure, the ,distritbution of incomes by size and the effect of the
mOf,e important direct taxes on diff.erent kinds of incolne.

Now in opening with this ,brief account of the wartim·e financial
policy and the new statistical information that was needed to mal(e
that policy possible I do not intend to give the impression that finall
ci'al considerations were of first importan'ce in achieving the great re
allocation of resources needed in' war time. In fact this realI:ocation was
almost wholly achieved by physical controls of one sort or another;
for exanlple the' allocation of materials, the direction of labour, ration
ing, the concentration of industrY~ exchange and capital issues control
and so on. These controls were' needed because it \vas 'necessar:y to
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change th·e final product of the British economy on a very large scale
in a v!ery short space of time. They were able to work fairly smoothly
because th1ere was a high measure of agreement as to the way in which
production must be changed and the national priorities of the moment.
Any -disagreement had to be resolved by the departnlellts concerned
with supplies for different parts of the economy and arose essentiall~y

from differences of opinion on techllicaf and strategic matters. Under
these circumstances, in contrast with the position in peace time, the
desires of the individual members of the community as to the ,vay
in which they should spend their income were clearly of secondary
importance.

The peace time uses of the national accounting system built up
d'uring the wa~ were early seen by the Coalition Government. In his
Budget speech of 19144. Sir John Anderson said, in referring to the
national income White Paper:

»This paper ... has a much wider significance than merely to serve
as an appendix to the Budget statement. For the purpose of a policy
of full em,ploy'ment it will be necessary, year by year, to bring under
review the income and expenditure not only of the Exchequer, but of
the country as a whole, and not only its incom:e but its capital expend
iture and its savings... As the somewhat novel teohnique of this
Pap,er is d·eveloped I should hope that the Budget would increasingly
be' an occasion when the financial and economic health of the country
as a whole can be reviewed, with a· diagnosis of the causes of any unfa
vourable symptoms and a prog~nosis of the future, to explain the medi
cine or the to'nic - or perhaps even the rest cure - which the Chan
cellor of the Exchequer in the future may ·be able to prescribe.»

These ideas are again reflected and developed in the Economic Sur
vey for 1947 issued in February 194:7; in describing the methods of
dem:ocratic planning the Paper states:

»For a broad analysis of the national position, economic 'bu'dgets'
are prepa:red for th·e period under ·discussion (at present the following
year) setting out resources and requirements, in terms of (i) man
power; (ii) national income and expenditure. The man-power budget
com'pares the estimated future working population with the num'ber
of workers :vequired industry by industry. The national income and
expenditure budget compares the estimated value of the national pro
duction of goods and services with the value of all the goods and
services required.»

In the quotation just given the rationale of income and expenditure
bu·dgeting was brieHy explained; let us consider it in ,more detail. A
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potentially inflationary situation is one in which the calls on tIle
national economic resources exceed the resources then1.Selves. This is
the situation today in this country. We must raise exports to pay for
essential food an·d raw materials \vithout continuously increasing our
indeptedness abroad: we must maintain a considerable level of expend
iture on defence to meet our commitments all over the world: we
must devote much more resources than lbefore the war to the re
equipment of industry: the list could be extended almost without
limit. But we cannot do as much in all ·directions as we should like
to because our resources as a nation, just like our resourceS' as indi
viduals, are limited. Accordingly it is obvious good sense to try to
'draw up a 'budget of resources and need$' for the whole community
just as a prudent individual does to ensure that he' does not spend
too much of his income on wine and cigars and things that give him
pleasure so that later on he has to go short of more essential things.
Two consi4,erations govern the drawing up of requirements. There
are certain needs which must be met in the short period, and whicll
call for only a relatively fixed anlount of resources. Defence is an
obvious example. There are other need'S, ho\vever, for example for
consumers' goods for which demand is virtually unbounded and here
a target must be set in relation to existing supply conditions.

TIle total of requirements in nloney terms. is then compared witll
productive capacity also in mOlley terms based essentially on overall
figures of available man power and the level of money output per
head. Under pres.ent con'ditions two features will undoubte·dly appear.
First, the bu-dget of requiremellts willI need vigorous pr,uning. Second,
owing to shortages of variou'S kin·ds the overall approach willI not by
itself point up those parts of the budget which can easily be attained
as against those which are going to be much lllore difficult to achieve.

Not only will a national budget balance in the event, though per
haps not exactly in the way we should like it to, but the itellls that
enter into it are connected together by sets of technical and institu
tional relationships which must be satisfied just as much as must the
accounting identities.

At present in Britain it is the technical interrelations on the supply
side that are important rath,er than institutional relationships on the
side of demand or finance. Unfortunately it is in just this direction
that government pronouncements suggest that factual knowledge and
scientific methods of analysis are weakest. It is not surprising that
this shoul!d -be so since in the past there has tended to be an undue
preoccupation with purely financial problems while the experience of
the inter-war period led to a justifiable stress on problerns of effective



NA.TIONAL ACCOUNTING 67

demand an,d fiscal measures for the maintenance of a high level of
activity. These prob,lems are important and will probably come into
their own ·again in the course of the next decade. But now it is
supply that presents o;ur most urgent problem.

I should per,haps say more about these techl1ical and institutional
relationships since they form the connection between tJhe global a1p
proach that concentrates on the accounting identities to b'e satisfied
by the national bu'dget and the special circumstances of individuail
parts of the national economy which are capable through their reper
oussions of throwing the whole mechanism out of gear. On the sllpply
side th·e technical relatiollships which must be satisfied state that
within the limits of th·e substitution of one ingredient for another it is
necessary for the production of any specified commodity to have
different kinds of materials, labour, equipment etc. in stated amounts.
If in any caJse these are not all forthcoming in the right quantities
then, unless there are stocks to draw from, there will be either involun
tary unemployment of the resources, for example labour, that are
present in sufficient quantities, or th,ese reso,urces, being in practice
redun·dant, may, if they are mobile, seek employment elsewhere. In
this way a shortage of steel or tim,ber for example may not only hold
up production in the industries immediately affected by the shor
tages but may also result in part of the labour at present in these
industries moving off into other occupations which, because they do
not require materials in short supply to the same extent, permit. a full
week's wages to ·be earned regularly. Owing to the almost total
absence at present of any constraint on the demand side there is
likely to be a ready demand for these other services even when they
would be generally ad·mitted to be of relatively little importance from
the standpoint of national economic welfare.

On the demand side the institutional relationships take the form
of connections between disposable income, prices and other factors
and the amount demanded of each final commodity with somewhat
similar relationships for intermediate goods at all stages of the pro
ductive process. In times of depression it is this set of relationships
that primarily sets a limit on the production of any particul'ar com
lnodity because in circumstances when sellers of all kinds are easy to
find factors on the supply side exercise a constraining influence mainly
by setting a IDuumum price below which it is not profitable to sell.

Finally there are the set of financial relationships connecting, for
example, saving and taxation with incomes of different kinds, rates
of taxation and the financial requirelTI'ents of pllblic authorities.
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The kinds of relationsllip mentioned do not cover all that 'need
to be taken into account nor do I set much store by the particular
grouping I have adopted. The point I wish to make is that some of
tihese relationships are at all times exercising a constraining influence
on the economic system, the many indirect effects of which are
often difficult to predict.

This ·brief outline gives a general idea of the nature of national
budgeting. Its principal object is to maintain a balance bet\veen
over-all supply and over-all d·emand and in this ,vay we make it
possible to avoid the extremes of deflation and mass unemployment
on the one ·hand and inflation and continuously rising wages ad prices
on the oth·er. Th·us if the n.ational bu'dget shows that different types
of final expenditure, e. g. for consumption, for additions to capital
equipm·ent or for exports, are in -excess of what the economic system
is capable of producing, it is resonwble to expect an inflationary
pressure and it is necessary to consider wllat can he done to reduce
demand from one source or another. In the opposite situation, which
of course is of little practical relievance at the moment but was the
principall economic problem before the war, it is reasonable to expect
unemploynlent an·d the problem for policy is to ensure tilat the
diemand from one source or another will b·e stilnulated.

But apart from this main object of ensuring a 'balance between
over-all supply and demand there is a second purpose which national
b·udgeting can achieve; and that is to indicate what consequences are
likely to flow if certain types of final expenditure are to be regarded
as fixed an'd if oth,er types of final expenditure are to be regarded
as responding in the ordil1ary way to economic influ,ences. Thus for
example in Britain at tIle present time we may assume that within
fairly narro\v limits public authorities will need to spend so much
on goods and services and that goods and services to the value of
so m,.uch will have to be exported in order to achieve equilibrium in
our balance of payments. Given the level of the 11ational product this
willI leave so much available to satisfy the needs of consumers and
also the needs of rebuil,ding an;d extending the capital equipment of
the country. It may be that with the present level of spendable in
come the amount ,vhich consumers woul!d wish to spel1d in satisfac
tion of their current l1eeds will leave too little for capital development
purposes and in such a case means must be found of restricting the
effective expenditure by consumers as a whole. Alternatively it may
be that it will be thought ,better to reduce the level of capital expen
diture so as to permit consumers rather a larger share of the avail-
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able product. National budgeting in itself cannot of course help to
solve these problems of distribution. It can only show the orders of
magnitude \vhich are involved and thus provide a factual basis on
,vhich to base a rational policy.

What has j,ust been said relates to the balance of supply an·d
demand of goods and services. There is at the same tim'e a corre
sponding financial problem an·d that also can be investigated on the
basis of information provided in the national accounts,.

It is important to recognise the differences ,between planning based
on national budgeting in the way which has iust ~been -described and
planning base:d on physical controls. This point was stressed by a
Conservative M. P., Da'vid Eccles, in the debate in Parliament on
the econonuc situation early in 1947. He said »1 am sure an immense
amo~nt of harm has been done .by the confusion of planning and
controls. Planning an,d controls in this country are irreconcilable
enemies. The better the planning the fewer the controls; the more
t:he controls th·e lless fl~exibility w,e have in our economy and without
that flexibility it is llot possibl,e for a British government to plan for
abundance.»

A striking feature of thi,s debate, which foB.owed the publ,ication
of the Economic Survey f01' 1947 was a general recognition almost
irrespective of p'arty of the need for planning in the sense in which
I am using the term tonight. There was on the other hand naturally
enough a cons[derable difference of opinion on the actual policy to be
followed at the present time an·d the extent to which shortages and
strain in the national economy made necessary the continuation of
many of the physical controls of war time. In a period of acute
shortage after a war in "rhich the whole econom~c system had been
driven {,ar from its normal peace time structure it would hardily be
practicable to do away with controls with a stroke of the pen and
return to a cOlnplete reliance on the price m,echanism. Few of those
anxious to see a return to something more nearly like free market
conditions w-ould recommend such a cours~ in Britain today. They
would I think advocate a policy which would bring the economic
structuve of the country more nearly back to its normal peace time
form an,d to the relaxation of control in favour of the price mechanism
by stages which would be reached at different times in the future in
different in,dustries.

Ii we ~ook rut the situation in Britain tod-ay we find a state of
inflation kept in SOlTI-e measure of check by the cOID'bination of physical
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controls and fiscal policy. This inflationary situation is partly dU'e to
the great accumulation of demand at the end of the war - e.g. for
increasing capital equipment - and for increasing exports to bring
the balance of payments into equilibrium. Another important factor
is the much greater equality of disposable income than existed before
the war with the consequent increased effective demand for con
sumers' goods and a diminished level of saving, this long term factor
making for a greater demand for consumption goods at any given
level of employment. It is accentuated by a number of other factoJ;s;
for one thing large arrears of consumers' durab[e goods have piled up
as a result of the euts in the supply of these goods during the war,
with the consequence that there is a ready market for these goods
a'S soon as they are produced and if the current high level of incomes
is not sufficient in in·dividual cases there are as a rule wartime savings
available to be spent so tl;1.at the net level of saving by individual
persons is on the whole at a very low level. At its height in 19'43-44
personal saving inel1uding provision for taxation was running at a level
of ~bout £1550 Inillion. By 1940 this rate of saving had fal~en to a
little over £600 imillion and at the present time it may well not exceed
some £400 Inil1lion. Another feature is th·e high level of death duties
and the generally progressive nature of direct taxation which leave
very little incentive to the conservation of individual fortunes and
makes .expenditure out of capital both cheap in terms of the sacrifice
of future income and necessary if th·e pre~ent high cost of living is to
be met out of the greatly reduced tincomes of the rich.

All these factors in the case of the individual consumer tend to
increase the pressure of demand. In the same way the need for exports
and capital expenditure are very great - in the former cas-e, in part
of course as a result of the press1ure of consumer spending - while the
demands of the government for goods and services though much below
their wartime level are very high, even in real terms compared with
the pre-war position. As a consequence any attempts at national
budgetin·g at the present time must tend to show that too much is
being 'attempted and that in some way the demand m'ust :be dimin
ished IiI, as is the case in the short period, supplies cann·ot be substan
tially increased.

Some i~ea of the m.agnitude of the reconversion problem which has
faced the British economy can be gained when it is realised that up
to the end of 19,4·6 some 7Vz million people changed over from the
armed forces or munitions to civilian occupations. In spite of this great
increase in the resources available for satisfying civilian wants there
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are still a number of major problems which economic policy has yet
to solve.

First there is the problem of instability arising from an excessive
level of demand and an attempt to do so many things at the same
time. This I 11ave already discussed at some length and I shall say
no more about it now.

Second, I believe there is a considerable problem which arises from
the delays in business decisions resulting from the existence of so
many physical controls. While it may be admitted that physical con
trols are at present needed on grounds of equity it can hardly be
d·eJ;lied that they do prevent the normal quick adjustments of individ
ualbusinesses to the prevailing situation. Any attempt to get away
from the over-all inflationary position and to think of it in terms of
a set of particular problems which call for some direct government
intervention m,ust almost inevitably lead in practice to a partial solu
tion which is only temporary. The reason is that the network of
economic relationships between producers, distributors and consumers
is so complicated that the repercussions of changes in one part of the
field can scarcely ever be foreseen in all their consequences. When
one probl,em has been straightened out it is found that as a conse
quence of the solution reached other problems present themselves
which then have to be straightened out in turn. Under a free marl{et
system these adj-ustments coul,d be made with far less knowledge and
forsight by individ'ual business men acting on their own who do not
have to consider the remote repercussions of their actions. Thus jt

woul,d seem that in practical terms the greater equity that comes from
the existence of controls in time of shortage is bought at som'e cost in
delay and economic inefficiency. ,

Finally, and in many ways the most intractable of thenl all, is the
problem of incentives. Many of the goods which people woul1d like to
buy can only be bought in restricted quantities an·d rates of taxation
Inade necessary by the level of government spending are so high and
so progressive that they Glaim a very large part of marginal income.
In a full employment eoonomy moreover the danger of losing one job
and failing to find another is greatly reduced. As a consequence the
power of organised labour is increased and more comes to depend on
negotiations between huge monopolies of labour and capital than on
individual efforts.

At present we need national accounting an,d national budgeting to
help us. to get an outline in quantitative terms of the economic situa-
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tion that we are in and \ve also need some measure of physical controls,
partly in the interest of equity and partly to ensure that certain
essential jobs, such as the increase in exports:, are carried through. As
things get easier we may reasonably hope to get rid of many of the
controls but if a rational economic policy is to be followed national
accounting and national 1bu,dgeting wil~ continue to ,be necessary. Only
in this way can the magnitude of our prob1ems be made clear, and
this is necessary if the government is to plan for equilibrium between
supply and dem:an,d and a broad allocation of the national economic
resources in accordance with the country's needs.
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Statss-ekreteraren Arne S. Lundberg inledde aftonens diskuss-ion om

Industriens lokalisering

med foljan,de anforande:

Vi £in'n·a vid ett studium av historien om vara staderS' tillkomst,
vart narin,gslivs UppkOffist oeh utveekling, vart kommunikationsva
sendles utveekling o. s. v., att lokalis:eringspolitik ingalunda ar n3gon
ting nytt lor die svenska st1atsmakterna eller for vara kommunala
myndigheter. Att termen· har myntats och kommit till flitig anvand
ning forst under dIe senare areIlJ oeh att diskussionen om lokaliserings
politikenls innehaJI: oeh plan1laggning nu pa allvar kommit i gang,
maste bero pa att n·agonting sarskilt har intraffat eIIer att utveck
lingen har kommit fram till en van'dpunkt.

LokaIiseringS'diskussionen hlar samtidigt tagits upp i ett flertal lan
der. Det bakomliggande fenomenet ar givetvis in,d:ustrialiseringspro
cessen oeh den ·diarmed sammanhang.ande inflyttning.en till tatorterna.
Denna inilyttn,ing har nu i olika lander natt till en punkt, dar den
skapar en del allvarliga pro.blem, som gjorts till foremal for diskus
saon. I d:e skilda landerna framtradla darvid olika synpunkter med
s:kiftancle styrka. I En,glan,d, d!ar man bqrjade diskutera fragan ratt
l,an'gt f.ore diet isista kriget, vlar utgangspunkten framfor alIt de soci~ala

oeh hygieniska mis'Sforhallandena till foljd ·av de stora befolknings
koncentrationern·a. I somras var jag i Paris och sag den internationella
stadsplaneutstaIInin·gen, dar lokaliseringstankegangar i hog grad gingo
igen. Man fann d·ar till exempel regionplaner for norra ltalien, 8·om i
sina gru·n'd,drag voro utarbetade i, man kan saga, full overensstam
ill·else med\ det engelska lokaliseringstankan,det. Man halde d,ar framfor
alIt utgatt fran den starka folk·okningen pa landsbygd~n. Det var
detta problem som i forsta 11and· foresvavade italienarna vid dessa for
sok att borja en lokalJiseringspolitik. Man tankte sig till exempel be
traffande Milanoregionen, att denna stora folkokning pa Iand:sbyg-
Hajle 4 - Nationalek. For. porh. 1947. 470102
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den, 80m m·aste sugas 'upp i industri, inte skull!e fa led:a till en· inflytt
nin'g till ,den redan bestaende stora ind·ustristaden Milano, utan att
man skulle skapa ett antal n,ya ind,ustristad'er i Milanoregionen.

80m ett kuriosum k'an jag namna, att den en·da franska bok i! loka
liseringsfragan, som jag lyckades hitta, nar jag vid tva tilliallen letade
igenom 'boklad:orn.a dar nere, upptog problemet till behandling
fran raS'biologiska synpunkter. Lok.aliseringsdiskussionen torefoll over
huvud taget inte att vara sa livlig i Frankrike. Detta kan vara for
klarligt med han\Syn till'att ind,ustrialiseringsp~oce'Sg.en,diM anda sedan
en tidpunlrt fore forra v1arldskriget h'ar 'gatt mycket langsamt, ja man
kan nastan saga avstannat. Antalet in,dustriarbetare har ju knappast
okats sedan nagon gang omkring 1906 eller 1908.

I Polen har man som riktpunkt vid ateruppbyggnaden av War
szawa utgatt fran att ·stadlen i framtid~n inte skall tillatas fa mer an
1.200.000 invanare. Motiveringen for detta ar, att m·an runt om ute
i landet behover ett antal centra for de olika liandS'delarna, odh for att
dessa centra skola kunn·a utvecklas tillrackligt kra£tigt, maste man
undvika en for stark koncentration till Warszawa av befolkningen,
av ·administration och foretag av olika slag.

Om en utlanning skulle generalisera lika frejdigt betraffand·e Sverige,
som jag har har gjort betraffande nagra andra lander, skulle han val
genast saga, att problemet i vart land ar att vi h.a ,en sa liten folkmangd
inom ett sa vidstrackt omrade. Genom inflyttningen till tatorterna
intrader en folkminskning pa landsbygden och sa sm'aningom liven i
de m·indre tatortern·a, och den dar kvarvarande befolkningen drabbas
av vissa olagenheter. Resonemanget brulcar vara, 'att man inom ett
landsbygdsomrade dleIs behover en befolkning av viss storlek i jord
bruk och skogsbruk ochdells behover ett antal tatorter, 80m kunna
utgora kommersiella, kulturella oeh socialla centra for omradet. Man
har ocksa bOrjat dryfta hur stora dessa tatorter inom landsbygds
oIlliadena' bora vara. Befolkningsutredningen lamnar till exempel den
uppgiften, att man for en m·ekanisk tvattstug,a, d,ar man·n,iskorna
sjiil\va tvatta, behover 'en ort pa 300-400 f.amiljer. Ett daghem for
barn anses £orutsatta, iatt det finns 2.500 it 4.000 personer inom dag
hemmets omrade. For att man skall kun'na h,a en tjanstelakare eller
en tandlakare behovs det 5.000 invanare, for att man slralllrunna ha
en biograf behovs det 2.000 invanare o. s. v.

D'essa forsok att komma fram till en optimal storlek for tatorterna
befinna sig iu alltjamt i sin linda, men oavsett tilll vilken siffra man
kommer ar det tydligt, att vid en viss grad~ av befolkningslroncentra
tion till ett fatal storre tatorter rooter befolkningen utanfor dessa
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tatorter svarigheter att realisera en sadan standardhojning pa livets
olika omraden, sam 'beror pa kollektiva anordningar.

Jag skulle tro attden sy'n pa fragan om befollkningsl0rdelningen,
som jag nyss 'har antytt, vinner gehor hos stora befolkningsskikt. Det
ax inte sa osannolikt, att den skulle kunna vinn'a majoritet inom
svenska folket. Om det ar med ratt eller oratt ar naturligtvis mycket
svart att bevisa. Om en swan forestaIlning spmder sig, ar det myeket
·angelaget att man fortsatter forskningen; oeh undersoker i vad man
d'en 'harett tillraekligt starkt verkligihetsunderlag for att kunna tagas
till utgangspunkt for politiska atgarder.

Un·cler de senare aren ax det ett par speeiella si'dor av befolknings
utvecklingen som ha tilld,ragit sig stark uppma~ks'amhet. Den en!a
ar' att industrien Ih·ar fatt okade svarigheter att skaffa arbetskraft
pit atskilliga storre orter, dar det red·an finns industri. Industrien har
-wsat en benagenhet att Stoka sirg ut till orter med' rel\ativt god tillgang
pa arbetskraft i stallet for att som tidigare forsoka dra arbetskraiten
till sig. Det har utbildats en upp£attning, .att da det intrader en be
folkningsminskning pa landsbygden oeh i ,de mindre tatorterna oeh
denna befolkningsminskning har natt ett visst stadium, skulle den
aterstaende arbetskraften dar bli mera trogrorlig, av·en om dess syssel
sattningssit'uation i oeh for sig yore sadan att ·d'oona arbetskraft borde
kunna ga over till industrien.

Jag ar myeket tveksam huruvida 1man; skall kunna sla fast, att d'etta
ax nAgot permanent drag i utvecklingen. Man kan ju peka pa till
falliga ten·d·enser, som medverka fill denn,a trogrorlighet, t. ex. inp-·
komst- och bostad,siorhallandena. D'a man till exempel sager, att det
kommer att finnas gott om kvinnlig arbetskraft i, Norrland och att
viss industri darfor maste soka sig dit, kan detta givetvis vara riktigt,
cIA det galler en del enstaka foretag. Jag viII inte h·el1er bestrid'a, att
detta allmlant taget kan vara riktigt. Jag tror att problemet ar aJltfar
litet utrett. Men nog tyeker jag mig ofta marka, att bakom denna
forestallning snarare ligger en uppfattning om onskvardiheten av att
lokalisera industri till Norrland an en, forvissn'in,g om att norrliand
skQrna i framtiden inlle skola lata locka sig att flytt1a s6derut. J'ag
betraktar denna fraga, huruvida in,dustrien skall soka sig ut tiltl
arbetskraften eller tvartom, narmast sornett speeialfall av vad jag
angav sasom det dorninerande draget i lokaliseringsd·ebatten i Sverige,
namligen folkminskningsproblemet inom vissa trakteT.

Man kan daremot inte saga, att det inre storstadsproblemet 'ar ett
slidant specialf'all av folkminskningsproblemet. Det inre storstads
problemet ,ar ju d,en engelska utgangspunkten for lokaliseringsdis
kussionen. Sa lange man h·ar i Sverigedisk·uterade storstadsproblemet
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fran psykologiska och moraliska utgangspunkter, tog' m·an knappast
inom de storre stad:erna fragan sa pa allvar, att man' kundoe rakna
med abt .myn,digheterna skulle forsoka hindra storstaden att vaxa.
Inte hell·er. torde man kunna komma till nagon bestamd slutsats,
sa Hinge man fors,oker - odh det har forekommit - att bland an'nat
moed I,edining av kommunalsroattens Ihoi'd och and:ra dylika ting gen·e
relIt bes1vara fragan om Stockholln ar en dyrare arbetsmasl{in an
till exempel Nykoping. Ett sadant rakneexempel tror jag aldrig k:an
losas, oeh dIet saknar allt praktiskt intresse, eftersom in,gen viII av
skaffa Stockholm.

Annorlunda ter sig saken, om man fragar vad Stockholms tillvaxt
i 'Thuvaran,de llag'e kostar oeh vilka praktiska svarigheter de'll drar med
sig i jamforelse med en tillvaxt av an<ka orter. Jag vet att mlan in.om
Stockhoolms 'Btad ar i fard med att rorsoka 1itet narmare utredla den
fr·8gestaIlningen. De erf.arenheter man pa senare ar har fatt i stads
hus.et, ha gjort att dee styrande i huvudstaden atminstone i nuvarrunde
lage aro betan,ksamma illlor tillvaxten. Det ar for tidigt att spa,
huruv,id,a ·denna betanksamhet kommer att f.orvan,dllas tiIIi en besta,
ende uppfattning, att stockholmarna varken bli rikare eller lyckligare
om staden nar den maximisi£.fra av 1.300.000 in,vanare, som man antar
aft d:en kan na. Det kan jlu tankas att perspektivet forandra\s, sedan
man h,ar klarat av de bostads- och sparvagsbekymmer och andra sva
righeter, som just nu trycka starkast.

