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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den 5 februari 1948

Ord£orande: Disponent I-I e n n i n g T h ron e - H 0 l s t.

Statsradet Ernst Wigforss inledde a£tonens diskussion om

Den saDlhiillsekonoDliska balansen

Jag £omodar, att den har kvallen ar avsedd att bli en verk:lig disl\:us
sionskvall, oeh jag skall darlor £orsoka att i inledningsanforandet fatta
mig sa kort som det overhuvud taget ar mojligt. Jag skall bara £orsoka
att Higga £ram de faktorer i den samhallsekonomiska balansen, vars
e.xistens vi alla kanna till, men som det inte ar lika Jatt att manovrera
som att upptaeka.

Fragan om den samhallsekonomiska balansen har varit aktuell prak
tiskt taget sedan krigets borjan. De valdiga omstallningar av det ekono
miska livet, som foljde med krigshushallningen, tvingade ju £ram fragan
om hur man skulle kunna halla prisstegringen inom sa rimliga granser
som mojligt oeh fa produktionsapparaten inriktad pa det satt, sam under
davarande £orhallanden var det Himpligaste. Den diskussionen inleddes
under de forsta krigsaren oeh har fortsatt alltsedan dess. Nar kriget sag
ut att sluta, £oretogs i den £inansplan, som lades fram i januari 1945, de
mest ingaende resonemang over fragan om den samhallsekonomiska
balansen oeh de olika £aktorer, som vi dittills hade forsokt paverka. Det
papekande av de olika £aktorerna, som dar gjordes, kan myeket val
anvandas som inledning hare

De vasentliga faktorer, som dar framhollos, voro forst balansen i
utrikeshandeln, d. v. s. mellan import oeh export, vidare balansen meUan
sparande oeh kapitalinvesteringar oeh slutligen budgetbalansen, alltsa
balansen mellan inkomster oeh utgifter i statens budget. ,

Viha ju illanga ganger bade dessforinnan oeh senare diskuterat £ragan
om vilken roll statsbudgeten kan spela for den samhallsekonomiska
balansen. Det ar sannolikt, att det, nar man forst sa att saga upptaekte
sammanhanget mellan statens budget oeh den allmanna balansen, pa en
del hall radde nagot overdrivna forestallningar om vilken roll budgeten
kunde spela. Det sl\:edde ju narmast under. de stora diskussionerna i
borjan av 30-talet, da Iragan om en underbalansering av statens··budget

1 - ltatinnalek. Far. Farh. 1948. 480493
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sasom ett medel att uppralthalla balans under en depression' forst pa
allvar fordes fram i synfa1tet. Jag tror, att vi nu kommit sa langt, att
vi tydligare se bade vad statsbudgeten kan spela for roll oeh vad den
inte kan spela for roll oeh alltsa inse att den samhallsekonomiska balan
sen inte kan manovreras med statsbudgeten ensam.

Om jag emellertid anda borjar med budgetfragan, sa ar det darfor
att den ar den lattast tillgangliga. Om det ar nagonting, som det har
ratt enighet om under den sista tidens diskussion om var samhallsekono
miska halans, sa ar det att den svenska statsbudgeten efter krigets slut
ieke har varit en oroande faktor i den betydelsen, att den skulle ha okat
spanningen, utan i stallet, i den" man den har haft nagon verkan, har
varit en dampande faktor. Det har namligen genomgaende forelegat bud
getoverskott. Jag tror emellertid att den enigheten doljer ett myeket
viktigt faktum, sam kanske ar forernal for delade meningar, men som jag
for min del tror att man inte kan komma ifran.

Det vore myeket egendomligt, om vi i vart land praktiskt taget
ensamma skulle ha gatt fria fran den rubbningsfaktor, som krigsfinan
sieringen har inneburit. Det ax ju alldeles uppenbart, att det overallt i
varlden ar efterverkningarna av krigsfinansieringen oeh de valdiga bud
getunderskott, sorn da skapades, som ha hildat, om inte det aktiva
elementet i den foljande inflationsutvecklingen, sa i alIa handelser den
forutsattning, fran vilken man maste utga, nar man forsoker forklara hur
en sadan investeringshausse som den intraffade har varit mojIig.