Artt de inre olagen:hetterna i storre stader skulle bli n,agot avgorande
motiv i lokaliseringspolitik:en har ·i Sverige hal' jag 'Svart att tanka
mig. Daremot kandfet vaL tankas, att invanarna i atrskilliga svenska
stader skola lara sig £.orsta, att en eller anon'an ,ny indusrtri eller nagra
flera invan,are inte automatiskt m·edfora sadana fordelar som sankt
kommunalskatt eller sociala oeh kulturella rorbattringar av miljori.
I varje fall kan det Vial diskuteras, om ford·elarna aoo sa stora att
invanarna p'a de storre ortern'a skulle 1Stalla sig helt oforstaende till en
lokaliseringspolitik, som tog sikte pa att un·dvika de uppen,bara n,ack
delar, som uppkomma i andra trakter genoom detta flyttningstfenomen
- och nackdtelar skulle utan tvivel pa sina hall vara ofrankomliga,
om invanarantalet i Stockholm sku,11e vaxa till 1.300.000, om Malmo
skulle forverklig.a sina senruste regionplanefunderingar - som inn.ebara
en tillvaxt av Malmo med un,gefar 80.000 invanare, givetvis pa be
l{ostnad av kringliggande landis,bygd - och OD;l ovriga storre tatorter
skulle tillvaxa enligt sina lika djarva ambitioner.

Detta resonemang bygger naturligtvis pa fOI'lutsattningen - en
f,orutsattning som jag inte skall diskutera ,har - att diet mte i sa
manga falluT de enskild:a Ioretagens synpunkt ar ett livsvillkor att
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ligga i de storre staderna, att koncentrationen dit m:{l,ste forts-atta,
till~s: de angivna befolk,ningssiffrorna uppnatts, savida vi inte altern-a~

tivt vilja starkt Iorsvara det ekonomiska Jframatskridandet.
Det arganska svart att avgora vad som ar ratt och oratt i d·essa

resonemang. Ibland kan Inan tycka att det kan vara lattare att spa
om vad som kommer att inrtraffa. Jag tror for min del, att i detta
land komm'er att i en eller an,nan form Ioras en lokaliseringspolitik,
vars allmanna malsattning kommer att vara, att man i den man det
ax mojligt - det ar kanske inte i sa hog grad m·ojl:igt - skall soka
begransa d'e storre tatorternas tillvaxt. Man kOillln·er att soka bibe
hAlla en tilIrackIig befolkning vid jordbruk och skogsbruk, och man
~ommer att forsoka p·a landsbygd,en vidmakthalla eller utveckla livs
dugliga befolkningscentra. Vidare kommer man att st~ava till att de
enskHda fall, d.ar lokaliseringssynpunkter kunna anIaggas, skola bli
sa allsidigt provade och belysta, att besluten kunna fattas pa grund
val av det basta mojliga kunskapsmaterial.

Man kan forsoka formulera d,enna allmanna malsattning an,nor
!'un·da an jag har gjort. g·a lange man skall soka uttTycka den i ett
fatal meningar, m!3Jste formuleringen bli ganska slagordsmassig. Jag
har helt enkelt forsokt uttrycka en politisk programmening, vilket i
regel jar niigonting ganska chockerande oklart men vilket an·da kan
vara nodvan.digt.

Med vad jag n'u haT sagt tycker jag mig n·odtorftigt ha beha-ndlat
lo·kalis.eringspolitikens viktigaste och svaraste fraga, namligen dess
syfte, rorande vilket debatten h·ar i lan'det inte har avancerat sa
langt. Jag ·har har berOrt den tankbara malsattningen sasom en bak
grund till d,et nagot mer gripbaTa sporsmalet om medlen for lokaliS'e~

ringspolitikens genomforande. Om man tar en liten overblick over
medlen for lokaliseringspolitikens genomforande, skall man hastigt
finna att de aro att soka pa s.nart sagt sam·hallslivets alIa omraden.
Man kan diirav dra den slutsatsen, att det galler att fi8, med. hela
den statliga och kommunala administrationen och aven· naringslivet
i lokaliserin.gspolitiken. Jag skall ge en kort overblick over en del av
de viktigare Inedlen for lokaliseringspolitik, som man 'har eller kan
tankas fa, sasom en bakgru·nd till en del allmanna syn:punkter pa
administrationsfTagorna, som jag sedan tanker an,fora.

Arbetsmarkn,adskommissione.n ar jiU det ,forsta statliga organ. 80m

har borjat fora en lokaliseringspolitik i modern mening. D'en har
i huvudsak anlagt arbetsmarknad-ssynpurikten', men naturligtvis har
man ooksa i overvagan·dena tagit hansyn. till andra faktorer. Verk~

samheten har i forsta 'hand· va·cit radgivan,de och' ..haT skett i sam
arbete m·ed industriens pToduktionsrad. Det £.oreligger emellertid en
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konstitutionell m.ojlighet avdirekta reg.erin:gsingripanden i Iokalise
ringsfragor, namligen i den man man kan aberopa de allmanna direk
tiven for byg.gnadsregleringen och alltS'a anlagga arbetsmarknads~

eller materielsynpunkter i nuvarande ekonomis~a lage. Denna moj
lighet att direkt ingripa hlar ocksa i vissa fall anvants.

Staten har blan:d annat av arbetsmarknadspolitiska sklil under
gangna ar understott foretag eller startat nya. Statens skogsindoustrier
ar ettexempel. Lanen till smaforetag kunna anforas- som ett annat.
Byggand,et av Norrbottens jarnverk ar ett stort och betydande exem
pel pa statlig lokaliseringspolitik. G'enom liknande atgarder, genom
subventioner eller Ian till foretag, genom anlaggande av »trading esta
tes» efter engelskt monster kunna ·bade staten ooh kommrunerna tan
kas paverka befoIkningens geografiska fordelning. Kommunerna lira
for narvarande reIativt aktiva pa detta omrade.

Man har i lokaliseringsdiskussionen ofta amort eIkraftpolitiken
sasom en viktig IokaIiseringsfaktor. For narvarande forberedes emeI
Iiertid en statIig elkraftpoIitik, som kommer att inom overskadlig tid
forse hela vart land, vissa obygdsomrad-en undantagna, med elektrisk
kTaft och som kommer att verka starkt utjamn'ande pa elkraftpriset.
Vattenkraften, 80m en gan;g speIade enavg-orande roll for lokalise
ringen av manga svenska industrier och som ocksa spelade en roll
for tillkomsten av N1orrbottens jarnverk, kommer i ,framtid'en atl ha
en reIativt mind,re betydelse som Iokaliseringsfaktor, mojligen moo
undantag for foretag av typen Norsk hydro, alltsa de 80m ha en
sa stor elkraftforbrukning att distributionskostnaden spelar en vasent
Iig roll. Jag tror att elkraftpolitiken kommer att fungera som tjana~

at Iokaliseringspolitiken endast betraffande jamforelsevis begransade
uppgifter av narmast IokaI karaktar.

Kommunikationspolitiken kan starkt paverka lokaliseringen av
foretag bade i enskild-a fall och genom en allman utj l3mning av for
utsattninga~na for ekonomisk veriksamhet i olika lands-del,ar eller
eventuellt genom en skarpning av dessa oIikheter. Det ar inte bara
tillkomsten av nya kommunikationsIeder, som har spelar en stor roll,
utan ocksa forandrin:gar i existeran-dle kommunikationsIed-ers tekniska
standard, i taxepolitiken eller i organisationen av trafiken langs
lederna. Man maste emellerti,d minnas, att inverkan pa olika fore
tagstyper ar synnerIigen varierand-e. Med. tanlre pa de mangmiljard..
investeringar, 810m foresta inom kommunikationsvasendet under de
komman:de artiondena, ar det tydligt att har foreligger ett ffi'edel for
stat'smakterna att genom planering n:a en· .viss, lokaliseringseffekt.

Sam!halleIig markpolitik inverkar ocksa pa lokaliseringen. Man
maste ha llamplig m8Jrk dl8,r man vilt skapa foretag. I nara sam·band
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med detta star bebyggelseplan·eringen -eller sonl vi ·hittills ha sagt:
stadsplanerin~gen. D'en har ett tvafaldigt samband med lokaliserings
politiken. Forst och £ramst kommer man i samband med upprattande
av regionplaner, generalplaner och andra planer att fa fram ett gan
ska allsid,igt kunskapsmateTial. Det ,ar till och med mojligt, att detta
kunskapsmaterial pa lang sikt blir en av grundstenarna for lokalise
ringspolitikens utformning. Men vidare !utgor bebyggelsepl'aneringen
ett i'nstruffi,ent for genomforande av vissa ,delar av d·enna politik. Det
sist namnda sam1bandet - att bebyggelseplaneringen salund'a kan
anv8J1'd'as' sasom ett instrument - komm,er betydligt klarare till ut
tryck i ~den n'ya engelska stadsplanelagen an i d'en svenska. Man kan
tanka sig en utveokling av den svenska bebyggetselagstiftningen oeh
3,ven av dess tillampning pa d'et sattet, att man vagrar faststallelise
av exem.pelvis ·en regionplan, som bygger pa ett antagande om en
viss befolkningstillvaxt. Denna befolkningstillvaxt kan vara realis
tiskt beraknad, m·enden kan mojligen komma att anseS' icke onsk
viird med nansyn till den effel{t den sku1:le fa pa omraden utanfor
regionen. Sjalv£allet ar ·det" ocksa mojligt att stund:om till och med
forhindra tillkom'sten av e.nskilda foretag genom att vagra vissa plan
losningar.

Bostadernas: £orlaggning kan pa lang sikt betra;ktas som sekund\ar
i f&rhallande till foretagslokaliseringen. Tillgangen pa bostader speIar
emeIlertid ror narvarand·e en betydande roll for lokaliseringen av vissa
foretag, och pa en· del orter 'ar bristen· pa lamplig bostadsmark ett
bestaende hinder 'for tillvaxten av ett samhialle, i varje fall utijver
vissa granser. 80m exempel kan man namna Nynashamn, d:ar det
i varje fall for naxvarande knappast ar ekonomiskt mojligt att bygga
annat an 6-varun'gs punkthus. Ett annat exem,pel ar UddevaIla, dar
man har svwrigheter dels med bergknallarna oeh deIs, nled den djupa
Ie-ran mellan dem, vilket gor att man redan ur bostadsmrarkens syn
punkt maste med en viss' forsikiighet <Ira till sig nya foretag. Det itr
tydligt att sa lange den· ingripande statliga regleringen av bostads
politiken bestar muste den s'amordn'as med lokaliseringspolitiken.

B'ehovet av investeringar i vatten- och avloppsanliaggningar bemk
nas har i landet uppga till mellan 1,5 och 2 miljarder kronor, innan vart
folk har fatt den fragan nagot sa n'ar ~illfreds'stallande lost. Oo'ksA
denna fraga bor natJurligtvis betraktas ur lokaliseringssyn'punkt. I vis'S
utstrackning kunna forb'attringar harvidlag paverka lokaliseringen,
men jag tror inte att man skall overdriva -betydel~en d·arav. Det ar
kanske viktigare att man sOker ·un1dvika overinvestering genom en
lam,plig dimensionering av vatten- och avloppsanlaggningarna i for-
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hAllande till samhallenws tilIvaxtm'ojligheter oeh sa att investering
inte sker, dial" av£olkning ar ·oundviklig.

Pa atskilliga orter har inrattande av yrkesskolor eller hogre under
visningsanstalter ingatt 80m ett led' i en politik med syfte att gora
orten ·ur naringslivets synpunkt mera attraktiv. 80m exempel kan
namnas Skelleftea OCll atskilliga andra onter. A andra sidan hal" ned
laggand'et av skolor, till exempel folkskolor i fo'lkfattiga trakter,
rapporterats stimulera utflyttningstendenserna. Detta har man ho-rt
hlanld annat fran Varml'and.

De pagaende forbered,elserna for en regional planering inom jord
bruket ha det st'orsta intresse. l\{an hoppas att den·na planering skall
ge os'S ett sakrare besk'ed framfor alit om jord:brul(ets oun;dgangliga
behov av arbetskraft i framtiden oeh om 'behovet av komm'unika
tioner oeh 'va1utveeklade tatorter inoffi jord.bruksbygdier.

I nara samband m·ed· fragan om jordhruket star spOrsmalet om
skogsbrukets- forsorjning med arbetskraft, vilket man sarskilt ener
giskt hal" angripit i Varmland" ·d,ar S'var arhetskraftsbrist hotar skogs~

bruket. Samma utveckling kan skonjas i Norrland, fas-tan man dar,
tyeker jag, nagot senare hal" val(nat till insikt om probl'emets a:llvar
liga innebord·.

Upprakningen av samhallsomraden, dar lokalis.eringsfragor £ore
ligga oeh mom vilka detRr mojIigt att foreta atg.arder i syfte att
paverka Iokaliseringen, skulle givetvis kunna fortsattas ett gott styeke
an. Men redan av vad jag har sagt tillater jag mig dra en sJ:utsats,
som jag viII beteckna sasom grundlaggande betraffande administra
tionen av en lokaliseringspoliti\k. Hur an malsattnin'garna narmare
utformas och hur an metodern'a for lokaliseringspolitiken fran· tid· tin
tid, kunna komma att vaxla, maste dessa met-oder berora hela faltet
av den· statliga oeh kom,ffiunala administrationen. Vid upp'byggandet
av den sam·halleliga apparat, som man behover for lokaliserings.poli
tiken, masted'arfor riktlinj.en vara att man med minsta mojliga ny
konstruktion· av samhallsorgan skall astadkomma den enorderliga
vagledningen for alIa bestaende statliga oeh kommunala organ, vilJkas
medverkan ar oun,d·ganglig i lokaliserin·gspolitiken. De speeiella l'okali
seringsorganens atgar.der kunna visiserligen tankas bli stundom tving
ande, stundom inriktade pa konkreta fall, nlen jag trOT att anstrang
ningarna forst oeh framst bora inriktas pa att sprida kunskap oeh
uppsililla principer, att fors8ka genomsyra den statli.ga och kommu
nala administrationen oeh aven det enskilda naringslivet med vad
man skulle kunna kalla ett tankande i lokaliseringspolitikens termer.

Lokaliseringsf·orhallandena kunna paverkas av politiska atgarder
inom ·alla statsdepartenlents omrad'en, oeh intet enda departement
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beharslrar h!ela d·en erforderliga apparaten, intet end,a departement
kan sagas med hansyn till sina intr,essen sta neutralt till olika lokali
seringssynpunkter. I de enskilda lokaliseringsfragorna kan ibland den
efta, ibland ,den an,dra synpunkten objektivt sett vara ,utslagsgivande.
Man kan inte saga att arbetsmarknadssynpunkten, som hittills har
dominerat ·debatten, stan·digt skall vara den viktigaste. Man kan inte
saga, att d,en foretagsekonomiska eller den soeiala synpunkten alltid
skall vara den utslagsgivand,e. Man illaste ta hansyn till IO'rhallan,den,
av de mest skiftande slag, 'Gch avgorandet maste traf:fas efter en
avvagning mellan olik:a intressen.

Savill med hansyn till denna avvagnings natrur som med h1ansyn till
den administrativa apparatens komplicerade beskaffenhet ar Iokalise
ringspolitiken enligt min mening en av de planeringsuppgifter, som
tvinga oss att taga nu·varande former for samarbete mellan departe
menten u·nder omprovning. Hittills:varande praxis rued tillfalliga, svar
organiserad,e gemensamma bered·ningar - som tyvarr ganska ofta
hal}as pa ett alltfor sent stadium oj en fragas handHiggnin.g - utgor
ingen losning pa samordningsproblem·et inom kanslihuset. Permanenta
interd·epartementala samarbetsorgan lara bli erforderliga. Sadant sam
arbete hehovs for ovrigt inte bara for lokaliseringspolitikens genom
forande utan ocksa for behandlingen av en del andra planerings..
fragor. I utland·et finns d,et praktiska erfaren·heter av hos oss oprQ.-·
vad'e interdepartementala samarbetsformer. Man. har oeksa experi
menterat medspeeiella planeringsministrar for samarbetets lednipg.
Tanken pa ett planeringsd·epartement kommer sakerligen liven hos
oss, kanske inte endast rur den har synpunkten -utan ocksa ur andra
synpunkter, upp till diskussion, fastan vanskligheterna ur kompe
tensfordelningens synpunkt givetvis aro mycket stora.

Det finns bara ett administrativt omrade, som har stark ber-or-ing
ffi-ed, lokaliseringspolitiken oeh likval star neutralt i forh,allan·d:e till
den, och d'et ar b.ebyggelseplan,eringen. Den stravar iu att vid. utform
ningen av vara samhallen upp.na en syntes av soeiala, ekonomiska,
kulturella oeh estetiska synpunkter. Det maste tyvarr me<lges, att
vart stadsplanevasen·de i dag saknar de res-urser som slrulle kunna gora
det till ett av de viktigaste instrumenten for lokaliseringspolitiken.
Framstegen inom stadsplanevasendet torde bli gans:ka langsamm·a,
bland annat till folj-d av brist pa kvalificerad arbetskraft. Men jag
tror likval att slaktskapen mellan bebyggelseplalleringen oeh bebyg..
gelsefragorna a ena sidan och lokaliseringsfragan .3, andra sidan maste
saxskilt starkt beaktas, nar man utformar lokalisering.spolitikens organ,
doe rna vara eentrala eller lokala.

D'et pagar £Or narvarand;e en utredning om lokaliseringsfragan.
Arbetet har knappast kommit over det inledande disk,ussionsskedet,
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och det ar inte mojligt att forutsaga nagonting om resultatet, men
jag tror dock att lokaliseringspolitikens interdepartementala karaktiir
ar ett faktum, som man inte kan forbiga vid konstruktionen av det
centrala organet for denn·a poli1tik. D,etta organ bar sorja for en sam
ordining av de olika ·departementens politik del,s: i fr3gor, 80m avgoras
av Kungl. Maj:t, oeh dels. vid uppd;ragand,e av riktliitjerna for funbets
verkens atbete.Statliga 'utred·ningar inom olika special10mraden bOra
fa direktiv betraf£ande sitt forha11ande till lokaliseringslragorna.
Initiativ maste tas' till samordnand-e av forskning pa omradet. Under~
ordnade lokaliseringsorgans, till 'exempel Hinsorgans oeh kommunala
myndigheters arhete, bar £oljas och vagled·ning Himnas. Radgivning
bOr riktas aven till det enskilda naringsllivet. Arbetsfialtet ar valdigt
och komplicerat. Det centrala organ, som man kan tanka sig komma
till stan~" ill'aste daremot sakerligen startas .i mycket 'blygsam skala
och kanske till och mea som sin forsta stora arbetsuppgift £3, att for
sOka liigga upp sitt eget a;rbete battre an det kan 1aggas luppav den
utredningskommitte, som nu sitter oeh teoretiserar i den har frAgan.

De bestaende ambetsverkens roll i lokalliseringspolitiken lar utom..
ordentligt betydel'serull. Jarnvagsstyrelsen, vag- och vatten'byggnads
styrelsen, stadsplanemyndigheten, alIa sadana bestaende ambets'verk
oeh aven nya institutioner, som skolla skapas, komma att ha ett myc
ket stort konkret inflytande pa: lokaliser-ingstorh,allandena.

De allmanna stravan·den till overblick och planering, som alltmer
utmarka bade enskilda foretag oeh samhallebS' verksamhet, ha pa
senare ar tagit sig uttryck i betankanden om centrala am'betsverks
uppgifter. lett betankand·e med forslag tilll omorganisation av vag
och vattenbyggnadsstyrelsen anger man som den f,orsta av styrelsens
tre h,uv,uduppgifter tekniskt ·administrativa utred-ningsuppgifter, dar
h'uvud,vikten Jigger pa ett b'edom,ande ur sam·hiillsekonomiska, kom
munikations- oeh d'riftstekniska, sociala och militara synpunkter a,r
behovet av olika tekniska atgard.er. I en provning av b'ehovet av olika
atgarder ingar utan tvekan ocksa en pro,rning ur lokalisecingssyn
punkt. Detta framgar aven pa andra hall i betankandet. Riksdagen
uttalade i anslutning till detta bland annat: Organisationsformen
innebar enligt riksdagens mening en fordel, ena'r ett starkt beho·v
foreligger av en mera ingaende behovsutredning rorande de kommu
nikationsanIaggningar, 80m ankomm·a pa vagr- och vatten'byggnads
verkets handlaggning, samt ett klarlaggande avd,e olika faretagens'
betydelse for de berorda bygderna oeh· for n'iiringslivet. For att den
nya organisationen skall bN skickad att losa dessa uppgifter torde
emellertid, framfor alIt utred'ningsbyraerna bOra utrustas med: for-
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utom tekniskt bildad personal tjansteman med administrativ eller
ekonomisk utbild.ning och med erfarerrhet i naringspolitisl{a fr3gor.

Onl man tranger litet djupare in i verkligheten. bakom dessa formu
leringar, skall man finna att de krav, som salunda stallas pa vissa
hogre tjansteman, mycket starkt paminna om de krav, som stallas pa
en moder.n foretagsledartyp. Det ar tydligt att riks.d.agens uttaland'e
om de har nya uppgifterna !har tillfunpning pa vidstrackta omraden
av svensk f,orvaltning. D:et m'aste komma att stallas vissa speciella
krav pa de ledan·de tjanstemannens personliga egenskaper och deras
formaga till overblick och samarbete. Man kan vid ett beS'ok i Eng
land konstatera att ledan·de tjansteman inom mots.varand·e verksam
het d'ar h·a valts med hansyn till sina personliga egenskaper oeh inte
med hansyn till sin speciella utbildning, al'Itsa pa ett satt som ganska
starkt kontrasterar mot svensk tradition. En speciell utbildning i
planeringsteknik for,ekommer dar ocksa. En utv'eckling i denna rikt
ning kan forutses har 'hemma, ehuru vara fasta trad·itioner och Val'"
ben·harda organisation nappeligen medge nagra snabba och upp
seendevackandie forandringar inom ,ambetsv,erken. Diet ror sig om en
utveckling, vars tendens kan klart skonjas men vars detaIjer annu
aro holjd,a i morgondimma.

Man har i Iokaliseringsde'batten ofta rort sig med uttrycket region,
och det har uppstatt en viss forvirring pa grlund av att man har
anvant det i helt olika betydelser. Inom bebyggelseplaneringen menar
man med region en eller flera storre tatorter, sam aro ekonomiskt oeh
kulturel!lt sammanvavda, oeh den till dem anslutande landiS:bygden.
Exempel p,a sadana omraden aro Sund;svalls-regionen, Borl1s-regionen
o. s. v. I regel rOr det sig om en stor tiitort som ·centrum for en sadan
region. Sedan har man den speciella jordbrnksregionen, som jag kan
ske inte behover saga n3.got om. I samband med naringslivsplane
ringen har man talat om naringsregioner, till exempel en iilvdal i
Norrland el!ler n.agot annat storre omrade med ensartat, starkt inte
grerat n,aringsliv.

AlIa de namnda typerna av regionplanering ha intresse ur 10
kaliseringssynpunkt, men v·ad 80m i detta sammanhang framfor alIt
intresserar ar naringslivsplaneringen. Naringsregionen skulle, om
man definierar d,en ~ungefar som jag nyss anty'dd,e, fa andra granser
an vara ad,ministrativa enheter lanen. Man skulle kanske vid denna
planering kunna tanka sig att skapa speci,elI1a regioner pa samma satt
80m man har gjort i England. Jag tror dock a:tt parallellen med, Eng
land dar ar min{lre lam'plig, eftersom man i England saknar motsvarig
het till v'ara lansmynd'igheter. Dess'a regioner ha danor i Englan,d inte
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kommit att utgora ett besvarande mellanled mellan den rent 10kala
oeh ,den oentrala administrationen pa det satt som de skulle bli har
i Sverige. Vi skola illte hellIer glom!ma, att var och, en av d·essa regioner
i England har ett invanarantal, som motsvarar ung'eTar Sveriges halva
befolkning. Man har d'ar£or kunnat forse d,e olika regionerna moo tal
rika och h,ogt kvalificerad·e tjansteman. Samtidigt arbeta dessa organ
inom omraden, som till ytvidd.en aro vasentligt min·dre an svenska
l:an. Jag tror att vi i Sverige maste lagga de uppgifter, som i England,
avila regionerna, i forsta hand pa dels den eentrala administrationen
och dels lansmynldigheterna. Mellan d,e sistnamnd'a krav'es en sam...
verkan av motsvarande art sam den jag namnde kravS' mellan d·eparte
menten oeh de centrala ambetsverken. I lanen ha vi lansstyrelser, lans
arbetsnamnder, Hinsarkitekter, vagforyaltningar, distriktsingenjorer
for vatten och avlopp, overlantmatare, el!konsulenter, foretagarfor
eningar, huS'haJlningssallskap, l,ansjagmastare, provinsiallakare. Det
skapas nya organ for jord.brukspolitik, bostadspolitil{, civiL£orsvar oeh
en hel del annat, och dessa myndigh,eters arbete ar av den natur att
dIe ganska starkt gripa in i varandras uppgifter, inte minst ur lokal~se

ringssynpunkt. Man behover alltsa har en samord,ning. Ett utred~

ningsarbete i sy£te att skapa ,en grund for en sa·dan samordning har
paborjats. oeh d.elvis genomforts i atminstone ett av vara Ian - jag
tanker pa Blekinge. Det kan val han.da, att somliga av vara lands
hovdingar liro lampliga att leda ,detta samord.ningsarbete, ehuru de
inte precis aro valda ·ur den synpunkten. D·et kan val oeksa hand'a
att en och annan av dIem anser sig ha tid att sialv ta hand om led
ningen av en· sa·dan samordning inom lanen. Men d~et ar tvivelaktigt
om vi ku,nna na fram till en g~d ledn·ing av dessa lansorgans sam
arbete pa annat satt an genom att till landshovdingarnas forfogande
stalla jlor uppgi£ten sarskilt l'ampade rtjansteman - man har i detta
sammanhang anvant uttrycket bitradande lands'hovding.

Man skrulle onska att det svenska samhallet £inge i lugn oeh ro VRxa

sig in i dlen nya uppgift, som vi ha framfor oss pa detta omrade.
Uppgiften ar av ·den natur att den klarnar ganska langsamt, oeh man
kan endast langsamt skapa den erforderliga administrationen. Men
vissa lokaliserings£orhalland,en gora snabba atgarder onskvarda.
Red,an omkring ar 19,60 kommer, om inte nu radan·de tendenser brytas,
en sadan uttunning av befolkningen i vissa landsbygdsomraden att ha
skett, att det kan hli ganska svart att reparera ska'dan. DarfOr kan
det vara onskv!art att relativt snabbt komma fram till konkreta agar
d,er. Men dar maste jag gora den reservationen, att jag ingalund~ ar
siiker pa att problemets losning i d'essa verkligt brad,skande och svara
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folkminskningsfall kan sOkas med de medel, som jag har har hanfort
till lokaliseringspolitikens omrade. Jag tror att betydligt snabbare
och effektivare resultat stundom kunna nas til~ exempel genom en
forandrad anstallnings- oeh lonepolitik.

Men aven om statsmakterna oeh det svenska folket ratt snart skulle
komma fram till en viss enighet om malsattningarna och vad man
vill gora, reser sig ett valdigt ekonomiskt problem for en politik med
den allmanna malsattning som jag har antytt. ,Summan av de lokala
onskemalen om atgarder for starkande av naringslivet inom omrad'en,
som hotas med folkminskning, kommer sannolikt att m'angd-ubbelt
overstiga vara res-urser. De investeringar, som kunna bli erforderliga
for att motverka utIlyttningstendenserna i vissa omraden, k·unna
komma att krava alltfor stor del av -doe knappa tillgangarna. Jag
skall ta ett belysande exempel. Vi ha har i landet ett over'bliel{bart
behov av att bygga huvudvagar for omkring 2 miljarder kronor. For
bygdevagarnas del blir mots-varande si-ffra 1,5 a 2 miljard'er kronor.
Om- vi vilja att vara landsvagsbroar skola bara det 2,5 tons 'hjul
tryek som i dag anses normaIt, maste vi bygga om 33 procent av dessa
broar. Vilia vi ga upp till 4. tons hjultryek, som ur manga synpunkter
ax onskvart, stiger ombyggnadsproeenten till 61. De siffror jag har
har namnt innebara, att vi ha ett klartoverbliekbart behov av vag
byggnader £Ior lat oss slaga atminstone 5 miljarder kronor. Del ar klart
att det rent trafikekonomiskt sett maste vara riktigt att lagga ned
dessa pengar sa, att vi fa fram den Ihogsta vagstandarden pa de liv
ligast trafikerade vagarna oeh en tillfredsstallande standard. pa andra
hall. Det kan tankas att investeringspolitiken bedrives pa ett sadant
satt, att sedan dessa 5 miljarder aro investerade 'ha vi skiirpt de oIik
heter, som nu fi-nnas mellan olika trakter i fraga om lokaliserings
mojligheter. Men man kan oeksa tanka sig, att vi bedriva investe
Jingspolitiken sa att olikheterna mellan skilda trakter. utjamnas. Det
£inns ingen ber'akning av vilka kostnader en sadan politik i utjam
nande syfte skulle med.fora, men det torde vara uppenbart att de
fern miljarderna mycket latt skulle kunna vaxa till 10 miljarder.

De lokala onskemaJ, 80m man our lokaliseringsynpunkt staller,
komma att vara sinsemellan oforenliga och oforenliga med det natio
nella intresset. D'arav maste uppkomma en tendens till eentralisering
av avgorand,ena. Da installer s-ig fragan hur man skall motverka de
vador, som folja med en centralisering. Dessa vador ligga val knap
past i papperskvarnens kranglighet, utan i enbyral{ratisk maktut
veekling i teoretiserande anda. Motstan-darna till plan'hushallning 
80m man brukar kalla det - frukta att det planmassiga nationella
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handlandet kommer att till den grad forkvava den enskildes han'dlings
mojligheter, att bade den enskildes trivsel och nationalinkomsten bli
lidande pa det. De frukta att Hingsiktig planering skall bety!d,a en
fastlasning av utvecklingen efter riktlinjer, som aro sa orubbliga, att
om ,de inte stamma med v,erkligheten, sa d·esto varre for den.

Av vad jag tidigare har sagt lar' framga, att min uppfattning ar,
att uppgiften i forsta hand skall v·ara att £.orS'oka na ett' resultat med
utnyttjande av bestaende !samh'allsorgan inom ram,en for deras be
fogenheter, genom upplysning och radgivning samt genom battre
planering av den verksamhet, 80m d·et allmanna redan bed~iver. Om
samha11et arligen investerar miljardbelopp och kontrollerar investe
ringar till annu storre belopp, ar det tydligt att samhallet har stora
mojligheter att inverka pa naringslivets lokalisering, antingen man ar
fullt medveten om. det eller inte. Det maste vid besluten i alIa dessa
investeringsfragor vara en fordel, att en 'bedomning sker aven ur
Iokaliseringssynpunkt.

En viss [ara for stel1het och ororlighet foreligger vid all planering.
Planeringen av ett stort in!dustriforetags verksamhet kan stelna, om
led,ningen ar otillganglig for impulser ·utifran, fran forandrade situa
tionler och fran sina m'edaroetare och anstallda. Samh'allsplaneringen
kan h311a:8' levande och rorlig endast om en vaken opinion inom folket
och ,dIe underordnade administrativa organen utovar kritiik och ger
uppslag till fornyelse. Ratt tillampad innebar planeringen att man
skaffar ett s.adant kunskapsmaterial, att man sa klart som mojligt
blir medvteten om inneborden i sitt handland,e och snabbt kan reg-i
strera och ta hansyn till de forandringar som intraffat. Planeringen.
bOr i forsta han,d vara ett medel att befordra samordning, att h·alla
problemstallningar levan·de och befordra en snabb och smidig an
passning ocksa till f'orandrad,e betingelser. 80m kontrast mot en sad·an
orclning kunna. plantJankandets anhangare hanvisa till talrika exem..
pel pa en av samhallet oreglerad. s. k. naturlig utveckling, som pa
grund av inneboende troghet fortgar till dess allvarliga o},agen'heter
uppsta.

Lokaliseringspolitiken maste ledas enhetligt och med det nationella
intresset for ogonen, men den maste tranga ut till de underordnade
instanserna, till den folkliga sjalvstyrelsens organ och till folket sjalvt.
Det ,utomordentliga intresse, som de enskild.a lokaliseringsfragorna
tilldraga sig runt om i landet, och d'e starka Ibrytningarna mellan
lokala och allmanna intressen ;utgora en forutsattning for att lokalise
ringspolitiken skall kunna bli en folkets angelagen'het och inte bara
en administr·ationens angelagenhet.
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lIarefter yttrade:
'Ordforarnden" professor E. Lundberg: Jag ber att fa framfora ett tack

till statss:ekreterar.e Lundberg for hans foredr3Jg.
Statssekr:eteraren nam!n·de i borjan av sitt foredrag nagonting om hur

chockerande oklar en politi'S'k programpun,kt 'kunde va,ra och drog i viss
man ·en parallell med mals'attningen for Iokali'seringspolitiken. Jag skulle
kunn,a anvanda samma uttryck, inte for att karakterisera h'ans foredrag
utan for 'att karakterisera mots-atsen. Jag tror inte att fo,redraget har v.arit
chockerande ann.at an kanisk·e for en och an,nan medlem av den centraia
administrationen, 80m kun1nat bli chock.erad over att fa hora att det v'erk
ligen· skulle beh6v'as ett planeringsdepartement, sasom statssekreteraren
sade. lnte h'eller har foredrag,et v.arit oklart, utan vi ha fatt en synnerligen
intressevackande och synpunktsrik oversikt over hela lokaliserings·proble
met. Jag viII saga att statssekreterare Lundberg, med det sakligh'etspatos
som 'alItid 'karakteriserar hans framtradand'e, inte h,eller har gjort f.ragan
mera klar an den v,erkligen ar, yare sig i fraga om malsattnin,gen· eller i
fraga om de myck,et stora administrativa problemen.

Jag b'er att a foreninglens vagnar annu en gang fa taeka statssekreterare
Lundberg for hans fOT,edrag och forklarair ordet fritt.

Direktor E. Tunhammar: Statssekreterare Lundbergs sakliga inled
ningsforedrag ger egentligen inte 'aniedning till nagon opposition pa vasent
liga punkter. Man kan nappeligen ha nagon 'erinTan b,etraffade herr Lund
bergs karakteristik av den all,manna baikgrunden till lokaliseringsproble
men oeh inte heller rorand·e behovet av ett battre sam.arbete inom d'en
statliga oeh ;kommunala forvaltningsapparaten. Amn'et for 'kvalleIllS' fore
drag heteremellertid: »lndustriens lokalisering» och jag skall darfor tillata
mig att, mera i kompletterande syfte, anf6ra nagra synpunkter speciellt
sam in,dustrirepresentant.

Jag skulle da genast vilja saga att nar det galler fragan om industrien'S,
for att inte saga naringslivets lokalisering, sammanfalla statens och narings
livets intress·en i stora delar. Det borde daTfor ocksa vara mojligt att
komma fram till en g,em'erIlsam linje. Ett samarbete forekomm·er ju redan
nu, sasom inledaren 'antydde, mellan industrienl8 produ;ktionsrad oeh sta
tens ·arbetsma,rkn·adskommission.. Jag skall nagot berora detta samarb·ete.

Det var d'en radatnde bristlen· pa arbetskraft, 'Bom gay impulsen till att
industriens· produ·ktionsrad fraIl borjan av forr,a aret tog u'pp lokaliserings~

problemen pa sitt arbetsprog,ram. Det var ocksa detta 80m gjorde, att
'S'am'arbetet med ·arbetsmarknadskom,mission·en foIl sig naturligt. Da ett
in·dustriforetag tanker bygga ut teller starta ny v-erksamhet, van:der man
sig nu i reg·el till produktions,ra·det och talalr om sina onsk,emal i olika
avseenden. Produktionsradet gor en undersokning rorande dessa omstan
d:igh,eter pa nalgra olika orter, som kunn;a tan:ka:s komma i fraga. Det galler
tiUgangen pa 'arb'etskraft, industritomter, bo:stader, vatten, elekt,ris'k kraft,
kommunikation'er ete. Man far aven ta han:syn till 'Sad-ana faktorer som ra
varans b"elagenhet och avsattningsmarknaden for produktern·a. D'es-sa upp
gifter inforska,ffas sa vitt dIet galler arbets"kraften via arbetsm'ar~nads'kom

mi'Ssion,en genom lansarb·etsnamn·derna. Man far d·essutom en hel del upp
gifter fran de kommunala my·n·digheterna oeh h'ar aven stort g·agn av en
del vardefulla undersokninga1r, 'Som utforts av vetenskapsman vid vara



88 NATIONALEKONOHIBKA FORENINGEN DEN 23 OKTOBER 1947

hogS'kolor. M'an far 'emellertid taga hansyn till forhaJlandena ieke end-ast
pa Tespektiv·e orter utan aven pa den'omkringliggande landsbygden oeh da
speeiellt dess befolkningsforhallanden.. En sa,r,skild prognos utarbetas an
gaende den. lokala befoIknin.gsutveckIingen med hansynstagande till fo
delse- oeh dod&tal, in- oeh utflyttnin:g etc. for att skapa en uppfattning om
utvecklingen und,er de narmaste artiondena.

Produktionsra·det har ju annu inte varit i verks-amhet tva ar, men det
ar ganska manga foretag som ha vant sig dit oeh fatt rad. Antalet industri
arbetare, som komma att syssels,attas vid foretag, vilka redan ha kommit
till stand eller a-ro planerade under produktionsra·dets ,m·edverkan, uppgar
till eirk'a 8.000, varav ungefar 5.500 kvinnliga.

Produktionsradet har sarskilt haft sin uppmarksamhet 'riktad pa fragan
om Norrlands industrialisering, oeh jag skalllamna nagra uppgifter om det
hittillsvaran·de resultatet av samarbetet menan produktionsradet oeh ar
betsmarknadskommissionen i detta av·seende. Marn har fatt till stan1d i
Skutskar en konfektions.fabrik med c:a 100 arbetave, i Gavle en kabelfabrik
moo 100 oeh en· platindustri med 40{) manliga arbetare, i Sandviken en
Hidervaruindustri med 125 kvinnliga arbetare, i Oekelbo en mekanisk verk
stad moo 40-70 manlig·a arbetare, i Soderhamin en elektrotekn'lsk fabrik
med c:a 450 arbetare, darav 35:0 kvinnor, oeh 'en handskfabrik med ett
5O·-tal arbetare, i Hudiksvall en konf'ektionsfabrik med e:-a 7-5 kvinnliga
arbetare, eventuellt oeksa en elektToteknisk fabri'k med e:a 400 arbetare,
darav halften manliga oeh halften kvinnliga, i iSundsv·all en elektrote'knisk
fabrik med 600-1.000 arbet.are, vamv halften kvinnor, i Skons ko.mmun
en skofabrik med ett 50-tal arbetare oeh eventu'eHt en· spritfabrik med
ett 40-tal arbeta1re, i Harnosand en konf·ektionsfabrik med 100 kvinnliga
oeh en me'kanisk verkstad med 200 manliga arbetare, i Ulriksfors en textil
f'abrik med 400 arbetare, halften manliga oeh halften kvinnliga, oeh i
U:mea en konfektionsfabri'k med c:a 100 kvil1nliga arbetare.

Jag har anfort deslsa uppgifter for 'att visa, att produktionsradet med- ~

vetet har st.ravat efter att intressera industriforet3Jg,en fo'r att sok·a sig till
Norrland. D'e anforda uppgifterna visa oeksa, att detta har lyckats ganska
bra pa denna korta tid, da det galler nedre Norrland. Vad betraffar ovre
Norrland stoter man ann,u pa ganska starkt motstand fran' foretagens
sida, delvis av rent psykologisk nature

Det ar i synn·erhet textil- och konfektionsindustrien, som tagit produk
tionscldets tjan·ster i ansprak, oeh detta har av tva skal varit helt natur
ligt. For det forsta har det ratt brist pa kvinnlig arbetS'kraft in-om d·enna
industri, oeh for det andra aro foretagen i d.enna branS'eh relativt lattror
liga och ~anska oberoende av bestamda lokaliseringsonskemal. Men aven
exempelvis den ·elektrotekniska industrien har pa detta satt flyttat ut i
landet.

Inled8Jren niimnde byggn.ad1sberedningen oeh den lokali,sering·sver.ksam
het, 80m beredningen, - jag skulle vilja saga genom omstandigheternas
makt - har kommit att bedriva. Jag vill inte aIls pasta, att denna verk
samhet haft nagon storre omfattning, men det har verklig,en forekommit
att byggnadsberedningen begagnat sin makt att viigta byggnadstillstand
pa en ort, sam man av nagon anledning ansett oHimplig for byggnadspro
jektet i fraga. Detta innebar ur indu'Striens 'Synpunkt en pataglig oUigen,..
het. DB. ett foretag kommer till byggnadsberedningen med sin ans'okan,
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har det i regel kommit sa langt i sin planering av den nya anUigg~ningen,

att det medfor stora oHigenheter att pa detta stadium and-ra investe
ringsplanerna till att avse en helt a,nnan plats. Provningen ur :ren lokali
serin,gssynpun.kt inom byggnadsberedningen mast.e ocksa av naturliga skal
bli ganska summarisk. Problemen hla emellertid atminstone hittiUs kunnat
losas fran f,all till fall. PToduktionsradet har sokt medverka till en losning
av svarigh,eterna genom att foresla lampliga forlaggningsorter.

Da jag nu overgar till att nagot berora de prin,ciper, som va·rit vagle
dan,de vid lokaliseringsradgivnin.gen, vill jag forst saga, att naringsJivets
- oeh darm·ed aven industriens - lo'kalisering inte klan bedomas endast
utifran den enskilda orten som en isolerad foreteelse. Man maste halla sig
till storre omraden, som ekonomiskt, kulturellt och soeialt utgora en enhet.
Men tiHraekliga grundlaggande undersokningar angaende d·e ekOllomiska
forutsattningarna for naringslivets utveckling inom sadana storre omraden
h-a hittills inte blivit genomforda har i lan·det. Ej heller aro vi pa d·et klara
med vilka typer av samhallen som UT olika synpu:nkter kunna an,ses id·ea
li'S'ka. Vi s'akna oeksa tillracklig kannedom om hur sambandet mellan in,..
dustrien oeh jordhruket lampligen bor uppratthallas. iSvarigheterna att
genomfora clylika undersokningar aro betydande med hansyn till de stora
komplex av fragor, so'm dar upprullas, och inte minst de forandringar,
80m st1indigt intraffa. Klart ar emellertid, att loka'liseringen. av industrien,
i avsaknad 'av 'sada'n grundlaggande forsknling oeh en malsattning for
naringslivets utveckling i stort inom olika omraden, maste fa en kompli
cerad karaktar oeh bli mycket svarbedombar.

D,et bor vid.are papekas, att de fOf,etagsekonomis·ka synpunkterna maste
i sista hand bli utslagsgivande for industriens lokalisering, om problemen
betraki-as u'r ·det enls,kilda foretagets synvinkel. Om det ur sam'hallets syn
punkt ar onskvart -att fa till standen okad industriell verkstamhet ino·m
vissa omraden, ar d:et darfor nodvan:digt att forutsattning,ar skapas for att
produktionendar sroall kunna bedrivas med ett ekonomiskt tillfredsstal
lande resultat. Darest samhallet genom sin planering i fraga om tralllSport
vasen:de, kraftforsorjning, tomtpolitik etc. lagger grunden till en utveck
ling i viss riktning, tror jag man kan forva'nta, att in;dustTien folj.er sam
hallets intention-er. Forutsattningen ar dock, att samhallet vid avvag
ningen av de olika faktorerna har tagit erforderlig han'syn till in·dustriens
intressen. Vad m1an vill astad:komm-a - oeh d.et bor ju vara ett gem1ensamt
mal for industri oeh samhalle - ar en sa effektiv produ:ktion som mojligt,
parad med trivsel for manniskorna.

Det ar saJunda av d·en 'aUra storsba betydels.e, att industrien far all den
upplysning, alla de uppgifter, som d·et ar mojligt att skaffa och som aro
av betydelse for losningen av Iokaliseringsprobleme·n. D'enna upplysning
skall inte inskranka sig till pe rent faktiska uppgifterna om arbetskmfts
situationen" kommunikationsforhallandena etc., utan oc:ksa berora sam
hallets intentioner i fraga om v'ederborand·e ort eller d:el av landet. - Man
kan inte begara, ati ett industrifor.etag skall forlagga sin verk'Samhet till
'en plats, dar mojligheterna att driva en dylik fOlielse a:ro avsevart samre
an pa andra hall. Har hlar staten mojlighet att gora en stor insats. Nar
det galler trakter, som hotas av avfolkning, far man bedoma vardet av a
ena sida'n v,a;d som redan finnes nedlagt i bostiider etc. oeh som sikulle b~i

vardelost, om befolkningen flyttade fran orten, oeh a andra sidan de ny-
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invesrtering·ar, som erfordras for fatt gora orten abtraktiv for andra Indu
strier. SamhaJlet bor saJunda bidraga till att man far till stand en ingaen'de
gruu,dforskning fOr belysaJIl·de av de komplieer3.Jde problem, som samman
hanga moo bebyggelsen,s utfo'rmning oeh hela ,den rad av 'andra fragor,
som har antytts, och detta icke blott for olilk,a dellar av landert utan aven·
for de sarskilda plats-er.n·a inom dessa regioner. Inn,an d,ettra grun'dlaggande
arbete utfort's, ar det iekemojligt att med 'klarhet bed'C)ma vad man ger
sig in pa.

Nar ·det galler att bedoma industriens forhaJlanden, far man inte heller
glomm:a den dynamik i utveeklingen, 80m vi standigt ha att rak·na med.
Den tunga industrien kan genom maskinteknikens utveckling s,a smaning
om forvandlas till lattare, oeh detta kan i sin tur leda tiH h,elt rundra for
utsa:ttning.ar i fraga om foretagens lokaliseTing. Foretag, som tidigare
varit bundna, :kunna lattare flytta pa sig o. 80. v.

Meddet sagda har jag aven i nagon man antytt vad ett eventuellt
statligt organ skall syssla m·ed i avseende a iJn'dustriens lokalisering. Man
kan emellertid ifragasatta, om ett statligt lokaliseringsorgan skall syssla
med de foretagsekonomis1ka utredningar, lsom erfordras, innan, -ett b,eslut om
·ett foretags lokalisering kan fattas! SkulI.e det icke racka med att det stat
liga orgtanet v·erkstaller d,e S'amhallse'konomiska utr,edningarna och soker
samordna den radgivrunde verksamh=et, som Ted:am n1u forekommer pa olika
hall? - D'et statliga organet skall uppdraga de stora riktlinjerna; indu'
striens egna organ bora syssla m,ed detaljproblem for varje sarskilt foretag.
Harigenom skulle man vinna det man onskar, namligen att ba,de samhal
lets och industriens intressen bli tillv,aratagna. Produktionsradet har
lyekats forvarva sig ett stort fortroende inom ind'llstrien. Jag tror att det
ar ,av vikt, alt denn-a good will tillvaratages oeh att ,ett val avvagt sam
arbete astadkommes mellan det eventuellt blivan'de statliga organet och
produktionsradet.

,Herr ordforange! Detta var nagra strodda reflexioner i anslutning till
inled-arens foredrag. J·ag vill 'Sluta med att saga, att jag givetvis ieke forut
satter an-nat ,an 'att det ,kommer 'att bli fraga om en rent upplysande verk
samhet. Det bor m. ·a. o. icke bli fraga om en tvaI1:gsartad dirigering av
in,dustriforetagens forlaggning. Vi skulleda VR-l'a mne i tvangsS'amhaHet,
ochen sadan dirig.ering skulle verka direkt forkv-avlande pa de enskilda
initiativ.en, som dock till syvende og sidst aro fOTutsattningen for att det
skall finnas nagot att lokalisem har i landet.

Professor W. William-Olsson: D'et ar jn ett utomordentligt omfattande
problem somstatssekreteTare Lundber.g ha-r dmgit upp men jag maste
saga att j,ag blivit oro-ad' av det satt, pa vilket han angripit d'et.

H'an: borj'1lJde med att avlysa d·is.ku'ssionen om den mojligheten, atl fore
tagenl ur sin egen synpun·kt IDaste sO'ka sig exempelvis till storstadern·a.
H;an gick darifran over till att ge en mals'attning for den statlig-a lokali
seringspolitiken och forklarade, att vi borde strava efter alt fa en blom
strande landsby.gd med sma livaktiga landsbyg,dseentra oeh marttlig'a stor
stader. Han trodd.e, att d'et nog skulle ga .att fa flertalet i landet att enas
om en sad-an malsattning. Darefter overgick han till att i den alld,eles
overvagandedelenav sin framstallning behandla de olika medel, som sta
ten h'ar -att med' lock eller pock forma foretagen 'att so,ka sig dit, dar staten
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on.sk·ar ha d·em. Vilka med·eI har da staten, fragade foredragshallaren. De
aro manga: arbetsmarknadskommissionens verksamhet, bygg,nadstillstan
den. samt subventioner oeh lan, som staten °kan bevilja foretag pa lamp
liga platser. Staten kan bygga »trading estates» oeh den beharskar elkraft
polit~ken, kommunikationspolitik.en, markpolitiken, bebyggelseplan,eringen
o. s. v. Den grundlaggande slutsatsen blev, att har galler det att sam
ordna de olika statliga oeh kommunala organens voerksamhet, sa att effek
ten 'av deras aI;bete blir sa stor som mojligt. Och for detta fordras
nog, att ambetsmannen blir av en anIlJan typ an hittills'. Han skall bli av
ungefar sa'mma typ som d:en ·moderne foretagsledaren. Dartill kom den
upplysningen, att atgarderna i manga fall maste vara s'nabba oeh s:n'abb:a
resultat kan man vin'na genom anstallnings- oeh IO·nepoliti-ken. Atgarderna
maste antagligen oek·sa bli mycket dyra - bara pa vagvasen,dets omrade
skulle investeringarna uppga tiI,l 3,5 miljarder, 5· miljarder, ja 10 miljarder.

Trots ·allt slutade fo.redragshallaren med att saga, att vi for all d,el skola
akta oss for ·en fOl'1kv'avande byra'kratisk m.aktutvidgning, 80m k:an hota
naTin,glslivets ·effektivitet och rtrivseln i samh,allet. Men trots 'att vi skola
bekamp-a centraliseringsten,denserna skulle lokaliseringspoIitiken ledaS' fran
Stockholm oeh folket skulle :appladera ute i bygderna, i denn,a hela folikets
ang.elagenhet.

. D·et ar oroande nar ett problem fran ansvarigt ~hall lagges upp pa detta
satt. Man blir radd saTskilt darfor att det moan setl 'av statlig pl'ane
ringspolitik i varje fall fore 'kriget i ett myeket stort antal fall var uppen
bart felaktigt, t. ex. kolonisation,en, i Lappmar,ken. Staten subventionerade
langt in pa 19·40-talet denna verks'amhet och lockade folk - n'8Jturligtvis
i all valm·ening - ut i odebygd·erna. Man kan oeksa peka pa hur staten
lln,der ·maonga air forsokte konservera induistrilok·aliseringsplatS'er, 80m

uppenbarligen voro uttjanta oeh foljaktligen rationellt borde avfolkas.
Vid upplraggningen ·av denna fraga borjade inledaren i fel anda. Moan

maste, sasom den siste talaren sa'de, borja med forskningen. oeh ta red'a
pa va;d naringslivet behovoer. Innan vi veta det, troT jag ~tt en sadan
kooncentration, som foredragshallaren syftar till, ar direkt f·arlig. Vi maste
fo:vst hoa °en myeket djupare kunS'kap an den vi nu forfoga over.