Det ar val alldeles tydligt, att om ett helt folk under manga ar sysslar
med att tillverka ting, som inte hora till den vanliga eivila forbrukningen,
om de produktiva krafterna inriktas pa ett helt annat satt an tidigare,
medan de 80m utfora detta arbete fa sina inkomster liksom alIa andra~

sa kommer inte inkomstbildningen att svara emot produktionen av
sadana varor sam forbrukas i det eivila livet. Nar denna, hlt ass kalla
det snedvridning av produktionen ar forbi, foreligger det hopsamlade
kopkraftsoverskott i form av i manga fall mycket likvida tillgangar, som
man maste ta ha.nsyn till nar man bedomer det foljande laget. Den sIut
sats jag vill dra av detta ar, att nar man diskuterar den samhallsekono
miska halansens utveckling efter kriget, kan man inte utan vidare fore
stalla sig att allting skuIle ha vacit val bestfillt, om vi barn. efter kriget
hade kunnat halla var hand over de olika faktorerna i den samhalIs
ekonomiska balansen pa ett annat satt an som skett. Jag tror for min
del att ett vasentligt problem i alla fall hade funnits kvar.

Jag skall inte, om inte DagOn annan tar upp det, ga in pa fragan varfor
finansieringen under kriget skottes pa ett sadant satt att detta kopkrafts
overskott uppstod. Att finansiera ett krig eller en sadan krigshushallning
sam vax egen enbart med skatter hor antagligen till de omojliga upp-,
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gifterna, oeh det a.r ju inte heller hittills nagon som har ansett, att vi
skulle ha tagit ut ofantIigt mycket hogre skatter under kriget an vi
gjorde.

En annan faktor i den samhaIIsekonomiska balansen dar man oeksa
i grund oeh botten ar ense, ar forhallandet mellan investeringarna oeh
sparandet. Dar kan man saga, att det rader enighet am att investe
ringama varit for stora i forhallande till sparandet. Hela denna meka
nism skall jag inte ga in pa, men det ar ett faktum alt sa are Nar man
nu forsoker, oeh jag skulle vaga saga redan Hinge forsokt, att komma
tillbak~ till en balans mellan sparande oeh investeringar, ar det tydligt
alt man far ga pa bagge vagarna, d. v. s. dels forsoka oka sparandet
oeh dels forsoka minska investeringarna.

Man stoter har med detsamma pa det forhallan·det, att dessa faktorer
inte ligga under nagot slags central kontroll. Vilka vagar man kan ga
for- att i ett samhalle, dar de ekonomiska avgorandena sa att saga aro
decentraliserade pa ett otal punkter, astadkomma en balans mellan
investeringar och sparande, ar ett av de stora problem, .som man inte
komm,er ifran, om man overhuvud taget viII fora en konjunkturutjam
nande politik. Ni veta alIa, att man i dagens lage gor forsak att oka
sparandet, dels det frivilliga sparandet och dels tvangssparandet - de
foreslagna nya konsumtionsskatterna aro ju en form for tvangssparande.
Vad nedskarningen av investeringarna betraffar, ligga somliga av dem
under det allmannas kontroll: bostadsbyggandet, byggandet av offentliga
byggnader oeh en del annan byggnadsverksamhet, men daremot prak
tiskt taget inga investeringar i andra ting, soni maskiner o. s. v. Man
kan saga, att importregleringen har lagt en del av dessa investeringar
under kontroll, men om importbegransningen Ieder till att efterfragan
efter dessa ting i sta1let vander sig mot den inhemska marknaden, kan
visserligen nagot vara vunnet for ogonblicket, eftersoII.1 leveranserna val
da ta Hingre tid, men problemet kvarstar i alIa hiindelser.

Dessa fysiska kontroller, som jag nu har diskuterat, utgora emellertid
bara en av de mojliga utvagarna. Den andra, som jag formodar kommer
att bli foremal for diskussion har i kvall, ar eventuella generella metoder,
genom vilka investeringarna kunna halIas mom rimliga granser. Dear ha
vi de olika formerna av kreditbegransning. Inte bara i vart land, utan
aven pa andra hall, star fragan om kreditbegransningen i medelpunkten
for intresset, oeh alIa veta ju, att den kan genomforas pa olika satt. Det
kan ske genom bestammelser om bankernas kassareserver o. s. v., genom
overenskommelser m·ed kreditinstituten och till sist genom ranta-n·.

Att rantan har bivit foremal for sa mycken diskussion ar naturligt,
eftersom den ar det gamla klassiska medlet for att h31Ia en hogkonjunk
tnr inom granser. Jag behover har inte ta upp tiden med att erinra om
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att diskussionen har rort sig kring fragan huruvida de fysiska kontroller
oeh det regleringssystem, som vi ha pa olika haJI, iute ha a.ndrat situatio
nen sa starkt, -att rantan har forlorat sin gamla betydeIse. Jag talar nu
inte om diskontot - vi aro antagligen eniga om att det inte ar det
vasentliga - utan om langtidsrantan.

Fragan om kreditbegransning oeh om rantans roll knyts naturligtvis
samman med vad jag namnde om krigsfinansieringen oeh det stora kop
kraftsoverskott, som da skapades oeh som foreligger i fornl av obliga
tioner, som sa att saka kunna slappas ut oeh spada pa kreditmarknaden.
Som bekant har emellertid regeringen for sin del inte ansett, att rante
hojningens vag ar framkomlig. Riksbanken har atminstone tills vidare
intagit samma standpunkt, och jag-skall har bara konstatera probIemet.
Om det blir diskussion om saken, blir det ju tillfalle att aterkomma.

Innan jag gar in pa den tredje faktorn i den samhallsekonorrllska
balansen, namligen utril{eshandeln, l{anske jag bor saga nagra ord om
inkomstutveeklingen. Den stora importen oeh den minskade exporten
bruka ju sattas i samband med inkomstutveeklingen oeh det s. k. kop
kraftsoverflodet, som har lett till att lllan velat anvanda mer av vara
resurser hemma och kopa mera utifran. Bakom dessa resonemang ligger
den tanken, att laget, Oln vi haft en annan inkomstutveekling inom lan
det, skulle ha varit ett annat aven i fraga om utrikeshandeln. Men fragan
om vad som skulle ha hant, om vi hade haft en annan inkomstutveck
ling, ar ju myeket dunl{el. Jag far atminstone erkanna, att jag tyel{er
det. Man gar i cirklar oeh kommer tillbaka till samma svarigh,eter.

Om jag inte tar det mest omstridda omradet, namligen lonerna, utan
i stallet tar jordbrukspriserna, sa ar det klart att vi kunde haft en lagre
niva pa jordbrukspriserna och darigenom en annan levnadskostnadsniva
an vi ha. Man kan fraga sig, om vida skulle haft en vasentIigt annor
lunda ekonomisk utveckling i landet. Det ar val forst och framst antag
ligt, att lantarbetarlonerI1a legat lagre och att overhuvud taget lonenivan
varit lagre, och luan kommer da till fragan: om vi hait en Higre loneniva
men samma priser utanfor jordbruket, ar det da sannolikt att vi hade
haft en hattre ekonomisk: halans? Det· hade betytt annu myeket storre
vinster for foretagen, vilket i den man det hade agt rum ett storre spa
rande inom foretagen naturligtvis hade forbattrat balansen. Samtidigt
ar de-t val sannolikt att annu nlycket storre vinster och vinstutsikter
mom det ekonomiska livet skulle lla lett till en annu mer utpraglad
investeringshausse an den sonl har forekommit.

Om daremot de Higre kostnaderna och de lagre lonerna hade varit
atfoljda av en Higre prisniva, ja, da hade vi i forhallande till vissa andra
lander haft en annu lagre prisniva an vi nu ha. Det later besynnerligt,
men det sl{ulle ju snarast ha lett till att var krona statt annu hogre; vi
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skulle haft en annu Higre dollarkurs. Jag vagar overhuvud taget inte ha
nagon bestliInd mening om hur Higet skulle ha utveeklat sig under
sadana farhallanden.

Det :ir emellertid tydligt, att fragan am inkomstutvecklingen har
samband med fragan om utrikeshandeln. Sam jag namnde samman
hanger bade dell minskade exporten oeh den okade importen med att
kopkraftsutveeklingen har hemma atminstone till synes har tillatit ass
att importera TIler och exportera mindre. Da ar fragan: vad ar det for
ting vi ha importerat oeh vad fir det far ting vi ha Iatit bli att exporlera?
Ja, vad vi 11a Hitit bli att exportera ar naturligtvis vara stora natur
produkter, och det hanger utan tvivel samman med vara farestaIlningar
om att vi kunde bygga sa mycket hus, fabriker oeh overhuvud taget
fasta anlaggningar. Ingen har nagon anledning att forneka, att detta
forklarar en del av det nuvarande Uiget.