Lat oss 'alltsa forst och framst fa kunskap' om naringslivets behove
Sedan tror jag 'att v,arje storre tvangsapparat blir obehovlig. Vi kunna
ganska sa,kert saga, att de aUra fIesta foretag inte sjalv:a :kunna valja Hige.
Laget ·ar antin.gen sjalvklart rav'arubetin:gat eller ocksa ar det historiskt
betingat eller h·estamt 'av ·klara konkurrensskal. Ovriga -foretag, som kunna
vaJja lage, 'komma nog att valja Hige med hansyn till forskningens resultat,
om namligen denna forS'kning ar sund och ri,ktig. I grun,d oeh botten finns
det i allman·het inte nagot motsatsforhallande mellan ett industriforetags
intressen m-ed ·avseende pa Inkoalisering1en oeh· samhallets intressen,.

Byrachef E. von Hofsten: Den tkande sven'ske statistikern Wa;rgentin
uttalade ar 1780 foljande: »1 allma~l:het ·markes 'att Stockholms stad drager
arligen en myekenhet folk till sig, val till nagon del utrikes ifran men mest
ifran landsorterne, i synon,erhet ifran de narmast om,kring belagne.» .

,Om detta kunde sagas ar 1780, sa 'kan det uppenbarligen med ann'll myc
ket storre ratt sagas .nu. Under ar 1946 okade Stor-Stockholmsofolkmangcl
med 33.000, vilket ar 37 % av folkma'ngdso:kningen i hela riket. M·ed en
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fortsatt tillvaxt i sam'rna takt kommer StoT",Stockholms folkmangd att
vara 1,4 miIjoner ar 19'60 och 1,7 miljoner ar 19170. Det ar alldeles tydligt
att stockholmsproblemet maste 'Speia en myeket dominerande roll, om
moan verkligen vill angripa fragan om ind,u:striens lok-alisering. D'etta var
ju ocksa iniedarens uppfattning.

Situationen i dag ar uppenbarligen den, att det spelar ratt liten roll,
vilken principiell installning man har till sporsmalet om storstadern'as till
vaxt pa Hingre sikt, vardet av storstiider och v-ardet av smarre samhallen
o. s. v. Det finns helt enkelt ingen mojligh,et att hinna med i en utveck
lingsta'kt sadRn som den Stookholm for narvarande uppvisar, och darfor
ar det utomordentligt angelag,et att atmin:stone till en del forsoka bromsa
tillvaxten. Darmed ,s:k'apar man Inaturligtvis ocksa en viktig forutsattning
for den lok'aliseringsplanering av den egentliga in'dus·trien, sam inledaren
berorde. Men vilk,a atgarder 'kan vidtagas for -att bromsa Stockholms' till
vaxt, atminstone ned tilliat os'S saga % av den nuvarande tillvaxten'? Ja,
pa den punkten- trar jag att det fanns ratt litet v-agledning att hamta i de
konkreta atgarder av olika slag, som inledaren berorde.

Jag laste pa vag·en hit en liten artikel om nagra akbuella stadsbildni'ngs
problem i Ryssland. Dar h'ar man ju alla resurser i sin hand for att be
stamma precis var olik-a stader sk'all vaxa upp. Det foreligger tydligen
ocksa en rad aktuella och intressanta planer pa att bygga helt nya stor
stader med "'hundratusentals invan·are pa platser, som vi annu inte har
hort talas om. Det ar intressant att kontrastera denna uppgift mot rys
sarnas ti1digare forso,k att h'ejda Moskvas tillvaxt. Ar 1931 hade Moskva
4 miljoner in,vallare, och m·an tillgrep da draS'tiska atgarder for -att hejda
stadens tillvaxt, exempelvis inflyttningsforbud eller inflyttningslicens, for
bud mot nyetablering 'av foret'ag och slumsan,ering. Till en borjan lycka
des man i sitt uppsat, men i lang'den har utveeklingen blivit en annan.
Man 'kan mahanda skylla detta pa kriget. Faktum ar emellertid, att
Moskva enligt farska uppgifter Hir vara uppe i en folkrnangd pa 7 mil
joner.

,Hela administrationen vaxer i den moderna varlden, i Sovjet lika val
sam hare Med administration menaT man da givetvis inte bara den, sta.t
liga och kom·mun,ala administrationen, utan ocksa f:oretagsadministratio
nen och alIt vad dartill hor. Reklamen ar ett typiskt exempel pa
sadan verksamhet, 'Som endast kan utvecklas i ochmaste forlaggas
till de stora staderna. Decentraliseringsatgarder ar impopulara. Cen
traliseringen h'ar sa mycket som talar for sig. Jag kan for 'att be
Iysa dessa tendenser erinra om riksdagens behandling i varas av sat
tet for utbetalning av barnbidragen fran och med januari 1948. En
Iigt Kungl. Maj :ts forslag, 'Som ocksa blev riksdagens beslut, skulle
utbetalningen vara decentraliserad och ske genom barnavardsnamnder
na. Detta ansags som en positiv atgard med tan·ke pa onskvardheten
,att motverka centraliseringen till Stockholm. Men ,kritiken mot forslaget
var myck,et stark, och striden i riksdagen blev hard:. M,an gjorde jamforeI
ser {)ch sade, att detta val" detsa:qlma 80m om man nu skulle borja sla
saden med lie eller troska den med handtros'kor o. s. v. Genom att ordna
utbetalningen centralt skulle man kunna utnyttja ma'slciner och na ett
biitttre resultat. Detta ar bara ett exempel bland manga pa hur man 8tan
digt finner att det ar ekonotmiskt lonande eller ur nagon annan sy·npunkt
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Himpligt att besluta sig £or en fortsatt centralisering. Resultatet blir dennia
folkokning i Stoekholm, som man inte h'ar majlighet att hinn,a med.

Faran ar ,slutligen 'att man forsoker rada bot pa tillvaxten genom att
bromsa tillstandsgivningen pa bostadsfronten. Inledaren framholl alldeles
rikbigt, att detta maste vara en felaktig utvag', men icke desto mindre ar
ju d,etta vad som for narvarande S'k.er. A ena sid-an tillates koncentrationen
till Stockholm alt fortsatta praktiskt taget ohammad. Ett och annat in
dustriforetag har kanske hin,drats fran att soka sig hit, men det spelar
i praktikenen synnerligen liten roll, nagot som framgar av tillvaxtens
faktiska storlek. A andra sidan stryper man tillstandsgivningen for bo
stadsbyggen i Stockholm oeh satter ned byggnadskvoten. Detta k-an aldrig
leda till en onskvard effekt. Det ar pa foretagssidan man maste strypa
tiB, ty eljest blir resultatet bara det, att trangseln. i bostaderna blir allt
varre. Man kan ju inte forbjuda folk fran att flytta hit.

~l. lie. M. Overton: Det v·ar narmast prof.essor William-Olssons inlagg,
80m kom mig att b,eg-iira ordet, inte sa att jag inte helt viII ga med pa
hans uppfattning, att det ar mycket viktigt, att vi, nar det galler lok'ali-

. seringspolitiken, borja med att genomforska, hur det forhaJler sig med
de&sa fragor, men ·kanske sa till vida att jag ·dock :anser, att m·an har hun
nit nagot litet Iangre i utforskningen av dessa problem an som kanske
framgick av vad han sade.

Det ar ju mycket vanligt - och det framskymtade starkt i byrachef
von Hofsten,s inlagg - alt luau tror, 'att Stockholm standigt har dragit
till sig en storre del av landets stad·sin,dustri oeh landets stadsfolkmangd.
D·et ar nu inte sa. I sjalva verkiet har storstadernas andel i specielIt sta
dernas in·dustri pa lang sikt sett v'arit tamligen ,konstant. Under vissa tider
har den stigit nagot, men under andra har den sjunkit, oeh for Stockholms
del h'ar huvudten,densen anda fram till de sista 15 aren vam min&kad
andel saval for industrien 80m for h,ela befolkningen. Framfor alIt nar en
n·y utvecklingsfas intratt, ha storstaderna sn1abb'are 'kunn'at begagna sig
av den nya fa'ktorn. Men i det lan.ga loppet har inte n'agon namnvard for
andring skett.

Lik·aledes har man nog vi,d forskningarn·a under senare arrorand·e na
ringslivets utveckling inom olika bygd,er fatt fram 'en' hel del synpun,kter
av bety·delse for lokaliseringsproblemet. For 'att nagot konkretisera dis
kussion·en s,kulle jag vilja i huvuddrag berora d·e faktorer, 'Som ha verk'at i
centraliseraooe och decentraliserande riktning.

De under sen'are tider decentraliserande 'dragen torde framfor alIt ha
varit foljande. Bilismens utv.eckling har majliggjort forlaggningen av en
stor mangd foretag pa orter, dar det tidigare inte skulle ha varnt ·mojligt
att forltag.g·a demo En an·nan viktig faktor ar elektrifieringen, nagot som ju
redan foredragshallaren berorde. Jarnvagsforstatsligandet h·ar utjamnat den
starka overvikt, som storstaderna tidigare hade genom sin storre kapital
kraft och sina pa gru'nd harav storre majIigheter att :anlagga jarnvagar
och driva en kommunikationspoliti,k till sin forman. loch med att jarn
vagsn1atet overga,tt till staten, har den f'aktorn i storstadskon·centreringen
bortfallit. Man tror numera inte heller, att det ar fardela:ktigt for indu
striforeta'gen att vaxa sig hur stora som h·elst. Man har kommit u·nd-erfund
med att d:et i allmanhet fiIlJl1s en optimal storlek f'ar ett in.dusltriforclag.
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Ocksa av denn'a anledning anser man det numera mind-re nodvandigt an
tidigare att forHigga foretagen till de allra storsta stadern-a. Tidigare hal"
man 'ansett, att om 'ett foretag skulle forlaggas till en, mindre stad men
riskerade att smaningom vaxa sig mycket stort, sa skulle .naringslivets
utveckling i denn'a stad d1arigenom bliva alltfor ensidig. Bristen pa arbets
kraft h'ar gjort, att foretagen nu barj-a soka sig till de platser, dar arbets
kraften fin'n'es, medan det tidigare val" arbetskraften, 80m fick soka sig
till foretlagen. Den,na sista fa'ktor ar gans,ka vasentlig, ty det forefaller
att vara ett tamligena11mangiltigt faktum - vi ha visserligen hal" i Sverige
annu kansk'e inte tillrackligt ingaende utforskat den' saken - att folk
flyttning-arn-a tske pa ganska sma avstand pa en och samma gang. Det ar
en forsvin.nande liten del av flyttningarna, som med en gang ga over stora
avstand, exempelvis fran landsby,gden ,direkt till Stockholm. De ga i Sitallet
fran landsbygden in till 'narmaste stationssamhalle, och fra,n stationssam
hallet fortsatta de, om arbetstillgangen dar ar otillracklig, till narm'aste
stad oeh darifran vidare till storstaden. I den 'man foretagen so'ka sig till
arbetskraften, ar d·et darfor mycket mojligt, att tendensen till folka'kning i
storstlider,na kommer att brytas. For de mindre orterna ha svarigheterna,
att dar losa vatten- och avloppsfrag'an tidigare varit mycket hinders'8)ID, .
men sy:nes denn.a nu genom -statsingripanden snart komm·a att los·as. Re
gion,plane~ingen torde komma att visa mojligheterna for in:dustriforetagen
att etablera sig aven pa min'dre orter, medan det tidigare har varit stor
staderna forbehallet 'att anstalla personal, 80m kunnat pavisa fordelarna
av en forlag,gning till storstaderna.

A andra sidan finns det n'aturligtvis fortfarande en hel rad faktorer,
som verka i centraliserande riktning. I varj.e fall under kristiden ha sa
lunda foretagen mast sta i standig 'kont'akt med de centrala statliga orga
neue M'an hal" standigt och jamt mast resa till Stockholm for att kunna
utverka det ena eller andra medgivandet. D·etta hal" naturligtvis bidragit
till att nya foretag forlagts dels: till Stockholm och d'els i narheten av
Stoekholm och en nagot Iikartad ten·dens kan sparas ocksa for residens
staderna. Men· denna utveckling foref'aller i sjalva verket att v·ara en all
deles' n.y foreteelse, som kan dateras fran tiden .omkring 1940 eller nagot
ti-digare. En 'ann'an betydelsefull fa,ktor hal" varit strypandet -av godsbil
linjetrafiken,. Forso'ken att hindra tillkomsten av god:sbillinjer h·a gjort,
alt manga foretag forlagts till de storsta staderna, vilka alltid haft mojlig
heter att till en mangd orter uppratta direkt godsbiltrafik utan nagon
godsupps'amling la·ngs trafiklinjen. Man h·ar ju dal'igen·om haft mojlighet
att transportera gods-et direkt till atmi1nston·e alIa an·dra storstiider. SJ:s
centraliseringstendenser torde ocksa ha betytt ganska mycket, men jag
s·kall inte narmare inga pa detta, eftersom det skulle taga alItfor lang
tid. Alla dess·a storsta'dscentraliseringsbefordrande forha1landen borde dock
vara relativt latta att brytia, nar man nu harjar inse o·nskvard·heten harav.
En v:iktig faktor, som naturligtvis liven i framtiden kommer att verka,
oavsett vilka atgard·er man skulle vilja vidtaga, ar de stora linjedjupham
narnas och flygfaltens b'etydelse for storstadernl8:s fortsatta utveckling. Det
ar doe-k en gan,ska ringa del av foretagen, som ar direkt beroen'de av dessa
faktorer.· Naringslivets· allt starkare speciali'sering ar ytterligare en viktig
fa'ktor, n·ar d·et galler centtraliseringstendenserna. Foretag, som behov:a myc
ket mangsidig service fran 'an'dra hall, ma'ste forlaggas till de storre stader-
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n'a' ,eH,er atminstone i narheten av ·relativt stora stader. For att IDRn skall
kunna bryta storstadstiIIvaxten, :ar det darfor av vikt, 3Att centralstaderna
i olika ·delar 'av landet, alltsa de mellanstora stadern,a, fa tillfalle alt vaxa
sig sa pasS" starka, ·att de kunn'a livnrara hela den rad -av relativt spe
cialiserade foretag, sam ofta aro nadvandiga som service for det moderna
naringslivet.

FiI. dr Yngve Larsson: Jag ar narmast uppkallad av d'e anmarkningar
i fraga om Stockholms tillvaxt, som har ha gjorts.

Jag faster uppmar,ksamheten pa det forhaI1an'd,et, att det har uppstiillda
amn'et, naimligen industriens lokalisering, ar ratt litet ,kongruent med fra
gan om Stockholms tillvaxt. Det ar namligen sa 'aU Stock,holms' naringsliv
i mindre och mindre ·ma·n bares upp av industrien. Sasom professor William
Olsson har visat i sin'a unders.oknringar om Stockholms inre differentiering,
har ju den andel av n'aringslivet har iStoekholm, som indus'trien svarar
for,minsk'at fran, jag viII minnas, oyer 50 procent vid arhu,ndradeskiftet
till nu nagot un'der 39 0/0. 'D·etta ger, tycker j-ag for min del, i viss man en
tan,kestallare for den mening, som professor William-Olsson nn viII fram
fora. ,Det visar namligen, att industrien i s.tor omfattning har funnit med
sin fordel forenligt att flytta fran Stockholm. Dei har ,med andra ord
varnt foretagsekonomiskt riktigt att flytta fran Stookholm. Exempel harpa
erbjuda en rad gamla betyd!ande, tunga stockholmsin·dustrier.

Om m·an begransar fragan till in'dustrien" visa ju aven de erfarenheter
80m dire'ktor Tu,nham,mar har har redovisat, ant valfriheten i fraga om
industriens' lokalisering - jag vagar yttra mig pa 'ett omra'de dar j1ag inte
'ar sakkunrnig - foretagsekonomiskt sett h:ar varit vida storre an vad
professor William-Olsson, sa vitt jag kunde forstia, har ville gora gallande.

Jag rtJllater mig, 'herr ordforan'de, att fram'halla detta aven darfor att jag
ar anhiingare av den mooing, som foredragsh·aJlaren har till att boria moo
utvecklade, niimligen att det ar ons,kvart for den sV'enska samhallsutveek
Iingen ov·erhuvudtaget, ,~tt vi fa en mattUg okning av de stora tiitorterna
oeh en storre spridning av ·de expan'derande grenarna !av naringslivet i syfte
att vitalis'era lan'd'Sbygd·ens naringsliv. Jag tror att det ar alldeles riktigt,
som statssekreterare Lundberg tycktes a-ntyda,att am man skulle gora
en Gallup bland de polibiska partierna, skuIle man finna en total enhallig
het am detta program, lat vara att man h'ar anIeclning att satta atskilliga
fragetecken nar det .galler de medel, om kunna sta till ens forfogan·de
for att na detta andamaL

I fr~ga om ,d'enna malsattni,ng ber jag att fa fasta uppmarksamheten pa
en pun,kt som direktor Tunhammar berarde - jag faste mig vid orda
lagenl, de aterkomma namligen stan'digt nar det galler att beskriva denna
malsattning -: man skall strava efter de.n lokalisering av naringslivet,
som ar foretagsekonomis'kt riktig oeh som befordrar manntiskornas trivseL
I oeh med att man anvander d:etta uttryck ,>trivsel» i malsattningen for
samhallets utveckling, i sitt politisk-a program, for man in ett moment,
80m icke ar av ekonomisk art. Man syftar i stallet till en viss kulturell
struktur 'av samhallet; man tan,ker pa ·helt an·dra faktorer an de ekono
miska. Det ligg.er dari en varde~ing. Jag ar givetvis nu subjektiv: jag har
kanske en helt annan ill'ening an professor William-·Olsson. H'an har har
pa ett uppfrisk·and·e satt visat OSS, att det amne, sonl uppstallts for i



96 NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 23 OKTOBER 1947

kvaJI, ioke ar sa harmoniskt som inledarelTs foredrag tillaventyrs gav in
tryck av, ut~11 att det ar fullt av aktuella oeh svarlosrta konflikter. Jag
tror nu inte att moan vad indu·striens lokalisering angar loser dessa kon
flikter genom en mera djupgaende forskning, i meningen av en mera
teoretiskt lagd underso·kning. Jag tror, att ·den skildring, som direktor
Tunha'mmar g-av av den konsultationsverksamhet sam forekommer, givet
vi'S med hjiilp av utredningar, mahan·da oeksa vetenskapligt kvalifieerade
sa·dan-a, visade den vag, pa vilken man har verkligen kan na resultat. Det
synes mig vara en ova;nligt lycklig oeh fruktbar form av sam'arbete mellan
svensk forvaltning oeh svens,ktnaringsliv, som har i all stillhet utveeklats
oeh gett gada resultat.

Det ar emellertid ett omrade, som jag sk-ulle vilja pek'a pa darfor att det
ar sars/kilt fullt av konfliktstoff, oeh det ror de administrativa atgarderna
for att na en fornuftig fordelning av befolkningen, alltsa ur de synpunkter
oeh med de. varderingar, som jag har -har 'antytt i fraga om naringslivets
lokalisering. Den primarkommu'nala indelningen skapar, kan man saga,
en mangd artifieiella intressen oeh ambitioner, som kalIlsk-e fortfarande i
stor omfattning beharskas av - om uttrycket tillates - en statistis'k
elefantiasis. Nar man var poike brukade man i v-arje ny argang av Alm-a
naek for 'alla se efter, huruvida ens -hemstad hade vuxit under det sist
forflutn'a aret, oeh man gladde sig ·da sa var falIet oeh den kanske rentav
tagit loven 'av nagon jamnstor ·stad. Den mentaliteten ar nog alltjamt
ganS'ka rikligt foretra·dd ute i kommunerna. Man har i stor omfwttning
tamligen oreflekterat den meningen, att -kommunens folko'kning innebar
en fordel. Man tror, -att det ar ·ekonomiskt formanligt, att nya stora in,
dustriforetag tillforas ,kom-munen, falstan det i och for sig ka,n vara tvivel
aktigt om d,etta ekonomiskt innebar ,nagon fordel oeh Qm det inte rentav
kan vara sa, att nya industriforetag forstarka en ensidighet i skatteunder
laget, som vid 'konjunkturvaxlin.gar k'an vara odesdiger. AlIa des-sa saker
har man hilt-tills alltfor litet reflekterat over. Emellertid pagar i anslutning
till dessa ambitioner en viss ·konkurrens melIan kommu'nerna med darav
betingade konflikter oeh liven andra foljder. I varje fall ar det stor risk
for ·att darav skall foIj-aen ur 'hogre sy,npunkter olycklig planering, eller
en planlos lokalisering av naringslivet.

Vi sta TIU mitt uppe i det knapph,etslage, 'som man sedan flera ar ar
van att se standigt forv'arrat, men vi maste anda rakna med att en gang
komma ur detta lage. Da fa vi armbagsutrymme. Exempelvis byggnads
regleringen, som torde vara det starkaste medlet for den dirigering av
industriens lokalisering, 'Som hoar agt ru-m, forsvinner oeh maste eventuellt
pa nagot vis ersabtas med an-dra, administrativa medel. Jag ar h'elt av
inledarents mening, sam ju :aven professor William-Olsson ,kraftigt under
strok, att for att dessa medel skola bli effektiva maste de framlfor alIt
stodjas pa en upplyst allmanmening, -en insikt has de-m, som i ett demo
kratiskt samhalle bara upp de administrativa m~Tndigheterna - alitsa
hos den stora alImanheten oeh hos naringsliv,et sjalvt - att det ar for
nuftigt och ri'ktigt att tillgripa dessa mede!'

Hur skall m·an da, administrativt sett, na sitt syftemal? Jag tror, att de
nuvarande prim·arkommunerna aro for sma oeh i farhalland'e till varandra
alItfor sjalvstandiga oeh kon'kurrerande. De komma nappeligen att klara
denna 'uppgift, det ,kanna vi framfor 'alIt har i stockholmstrakten. Stock-
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holm ar jumed nuvarande storlek och den tillvaxt, i vilken staden be
finner sig, praktiskt taget rfullbyggt. Det ar myck'et stor risk for att
man under trycket av det nuvara1nde bostadsbehovet och aven narings
Iivets behov av mark tvingas till en dBJig planHiggning hal" i Stockholm.
Man kommer att ta i ansprak, man ·kommer att skada naturvarden' och
historis,ka varden, som maste betraktas sasom omist'liga, i d.en stock..
holmsk-a stadsbilden. Det ar naturligtvis i och for sig orimligt, att da vi
har i Stockholm till exempel b·ehova utvidga val" haron - nagot som
utan tvivel ar fallet - sa skaH denna utvidgning endast kunna ske pit
bekostn-ad av Djurgarden, darfor att andra alternativ, som kunna stu till
forfogande, ligger utanfor Stockholms granser, och darfor att man saknar
de administrativa former, som behovas for att astadkomma en effektiv
samverkan mellan kommunerna, elIer tilHiventyrs den sars-kilda kommu..
nala enhet som behovs for att ta hand om den pa det viset utvidg-ade
Stockholms storhamn. I

Nagot likn'an·de gall'er med av:seende pa industriens behov av utrymme.
For den industri, vars forlaggning till Stockholm ar foretagsekonomiskt
riktig, ha vi ocksa knappa tomtutrym·m·en tillgangliga mom Stockhohns
omrade. Trangseln gar 3.Itt man 'kan 'komnla att skovla trevnads- och skon
hetsvarden', som' vi skulle vilja bevara for den miljonbefolkning som
kommer iatt bo i denna region.

Vimaste med andra ord fa en storre administrativ enhet, i vilken kan
samlas medv-etandet am att vi tillhora en och samma region och att vi
80m regionala m·edborgare, om jag 'Sa far' saga, ha ett gemeJ.lSanlt intre-sse
av ·abt denna region pa ett klokt och plannlassigt satt lagges till ratta
for naringslivet och enhetligt planeras. D·en praktiska formen for detta
Yore, att maIn overHimn·ade alIa dessa uppgifter till den hogre kommunala
enhet som redan finns, namlig·en landstingen, dar man ocksa har tradi
tioner som skulle stodja forvaltnin.gen. For Stockholm's del forutsatJier
detta givetvis ganska betydande administrativa forandringar, d·a ju Stock
holm liksom andra storstader inte tillhor landsting. Aven nar det galler
Goteborg skulle det bli fraga om ratt sa betydande administrativa for
andringar. Men jag tror, 'att detta .i varje fall ar en vag 80m man kan
ga, oeh att det ar viktigt att man gar den vagen. Ty det ar som sagt
nodvandig!t, 'att main kommer ifran den primarkommunala splittringen
oeh den konkurrens mellan primarko'mmunerna, som i dessa regioner hotar
en klok och planmassig hebyggelseplanering. Bebyggelseplanering ar nog,
herr ordforande, i sjalva verket mycket mera an planering for den direkta
bebyggelsen. Den innefattar ocksa den trafikmassiga planeringen och pIa
neringen av hamn-ar oc~ in·dustriomraden. BebyggeIsepIaneringen hal" i
sjalva verket till uppgift atl lagga hela regio,nen till ratta for naringslivet
och for samhaJIets utveckling.

Jag Jlar v·elat fasta uppm·arksanlheten pa detta, darfor att jag tror att
det ar en forutsattning for att man skall kunna 'na goda praktiska resultat
pa de demokratiska, de Iiberala vagal', SOln aven statssekreterare Lundberg
hal" livligt ville fororda.

Professor I. Svennilson: Det val' kanske flera an jag som lade marke
till att statssekreterare Lundberg talade mycket litet om industriens loka
lisering, atminstone om man fattar amnet i den bemarkelse som kallske
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ar den vanliga, namligen som fragan om industriens dirigering till vissa
lokaler. Han lade i stallet upp fragan fran den motsatta utgangspunkten:
hur s'kall man geno·m en rad administrativa atgarder av olika slag, statliga
oeh kommunala, paverka miljon sa att naringslivet dras at det ratta
hallet? Jag ville for min del bara understryka den synpunkten, som jag
tror ar viktig, aven om det ar klart att man maste angripa problemet
fran olika hall, a'l1tsa aven fran de utga'ngspunkter som direktor Tunh'am
mar berorde.