Men pa tal Oln utrikeshandelns utveekling och uttamningen av vax
valutareserv undrar jag om man inte ofta forbiser att en sadan uttomning
maste ha varit en ofrankomlig foljd av utveeklingen under kriget. Diet
ar ett faktum, att nar vi under kriget avstodo fran import eftersattes
en hel del behov, som maste tillfredsstallas efter kriget. Jag talar nu inte
om lat mig saga ogonbliel(liga konsumtionsvaror, ty de kunna ju inte
ersattas i efterhand - man kan inte efter kriget ata sig matt pa det
sam man inte kunde fa under'krigsaren, aven om jag kan forestalla mig
att man efter kriget tagit igen en del av det man under krigsaren' fick
undvara, bade i fraga om frukt oeh annat. Men mera varaktiga artiklar
- kIader, maskiner o. dyl. - aro ju saker som forsIitas och sam kunna
ersattas"i efterhand, och det ar alldeles tydligt att forslitningen pa detta
omrade under krigsaren var mycket star. Vi hade vidare mycket stora
lagerreserver, nar kriget borjade - alIa minnas ju vad vi 'gjorde 1938
oeh 1939 for att forbereda OS8:- oeh alIa dessa reserver tomdes ut under
kriget. Jag har mycket svart att saga vilken valutareserv vi efter kriget
skulle ha haft for att kunn'a mata de behov, sam da installde sig.

Om vi under kriget 11ade kunnat lata bIi att elda. upp vara skogspro~

dnkter och am vi hade kunnat sIippa den stora militara beredskapen,
da hade ,vi under avspaITningstiden kunnat lagga upp lager av export..
varor, som hade kunnat anses inga sam en del av valutareserven. Da
skulle det kanske ha varit mojligt· att bevara balansen, trots a.lIt sam
skett..Som det nu var, forefaller det n1ig atminstone osannolikt, att man
efter kriget skulle kunnat gora nagonting annat an att lata,valutareserven
Iopa oeh kopa upp vad som var nodvandigt. Den tveksamma punkten
ar naturligtvis, i vilken utstraekning valutareserven 11ar anvants till att
kopa min,dre no,dvandiga tinge Annu ha vi inte fatt den inventeriIlg av
importen under 1947, som i llagon man' kan ge ett svar pa den fragan,
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me~ sam de, sam voro med i riksdagen i gar kvaII, fingo hora av han
delsministern, ser det ut som am importokningen under 1947 .till en
kanske ovelTaskande stor del foIl pa saker, som vi nog -under alIa for
hallanden hade velat importera, oeh i myeket mindre utstraekning an
de fIesta forestallt sig pa sadant som vi skulle ha stangt ute, om vi oeksa
hela tiden efter kriget hade haft en importreglering.

Att vi, sasom forhallandena ha gestaltat sig, skulle ha kunnat skota
var inre ekonomi pa ett sadant satt, att det skapats en automatisk balans
i utrikeshandeln efter kriget, forefaller mig alldeles uteslutet, aven am
jag bortser fran den ytterligare svarighet som ligger dan att ~enna

balans oeksa skulIe skapas gentemot vissa lander, d. v. s. mot dollar
oeh hardvalutalanderna. I alIa handelser vagar jag saga, att det for att
astadkomma en sadan bala-ns i utrikeshandeln genom att skapa balans
i den inre ekonomien skulle ha forutsatts sa omfattande oeh sa hfu:-da
regleringar av denna inre ekonomi, att de antagligen hade varit mindre
onskvard'a an en reglering av utrikeshandeln.

I hela denna utveekling har det, sam jag sagt, varit en rad faktorer
over vilka vi inte ha varit herrar. Vi kunde sakerligen pa vissa punkter
ha haft ett mindre spant Uige, t. ex. om bu-dgeterna efter kriget hade
varit overbalanserade i betydligt storre omfattning an de varit, genom
att vi underlatit de stora utgiftsokningar sam nu genomforts oeh framfOr
alIt genom att vi efter kriget hade reducerat de militara utgiIterna
mycket starkt men latit skatterna sta kvar pa den gamla nivan. Dari
genom skulle det ju ha framkommit ett tvangssparande av hogst bety
dande omfattning, oeh det ar inte bara sannolikt utan tamligen sakert
att det i olika hanseenden skulle ha forandrat laget. Det skulle t. ex. lia
Himnat utrymme for investeringar, utan att med dessa foljt den press
uppat pa priserna, sam vi nu iaktta.

Var oeh en forstar emellertid, att man har ar fra-mme vid en avvag
ningsfraga. Hur man viII avva,ga det onskvarda i en hojningav kon
sumtionsstandarden mot det a-rbete for framtiden, som investeringar
innebara, det ax ju en fraga am avv3.gning meIlan nutid oeh framtid.
Den enskilde gor den avvagningen pa sitt eget satt, nar han sparar sa
myeket han tycker ar lampligt oeh lever upp resten. Han bedomer pa
egen hand om han foredrar att ha det litet biittre nu elIer att ha det litet
tryggare nar han blir aldre, att lamna litet mera efter sig till barnen
o. s. v. Pa samma satt ar det med ett helt folk. Vi skulle kunna
bestamma, att denna generation skulle leva myeket magrare an som
egentligen ax nodvandigt, for att vara barn skulle fa det sa myeket
battre, oeh am vara barn resonera pa samma satt, blir det val barn
harnen sam fa det battre - am inte de ar Iikadana, ty da vet man
aldrig nar forbattringen kommer frame Nu ar ju detta en karikatyr, men
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att det har galler en avvagning mellan en hlngsammare oeh en snabbare
takt i utveeklingen av den industriella produktionen ar ett faktum. Det
ar inte utan vidare givet att under alIa forhaJlanden en snabbare takt
i utveeklingen maste uppfattas sasom mera formanlig.

Hur det nu ar, sa ha statsmakterna utan tvivel under de sista aren
ansett den omedelbara hojningen av de breda lagrens levnadsstandard
sasom 'sa viktig, att man for den sakens skull har tagit risken av en lang
sammare utveckling av det produktiva maskineriet. Den avvagning, sam
det galler, ar ju en personlig, psykologisk oeh politisk avvagning, sam
man kan diskutera, oeh det kanske ar myeket svart att komma till nagon
enighet pa den punkten. Inom vissa granser ar man anda tamligen ense
om att forsoka astadkomma en balans, som sa langt det ar mojligt tilf
godoser bada· sidorna. Vad jag tror mest skiljer de olika uppfattningarna
ar knappast fragan om hur myeket man skalllata den nuvarande gene
rationen konsumera omedelbart i stallet for att forbattra produktions
maskineriet, utan det ar fragan om de metoder sam man bor oeb bort
anvanda. Det ar val oeksa om dessa metoder, sam diskussionen i kval1
kommer att rora sig. Det ar £ragan huruvida man pa olika vagar skulle
ha skapat ett storre budgetoverskott, huruvida man vid sidan av de
fysiska kontrollerna over investeringarna oeh konsumtionen skulle tiII
gripit generella, finansiella metoder sasom en rantehojning oeh vilken
verkan det skulle ha haft, vidare huruvida det funnits nagon mojIighet
att genom paverkan av den inre ekonomiska bala-nsen undvika den
reglering av utrikeshandeln som nu har blivit nodvandig.

Jag tror att dessa saker aro tillrackligt viktiga oeh meningarna tiIl
rackligt delade for att de skala kunna bli foremal for en mycket livlig
diskussion. Jag har med detta inledningsanforande bara velat erinra om
att problem·en finnas dar. De finnas dar praktiskt taget oberoende av
vilken allman uppfattning man for ovrigt rna hysa am samhallsutveck
lingen pa nagot Hingre sikt. De aro gemensamma problem, dar de olika
meningarna fa bryta sig mot varandra oeh jamkas samman i fraga am
det ogonbliekliga laget, ganska oberoende av hur man ser pa den Hingre
bort kommande framtiden.

Harefter yttrade:
Ordforanden, d,isponent H. Throne-Holst: Un!der 'en myeket Hing rad a,v

ar har finansminister Wigforss va:rje ar atagit sig att har i foreninlgen inleda
en diskussion om nagot amne elIer problem i anslutning till arets stats
verksproposition. Det fullsatta auditoriet oeh de manga, som tyvarr inte
ha kommit in, bara vittne om det stora intresse, varmed detta evenemang
omfattas. Jag ber att pa Nationalekonomiska foreningens vagnar fa fram
fora vart uppriktiga tack till finansminister Wigforss bade for hans intresse
for foreningen och for hans som alltid intressanta oeh upplysande foredrag.
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S6m forste talare i diskussionen ar anmald direktor Gustaf -Soderlund,
oeh jag bel" att fa lalnna ordet till honom.

Bankdirektor Gustaf Soderlund: Den samhallsekono;miska balansen. ar
ett amne som det har blivit myeket mo,dernt att diskutera under d'e sista
aren, oeh i de yttersta av dessa dagar hal" amnet fatt en annu yngre av
Higgare, 80m under namn -av nationalbudget sa smaningo1m vii.I kOlmmeratt
skaulkas oss av Val" planeringsminister. I varje fall ha vi fatt bebadelse i
statsverkspro'po-sitionen.