Jag tror emellertid att det sarskilt bland plan.eringsarkitekter ar mycket
vanligt att inte fatta problemet pa det satt, som statssekreterare Lundberg
gjorde, utan att angripa det fran motsatt utgangsp·un·kt. M'an har till exem
pel en viss allman regionplan for SodermanIa-nds Hin. Det ang.es kanske
oHimp'ligt att en vidare utveekling ager rum i lat oss sag'a Nykoping ciler
Sodertalje, medan man· 'kanske onskaren industriell utveekling av Trosa.
Man ra'k'nar da mea att v·ad 80m behav·er garas ar att man tillser, att
na'sta foretagare sorn anmaler sig ar sa god oeh lok'aliserar sin fabrik i
Trosa. En sadan politik skulle givetvis innebara en myeket dalig ekonomi.
Vad man enligt statssekret-erare Lun'dbergs recept behover gara ar att for
battra hamnen i T'rosa och forbattra kommunikationerna etc., oeh sedan
sk'aII det sakert inte vara ·nagon ,svarighet att fa industriforetagen att soka
sig dit.

Det finns ett 'annat skal, som har inte ar namnt, tin att det ar ange
laget att man barjar med sjalva miljan. Byrach-ef von Hofsten berorde
det i viss man i sitt anforande. 'Det ar namligen sa att naringslivets for
a,n·dringar till en mindre del aga rum genom storre nygrundningar av fore
tag, alltsa genom en diskontinu·erlig utveckling. Storre delen av forand
ringen i sysselsattningen ager rum genom att gamla foretag oka ant-alet
anstallda. I sadana fall ar det naturligtvis sarskilt svart att ingripa och
plotsligt saga stopp. O'm en mindre s·nickeriv·erkstad pa Soder moo lat
oss saga tva arbetare far mera bestallning·ar oeh viII oka antalet arbetare
till tre, ar det naturligtvis ettganska besvarligt administrativt problem
att satta stopp [or detta. Pa samma satt skulle det, om professor William
Olsson viII oka sin forskning h'ar vid h'andelshagskolan, sakert vara ratt sa
svart 'att fa honom att avsta fran att anstalla flera amanuenser. Man har
vidare hela den utveckling av serviceindustrien, sam sekundart ager rum
i form av sma enheter. Resultatet S'kulle bli en· ganska fullstandig skra
massighet i formerna, om man ville bestamma till exempel hur manga fri
sorer 80m skulle fa finnas !har i Stockholm. Oc4 foljden bleve kanske, att
folk fiek sta i ko far atl kommafram till sin frisar.

Det ar naturligtvis sadan'a forhallanden, som gora det svart att satta
stopp for utvecklingen av Stockholm till en alIt storre stade Sasom herr von
Holsten sade, kommer man kanske inte sa langt genom att forsa'ka hindra
storre nya industriforetag att soka sig till Stoekholm och forma dem att
soka sig till andra orter. J·ag tror alltsa, att aven om man kan gora en
hel del for att hindra Stockholms tillvaxt, maste m·an i viss utstrackning
lata utvecklingen ha sin gang, Oln man inte vill ov-erga till det rena skra-
samhallet. .

Det finns ocksa andra skal for att intaga ,en sadan attity·d, bland annat
det 80m har tidigare har berorts, att m'an vet sa litet om den Himpliga
storleken for ett sam'halle. Som inledaren sade ar det ju inte bara svart
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att bedom'a hur stor ·en viss ort skall vara, utan det ar anda svarare att
bedoma den Himpliga kombinationen av olik'a orter. Man har en sadan
kombination av orter som exempelvis Skultu'na oeh Vasteras·, oeh deras
utveckling maste n.aturligtvis bedomas i ett sammanhang. A anura sidan
kan man inte i fraga om Stockholm - och det vill jag saga i anslutning
till vad borgarradet Larsson har namnde - se pa detta bara som ett enda
stort komplex. Ayen dar kan det ju bli fraga om att dela upp samhallet i
flera delar, som var for sig inte utgora nagon orimlig samhallsbildning
och som oeksa i kombination mycket val kunna utgora en lamplig sam
hallsbildning.

Jag tror alItsa inte att man skall gora uppgiften alItfor latt for h·errar
stadsplanerare och 'kommun·alma.n. Det ar der-as sak ·3Jtt se till att orterna,
nar de vaxa, utvecklas pa ett sadant satt att de oeksa bild,a en· lamplig
samhallsmiljo. Jag forstar mycket val att det har finns problem och be
grans,ningar, men jag tror inte att man kan losa problemet sa lait att man
b'ara kor bort narjngslivet, nar en ort barjar vaxa sig for stor, utan man
far kanske ge sig in pa problem.et att bilda satelIitsamhallen elIer att pa
annat satt planera samhalIena sa, artt de sociala olagenheterna inte bli for
stora.

Till slut skulIe jag ocksa vilja i nagon man varna mot att man alltfor
langt driver tesen om faran av uttunning av befolkning·en pa landsbyg
den. Vi aro alldeles pa detklara med att det finns en mangd lokala krai
ter, som komma ·att gora siltt inflytande gaHan·de for att se till att alIa
orter skola fa sin d,el av utvecklingen. Statssekreterare Lundber.g har belyst
vart det k·an fora. Vi ha sett det i dagsdiskussionen om ostkustbana och
sadant. Jag tror 'att det aren sak som vi fa loy att fin'na oss i, att den
te1kniska utvecklingen gor det rationeHt att i viss maD koncentrera befolk
ningen.. Vi maste, som statssekreterare Lundberg sager, eventuellt diffe
rentiera i fraga om d,en framtida utvecklingen av oli'ka omraden. lnte
h'eller :har bora vi val fastna i en bestamd uppfattning. Vi maste saga att
g·anska stor oklarh·et rader aven i fraga om den egentliga landsbyg-d, dar
befolkningen kommer att tunnas ute Med battre kommunikationer och
med bilismens utveckling i framtiden kan hela detta lokaliseringsproblem
for ·den enS'kilde individen stalla sig litet ;annorlunda an det inU gore I
framtiden kommer det kans~ke att anses mycket behagligare for en· jord
bruk·are att bo pa en stor ranch och med sin bil fara in till ett trevligt
samhalle i narheten an att bo i en tatare bebyggd miljo.

Jag viII darmed ocksa understryka vad professor William-Olsson har
sagt, att vi inte har fa stanna i nagra forutfattade meningar, utan att vi
maste grundligt undersaka alIa premisser.

Professor W. William-Olsson: Vi kunna konstatera att manga manni
skor enats om att det ar onskvart att Stockholm och andra storstader
upphora att vaxa ochatt landsbygden bib·ehaller ett fris·kt och sunt na-
ringsliv. ·

Vi kunna kanske -alIa enas om detta generella onskemal, men om man
fragar de enskilda manniskorna: »ViII ni flytta till Skebokv'arn?~ svara
de antagligen: »Nej, jag vill inte flytta till Skebokvam, jag viII bo kvar i
Stockholm». Om llagon rak'ar vilja fly;tta dit, har h'an antagligen en fru
som inte viII· flytta dit utan absolut .viII bo kvar i Stockholm. Och om
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bada lnakarna skulle vilja flytta fran Stockholm, kunna de det kanske
inte for barnens skull, 80m ma'ste ga i sina fackskolor i Stockholm.

Detta ar en illustration till hur komplicerat hela problemet are Jag viII
fore.na mig med professor Svennilson och fraga: ar det sa sa·kert att man
skall h-a en landsbygd av den typ, sam fanns i varbarndom? Alla man
niskor, som sett ett odetorp ha blivit forskraekta over den synen, 80m ar
myeket beklammande. Men far man darav dra den slutsatsen, att det ar
idealiskt att bo i torp eller atteljest bo ute pa landsbygden? Vi fa inte
ha nagra forutfattade me.ningar pa den punkten. A andra sid-an ar jag ocksa
beniigen att instamma med bade inledaren och borgarradet Yngve Larsson
att vi pa 'nagot vis maste forsvara var svensk'a landsbygd. Hur det skall
ske ar j-ag inte n·li beredd att saga.

Licentiaten Overton sade alldeles riktigt, att vi veta g'anska mycket onl
industriens lokaliseringsbetingelser, om det som ar temat for kvallens dis
kussion. M3Jn ·kan konstatera att det finns en kategori ·av industrier, vars
lo'kalisering av uppenbara orsaker ar given, 'exempelvis tramas:se- oeh sag
verksindustrien vid flottledernas mynningar. Vidare har man ovriga redan
existerande foretag, som ofta vaxa automatis'kt, sasoln professor Svennilson
papekade, oeh som i allmanhet ha myeket svart att flytta darfor att arbe
tarna inte vilja flytta med. I de fall jag kanner, dar ·en industri har for
flyttats langt fran en plats till en annan ha ·arbetarna vagrat att flytta
med. Vad betraf.far nygrundade industrier finns det en kategori ·med sjalv
klara Higen, som ingen kan opponera sig emote Vidare :har luan hela den
rad av foretag som vaxa u·pp ur en ringa borjan, exempelvis den sniekeri
fabrik pa Soder som vi nyss horde talas om. I sjalva verket ha de aUra fIesta
foretag kommit till genom att ·en duktig karl ,hal" vagrat lata olyc'kan
besegra sig oeh har vant den till lyck'a oeh drivit fram ett faretag. Jag
h·ar i mitt ,material detaljanalyser av hur 360 foretag uppkommit, och
de aUra fIesta ha vaxt fram pa detta satt. Jag kan inte forsta hur ambets
verk ens i de mest sinnrika kombin·ationer s'kola kunna framja dessa mans
arbete. Sedan, finns det en ·hel del industriforetag som ·kunna valja Hige,
Dch far dem ar det ett iutresse ,att soka sig till sunda och bra samhallen,
dar de anstallda kunna fa en hygglig existens. Nar de valja till synes oUimp
liga lagen, beror det i. -allman'het pa speciella omstandigheter. En vask
fabrik sysselsatter kansk'e kvinnlig arbetskraft, oeh man letar upp en ort
pa Iandsbygden som ur den synpun·kten ar lamplig. Men vid de niirmare
an·alyserna visar det sig ·att kompositarerna av vaskmodellerna dagligen
maste kunna ga ned pa Reg·eringsgatan och Hamngatan ·for att folja
med skyltningen oeh far avrigt h'ela utvecklingen pa vaskmarknaclen.
D'enna fabrik maste helt en'kelt Iigga i Stockholm for att den skall kunna
sta sig i konkurrensen oeh valjer ett Hige som ar skenb'art ola·mpligt men
i verkligheten riktigt.

J·ag ar gan·ska overtygad om att urbaniseringen i vida hagre grad ar en
fraga om manniS'kornas mentalitet an en fraga Oln yttre forhallanden, som
kunna regleras av fareskrifter att sa oeh sa och sa skaU det vara. Majori
teten av de enskilda manniskorna onskar i sjalva verket, av de skal som
nyss 'angivits, flytta till eIler bo kvar i storstaden. Flertalet indu'strier, som
aro bundna av moderna, oeh modeindustrierna tillvaxa relativt sett mera
ju langre vi ·avHigsna oss fran ett okomplicerat samhalle, dar man fram-
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staller enkla bru-ksforemaJ, soka sig till storstaderna. Vissa a;ndra typer av
industrier aro ocksa nodda att soka sig till demo

Vi kllnna icke attackera detta betY'delsefulla problem utan att ga myc
ket djupare an till regleringar. Man maste ga till mannis'korna sjaJva, och
dar kommer man in pa ett sa pass stort kapitel, att det kommer utanfor
kviillens diskussionsamne.

Ingenjor T. Grauers: Jag S'kulle vilja saga ett par ord om industriens
lokalisering och [Stockholm, en fraga som ju ofta har varit pa tapeten har.

Det ar nog inte sa stor fara for 'att industrien i storre utstrackning
soker 'sig till Stockholm. For ganska 'kort tid sedan hade vi i Stockholms
stad anledning att undersoka; hur mycket industrien hade vuxit under den
sista lO-arsperioden. Vi kommo till det resultatet, att industrien i Stock
,holm relativt sett har vuxit pa sa-mma vis som landets industri ides'S hel
het. M'an kunde dock dra sluts'atsen, att tillviixten for Stockholms del var
mindre an for stader och tatorter i gemen.

Vi konstaterade ocksa, att det var mycket fa nya industrier, som under
dessa sista tio ar fatt tomter upplatna at -sig. Tomtupplatels-er for indu
strier hade i reg·el gallt gamla Stoc'kholmsindustrier, 80m onska"de flytta
pa sig inom stR-den. Det vanliga"har varit, att i·ndustriern'a ha flyttat fran
centrala ,Stockholm till mera perifera lagena -Stoekholm ar nog 'en val dyr
ort for industrien, oeh darfor ar det 'huvudsakligen den industri, som verk
ligen har fordel av lokaliseringen till Stockholm, som drar sig hit. Storre
delen av industrien i IStockholm tord·e ocksa i ganska stor utstrackni,ng ha
sin 'av-sattningsmarknad just har.

Jag tror darfor inte att ·man behover gora nagra storre anstra,ngningar
for att kora bort industrien fran Stockholm i akt och menirngatt hindra
Stockholms tillvaxt. Manga talare ha ju ocksa framhaJlit, att det ar myc
ket fa ind'ustrier, som aro flyttbara, och detta galler nog sars'kilt industrier
na i Stock:holm.

Sedan skulle jag vilja framstaJla en fraga. Har man nagon gang varit
inne pa tanken att bromsa en storstads utveckling genom att hindra de
eentrala administrativa organen och de stora kontoren fran att sla sig ned
dar? Ar det absolut nodvandigt att alIa vara stora forsa'kringsbolag skola
ha sina huvudkontor i Stockholm? Forsakringsbolagen - jag tar dem
bara 80m ettexempel- arbeta val huvudsakligen per post. Besok pa deras
'kontor forekomma val nastan aldrig, om man u'ndantar direktionen oeh
dess handHiggning av de stora fragorna. Ar det nodvan.digt att postgirot,
80m korresponderar med hela landet, har sina lokaler i Stockholms absoIuta
centrum? Liknande fragor ,kunna nog stallas betraffande andra rorelser.
D'et ar 'kanske inte bara industrien, som orsakar storstadernas tillvaxt.

Statssekreterare A. Lundberg: Atskilliga talare i debatten ha gjort an
spelningar pa rubriken till foredraget. Den ar nog en av de inte ovanliga
olyckshandelser av den art-en som bruka intraffa.

Del mesta sam sagts i diS'kussionen anser j-ag mycket vardefullt, och
jag skulle faktiskt kunna instamm·a med de fIesta talarna i vad de haft
att an·fora. Diskussionen har varit ett bra 'komplement till vad jag sade.

Pa nagon p'un·kt skulle jag vilja polemisera litet grand. Professor William
Olsson gay i sitt forsta 'anforande ett litet referat av vad jag h'ade yttrat.
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Han borjade med att saga att jag avvisade diskussionen om huruvida det
k'unde vara ekonomiskt nodvandigt for vissa foretag alt slit sig ned i
Stockholm. Vad jag faktiskt s·ade v'ar, att jag inte har sku·lle upptaga den
diskussionen, darfor att detta ju ar en ratt invecklad fraga. Sa fortsatte
professor William-Olsson med att undan for undan referera mig i ungefar
samma stile Jag skall darfor inte inga pa ett 'utforligare klarlaggande av
vad jag verkligen sade.

Om det skulle rada nagon motsattning mellan professor William-Olsson
och mig, skulle den besta i att han sarskilt starkt vine understryk-a bety
delsen av att forskningen s-kall ga fore det politis'ka h·andlandet. Ar detta
hans mening sa maste jag saga, att jag inte riktigt -kan acceptera den. Vi
aro redan i en situation, da man har mast harja vidtaga atgarder. Jag viII
inte sag-a, om de bora komma fore eller efter forskning, men uppenbarligen
aro manga av dessa atgarder av den art, som man inte aIls grundar pa
forskning utan pa praktiska omdomen och pa utredningar av sa pass
enkel -art, att man inte kan beteckna dem m·ed det a-nspraksfulla ordet
forskning. Jag intar den standpuu-kten, att det praktiska handlandet oeh
forskning-en har fa foljas at sa gott de kunna. Men jag ar inte benagen
alt ge en sadan stark prioritet at ·forskningssidan 80m professor William
Olsson har gjorde.

Direktor T·un.h·ammar slutade sitt anforande med °att uttala, att han
inte onskar att nagot tvang fran myndigheternas sida skaII forekomma i
lok-aliseringsfragor. Jag tror inte att asiktsskillnaderna mellan direktor Tun
hammar oeh mig darvidlag aro sa stora. Vi ha haft tillfalle att diskutera
doessa fragor i Io-kaliseringskommitten. Men jag viII uttrycka mig pa ett
nagot mera forsiktigt .satt: jag m-enar, att denna politik skall fortsattas
inom ramen for myndig·hetern·as nuvarande befogenheter. Dessa befogen
heter innebara, 'att ett visst tvang stundom utovas. Och detta galler inte
b'ara det mest iogonenfallande tvanget, -alltsa byggnoadsregleringen, 80m

ju betraktas sasom en krisforeteeise - nur Iang'e denna regiering skall fin
nas kvar veta vi ju inte - utan det galler av·en en del ann-an lagstiftning.
Vad som skall hand'a den d'ag byggnadsregieringen -avskaffas ar inte jag
beredd att har upptaga till narmare diskussion, men jag kan inte tanka
mig, att man den d'agen skall soka forma enskilda foretagare att starta
industrier pa oHimpligt belagna platser. Men man kommer atminstone att
kanna ett behov av att forhindra vissa uppenbart oUimplig'a ting, och i
varje fall sa langt tror jag nag, att j-ag i princip ar beredd att acceptera
ett tvang fran statsmaktern'as sida.

'Ordforanden, professor E. Lundberg: n-et ar ingen ytterligare 80m har
begart ordet. Jag far da iinnu en gang framfora foreningens tack till
statssekreterare Lundberg for hans foredrag oc-h hans anforan-de nu och
aven tack·a alla andra deitagare i diskussionen.

Jag forklarar harmed sammantradet avslutat.
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Ordforande: Prof.essor E r i k L ~t 'n d b erg.

Till sty~elise for ar 19;48 val-des: disponent Henning Throne-Holst,
o1·dforande, professor Ingvar S,vennilson, vice ordforande, partisekrete
rare S. Andersson, .direktor .I. Bergvali, b,ankdirektor G. Engfors,
statsradet K. Ko~k, professor E. Lundberg och direktor A. H. Stens
gard.

Fil. lie. Gustav Cederwall inledde aftonens diskussion med ett fore
drag om

Sverige och den europeiska krisen

Foreningens styrelse hade for kvallens samm,antrade ursprungligen
uppgjort planer, sam tyvarr inte kunnat genom£oras. Med relativt
kort varsel har jag damor fatt rycka in. I min egenskap av sekreterare
har jag inte ansett mig kunn·a vagra. Jag vill dock na,mna dettta som
ell u~siUd [or attdet anforande, so~n jag ko·mmeratt haNa, i viSlSa av
seen'den inte riktigt blivit som jag sk'ulle ha onskat.

Jag har atagit mig min uppgift har i kviill ocksa aven ·annan anled..
ning. Jag har ett starkt intryck av 'att var ekononnska diskussion
hotar att mala tomning, darfor att man i allbfor liten grad uppmark
sammar utvecklingen i andra Hin,der. Vart lage skulle, savitt jag for
star, kunna uppfattas mycket lattare, om 'det betraktas mot bak
grun,d-en av vad 80m sker runt omkring oss. Ocll bortsett harifran
ar vi i sa hog grad· beroende av de internationella sammanhangen,
att vi har all anledning atl TIoga folja demo

1.

Egentlig-en har det begarts, att jag har skulle ge en internationell
ekonomisk oversikt. I en'sadan ar det omojligt att ga forbi A1nerika.
Av·en om jag formulerat mitt amne sa' att jag h·uvu·dsakligen skall
tala om Europas kris, sa viII jag dock inledningsvis saga nagot ocks~\

om Amerik,a. Jag kan gora det sa mycket kortare som det - tvart-

Halte (j - .:..Yationalek. For, Fork, 1947. 480108
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emot tidigare forutsagelser - dar inte fader nagon l~ris. Jag tanker
da ex'empelvis pa de forutsagelser, som refererades av professor Myr
dal i ett foredrag infor denna forening i mars 1944. Den darvid presen
terade an1alysen utgick fran att det amerikanska naringslivet under
krigstidens anstrangningar had'e adagalagt sin oerhorda produktions
formaga. Nar omsta1lningen till fredsinriktning genomforts, val' det
»otroligt, att konsum,enterna skulle visa tillracklig framti,dstro och
ha tilI:rackligt av intelligens, fantasi ooh kultur for att verkligen sa
h,astigt Dch sa 1nycl(;et kunna stegra Sill levnadsstandar,d, som skulle
erfordras for den fulla sysselsattnin,gens vidmrukthallande». Det val'
darfor sannolikt, att utveeklingen inom ,en tidrymd av, sarles det,
fran ett halvt till tre ar skul1le lopa o,ver i en overproduktionskris,
som rent av skulle kunna konlnlaatt innefatta en kum,ulation av
deflationskrisen i borjan pa tjugotalet oeh jattekrisen fran 1929 till
1933. Denkunde komma att forvarras av att in,dustrikonjunkturerna
oell jordbruksproduktionen i ogynnsalnm1aste fal'! kunde komma att
ungefar samtidigt drabbas av kris oeh depression.

Denna analys synes: bade ha overskattat produktivitetsstegrin,gen
inom naringslrivet - krigstidens utomordentliga, prestationer synas
till 'huvu,dsakligdel forklaras av stegringen i sysselsattning ooh arbets
tid - ooh 'undel'skattat 'behoven. Laget i dag, tva 000 elt halvt ar efter
europakrigets slut, praglas fortfarande mera av full sysselsattning,
kvarstaende varubrist oeh inflationi,stisk:a te'n,denser an av overpro
duktion oeh kris.Det ar visserligen sant, att d'et ett tag i varas
u'ppkom vissa tendenser till avmattning av konju.nJkturerna: antalet
uttagna b~yggn,a,d'Sl~vgick tillbaka, i allmanhet forklarat med hanvis
ning till de hoga byggnaidskostnaderna, 'Dcll under nagra manader
synes' ·detalj-handeln ha hej-dat sin lagerpafyl\lnad. Men fran mitten av
aret svangd,e tendensen p3Jtagligt ater -uppat, i nagon man,' stimulerad
av diskussionern:a om europahjalpen.

I ljuset av vad som sen'are hant kan det diskuteras, om man inte i
'Fore'nta staterna var nagot for rask ffi'e'd att avskaffa krigstidens
regleringar. Sedan priskontrollen havdes i mitten av forra aret hal'
partiprisindex st,igit med 50: proeent oeh levnadskostnaderna med 20
procent. Detta kan val knappast hal' i Iandet ,betraktas som, fo'I'ebild
ligt. D'a arbetslonerna ha£t svart att folja med i takten, har val den
real'a inneborden i utvecklingen varit den, att konsumtionsokningen
hallrits til'lbaka genom prisstegringen till forman for in,vesteringarna.
For E.uropa hal' prisstegringen ,under en period, da Europas kop
behov varit sarskilt stora, kommit nlycket oHigligt.

Exporten till Europa har ieke varit, iir ioke oeh kommer icke att
bli av sadan storlek, att den i och for sig kan fa avgorande betydelse
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for Amerikas ekonomi. D'en samlade nationalinkomsten overstiger nu
200 miljarder dollar per a1"; kanslre bli1" den i a1" 2'20~230 miljarder.
Den totala exporten hal" ,al·drig overstigit 20 miljarder och exportover
skottet aldrig 10 miljarde1" dollar, d. v. s. 10 resp. 5 proeent av natio
nalinkomsten.

Om jag anvander uppgi£ter, som ingar i den av presidentens ekono
miska radgivare avlamnade rapporten om europahjaIpens bertydelse
for Amerika, sa skulle Forenta staternas export av varor oeh tjansrter,
inkl. lopande kapitalavkastnin'g, for tid'en fran oeh med t1"edje kvar
taliet 19415 och till oeh med tredje kvartalet 194·6, d. v. s. en tid av
9 kvartal, ha uppgatt till totalt 316,6 milja:rder dollar, medan motsva
rande import utgjorde 16,9 miljarder dollar och salunda ett export
overskott av 19,7 mildarderdollar uppstod. Av delta skulle 13,4 miljar
cler dollar ha tackts av statl,ig hjaIp fran amerikansk sida medan resten
betalats med frammande fordringar pa Forenta staterna, guld, pri
vata gavor etc. Av exportoverskottet och av hjalpen hal" i sin tur
endast en del gatt till Europa. Jag har inte kunnat finna fullt jam
forbara siffror for Europas del. Men om man begransar sig enbart
till varuutbytet, sa erholl Europa un·der samma 9 kvartal 8,5 miljarder
dollar av ett totalt exportoverskott av varor pa 13,7 miljarder dollar.
Och av en specificerad uppstal1lning over vad 80m utnyttjats av ameri
kansk statlig hjalp fran mitten av 1945 till mitten av 19'47 pa tillhopa
drygt 12,5 miljarder dollar, hade inte fullt 10 miljarder dollar kommit
pa Europa, varav i sin tur inte fullt 8 miljarder pa de i Pruriskonieren
sen deltagande lan1derna oeh inte fullt 2 miljarder pa de' ovriga. An
markas bor kanske ocksa, att den andel av exportoverskottet, som
gatt till E'uropa, varit stadd i sjunkande och pa senare tid nedgatt
un;der halften av det totala ov·ensikottet.

Pariskonferensen su·mmeradede deltagande staternas importunder
skott till 22 miljarder d·oll:ar for aren 19'48-51, sjunkande fran 8
miljarder 19·48 ;till 3,4 mildarder 1951. Kven om inte alIt detta skulle
komma fran Forenta staterna utan en del fran ovriga Amerika, sa
var ·det· val meningen att hjalpen fran USA skulle fa denna offi'fatt
ning. Sedermera har State Department prutat till nagonrting mellan
16 oeh 20 miljarder och H'arriman-kommitten till mellan 12 och 17
miJjarder dolrlar. For kongreSlSen har framlagts forslag om 600 miljo
ner omedelbar hjaIp till Italien, Frankrike och osterrike och man
synes rakna med ytterligare 7-8 miljardeT ·fram till mitten av 1949.