Vi ha all anledning att vara taeksamma mot statsradet Wigforss for ~tt'
ha.n har har velat narmare belysa de probleln, som hora till dessa tva
amnesomraden. .

Vad betraffar sjalva begreppet samhallsekonomisk balans, ar det kanske
inte omedelbart sa Iatt att fatta vad det innebar. Vi ha ju emellertid bade
i statsverkspropositionen i ar oeh av statsradet Wigforss hal" i dag fatt
innehiUlet sa pass konkretiserat, att vi val kunna saga att det betyder ett
tillstand av fast prisniva med samtidigt full oeh effektiv sysselsattning f~l~

vara produktiva resurser. Om man skulle ta en sadan definition pa orden~

sa ar jag' fadd att ma.n maste beteekna sjalva tanken som en utopi, t~*

ingen forestaller sig val anda att det kan vara mojligt i ett samhalle dar
det finns ett uns av frihet kvar, att ha en fast prisniva i ordets egentlig31
mening oeh samtidigt ha full oeh till o~h Ined effektiv sysselsattning fo~

samhallets produktiva resurser. .
Jag forestaller mig .att det hela innebar en viss Inalsattning som liggel~

langre eller narmare fran verkligheten alIt efter forhallandena, en malsattning
som manstravarefter att forverkliga .. Det hal" oeksa pa en del hall i stats~

verkspropositionen forekommit modifierade definitioner av begreppet ekono_~

misk samhallsbalans, som visa att man nojer sig med en nagot sa nar fast
prisniva oeh en nagot sa nar full sysselsattning av samhallets produktiva
resurser. Nu far man val pa samma gang anda stryka under, att ju :mer
full sysselsattiling man kraver i balansbegreppet, desto svarare bIir detatt
hftlla en fast prisniva. Bara "fran de senaste aren oeh annu i denna dag har
vi· fl:lllt med exempel pa hur svart det ar vid full oeh overfull sysselsattning
att halla priserna ,ens nagot sa nar i styr, priseI!na bade pa varor oeh arbets7

kraft. . .1:

Den samhallsekonomiska balansen ar - det tror jag vi kunna. vara erise
om alIa - for narvarande ieke forhanden. Finansplanen talar om' for oss;
vilka rubbningar sam i start s-ett gora sig gallande,oeh anger oeksa devagar1
pft vilka luan narmast hal" att sOka en battre balans. Statsradet .Wigfors$
hal" har i dag stannat for tre faktorer, som aro verksamma i denna balans
utformning. Det glader mig personligen att ta fasta pa hans inledande .ut
talande, att man val hal' inte behovde ga alltfor lnyeket tillbaka i fragan
om hur vi kommit i det lage som i dag rader. Jag tror namligen, att· hur
intressant det an kan vara ur det politiska ansvarets synpunkt, ar .:det
myeket litet givande om ma.n viII komma fram till nagot positivt. resulta-t
fran dagens luge, oeh i en krets som denna ar det val kanske riktigare att
forsoka resonera om delproblemen i detta samlnanhang mera ur ekonomisk
an ur politisk synpunkt. Vi ha i andra sammanhang, da jag varit med -om
meningsbyten, for att inte saga 'meningsbrytningar pa detta omrade, ocksa
forsOkt att kop-pla bort de politiska oeh intressebetonade, atminstone de
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starkt intressebetonade sy,npunkterna pa hithorande omraden for att i stallet
klargora for oss, hur den ena eller andra atgarde.n, respektive uteblivandet
av den ena eHer andra atgarden verkar rent ekonomiskt. Det ar doek klart
att aven om man uppstaller en sa god foresats - jag gar ut ifran att det
var statsradet Wigforss' mening - sa hamnar man till 'syvende og sidst i
den intressebetonade avvagningen oeh vardesattningen.

Om jag stannar infor den faktor, SOln statsradet Wigforss forst tog upp
till behandling, namligen budgeten oeh budgetpolitiken, sa ar det kanske
riktigt att nar man forst upptackte budgetpolitikens. betydelse i detta av
seende, man nagot overskattade den. Men am vi nu se tillba,ka pa de ar
som gatt av krigshushallning och summera ihop de underskott vi da ha
laborerat med, tro1" jag att man maste saga att det inte ar sa llitt· att
underskatta betydelsen av dessa underskott. Det ar sant att vi inte hade
kunnat fora en vasentligt annorlunda beskaffad ekonomisk politik. Vi voro
nodsakade, i den avsparrning vi Takade ut for oeh i det krigslage som radde
runt omk1"ing oss, att forsta1"ka va1"a fo1"svarsresurser till kostnade1" som
voro alldeles ovanliga for vara budgetforhallanden, oeh vi maste skota Val"

fol"sorjning pa ett satt som val" ekonomiskt myeket samre an vi hade kunnat
gora under tiden fore kriget. 'Om man inte omedelbart ville ga till aUdeles
exorbitanta oeh, som jag tror, i det clavarande laget omojliga skatter, maste
detta resultera i vissa budgetunderskott. Det hade naturligtvis varitbattre
om de inte varit sa stora 'sam de voro, oeh enligt min mening kunde man
ha fort en budgetpolitik som varit sparsammare an den vi nu praktiserat.

Nar vi nu emellertid kommo over kriget utan att sjalva dragas in dari
oeh· utan att behova lida under s.amma ekonomiska svarigheter oeh be
kymmer sam Hinderna runt omkring 08S, vilka voro oekuperade oeh dar
igenom fingo sin ekonomi betydligt mera skadad an vi, hade vi likvisst
kunnat skota var ekonolni utan att sa 'deciderat halla pa en fortsatt hog
konsumtion'sstanda1"d och till oeh med hojning av konsumtionsstandarden,
som vi nu gjorde. Dari ligger betraJfande budgetpolitiken vart stora misstag.
Vi hade hela tiden foresUiHt oss att vi skulle kunna, trots de oerhord~ kost
nader som krigssituationen och avspiirrningssituationen hal' i landet nled~

forde, leva pa en standard i fraga am Val" olnedelbara konsumtion, sam Big
over landerna omkring oss, och till oeh 'med aUtjamt ha en mojlighet till
fortsatt arlig stegring, om ieke med de vanliga tre proeenten sa dock nled
nagon liten procent. Den uppfattningen tog sig uttryek framfor alit i budget
politiken, dar man fortsatte att planera dyrbara forbattringar pi olika
omraden - jag gar inte' in pa onskvardh·eten av dem ·utan stannar bara
infor deras betydelse i ekonomiskt hanseende - dyrbara forbattringar pa
det sociala omradet oeh en hel del andra omraden. Det ar genom dessa atgar
del", vid sidan om forsvarskostnaderna, som vi ha fatt vara stora budget~

underskott under de gangna aren. .
Nar kriget val" over oeh utsikterna ljusnade, lata vi de ljusare franltids

utsikterna ta sig det uttryeket att vi ollledelbart bundo ass for ytterligare,
utomordentligt dyrbara anordningar, som fra.n den synpunkt, ul" vilken' vi
nu betrakta problemet, medf'orde att vi satte betydande kopkraftsbelopp i
handerna pa folk som icke presterade nagon daremot svarande produktiv
handling, yare sig i form av varor eIler tjanster. I en situation, sam praglas
av stigande priser, hogkonjunktur oeh inflationistiska tendenser, ar det ju
annars alldeles nodvandigt att mot okade inkomster krava okade presta-
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tioner. I den man man far fram mera av de knappa varorna, hal" det inte
nagot inflytande pa inflationsutveeklingen om inkomsterna oeksa hojas, men
har har i stor utstraekning det motsatta agt rum. Man har utan att fa nagot
produktivt resultat satt kopkraft i handerna pa folk oeh gjort det i en
utstraekning som i sista hand har skapat dessa stora budgetunderskott.

De overskott, sam man nu har att hanvisa till for aren efter kriget, aro
visserligen gUidjande men enligt min tanke ingalunda tillraekliga. De g·a val
sammanlagt upp till 1,200 miljoner mot underskott pa 5 miljarder eUer vad
de kunna rora sig om. Med en sadan bakgrund borde ju vara overskott redan
ha varit betydligt storre, oeh de kunde ha varit det om man inte hade
fortsatt med denna optimistiska politik, som utgar fran att vi kunna leva
pa en hogre niva an vara resurser for narvarande berattiga oss till.