Summariskt tror jag man kan sammanfatta europ3.lhjalpens b:ety
deIse for Amerika salun,da:

1. Kven om ihjalpen far den maximaJa storlek, som man for nar
varande kan rakna moo, kommer den att betyda en minskning av
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Forenta staternas exportoverskobt av varor och tjanster till Europa
i forhallande till vad detta har varit under de bada senaste aren.

2. En jamfarelse med Forenta staternas nation·alinkomst, med
deras krigsutgifter - 80m pa toppen steg till 100 miljarder dollar
per ar - ·med utvecl~lingen under de senasrte aren ill. m. ger vid
han;den, att den slamJade vel"kan for Amerikas del av ,denna hjaJp
maste anses vara av ganska underordnad betydel,se.

3-. FOI'estallningen om att A.merika sImIle behova tillgripa europa
hjalpen for att klara sin1a egna konjunkturer ar, 80m bland annat
Harriman-kommitten moo styrka framhal,lit, felaktig. For sadant
andamal ar .hjalpen for titen oell atminstone for det narnlaste aret,
dB, d·en skulle vara storst, har man att rakna moo fortsatt hogkon
junktur inom Amerilka, Viilket givetvis medfar att hjaIpen ar en
- om ocksa inte alltfor avsevard - belastning.

4. For vissa varuomrooen kan d.enna belastning till ooh med bli
gansk'a besvarlig, namJigen dar anspraken fran E,urop'a i sarskilt kon
cenrtrerad form traffar punkter i amerikansk ekononri, dar man redan
eljest har vissa svarigheter att fa tillgangen att racka till. Al:lvarligast
synes har for det narmaste aret vara laget for sp·annma,l, men aven
sta1situationen ar - trots stor okning av den amerikanSika produk
tionen - anstrangd och en akJut brist ra·der pa skrot och .hogvardig
maIm. Kol oeh godningsamnen anser atminstone presidentens eko
n'omiska radgivare att Amerika utan stOrre olagenheter kan avsta;
for kol ar dell knappa sektionen transportfragan. For maskiner oell
utrustnillg av oiika slag varierar laget fran det ena omrooet till det
andra. HjaJpprogrammet k·olliderar emellerlidmed sa manga flask
hals~ar, att en omsorgsfull detaJjgranskning kraves pa am·erikansk sida
avensom vissa befogenheter for administrationen att dirigera produk
tion oeh forbrukning sa-mt kontrollera priser.

Ingen skall daITor tro, att An1.erika kan hjalpa Europa utan vissa
offer. Det ar nagonting i varldshistorien ganska enastaen·de, som man
nu begar av amerikanarna, en uppoffring for dagen, vars framtida
viirde framstar 80m problematisk, men dar m'an i alIa fall maste knyta
den forhoppnillgen till ins'atsen, att den skall hefria E,uropa fran nod
vandigheten av en sadan fullstandig omorientering av Bitt ekonomiska
liv, som pa langre sikt illaste nledfora oerhord· skada ocksa. for
Amerika.

I detta sammamhrang ar det kanske ocksa sk&l att saga nagra ord
om Amerikas problem pa litet langre sikt. L,yckas den nu ifragasatta
hjalpen, kommer Europa darn1:ed att ater sattas 1)3, fotter. Dess. kon-
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kurrellsforinaga l;:ommer att oka. En amerikansk fcihandel'spolitik
skulle gagrra Europa. Om ·b,idragen skall k:unna alerbetalas, ar anda
ratt tveksamt; t. o. m. presi:deptens ekonomiska radgivare uttalar sig
n'agot svavande pa den punkten.

Avgorande blir har konj-unkturutvecklingen i Amerika. Jag har
sagt, att jag tror att prognosema DIn en overproduktio,nskris kort efter
krogets slut varit overdrivna. Kri,sen later vanta pa sig. Det ar savitt
jag forstar ocklsa mojligt, att ·den, nar den kommer, blir mildare an
man tidigare fo~estallt sig. Men 01n det ar nagonstans man har anled
Ding att rakna med att en kris av meillallkrigstyp, av 30-talstyp skall
uppkomma, s.a ar Idet i Amerika. Man bor nog inte utesluta moj1ig-
h~en av att ·den k,ommer. *'

Och om den kommer, far den avgorande betydelse for varldsekono
mien, en betydelse 180m blir sa myeket storre ju langre man hunnit
med alIa atgarder for att ateruppbygga en ·fri varl,rushandeI. Det ar
klart, att en sadan kris l{an medfora vissa fordelar. Den b'or hI. a.
medfora ett pris£all pa ravaror, 80m nu iir re~ativt alltfor dyra. Nfu
man en ti'd enbart lad·e kostnadssynpunkter pa in£lationsfragan, k!unde
detta framsta som en gynnsam utveckling. Men jag har alltid haft
svart att forsta dem, Isom ga oeh hoppas ,pa en a'merikansk kris 80m
en losrung pa Europas problem. Vad gagnar oss de billiga ravarorna,
om vi inte har medel att kop'a for? lute ens· om av vissa sk31 prisfallet
pa ravarorna b1ir Istorre an pa fardigvar~r oeh Europas »terms of
trade» forbattras, hjalper d'etta onl Europa inte {'ar sa1ja tillTaekligt,
vilket synes vara den storsta far3Jn. lnte heller b'or man vaJ. i en sadan
situation rakna med fornyaJd hjaIp fran Amerika~ Privata Ian kommer
viiI att aterkallas pa samma satt som omkring 19030. D'e politiska for
Iltsattningarna for statliga bln kan visserJigen inOO bedomas i forvag,
men nog maste man bed'oma chanserna for sadana forsiktigt. Valuta
devalveringa:r och importregleringar kan vara nOidfall'sailgarder - sa
dana tillgreps jlu i Europa pa 30-talet - men 'ar kanske iorbju·dna
genom internationella overen·gtkommelser: Bretton Woods ooh han
delsorganisationen.

For min del Idrar jag bestfunt den slutsatsen, att varldshandelns
ateru'ppbyggnad efter overgangsperioden i hog grad kommer att bli
beroende av mojligheterna att bevara full syssel'sattning i Amerika,
viIka mojligheter nog bor b'edomas nagot fomiktigt. Det spoke 80m

hotar, om och nar Europa kommit ur den aktuella forsorjningskrisen,
ar en amerikansk depression. lnte minst detta ar ett skal for oss har
i landet att wka ,bygga ut vax handel i alIa vaderstreck.
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2.

Jag overgar sa till'dagens spoke: krisen i Europa. D'enna ar givet
vis i huvu/dsak en foljdforeteelse till kriget, men har fatt en akut
tillspetsning genom tillkomsten av vissa ogynnsalnma omstandig
heter.

Nar l{riget slutade 19·45 var, sager Parisrapporten, E,uropa kanske
mera ,utblottat pa tillgangar an nagonsin i modern tid. Det rad,de brist
pa alIa viktiga fo,rno,denheter: pa godningsamnen, pa ravaror oeh ut
rustning oeh pa m'anga ,haJl pa arbetskraft. Forstorelsen oeh forvir
ringen i Europas ekon,omiska Iiv var mycket storre an efter forsta
varldskriget. Industripro<\llktion1en hade i Belgien, Frankrike oeh
NederHin,derna redueerats till meNan 30 och 40 % av forkrigsnivan
och i Italien till blott '2·0 % darav; brodsadsproduktionen hade fallit
till endast tv:a tredjedelar av v3Jd den v'ar fore kriget och av totalt
2 miljoner jarnvagsvagnar var 30,0.000 forsto,rd!a oeh 800.000 ska
d'ade. De forodda mnderna lick borja om praJkbiskt taget fran
borjan. Diet manskliga materialet var nott 'och utmattat efter sex
ars krig eller ockupation. Genom folkomflyttningar had'e inom viss.a
omra·den· uppkommit en abno,nn folkokning.

Aven externa faktorer har rubbat Europas stallning. Enligt Paris
rapporten hade de i Pariskonferensen deltagande 16 staJterna 1938
en nettoavkastning av investeringar i framman,de Hinder pa 1.200
miljoner ,dollar, varmed d'e betallade en fjardedel av sin import, me
datn nettot for 1948 beraknats bli nag:r,a ih,undra mi!Ijoner dollar i
matsatt riktning. En del av sitt importoverskott betalade dessa sta
ter aven med sjofartsinkomster pa e:a 300 miljoner dollar, mien under
kriget for,lorooe 'de 62 % av \sitt tonnage eller 22 miljoner brutto
registerton. En ·del har ersatts genom nytillskott, men iinnu i mitten
av 194'7 vardessa staters tonnage 28,7 miljoner ton mot 35,7 miljoner
ton 19,38 oeh under de narmaste aren ffiaste de dels kopa fartyg ut
iJfran, dels betala en halv n1i~jard d~llars i frrukter. till andra. Varlds
handelns tidigare normrula inriktning har rub,bats. Pansrapporten Jag
ger stor vikt vid att det i Sydostasien rader brist pa livsmedel och
ravaror, 180m ar livsno,dvandiga for E!uropa bade for forbrukning oeh
sas'om en kalla till dollarinkomster. D'et ar ju det rikaste kolonial
omradet, som dar - atminstone for narvarande - galt forlorat. Av
betydelse ar ocksa ovriga avbrott i han1deln mellan vast oeh ost: Viist
tyskland brukade ju fa livsmedel av oisrttysklanid, Vasteuropa av ()st
europa etc. Slutligen skall i detta sammanhang betonas, att Europa
blivit lidande darav, att pris1erna pa de ravaror, som det overvagande
koper utifran, stigit mera all ovriga priser.
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Trots alIt kom aterhamtningen i Europ'a snrubbt och val igang. Den
underHittades avo det bistan,d, sonl E1uropa erholl utifran oeh som jag
tidigare talat om. I Belgien, Frankrike och NederHinderna steg indu
striprodulctionen till 85-95 % av forkrigsl1ivan, i Italien till 60 %.

I England aterstaNdes forkrigsnivan oeh i Skandinavien steg den
darover.

I vintras brots emellevtid aberhanltningen. l\tlan arbetade moo far- .
ligt knappa reservef. D'en harda kol,den fororsakad,e mangenstades
sammanbrott for bransle£orsorjningen. Sa kom sommarens missvaxt
pa grund avd\en foljande torkan, som iiven medfort brist pa vatten
kraft. Den starka prisstegrillgen i Amerika, sarskilt pa sadana jord
bruksprodukter och ravaror, som Europa behovde ko'pa, medforde
en snabbare utto,mning av till forfogande staende medel. Slutligen
torde man val ha o,verskattat resurserna eller inte hallit tillraekligt
stramt om forbTukningen. D'armed blev dollarkrisen akut.

»Tidigt under 1947 blev det klart, att kriget hade rubbat jam
vikten nlellan produiktions£ormagan och tililgangarna bade i den
vastra h,emis[aren 000 i den ovriga delen av varlden. Verkningarna
av denlla brist 1)a jamvikt framgar tydligast av Forenta staternas
betalningsoverskott, 80m vid derma tidpunkt uppgick till 10 miljar
der d'ollar per are For att vidmakthaJ..la de framsteg som gjorts var
de e.uropeiska landerna tvungna att bibehalla samma importkvantitet
fran den amerikanska kontinenten. som tidigare, ehurll till stigande
priser. D'etta ledde oundvikligen till en snabb uttomning av guld~

och dollarreserverna. Verkningarna av processen stracker sig langt
utanfor Europa och h,otar grun.derna for viirl:dsekonomien. Men
Europa drabbades hardast oeh mest alrut p'a grund av forbrukningen
under kriget av ,d·ess finansiella oeh fysiska resurser ...}) Jag citerar
Parisrapporten.

»Vid den tidpunkt da rapporten pu.blieeras, har ffianga Hin.der redan
natt ett lage, dar bristen pa framman,de valuta tvingar dem bade att
begransa den import av bransie och ravaror, som ar nodvandig for
deras industriella produktiton oeh for jordbruket och att skara ned
intlorsem av livsmedel till en niva, ·dar den industriella arbetsinsatsen
icke langre kan hallas sa hogt som fororas for aterhamtningen. Europa
hamtade sig val fran krigsfo,~storelsen, men aterhamtningen har nu
hejdats. Krisen djupnar, och verkningarna darav stracker sig till varje
del av varldsekonomien.»

Tonen kuntde knappast ha varit allvarligare!
Detta var bakgrunden till den amerikanske utrikesminisrern Mar

shalls initiative Hjalpen fran Amerika kunde uppenbarligen inte
omedelbart upphora. A andra sidan ·borde den inte fa fortsatta utan
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att In·an forst fick en samlad olversil{t over E,uropas benov, om. dess
mojligheter att oka silla egna anstrangningar oeh om desls iorma.ga
att vid en iramtida tid'punkt sta pa egna ben.

Den rapport, som de 16 i Pariskonferensen deltagande staterna
enade sig om, gel" ytterligare b,elysning at Europas Uige. Den inne
fattar ett program i iyra punkter:

1. okad prod'uktion, och
2. finansiel1 sanering ino,m Ianderna,
3. samverl{an meHan clem samt
4,. hjalp~ fran Amerika for tackande av det underskott S'om Inaste

'uppsta under ,de narmaste arena
,Sl{all mall vara kritisk, far lnan nog saga att fragan om deTI

finansiella saneril1gen i atskilliga fall icke kommit J'allgre an till pla
toniska forklaringar oell att samverkan inom Europa icke namnvart
avancerat, aven o'm det kan ha visst yarde att kloka principer formu
l,eras och att redan ett sadant utbyte av informationer oeh upp
goran·de av pI:aner, som Pariskonferensen innebar, utgor en vinning
for samarb·etet.

Produktionsplanerna innebar ocks.a en samling kring al:lmanna
paroller mell 'dessutom ett konkret material, 80m verkligen okar var
kunskap om Europas ~age och vara lnojligh.eter att bedoma deS's
framtid. Jag skall darfor be att fa up'pehaJla nlig ett tag vid na.gra
av produktionsplanerna.

D:es\sa uppgjortdes inom nio s. k. tekniska kOlnlnitteer, namligen 101'
livsmedel 'Deh jordbruk, for k'ol, forefektrieitet, for oljeprodukter~

for jarnoeh stIlI, [or travaror, for lan,dtral1sporter OCl1 for sjotrans
porter, samt for arbetskraft. D:ess.utom fauns det sarskJilda utskott for
fragor rorande betalningsba.lanserna oel1 finansiella angelagenheter.
Samm:anstallningarna grllndades pa uppgifter fra.n vart ocl1 ett a\r

de 'deitagande lan·derna om produktion och importbeh.ov for arell
1948-51, under forutsattning att 111an vid ti,dsperiodens slut skulle
ha koffimit fram tiN en standard, som m,an .darefter skulle. l{unna
halla utan ytterligare hjalp' utifran.

Livsmedelsomradet foreter nastan den mest lledslaende bilden. Pro~
duktionsprogrammet upptar visserlige11 for alIa deltagarlan,derlla oeli
Vasttyskland tillsamInans, att luan 1951 skall ha kOlnmit upp tiH
samrna produktion av brodsad och ovriga cerealier som fore kriget~

en storre produktiol1 av potatis och socker och en sa sn3Jbb, aterUPl)
byggnad av kreatursstocken 80m mojligt., vilket dock aven med storsta
mojliga import av fodermedel, inte staJ.'1er i utsikt mera, an. 90 % av
forkrigstidens kottproduktion. D!aremot skall stallas det forha:llan,det,
alt on1radet 1951 beraknas komma alt rymma en befoII{ning, som ill"
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11 % storre an fore kriget. Ayen om programluet till fuUo skulle
kunna realiseras, skul1e ntan 1951 darIor annu inte pit langt nar ha
natt upp till forkrigstidens naringsstandard. N·u tordedetta pro·grain
fran borjan ha varit i ov·erkant. Vidare ha utsikt.ern'a for dess fu'll
foljande forsamrats 'undeT utarbetan·det, vilket uttryckligen under
strykes i in1edningen till ifragavarande tekn~ska kommittes rapport,
oeh ytte~liga:r.e ha forsamrats soo'an rapporten avla.m'nats. Import
mojIiglleterna synas vidare konnna att vara ogynnsammare an man
raknat med, varvid jag narmast tanker pit spannmalen. Importpro
grammet inn·efattar eljest fran b·orjan kvave och jordbruiksmaskiner i
ef-ber ·h·and avtagande kvantiteter samt fodermedel i efter hand sti
gand·e kvantiteter. Av betydelse ar i detta sammanh'ang avbrottet
av leveranserna mellan ost och vast, icke minst TysklandS' delning.

For k·ol ar produktionen i ar i de 16 d·eltagande staterna samt
Vasttyskland 20 % lagre an £orkrigsnivan oeh produktionsprogram
met innefattar en stegring tilll 5 % ,daro'ver ar 1951. Den nuvararide
inskrankningen avser framst England oeh Vasttyskland. For England
var 1938 ars produktion 231 milj-oner ton, i ar blir den kanske 200
miljoner ton oeh en,ligt programmet skall den stegras till 249 miljo
ner ton 19·51. Harav utlovas en vilss export, som skall stiga fran 6 mil
jon·er ton 1948 till 29, miljoner ton 1951. I dell engelsk-amerikans'ka
zonen i Tysklan·d ar produktionen i ar ungefar 2/3 av forkrigspro
duktion·en, Jdrygt 200 miljoner ton. }"'ram till 1951 skall den okas tiB
inemot denna niva, siffran for 1951 ar 19·3, miIjoner ton. Svarigheten
ar for England och TySlkland arbetskraften, i Tyskiand darvid at
minstone delvis livsmedelsforsorjningen, samt vidare en fraga onl ut
rustning.Sv,eriges bidrag o.detta samnlanha.ng sk'ulle kU'nna utgoras av
vissa leveranser av props, vil'ket sk:·ulle vara ett relativt hilligt pris
for os'S for hattre brarusleforsorjning, aven om. man h'ar komm.er i
konkurrens ill.ed massain,dustrien om ravaran. A andra sidan raknas
med en sadan stegring av hehovet av iasta 'bransJen, att Parisstaterna
komm,er att ha ·ett kvarsrtaende importbehov, som dock fa~ler fran
58 miljoner ton 1948 tilil 37 I11iljoner ton 1951. Harav berakn.a,s en
avtagan1de del komma fran Amerika, 41 nliljoner ton 1948 och 6 mil
joner ton 1951 och en stigande ·del fran Osteuropa, framst Polen,
nam'ligen 17 miljoner ton 1948 stigan/d,e till 31 miljoner ton 1951,
vilket skulle vara foren,ligt Ined dar :foreliggallde produktionspJaner..

Kolbristen Inedfor aven ett starkt stigande behov av elektrisk l{raft,
som torde bli svart att tacka-, samt stegrat behov av 'brannolja. Kon
sumtionen av elektrisk energi 'beraknas 1951 ligga 80 % over 19'38
ars niva och ·brannoljebehovet beralknas stiga fran 12 miljoner ton i
al' till 28 miljoner ton·1951.
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StaJprodutktionen ar 194,7 tva tredjedelar av 1938 ars. Har' ligger
hela nedgangen pa Vasttyskland, m,edan produktionen i t. ex. Englan'd
ligger ett par miljon·er ton ho,gre an 1938. Programmet raknar med
en stegmng for hela ViiJsteuropa med 80 % i forhallande tNl 19'417
till 55 miljoner ton 1951 eller 2·0 % over formgsnivan. Harvid
forutsattes att ·den vasttyska prod·uktionen tillates stiga till 10 miljo
ner ton 1951 enligt kontrollmyndigheternas beslut i somras eller till
nngefar 60 % av forkrigsnivan.

Pa landtransporternas omrade skall kapaciteten stegras till 25 %
ov·er 19-38 ars niva och handelsfiottorna ska'll aterstallas till forkrigs
nivan.

Slutresultatet har anda 'blivit, att de vasteuropeisika sbatern'a redo
visar elt sammanlagt behov av leveranser fran Amerika utover sin
export ,dit pa 2'2 miljon.er ·dollar, frullande fran 8 miljarder 1948 till
3,4 miljarder 1951.

Sammanfattningsvis har sommarens utredningar for det forsta visat,
att E'uropas svArigheter 'af storre oeh kommer att vara langvarigare
an man tidigare forestallt sig. Under d·en narm3Jste fyraa~sperioden

komm,er svarigheterna att besta oeh icke ens vid dess slut arde helt
undanrojda. Sarskilt for livsmedel, men s,annolikt ocksa for branslen,
stal och maskiner Kommer behoven idke att i tilliredSistallande grad
kunna tillgodoses. D:arvid har jag endast namnt de i Paris undersokta
omradena. Pa bostadsomradet ar val de otill£redSlStalJda behoven
annu langt storre.

Aven i basta fall kommer svarigheterna inom vart oeh ett av Euro
pas Hin·der att vara sa stora att krangliga regleringar ·bli ertorderliga.
Bland annat far man val rakna med att bil'aterala handellsavtal blir
regel och att den multilaterala varldshandeln stalles pa framtiden.
Det skaJll ooksa mycket till om en sadan skall iungel·a sedan den inter
nationella jamvikten robbats alltrfor mycket yare sig detta skett som
pa 30-tal,et genom den amerikanska depressionen eller som n-n genom
Europas bristande produktionsforinaga. I bada. fallen bllir resultatet
alltfor latt att varldshandeln undan for undan skruvas ned till en alIt
liigre niva. Tendenserna Ii denna riktning blir :naturligtvis fulnu star
kare 'om ·de nn uppgjord,a programmen misslyokas.

For det andra visar utre'dningarna, att Tytslkland star i centrum
for svarigh·eterna. Man har fatt en ny illu'stration till de teser, som
for 25 ar sedan med sadan bravur forfaktades av Keynes i hans
kritik av Versail'lesfreden ·och de tyska skadestanden', namligen att
E,uropas naringsliv numera samm.anflatats p.a, ett sadant satt att man
inte kan forslora en del av detsamma - allra minst en sadan central
del som Tysklan'd - utan att grannarna, utan att hela Europa blir
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lidan·de darpa. l~iJl oeh med Parisrapporten visar viss forstaelse har
for. I en sarskild not om Tyskland, varom de deltagande staterna
enats, framhaJles bI. a.: »An·dra Vasteuropeiska lander kan inte
blomstra sa lange vastzonernas ekonomi ar forlamad oeh en vasentlig
okning av ·produktionen dar ar nodvandig om E.uropa skall bIi obe
roende av sto·d u.tifran.» Men noten andas i ovrigt narmast radsIa
for konkurrensen fran Tyskland.

Att den tyska fragan i delta sammanhang uppmarkS'ammats aven
i A1merika framgar bI. a.darav att State Department for en vecka
sedan sag lsig foranla,ten alt uts-anda en forklaring om att demonte
ringen av vi'ssa anlaggningar i Tyskland inte skadade up·pbyggnaden
i E1uropa utan i sta1let narmast hjalpte den. Argum,enteringen var
den, att ett istandsattand,e av anlaggningarna i Tyskland s~{ulle er
fordra att Tyskland fick en viss prioritet vid leveranser av ravaror
·och fornod,enheter; om anlaggningarna i staI,Jet S'om skadestan·d for
under kciget asamkad forslorellse o·verlamnades till andra stater i Vast
europa, sa skulle de fortare oeh naturligare komma till nytta.

Jag rnaste bekanna, att denna argumentering ieke verk3Jr llelt over
tygande. Nar det ar nagot man sarskilt val behover later det annor
lunda; i Pariskonferensens not heter det salun·da: »maskiner, ravaror,
livsmedel oeh annat, som erfordras for att oka kolproduktion.en i Ruhr,
fortjanar en hog prioritet i varje program for import till Tyskland
eller till hela Europa.»

Man fragar sig om inte nagot motsvarande galler for atskilliga.
'andra d·elar av tidigare tysl{ produktion. Oeh om m.an av politiska.
skill viII £orhin,dra .viss prod,uktion i Tysldand, sa m·aste det tillses
att de-nna. i stallet kommer igang nagon annan stans i Europa och.
hellst i Isadan skala att minst motsvarande effektivitet uppnas. Man
riskerar att ,det for narvaran·de i varje land startas en vasentligt
dyrare e~sattningstillverkning.HaT om nagonsin ertordras ett inter
europeiskt samarbete.

For ·det tredje villI jag understryka, att del 'uppgjorda programmet
bygger inte ·bara pa samverkan mellan de i Paris representerade sta
terna utan ocksa oeh inte min'st viktigt mellan ¥ast- oeh Qsteuropa.
Visserligen motiveras Marshallplanen infor amerikansk opinion delvis
som ett lIed i anstrangningarna att rad·da Vasteuropa fran kommu
nismen oeh visserligen vagrade Sovjetunionen nch hela Osteuropa att
·delta i Paris under hanvisning till att detta skulfe rnedfora amerikan'sk
inblan'dning i Europas angelagenheter. Xnda kan ateruppb·yggnaden
icke undvara ett varuutbyte mellanost och vast inom Europa. Jag
har redan nanlnt, att kol£orsorjningen bygger pa leveranser fran Polen.
Likadant ar det med ett flertal andra varor.
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Dessbattre to~de detta vara ratt klart insett pade fiesta hall.
England har iu jUlst aterupptagit sina av,brutna forhan,dlingar med
Sovjetunionen om ett han'delsavtal. Inom ramen for FN:s Europa
kommission i Geneve utfores atminstone ett betydande utrednings
arbete och fran arsskiltet overforas' arbetsuppgifterna fran ·bl. a.
ECO, European Coal Organization pa Europakommissionen. Denna
stodes for narvarande bade av Forellta staterna ochSovjetunionen.
Utvecklingen av samarbetet innesluter naturligtvis alIa de centrala,
aktuella politiska spanningsmomenten. O:m Vasteuropa har nagon upp
gift i llistorien, sa ar det viiI att representera en m,edelvag mellan
Amerika oeh Sovjet1unionen.

For ,det fjarde torutsatter ateruppbyggnadsprogrammet att den
amerikan,ska hjaJpen far atminstone tillnarmelsevis den angivna om.
fattningen, och heIst att lbesiked harom snarast ,erhaJles. I samma man
som detta drojer, blir ju utforandet av planerna fordrojt och i samma
man kan den inre stabiliseringen aventyras.

3.

Ja, ·detta ar den bak:grund, mot vilken aven vart lands Hige illaste
sese E·nligt titeIn for mitt anforan,d,e skulle jag oeksa tala om Sverige
oeh den europeiska krisen. Detta kan innebara tva saker: antingen
fragan om vad vi kari gora for att bidraga tilll overvinnandet av Euro
pas kris elJ.er oeksa fragan om ·dennrus verkningar for var del. Till den
forra £ragan ar det inte mycket att sa.ga. Vi har redan lamnat atskil
liga bidrag till Europas aterhamtning i fornl av krediter m. m. Vi lIar
lojalt d.eltagit i allt sama~hete och utredningsarbete. Vi har ju nor
malt stort handelsut-byte och Vasteuropa utgor var storsta export..
m.arknad. Det ligger hell i linje med traditionell svensk politik oeh
med vart intresse att sto.da denna ateruppbyggnad. Det ar med bekla
gande som vi rnaste konstatera, att det inte ar Inyeket mera vi kan
gora.

Mer ar att sa,ga om den andra' fragan, om den europe~ska·krisens
atenr.erkningar for oss oeh anpassningen har hos oss darefter.

Som bankofullmaktige understrukit har vart lage genonl ;Europas
}{ri1s rubbats i tva avgoran,de hanseenden. »Dels har E'uropa oeh ster
lingomrad'et tills vidare forlorat en star d,eI av sin betyd.else som fot
sorjningskal1or: typiskt ar att Europa, som tidigare var sjalvforsor
jande i fraga O'ln kol, nu J.ru1ste importera ansenliga kvantiteter fran
Forenta staterna. Dels kunna de inkomster, som vi forvarva vid export
till vara traditionella marknad,er oeh i fraktfarten pa d-essa, icke langre
anvan.das for att betala ett importoverskottet fran Forenta staterna
och andra naTidvalutalallder.» .
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Den viktigaste oHigen.heten av E.uropas bristande leveransforlnaga
visar sig ifraga om var ,bransleforsorjning. Kolimport o'ver Atlanten
.framstar som nugot ona:burligt oeh man har svart att tro, att en okad
tillforsel fran Europa inte skulle innebara en 1<:0stnadsbesparing 4

Bransleimporten paverkar i o'vrigt ocksa mycket starkt produktivite
ten inom hela vart naringsliv. Sarskilt patagligt ar ju att av kolbrist
£ramtvingade vedavverkningar nedsatter skogsind:ustriernas leverans
formaga. Uteblivandet av en miljoll ton kol, SOIll kostar ~kanske 70 .
miljoner kronor, medfor att vi m.aste elda upp rav'ara for fralnstallning
av 1 miljon ton m'assa, for vilken vi skulle kun,na fa kanske 500
Iniljoner kronor. Det ar endast naturligt, att alla ,uppgifter rorande
skogsindustriernas prod,ul\:tion, som fran svensk sida lamnades till
Parisl<:onferensen·, var forsedda med reservationen, att de forutsatte
full forsorjning med fossila branslen. - Aven P'a, manga andra om
raden lnark!s ju for var del E,uropas brista.nde leveransform'aga, sag
for alIt mojligt fran kragknappar till jarnbalkar. Pit atskiltiga hall i
vart land har lnan val nu horjat att i liten skala tillverka en hel rad
sadana artiklar, som vi tidigare tick fran T·yskland.

Europas bristande lev,eransformaga Ininskar saJunda var produk
'tivitet och diirm'ed ocksa bI. a. var exportfoml.aga samtidigt som den
okar 'vart behov av att kopa fran aUllat ha1J, narmast Amerika.
.' Tradition·ellt har vi haft ett importoverskott fran Amerika. Fore
kriget kunde vi betala for detta moo inkomsterna av vart export
ov·erskott till Storbritannien och Vasteurop·a. Nu ar vara exportin
komster till ,de senare Ianderna iel'e disponibla for kop fran Ameril\:a
'ochdet ar val ingen som v3gar bestrida bankofullmaktiges om·d:ome,
~tt man inte b,or. ral<:na moo en andring till det battre inom en
-narmare framtid. »Man maste under dessa omstan·digheter tills vida-
re grunda·deJl. svenska handielspolitiken och den ekonolnisika' politiken
ovevlluvud pa forutsattningen att Sveriges betalningar till dollarom
radet maste balanseras och att ·detta forhallande kan kommaatt
.aga bestand under flera ar», fo'rklarade bankofullmaktige. »Den·na
forutsattning for vart ekonomisk.a handlande ar ny, oeh dess konse
kvenser ha 8nnu ioke provats.»

Samtidigt 80m vi b,eho,ver kopa Inera fran Amerika, har vi fler-
.dU'bbla sva1"igheter att betala tor det. Det ar var dollarfraga. Nu har
ju var export till Amerika tidigare varit gal1lska ensidig; exporten till
:Fo:r.enta staterna har helt donlinerats av pappersmassa. »En okning
:av exporten av massa torde forutsatta antingen en vasentlig begrans
nin:g av,den inhemska konsumtionen, en konsekvent omdirigering av
viir hittillsvarande massaexport fran de traditionella europeisl\:a mark·
naderna eller en i varje fall tidskravande omlaggning av produktionen
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fran travaror till massa», forklarade bankofullmaktige. »En' annan
vara med eventuellt vaxande dollarmarknad utgor jarnmalm. Produk
tionskapaeiteten ar emellertid betraffande denna ,Tara fo)}ha1landevis
begransad. En vasentlig minskning av nlalmexporten till Europa ar
knappas~ mojlig utan betankliga skadeverkningar for den europeiska
sta1produktionen. Exporten av blalld annat hogkv~litetsstal torde
daremot kunna okas. For Forenta staternas del torde det emellertid
tills vidare knappast hI-iva fraga om storre belopp. Den sydamerikan
ska kontinenten ar i huvu·dsak redan indragen i d·ollarl{risen. Export
mojligheterna dit aro ·darlor begransade.» Jag citerar fortfarande
bankofullmaktige.

Jag vill helt instamma i understryikandet av det allvarliga i vart
aktuella lage ochdet ar n·og klokt att man inte gor sig nagra over
drivlla forestallningar om vad som pa kort sikt kan uppnas genom
manipulationer med· var export. Men det ar Mart, att alla anstrang
ningar som kan goras ocksa bor goras. I huvudsak viII jag darvid
in,slamma i den uppfattningen, att relativt litet star att vinna genonl
att flytta over export fran ett omrade till ett annat. I undantagsfall
kan oeksa det ifragasa:ttas: det kan knappast va-ra l'ampligt, for att
ta ett fingerat exempel, att skicka varor, 80m skulle kunna saljas till
Amerika, till ett svagvalutaland, om lnan i utbyte endast far onadigt
stora kvantiteter av blomsterlokar eller parnymer. Men i huv·udsak
maste vi nog beh'alla vara gamla marknader, samtidigt som vi fo1'
soker vinna nya. Diet ar namligen pa langre sikt sa, att var totala
export - 80m fortfarande ligger vasentligt under forkrigsvolymen 
m.aste drivas upp, Oln vi nagonsin skall komm:a till jam'vikt i vax
utrilkeshan'del. Det ar val darvid uppenb·art och nlu av alIa erkallt, att
vi inte har rad att forbruka sa mycket mera av travaror och papper
an fore kriget, 180m vi gjort 1946 och 194·7. Mindre diskuterad ar
fragan, om man lnte i det nuvarande laget bor acceptera en viss rov
drift betraffande bade skogen och jarnmalmen, om mall darigenom
kan latta dagens bekym,mer och underHitta en o·vergang < till en mera
langsiktig anpassning till varldslaget. Jag maste 'bel\:anna, att jag inte
kanner mig overtygad om sakkunskapens langtidskalkyler om sko
garnas tillvaxt. Och aven om dessa godtagas, kan det savitt jag for
star vara ekonomisikt klokt att 'utnyttja en avsattningskonjunktur,
som till en del kan vara tillfallig.

Man bar n'og anstranga sig att aka var export. Men anda far man
acceptera bankofullmaktiges konklusion, att »vi maste ralma med en
vasentlig begransning av var import fran dollarmarknaderna, som dock
redan fore kriget blott till en del kunde betalas med vara dollarin
komster oell som 11U underg'att en stark okning aven i vad avser en
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ra'd vasentliga £orno,d·enheter. Denna begransning kan icke uppvagas
genom en import av motsvarande fornodenheter fran Europa oeh
maste darfor leda till en icke ovasentlig standardsankning inom landet
i jamforelse med vad som varit mojligt vid ett intt varuutbyte.»

Vart lage skarpes givetvis ytterligare darav, att var valutareserv
nu ar praktiskt rta.get uttomd. I det sammanhanget bor jag kanske
ocksa berora hlnefragan. I Parisral)porten finnes medtaget ett svenskt
doI.larunderskott pa 14'6 miljoner dollar 'under 1948, vilket framkom
mit som ett resultat av de svenska kalkylerna fraIl de forutsattningar,
som konferellsen angivit. Savitt man kan forsta ar detta inraknat i
de deltagan,de statemas totala dollarbehov av 8 miljarder dollar 1948.
Huruvrida nagot belopp for Sverige ingar aven for foljande ar, fram
gar illte av vad 80m publieerats. Om man sammanstaller Parisrappor
ten med bankofullmaktiges uttalan'de - varvid man hailer i minn~t

att bankofullmiiktiges ordforande var svensk delegat vid Pariskon
ferense.n - sa synes man komma till den slutsatsen, att varl land icke
genolll sitt deltagande i Paris oeh de uppgifter som lamnats till kon
ferens-en oeh icke heller i annan forln gjort nagon framstallning om
bidrag eller Ian fran Amerika. Uppenbart ar ,eljest, att man genom
Ian skulle kunna mildra den nannaste framtidens besvarligheter.
Personligen tvivlar jag inte pa, att det skulle kunna vara t. o. ffi.

ur foretagsmassig rantabilitetssynpunkt lonande att lana \ for i att
kunlla importera t. ex. en hel del m,askiner, som nu kanske maste
strykas fran im.portprogrammet. Men det fore£aller nlig knappast
klokt, att genom· Ian ens lor en kortare tid dolja over lagets allvar och
astad,komma uppskov med atgiirder, som redan hade bort vidtagas.
Det forefaller mig vidare orimligt, att vi skulle konkurrera med andra
lander med langt angelagnare hjalpbehov. Om man likval skulle lana
·for att komnla over vi-ssa akuta overgangssvarigheter, fotefallei det
mig som om aven den storsta upplaning, som kan komma ifraga, sag
ett eller annat hundratallniljoner krollor, icke i avsevard grad skulle
andra karaktarell av vart ekonomisk:a lage for, sag, den narmaste fyra
arsperioden. Jag utesluter ·dartor lanemojligheten fran foljan·de sum
mariska diskussion OIn det internationella lagets konsekvenser for
,vart land.

Jag utgar fran var bytesibalans med utlandet. Fore kriget hade' vi
en ilnport av knappt 2 miljardeT om aret. Jag tar medeltalet for arel1
1936-38 oeh utesluter 19,391 Ined dess i vis'S man ononnala upplag
ring. Samtidigt var exporten ungefar 1,8 Illiljarder. Underskottet i
varuhand1eln utjamnades praktiskt taget av fraktinkomsteT, oeh o'v
riga lopande inkomster utifran med£orde atl. vi hade ett overskott pa
ett eller annat hundratal nliljoner kronor. Ar 19'4;6 hade vi en ilnpprt
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pa 3,4 miljarder, en export pa 2,6 miljarder och ett £ra,ktnetto pa
lninst lh miljard, vilket tillsammans gay ett un,derskott pa ett par
hundra miljoner kronor. I ar synes importen kOlnma att o'verstiga
5 miljarder oeh exporten 3 miljarder, var£or varuutbytet lamn·ar ett
und·erskott pa unge£ar 2 lniljarder. Om man raknar med ett fraktnetto
pa lh milja:vd,blir det samlade underskottet omkring halvannan
miljard.

·Fran riasta ar m,aste vi astadkomma b,alans. Det ar knappast tro
ligt, att man kan rakna med exportinkomster pa mera an nagonting
'omkring 3:lh miljard och med ett fraktnetto p~a 1/2 miljard. Vi skulle
da £a rad med en import av nagonting omkring 4 miljard,er. Vi ha i
varje fall att rakna med ell lninsikning av importen med halvannan
Iniljard i forhallande till i are

Nar man skall bedoma vad detta kan innebara, maste man ta han
syn till prisstegringen. Grovt raknat kan man formodligen utga fran
en fordubbling av prisnivan. I en i somras pU'blicerad r3Jpport fran
konjunkturinstitutet har jag i ett sammanfattande om/do,me sagt, att
den totala importvolymen undfer ar 19'4-6 i stort sett up'pnatt nivan
for de senaste aren fore kriget vid en knappt fordubblad importpris
niva. Pa £I,era for den inhemska indllstriens oeh jord'brukets produk
tiOIi viktiga omraden stannade dock importen hlngt under forkrigs~

nivan pa grun'd av leveranssvarigheter i 'utlandet, medan importen pit
andra 'omraden, sarskilt fardiga konsumtionsvaror, visade en bety'~

dan,de volymolrning jamiorl med forkrigsti,den. Darigenom kom im
portens forsorjningsvarde, aven vid en totalt sett uppnadd forkrigs'
volym, icke att motsvara forkrigsimporten,s.

M·ellan 1938 oeh 194,6 har vi haft en vis'S prod'uktivitetsstegring.
Vidafle har en sadan utbyggnad av den inhemska produktionskapaci:"
teten skett, att importbehoven nagot minS'kats. A.. andra si,dan har
·folkmangden okat.

Tillsammans tror jag man kan ral(na med att den reala national
prod·u·kten 1946 hade kommit upp ov;er 1938 ars niva och att konsum
tionsstandarden per individ 'j genomsnitt atu1instone unge-far mot
svarade forkri..gsnivan.
. For 19r47 har vi ytterligare stegrat var standard oeh importvolymen
Jigger avsevart o'ver forkrigsnivan.

For 19-4·8 skulle savitt jag forstar den import, som jag namnde, sag
omkring 4 miljarder kronor, ·ungefar motsvara forkrigsvolymen ocll
194,6 ars volym. En viss imporrtprisstegring sedan 1946 far darvid
avraknas. Forde narmaste aren tror jag man forsiktigtvis ick·ebor
rakna hogre. En viss ytterligare produktivitetsstegring ager val rum;
mas'kinutrustningen har ju ·fornyats ganska kraftigt ,d,e sena~rte aren.
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~1en daremot star lnissvaxten i ar oeh de icke alltfor ljusa skorde
utsikterna for llasta ar och verkningarna av den l\:raftransonering~

som vi nu dras med oell sonl vi endast under rJelatiVit gynnsamma
omstandigheter kan slip-pa ett komman-de ar. .

For min del skul1le jag pa grundval av vad. jag har namnt i stort
selt vilja ,karakterisera laget sa, att vi i gen'omsnirtt for den narmaste
fyraarsperioden 194·8-1951 ;bor vara installda pa att vi kanske inte
kan komma upp i hogre real nationalinkomst per inva'nare an vad
vi had,e 19'38 oeh 19,46. Under de forsta aren kan vi latt l(Onlnla ned
darun~d,eT.

Vi har i ar levrt over vara tillgangar, sa tillvida som vi pressat oss
upp till en standar,d som vi under de narmaste aren inte kan bevara.
Vi har levt o'ver vara tillgangar darigenom att vi forbrukat var valuta
reserv. I ·den man ·denna anvants till nyttiga investeringar eller lageT
okningar, har den dock endasrt bytt form. Vi kan beklaga, att vi lagt
oss till med for stora pretentioner. Vi kan beklaga, att vi anvant
·valutatillgangarna till mindre viktiga andafia,!, an sadana som under
de narmaste aren forgaves komma att ropa pa valutor. Men skadan
far icke overdrivas.

Jag skall forsoka dra nagra slutsatser ifraga om vad vi kan gora. i
den foreliggan-de situationen.

Det ar val ingen overraskning om jag forst understryker att vi
sannolikt kommer att fa behalla i1J~portregleringen atminston'e under
de narmaste fyra aren. Dell anp·assning med dels inknappning av den
totala infOrseln, dleIs- omlaggning efter olika valutaomraden, som er
fordras, ser jag for min del ingen mojlighet alt astadkomma panagot
annat satt. Manipulation.er med vaxelkurserna skulle savitt jag kan
forsta inte hjaJpa, vilket narturligtvis inte hindrar att riktigare vaxel
kurser i en del fall skulle vara, onskvarda; enligt allman upp·fattning
ar exempelvis den franska francen o'vervarderad. Jag kan inte heller
forestalla mig att man skulle kunna fa ja.mvikt i betalningarna' med
utlandet och moo vart och ett land gellom en ald·rig sa strang'defla
tion ino·m landet m,ed arbetslosh·et oeh prisfall oeh sankta' lon'er ~
vilket aterigen inte· hindrar att en baltre balans an vi haft desenaste
aren inom lan·det i och for sig yore nyttig och skulle underlatta ocl{sa
utrikeshandelns an,passning. Rarav foljer oeksa, att en im.portregle
ring had'e varit erlorderlig, viIl{en politik som an f6rt~ under de senaste
aren. Men importregleringen kom·mer att medfora mycken skada oeh
den kan alltfor latt bli ett skyd·d for mindre effekttiv inhemsk produk
tion, 'Som eIjest inte skulle kunna sta 1)'a egna ben.

En huvudfraga betraffande disposition.ell av vara inhemska res'ursel'
ar avvagningen mellan investeringa-r oell kOnS'llmtion. Av alIt atl dama
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ha investeringa'rna -under de senaste aren haft en rekordartad om
fattning. Det var atskilligt som fick eftersattas under kriget och som
nu behovt inhamtas och det ar sa nlycket nytt, for vilket mojligheter
oppnats. Vi har haft egna ateruppbyggnadsproblem har i landet,.
naturligtvis inte lika stora SOln hos de krigforan,de, men det ar bara
naturligt att vi haft en stor investeringsvolym. Man kan ocksa har
har saga, att vi kanske felbedomt utveoklingen oeh alminstolle pa
sina halllagt upp det hela litet for stort. Vi har haft en byggnadsregle
ring, som omfattat en del av investeringsomradet, men denna har
handhafts pit ett ratt mjukt satt, ja sa mjukt, att den faktiska
byggnadsvolymen kommit att mera begransas av materialtillgang
ffi. m. an av byggnadstillstandsgivningen. Ocksa har far ~an vaJ
rakna med abt ha kvar regleringen. En del investeringar komma val
att avta efter den hittiHsvarande hauss-en. Men sa mycket annat
star annu i ko, att man maste ha vissa sparrar daremot. Angela
get synes nu vara, att man inte soker skapa balans genom att
ensidigt begran'sa investeringarna eller den del av investeringarna,.
som faller under byggnadsregleringen, bara darfor att man dar redan
har ett instrument for begransning. Tv·artom maste lnan nu se till,.
att alIa sadana invesrteringar, 80m ge hopp om snwbb produktions-·
stegring, fa hog prioritet. Det ar ju endast ,darigenoln, SOln vi kan
arbeta os'S upp.

For konsumtiorte1~ blir sedan aterstoden t.illganglig, sedan investe
ringarlla fatt sitt. Vi ha ·under de senaste aren forsakt pressa upp
hade investeringar oell konsumtion. Det har gatt sa lange valuta,~

reserven rackt, men nu gar det inte langre. Om den uppskattlling jag
gjort, aut vi totalt 'skulle ha rad med 19-38 el1er 1946 ars stan,dard, ar
riktig, sa betyder detta sannolikt en begransning i forhallande till inne
va-rande ar. Medlen har aro direkta och indirekta skatter, frivilligt och
tvangsmassigt sparallde oeh direkta regleringar. Jag tror det kan rada
.allman enighet om att man sa langt som mojligt skall anvanda gene
rel1t verkande mede!. Indirekta skatter pa umbarliga importerade
saker sad'ana som tobak och vin·er, bilar ochbensin etc. eller pa
inhemska saker, 80m ,ri skulle rounna exportera, sag papper och tra
varor skuJle naturligt kunna fogas in i ett program for dell ekonomiska
politiken. En allman omsattI1!ingsskatt tror jag varenda nationaleko
nom i detta land, som inte rruI\:ar vara partiledare, skulle betrakta
80m en nara nog sjalvskriven atgard. Und·er innevarande kaJen·derar
ar enligt uppgift den statl'iga driits1budgeten overbalanserad med om
kring 400 miljoner kronor. Nasta ar komnler en hel del nya utgifter,
for folkpensioner, barnbidrag och skattesankningar. For aJtt stat,sut
gifterna da inte skall skarpa spanningarna, bar storsta mojliga. over-
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balansering efter,stravas. ~~rets overskott maste atminstone over
skridas.

Har tangerar jag fragan om kopkraftsoverskottet och inflations
faran, som jag eljest undvikit. Jag har avsiktligt ba,de for Sverige oeh
for Europa i ovrigt haliit mig till en diskussion om det reala forsorj
ningslaget oeh de reala produktionsplan·erna. Jag menar att detta ar
det avgorande oeh att det foga lonar sig att diskutera graden av in
flation pa olika haIJ, i varje fall nar man ror sig med en sa allman
oversikt 'som jag har mast begransa mig till. Men for var del blir ju
konsumtionen i stor utstrackning bestamd av relationen mellan in
komstnivan oeh priserna. For narvarande ligger val inkomstnivan,
om jag utgar iran industriarbetarna, sorn brukar motsvara genom
snittet, omkring 80 .% over 19'38 ars niva, medan levnadskostna
derna atminstone officiellt inte stigit med meraan -60 %. Resultatet
blir ungefar detsamma i Iorhalland·e till 1946. L.onerna steg med
drygt 10 % under 194·6 000 drygt 15 % i ar och lonenivan ligger val
darfor nn omkring 20 % over gen·omsnittet for 19·46, medan levnads
kostnaderna stigit med 5 %. Xyen om dessa kalkyler ar vaga, sa visar
de anda pa en bristande .balans, ,som val pa nagot satt masrte utjam
nas. Det kan ske genom sparande, genom beskattning eller genom att
prisnivan far stiga, alIt givetvis forutsatt att lonerna darvid inte
ocksa stiger ytterligare. Det ar mojligt att bristen pa balans ar mindre
an vad ·dessa uppgifter antyder genom att ·det redan skett vad man
kan kalla for en dold prisstegring, fram~t i samband med en forskjut
ning mot dyrare va-ror. Man skall nog inte overdriva detta problem
heller, men en sanering pa denna punkt ar ett viktigt led i den politik,
80m nn maste foras. .

Jag skall tillala mig att av~lrutningsvis gora tva nagot mera all
manna reflexioner rorande vart samhaIle.

Den ena ar denna. Alla har v'al en kansla av aJtt det brister i sam
ordning inom den ekonomiska politiken. Det gors upp importplaner
pa elt hall, ,en investeringsb,u,dget pa ett annat. Forsorjningskommis
sionerna al'beta var oeh en pa sitt omrade tamligen oberoende av var
anldra och inom industrikommissionen ar t. o. ffi. de olika avdelning
arna ratt fristaende fran varandra. Riksbanken svavar fritt i luften.
Inom regeringen h.ar ett statsrad ansvarret for handelspolitiken, ett
annat for folkforsorjningen, ett tredje for byggnadsregleringen och
bransleoffiTadet oeh annu ett har hand om arbetsmarknadsfragorna.
Man synes ha haft for litet av samordning mellan de olika omradena.
Nu 'haller man ju pa med en nationalbudget for 1948. Detta innebar,
att de olika delplanerna sammanfattas inom en gemensam ram oeh
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avvagas mot varandra. Man hal' har elt koordinationsinstrulllent,
80m jag h10ppas nlycket aVe

l\tIen forutom en sadan samordning behover man nu en ill·era la,ng
siktig planering. Vi hal' ju ri'k erfal'enhet av vad bristanrde forutse
ende kostar. Det infordes en omfattande inlportreglering i mitten a,r
lnars 1914;7 men dess verkningal' visar sig knappast under innevarande
are Man har haft en byggnadsreglering under flera are I fiera om
gangar 19'4'6 och 19,47 harman :beslutat sig £01' att g~enom£ora en
viss 'begransning av tiIIstandsgivningen, varav e£fekten lar komma
att visa sig en ,bit in pa nasta ar. Detta ar kanske extrema fall.
Men de visar en sak, som man borde kunn'a ena sig om,. att sku
det plaTle1-as, sa maste man gora upp planer pa relativt lang sik·t.
Ett ar itT for litet. Under kriget hade forsol'jningskonunissionerna
generella ovder om att lagga upp forsorjningsplaner for lopande tva
arsperioder. Vi iskul'le beho·va atminstone vissa allmanna pIan·er for
sag en fyraarspel'iod, en svensk fyraarsplan. Man kanske invander att
£ramtiden inte kan overbJickas. Till det viII jag invanda, att man
sannolikt aldrig nagon'sin Vietat sa mycket om dagens ooh morgon
dagens lage i flertrulet lander som just nu! Vid P·ari1skomerensen oeh
inom E\uropakommiissionen hal' samlabs och sa1mmansta1lts mera kun
skap harom li·n m'an nagonsin tidigare varit i besittn,ing aVe

Vi harhaft n'lycket av reglering under atskilliga ar. Det mesta har
kommit ,till motvilligt och en del snarast for sent. Ingentillg visar val
battre hur fo,ga vi har i landet onskar ett regleringssamlhalle. l\1:en
felet ar nog i viss m.an att vi har haft for InJTcket av reglering utan
ell ordentlig planering. Ingenting kan vara oriktigare an att satta lik~

hetstecken mellan de tva sakerna. Reglering utan planering har fore
kommit och ar ,enligt min Inening alIt annat an lyckat. Men planering
behover visst inte betyda reglering 'och a1' kanske bast nar det inte
gor ',det. Genom e.n god planering bor man namligen kunna undvika
atskillig eljest erforderlig reglering.

Plan,erin,g illneb,ar namligen en·clast att man gor klart for sig 11uvud
dragen i del aktuella laget .och framtidsutsikterna och anpassar sitt
.handlande darefter. Detta behovs 'bade for man skaill kunna vetanar
och hur man sl(all reglera Vlsst omrade och for att man skall veta
11ar luan inte skall reglera. Med planering menar jag salunda inte
nagon fix och stelbent planhusllalining. (lver hruv'u,d maste planerna
standigt vara under olnarbetning och lop·an,de anpassas efter forand
ringar i laget.

Jag tror inte, att lllan kommer alit undvi!ka misstag. Tvartom,
l11an kommer att bega stora feI. Mell det ar ju egentligen framst .av.
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dem mall Iar 'sig. O·oh hal' vi inte nog a.v erfarenhet av vart ·del leder
utan en sadan planering?

lVlin andra reflexion ar denna. Jag har forut slagit fast, att jag
inte tror att vi kan vara ·utan importregleringen under flera are Aven
bygglladsregleringen lar vi fa dragas nled. Livsmedel och bra,11S1en
komma att vara reglel'ade och inte heller industrikoinmissionen l<:om
mer att kunna avvaras. Jag tror, vi maste allpassa oss h,artill.

Men regleringssystenlet innehar en oerhord makt hos ad,ministra
tion:en. Det inneb·ar ett i vissa avseenden odemokratiskt element i vart
samhalile. Mycket fa regleringsfragor aro av den natur, att de kan
forelaggas riksdagen och det kan darvid endast gal~a vissa allmanna
grunder for regleringarna.

Systemet gick i alIa fall ratt bra und·er kriget. Man hade en a.llman
lojalitet Inot regleringsorganen. Naringslivet siHippte till mycket duk
tigt folk till dessa. Och man hade en samlintgsregering, dar oftast fore
tradare for alila partierna voro narvarande vid ·de beredningar, dar
olika viktiga fragor foredrogos.

Nu hal' vi en partiregering och salnarbetet med naringslivet hal'
i en ,del fall glap·part. Jag diskuterar inte' statsministerns senaste sam
arbet'Siinvit ooh de partitaktiska syllpunkter, som i det samman:hanget
kan ha anlagts fran olika hall. Jag ar inte .saker pa att man genonl
partierna skulle fa den lii.mpligaste intresserepresentationen..M.en jag
vagrar att tra att vi i vart land hal' tva nationer, tva uppfattningar
IneHan ,rilka en kOlnpromi,ss inte skulle vara mojlig. Tvartom tror
jag flertalet grupper har sa, mycket gemensk:a;p i blade ideer och in
tressen att ett samarbete ar mojligt. Det maste 'vara ett intresse for
naringslivet att· vadorna av importregleringen blir sa sma som ·moj
ligt, att -det inom investeringsregleringens ram heredes storsta mojliga
utrymme at produktiva projekt, att arbetskraft med tillgangliga me
qel ledes till sadana arbeten, dar dengor storsta nytta o. s. v. Oeh
regl1eringsadministrationen ar i stort behov av den salcl<:unskap SOlD
finIles inom narin.gslivet men i vissa fall saknas inom ad;milllstratio
nen. AI' det sa, borae det inte 'vara omojligt att finna former for ett
battre samarb·ete Inellan statsmakterna oeh naringslivet. Redan
genoln en lugnare oell sakligare ton i den offentliga debatten skulle
Inycket va-ra vunnet. Och tilll sist maste un·derstryl<:as, att den stOl'a
u:ppgiften icke endast ar att anvanda olika regleringar for att skara
ned pa olika i och for sig legitima on'skemal utan lika.lllycket att
s~imulera till okad pl~oduktion inonl. ralnen for de resurser, som star
oss till bllds.
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Harefter yttrade:
Ordforanden professor Eril{ Lundberg: Jag trOr att de narvarande ar

ganska taeksamma for den tillfallighet - som f. o. oeksa sammanhanger
med bristen pa samhallsekonomisk balans - sam gjort att vi fatt hora
dr Cederwalls intressanta foredrag, oeh jag bel" att pa foreningens vagnar
fa framfora ett hjartligt tack.

Dr Cederwall sade i sin inledningsmening att han skulle komma att
saga vissa ting som han inte var saker pa att han riktigt gillade. Innan
jag gel" ordet till dr Cederwall for replik, viII jag dock forklara ordet fritt
oeh hoppas att aven nagon annan av foreningens medlemmar viII delta
i diskussionen.

Handelsradet T. Vinell: Det amne, som foredrag'shaJIaren hal" valt, kan
man ju tala om hur lange sam heIst, men jag tanker inte bli Iangrandig
oeh jag skall inte ga in pa de stora allmanna fragorna.

Foredragshallaren efterlyste storre intresse i pressen oeh has svenska
folket for de internationella ekonomiska sammanhangen. Det ar nog sant,
att vi i gemen syssla for litet med demo Vi satta alltfor sallan in vart land
i de stora sammanhangen. l\fen annu varre ar det, synes det mig, att
svenska folket intresserar sig alldeles for litet for den svenska samhalls
ekonomien. E,nvar ar naturligtvis road av sin egen ekonomi, men det rader
inte nagot tillraekligt utbrett intresse for de stora samhallsekonomiska
fragorna i vart land. Det fralngar ju t. ex., om man jamfor hur stort
utrymme som i pressen agnas at olika tinge Jag tror nog att sport oeh
sadant leder myeket kraftigt over de ekonomiska fragorna. Det ar ju
litet beklagligt, da vi genomleva sa allvarliga tider.

Om jag nu overgar till utrikeshandelns omrade, sa ar det val egentligen
tva saker, som dar ha hant oss. Den ena ligger pa ett omrade, dar vi inte
kan gora nagonting at den, den andra daremot pa ett omrade, dar vi
sjalva 'kunna ratta till den.

Det fol"sta som hal" hant oss ar i korthet, att Europa hal" blivit krigs
harjat oeh inte kan leverera som f(j.rut, vilket betyder att vi i mycket
storre utstraeKning an forut maste kopa varor fran utomeuropeiska lan
der, framfor alIt da den amerikanska kontinentens. Redan fore kriget var
det ju, som foredragshallaren framholl, sa att vi inte kunde betala Val"
import fran Amerika med Val" egen export dit oeh vara fraktinkomster
o. s. v., utan vi klarade oss genom att vi hade ett exportoverskott med
England; sa att vi da pundet val" konvertibelt fingo dollar den vagen.
Det kunna vi inte nu, oeh samtidigt ar vart ilnportoverskott fran Ame
rika betydligt storre an fore kriget.

Detta beror alltsa pa att Europa inte hal" den gamla leveranskraften.
ForedragshaJlal"en namnde sarskilt hal" branslen, men det galler ju 'oeksa
en mangfald andra myeket viktiga varor. Det galler jarl1, som vi nu fa
kopa i Forenta staterna, det ganer kemikalier, som vi fore kriget fingo
bI. a. fran Tyskland men nu fa kopa fran Amerika, det galler maskiner
oeh andra nyckelvaror.

D'en andra viktiga faktorn som bestammer dagens Hige ar ju kopkrafts
ovel"skottet, oeh dar kunna vi ju verkligen gora nagonting sjalva. Anled~
ningen till att val"a valutor togo sa hastigt slut var ju, forutom att vi
n1aste kopa mera vaster ifran, att vart kopkraftsoverskott ledde till en
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extra stor import. Samtidigt ledde det ju till att vi konsumerade av Va!
'egen produktion mycket mera an vi gjorde fore kriget. Det har ju ater
speglats i att exporten har sUipat efter i forhaJlande till importen och efter
kriget inte har kunnat utveeklas i samma takt som den.

Nu galler det alltsa att oka exporten. Som foredragshallaren sade kunna
vi nog inte vinna sa mycket genom att lagga om exporten fran mjuk
valutaUinder till hardvalutalander, da vi ha svart att betala t. o. m..
importen fran nljukvalutaHinderna med Vaf export dit. Men bristen pa
harda valutor ar naturligtvis mycket storre, sa i oeh for sig kan en om
laggning vara lamplig, men vi kunna samtidigt inte aventyra vara fram
tida mar~nader.Darlor maste vi alltsa oka totalexporten.

Laget ar emellertid, att de valutor som dagens export ger, framfor alIt
de harda, inte liro tillraekliga for den import som ar nodvandig for upp
ratthallandet av vitala delar av den svenska produktionen. Detta ar ett
utomordentligt aUvarligt lage. Vi maste oka totalexporten for att iute
komma ner alldeles i sumpen, men hur skola vi kunna klara det? Ja, det
kan inte ske pa annat satt an genom en konsumtionsinskrankning.

Vi ha redan gjort vad det i forsta hand gallde att gora. Vi ha infort
en strang importreglering for att skara ned importen, i forsta hand den
overflodiga men en hel del annan oeksa. Men darigenom har man oeksa
givit en impuls till ersattningsproduktion. Det blir lonande att satta igang
produktion av varor, som vi inte langre fa utifran, och det leder till ett
extra tryek pa arbetsmarknaden. Folk ploekas over 'i allehanda sma
industrier, dar priskontrollen kanske inte ar sa effektiv eller dar man
aven inom lagens ramarken kan fa formanliga priskalkyler. Arbetsstyrkan
sjunker i den ovriga industrien, oeh vi fa samre mojligheter att oka
exporten.

For att rada bot pa kopkraftsoverskottet fordras det sarskilda atgarder,
oeh foredragshaJIaren antydde en hel del som man dar skulle kunna tanka
sig. Bl. a. gay han nationalekonomens syn pa omsattningsskattefragan.
Jag anser oeksa att en omsattningsskatt yore en myeket naturlig sak j
dagens Hige, men naturligtvis skulle det for venska foiket kannas myeket
bittert att pa nytt behova svalja en aUman omsattningsskatt. Skulle den
gora avsedd verkan, finge den nog dessutom vara ratt hog. For min del
undrar jag, omdet inte skulle vara Hittare att aterinfora omsattnings
skatten i form av ett sparande, d. v. s. enligt ett sadant system att folk
finlge tillbaka de pengar, som staten· under en tid tagit 'sam omsattnings
skatt. Jag tror inte att det skulle vara aUdeles omojIigt att losa det pro
hIemet rent tekniskt, och da skulle ju atgarden framsta i en helt annan
dager for allmanheten. Nar det sedan kommer ett lage da det passar bra,
kan'man ju slappa loss denna kopkraft. IVIen det racker naturligtvis inte
rned en atgard for att rada bot pa kopkraftsoverskottet: det fordras ett
helt komplex av atgarder, som maste vidtagas sa snart sam mojIigt.

For att fa till stand den nodvandiga exportokningen maste vi gora nagot
som varldens ovriga lander i allmanhet ar tvungna till men sam vi hit
tills sluppit: vi maste exportera av var knapphet. Det ha vi hittills inte
gjort, utan vi ha i start sett exporterat av overskottsproduktion som vi
icke ha behovt hemma. Vi maste nu borja exportera av var knapphet, oeh
det ar det svenska folket maste inse. For att uttrycka det populart 
vi maste fraga vara husmodrar: »Vad foredrar ni '- att fa edra varor
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snyggt inslagna i svenskt omsiagspapp'er eller att slippa en minskning av
kafferan.sonen?» Eller man kan fraga allmanheten:'»ViII ni ha en massa
kolorerad veekopress, eller vin ni att det papperet gar ut pa varidsmark
naden oeh ger oss mojlighet att arbeta ostort oeh efterhand hoja produk
tiviteten oeh levnadsstandarden.»

Jag tror inte att det ar alldeles riktigt att vi, som foredragshaJlaren
sade, nodvandigtvis maste ha regleringarna kvar under flera are Kunna
vi fada bot pi kopkraftsoverskottet oeh astadkomma en samhaJIsekono
misk balans sa skulle vi, synes det mig, i samma takt som den kommer
kunna upphava regleringarna. Det ar visserligen sant att det inte bara
ar bristen pa samhallsekonomisk balans, som gor regleringarna nodvan
diga, utan oeksa varubristen pa den internationella marknaden. sa Hinge
den bestar maste givetvis vissa regleringar kvarsta' for viktiga varOf, SOln

t. ex. kol oeh oIja, oeh det for ju med sig regleringar aven pa andra om
raden.

Jag skall inte fortsatta langre utan bara annu en gang saga: Ut oss
hjalpa till litet var oeh tala om for svenska foiket, att nu maste vi lara
oss att exportera av var knapphet, sa att vi fa en gynnsammare bland
ning av svenska oeh utHindska produkt~r, annars kommer det iute att ga
bra for oss under de ar som ligga' framfor oss.

Direktor Olof Sahlin: Det ar naturligtvis litet livsfarligt for en, som
icke ar nationalekonom oeh ieke heller handeisspeeialist, att yttra sig i
en sadan har diskussion, men jag forestaller mig att foreningen oeksa ar
till for att man skall fa framstalla fragor oeh aven darigenom lara sig
nagot.

Jag sag haromdagen i tidningen en uppgift om att en enda tidnings
drake i Chicago konsumerade ungefar lika myeket papper som hela den
svenska dagspressen skail fa anvanda under 1948. Vi tala har om att oka.
var export for att oka vara importmojligheter, oeh det forstar jag allt
ihop. Men ar det nu sa utan vidare klart, att det fornuftigaste ar att vi
ta av var knapphet oeh lexportera papper till Amerika for att man dar
skall kunna ge ut sadana tidningsdrakar? Jag forestaller mig, att om vi
i detta land skola koneentrera oss pa nyttig produktion, sa ar fraktandet
av kol over Atlanten till Sverige endast mot det att vi skola framstiilla
papper, som skickas over for att bli dylika tidningsdrakar, bland det mera,
jag skall inte saga onyttiga, men tvivelaktiga.

Jag Ied'des till fragan, darfor att 'foredragshallaren alldeles avvisade
tanken pa ett-dollarlan. Jag lamnar darhan om vi kunna fa ett dollarlan
eller inte. Man kan ju alltid diskutera, om det ar onskvart. Foredrags
hallaren sade nagot sadant som att vi inte med Ian skulle konkurrera
med andra lander som battre behover dollar. Jag vin da fraga om det
Inoraliskt oeh affarsmassigt ar battre att konkurrera genom denna kanske
tvivelaktiga pappersexport an genom att upptaga ett Ian? Jag vet inte
vilket, som ar det mest befogade, men jag har aldrig riktigt kunnat forst8.,
varfor man inte skulle kunna ta upp ett Ian for att overbrygga en svag
hetsperiod, likaval som man i ett knapphetslage sander folk till skogarna
oeh pappersmasseindustrien for att kunna exportera pappersmassa till
andamal, som knappast aro att betrakta som sarskilt nodvandiga.
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Fil. lie. G. Cedernall: Jag hal" inte mycket att svara pa dessa bada
inlagg. Den sista fragan galler ju egentligen bara vid vilken tidpunkt vi
skola exportera den dar pappersmassan, 1948 eller 1952. Vi lara val iute
kunna fa Ian utan att betala tillbaka demo Om alnerikanarna vilja ha
tidningsdrakar, fa vi val ge dem massan.

Med handelsradet Vinell ar jag i stort sett ense med undantag av be
domningen av hur pass allvarligt laget are Jag anser att det ar sa pass
allvarligt, att vi, aven om vi astadkomma rimlig samhallsekonomisk
balans, maste behalla vara regleringar under atskilliga a1" framat. Vi a,r
emelle1"tid tamligen ense om att vi bora forsoka komma ul" dem oeh att
vi bora hjalpas at att gora dem sa Iitel fordarvbringande som mojligt.

Direktor O. Sahlin: Vi fa val anta, att vi sa smaningom komma tillbaka
till triangelaffarer med 'England oeh Amerika, oeh da k.unna vi betala till
baka pa annat satt an med export till Amerika av massa. M~n kan tanka
sig en framtid, da vi inte behover betala importen fran Amerika med Val"
export dit, oeh under overgangstiden skulle man .kanske kunna klara sig
pa annat satt, t. ex. nled ett Ian.

D'et ar kanske inte Iatt att svara pa dessa fragor, liksom det inte heller
ar Iatt att fraga, darfor att det ar sa manga problem som manga sig in.

Handelsradet T. VineII: Vi fa val iute 'blunda for att vi under efter
krigstiden ha kOlnmit att konsumera proportionsvis mycket mer av Val"
'egen produktion an vi gjort tidigare. Detta kommer sig av det kopkrafts
overskott, som vi liksom andra lander dras med efter kriget. Vi fa inte
den ratta blandningen av svenska oeh utHindska produkter, sa som vi nu
ha det med av priskontrollen nedtryekta priser pa en massa svenska pro
dukter, som folk kopa mer av an de skulle gora om priserna Higo i niva
med utlandets. Hur som heIst ar resultatet att vi faktiskt konsumera
myeket mera an forut. Det borde, tyeker jag, finnas Inojligheter att spara
t. ex. pa travaror. Det ar val inte nodvandigt att i detta land bygga sa
slosaktigt med tra som man gore Det forekommer iute utomlands. ~fan

behover t. ex. inte sa grova dimensioner, oeh man kunde anvanda andra
lbyggnadsmateriaL 'Det a1' val vidare inte nadvandigt med alIa dessa fina
omslagspapper, som man heller inte ser utomlands, utom i Staterna.

Man kan peka pa en massa sadana saker, oeh jag tror att om herr
oeh fru och fraken MedeIsvensson bleve stallda infor ett direkt val meHan
konsunltion oeh export, skulle de valja pa ett satt som battre motsvarade
deras verkliga intressen. Det ar ett sadant val som det ar sa svart att
astadkomma med nuvarande regleringssystem. Det ar darfor utomordent
ligt angeHiget att vi komma ifran det systemet sa hastigt 80m mojligt.
Den viktigaste forutsattningen darfor - det ar val oeksa dr Cederwall
ense med mig om - ar att vi na en samhallsekonomisk balans. Den
kan inte nas med det samma, men man Inaste ge sig in pa vagen oeb,
medan vi vanta pa den, maste vi vidta allehanda atgarder for att fa.
till stand en okad export, annars komma vi att fa uppleva myeket tr[t
kiga overraskningar i framtiden.

Laget ar faktiskt i dag sadant, att vi med de valutor ,vi fa pa exporten
inte kunna klara vara vitala behove Det kommer att kannas pa det ena
produktionsomradet efter det andra. Vi. komma inte att klara den ut
byggnad oeh rationalisering av vara industrier, som ar en forutsattning
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for en allman standardhojning. Vi komma inte a.tt kunna upprattha1la
dagens produktion. Det tyeks mig alltsa som om vi aro tvungna att dra
at svangremmen oeh klara oss utan 'en del av de svenska varor, som vi
produeera i dag for att i stallet skieka dem till staterna eller n~gon annan
stans dar man viII ha demo Det ror ju sedan inte oss, om man gor tid
ningsdrakar eller nagonting annat av dem, bara vi fa dollar for dem aro
vi nojda.

Fil. lie. G. Cederwall: Sa langt aro val direktor Sahlin oeh jag i alIa
fall eniga, att det pa Hingre sikt inte finns nagon annan mojlighet att
astadkomma balans i utrikeshandeln an genom att fa upp exporten till
importens niva. Ett Hin kan aldrig vara m·er an en tillfa1lig sak, oeh ser
man situationen aven pa Hingre sikt som relativt allvarIig, sa tyeker jag
det ar ganska Hittsinnigt att ta upp lanealternativet. Det ar myeket moj
ligt att vi kan bli tvungna till det i en viss overgangssituation. D·et var
ju en slump, att vi rakade fa den forsta importreglel"ingen medan vi
annu hade over en miljard i valutareserver, sa att vi fortfarande hal"
nagra rester fran sIoseriets dagar.

Fil. dr Tor Jerneman: Det val" :en punkt i dr Cederwalls foredrag, som
jag skulle vilja interpellera honom om. Han sade, att man for att oka
exporten inte skulle dra sig for en viss rovdrift i vara skogar oeh pa vara
malmtillgangar. Jag undrar om det a1" riktigt, oeh jag skulle vilja hora
vad dr Cederwall hal" for grunder for det pastaendet. S:akkunskapen pa
travaruom.radet sager ju, att de norrlandska skogstillgangarna redan aro
sa starkt uttagna pa de omraden, dar det lonar sig att gora drivningar,
att det ar stor fara vart att man maste inskranka travaruindustrien i
Norrland. Det forhaller sig nagot annorlunda med Sma1ands oeh Syd
sveriges skogar, kanske oeksa med Vastmanlands, men de norrHindska
aro redan myeket hart uttagna. Skulle man nu borja rovdrift dar, kom
mer val det pa lang sikt att ga ut over det svenska naringslivet. Sag
verken komma att fa sla igen oeh massafabrikerna komma inte att fa
ramaterial. Man konkun·erar ju dar redan nu kraftigt om ramaterialet.

Vad betraffar malmerna gjorde jag ett besok i Belgien haromdagen och
fick hora att beIgarna, som garna velat kopa val" jarnmalm forut, ha
borjat tappa intresset, vilket beror pa att det inte ar fosforrika maImer
utan fosforfattiga som man villha, oeh dem ha vi gunas inte sa mycket
av. Jag tror inte det yore sa lyckligt for det svenska naringslivet, om
man drev rovdrift pa detta amrade. Det skulle forsatta oss i 'en svar
situation i framtiden. !{an man bli av med de fosforrika malmerna ar det
n.aturligtvis en annan sak, men da ha vi arbetskrafts- oeh transport
svarigheterna.

Jag tyeker att denna punkt i dr Cederwalls i ovrigt utmarkta foredrag
skulle behova en ordentlig motivering.

Herr ordforanden: Jag hal" anteeknat mig sjalv for att framfora en
synpunkt, som jag tyeker kompletterar handelsradet Vinells oeh dr Ceder
walls synpunkter pa lanefragan.

!bland lonar det sig faktiskt att lana, oeh detta inte bara for att brygga
over en kortvarig likviditetskris. Det ar mojligt, att vi, nar vi flytta over
en del av val" import fran hard- till mjukvalutalander, inte fa precis
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den salnmans~ttning ~v importen so~ yi s~ull.~ vilja ha, ~tari inom :.n
O'iven ram tVlngas ta In varor, 80m VI' lnte I forsta hand onska oss, for
~tt fa roer oumbarliga produkter. Darigenom kunna en hel del pa Hingre
sikt produktiva intressen bli tillbakasatta - jag tanker t. ex. pa ilnpor
ten aV maskiner, jarn oeh stal m. m. for investeringsandamaJ. Harigenom
okar risken for att var ekonomi stagnerar under de narinaste aren. Men
om vi genom att ta upp ett Ia~ kunna undvika detta oeh halla uppe
rationaliserings- och effektiviseringstakten, ha vi storr~ chanser att na
den aV alIa efterlangtade swmhaJlsekonomiska balansen. Det ar salunda inte
bara fragan om att skjuta pa betalningen - vi kunna vara betydligt be
talningskraftigare litet senare nar lanet skall betalas tillbaka an vi aro nu.

Fil. lie. G. Cederwall: Jag gjorde det uttalande, som dr Jerneman tog
upp narroast for att forsoka stimulera till en diskussion. Det hade varit
rOligt att hora vad sakkunskapen pa omradet sager. Betraffande skogarna
forhaller det sig ju sa, att vi intet ar ha kommit upp till en. avverkning
som overstig~r den beraknade totala tillvaxten. Problemet ar att en stor
del av avverkningen, framfor alIt for export, har varit koncentrerad till
vissa delar av Norrland. Jag ar eUlellertid inte overtygad OIU att de lang
tidskalkyler som gjorts upp aro sa sakert grundade, att nlan kan ta dem
som. nagot absolut kritstreck. Oeh ave'll Oin man for nagot ar skulle av
verka mera an vad som motsvarar atervaxten, kan det vara motiverat,
om man namligen har en avsattningskonjunktur, som senare komlner att
vika sa att man vid denna senare tidpunkt kan bedriva sa att saga en
und~ravverkning.

Betraffande malmerna tanker jag naturligtvis narmast pa norrbottens
malmen. Dar finns ju for ogonblicket en efterfragan, som naturligtvis i
viss man gar tillbaka pa branslebristen i Europa. Den, jarnrika malmen
sparar ju bransle. Dar ar det mojligt att den onledelbara forsaljningen hu
vudsakligen begransas av transl?ortsvarigheter, men jag kan inte se nagot
annat hinder for att utnyttja en konjunktur, SOln kanske i anllU hogre
grad an skogsnaringens kan vara tillfallig.

Fil. dr Tor Jerneman: Om jag forst haIler mig till kalkylerna over till
vaxten i vara skogar, sa aro de nog sa pass valgrundade, att Iuan kan
bygga pa demo Men karnpunkten i detta problem ar, vilka trakter nlan
bar till forfogande med tillgang pa arbetskraft, med relativt hygglig
atervaxt oeh samtidigt med sa pass tata oeh goda drivningar att det
lonar sig. De trakterna ha genom bransleavhuggningen faktiskt redan
varit utsatta for sa stark rovdrift att varje ytterligare rovdrift dar
kan forsvara vara framtida mojligheter.

Det ar val likadant for malmerna. Tyskarna, sonl hade anlaggningar
for att utnyttja den fosforrika malmen, sta oss inte Iangre till buds.
De andra ha inte sadana anlaggningar, som behovs for fosforrika maImer,
oeh det tar myck·et lang tid innan de kunna bygga upp sadana.

Fil. lie. G. Cederwall: For malmens del ar naturligtvis forutsattningen
att det finns en efterfragan, men det forefaller det ju att gora. Sedan
fa val koparna sjalva avgora om de kunna anvanda den eller om de kopa
den bara for att gora oss en tjanst.
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Betraffande skogen staller jag mig skeptisk till talet om att en over
avverkning redan har agt rUIn ·pa storre omraden. Om det hal' fore
kommit nagon overavverkning, ar det nog snarast ganska begransadc
omraden som det galler.

Herr ordforanden: Da inga talare finnas anmalda, bel' jag fa tacka
dr Cederwall oeh samtliga deltagal'e i diskussionen.