Det overskott, som man raknar med i den nyss framlagda budgeten, ror sig
om 500 miljoner, oeh det ar ju vackert sa men enligt min mening racker det
inte till. Fragan ar for ovrigt vad det i sista andan blir for verkan av detta
overskott. Om man betraktar det sasom framkommet genom de indirekta
skatter som samtidigt foreslas, kommer nasta fraga - hur de personer, som
drabbas av dessa skatter, komma att reagera i sitt ekonomiska handlande.
Ko;mma de att minska sin konsumtion darmed? Skatten ar av sadan natur,
atJt de, savitt jag forstar, ieke komma att gora det. Da sager man: »Aven
om de kanske fortsatta sina inkop av de varor som bli exorbitant belastade
av skatter, sa bli de i stallet tvungna ·att inskranka sina kop av andra varor.»
Det ar inte sa sakert att det blir sa, ty jag missUinker att de som over huvud
taget ta pa sig dessa skatter - jag tanker t. ex. pa bil- oeh fordonsskat
terna - komma att kreditvagen eller pa annat satt uppehalla sin konsumtion,
oeh vi fa inte fram vad vi egentligen avse med budgetOverskottet, d. v. s.
en minskad konsu'mtion, i varje fall inte i en utstraeknin.g som svarar mot
den siffra for overskottet man laborerar med.

Utan att gara nagon politisk eller annan liknande vardering viII jag alltsa
framhalla att vi hade kunnat komma narmare en s. k. samhallsekonomisk
balans, om vi hade kunnat astadkomma ett storre budgetoverskott, oeh
sakert oeksa om vi hade astadkommit detta budgetoverskott sa, att kon
sumtionen verkligen i motsvarande man hade minskats.

Nasta huvudfaktor som statsradet Wigforss belyste, gallde fragan om
sparandet oeh investeringarna. Det kan ju kanske sagas vara karnan i pro
blemet fran vissa synpunkter sett, och parollen »Oka sparandet» kunna vi
givetvis i alIo ansluta oss till. Dar skulle jag emellertid vilja saga, att vi
aro inne pa ett omrade, dar man har anledning att var~ utomordentligt
forsiktig, och dar man har anledning att driva en politik pa lang sikt. D'et
finns inga mojligheter, savitt jag forstar, att omskapa ett folk pa det sattet,
att nar man ryeker i traden pa ett satt sa kopa manniskorna for allt de ha
och litet till oeh lamna sparandet helt a sido, men nar man anser att de i
stallet skola spara, ryeker man pa ett annat satt oeh da folja de lika tjanst
villigt. Den sortens disciplin ha vi gudskelov inte i vart land. Den tillhar
diktatur- oeh soldatfolken, och jag hoppas att vi aldrig skola komma dit.
Men konsekvensen ar, att vi maste i bade ond oeh god tid haUa sparandet
vid liv oeh vardera sparandet. Den som har installt ·sig pa att spara, han gor
det yare sig vi ha depression eller vi ha hogkonjunktur, oeh jag tror det
ar bast att han far gora det. I nuvaran-de situation aro vi ju aHa ense om
att vi bOra uppmuntra sparandet, oeh det kan inte ske battre an genom att
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vi ge sparandet dess naturliga frukter, inte bara for stunden med nagra
konstlade formaner urov'er rantan, utan pa lang sikt, oeh aven lata spararna
behalla frukterna av sin forsakelse.

Oka sparandet oeh minska investeringarJla - det ar en underlig paroU.
Egentligen skulle man ju oka bade sparande oeh investeringar, ty vad vi
vilja, atminstone om vi tanka 'en liten smula 'pa framtiden, ar ju att ur .
sparaJldet hamta mojligheter till utokning av var produktionsapparat, alltsa
till investeringar. Det ar endast noden som tvingar oss att satta upp en sa
underlig oeh motsagande paroH som den att oka sparandet och minska
investeringarna. Om vi emellertid ta fasta pa den oeh verkligen forsoka full
folja progra,mmet, sa ar det val anda riktigt att gora skillnad pa olika
investeringar. Vad vi vilja bade pa lang sikt oeh pa kort sikt nar det galler
investeringarna, ar att forbattra var produktionsapparat. Produktiva inves
teringar, som sa snart som mojligt kunna ge oss en okad strom av varor,
ar vad vi nu framf6r allt maste efterstrava. Vi ha alltsa anledning att i den
man vi over huvud taget kunna finansiera nagra investeringar yanda oss
ti~l de produktiva investeringarna, investeringar inom produktionen, inom
naringslivet, bade det industriella oeh naringslivet i ovrigt. Daremat bora
vi ju, nar vi maste begransa inv-esteringarna, kunna avsta fran en hel del,
lat vara kulturellt oeh soeialt onskvarda, kanske behovliga, men i alIa fall
inte for det omedelbara praktiska varubehovet sa nodvandiga investeringar.

Det galler saledes att skilja pa olika andamal oeh allt efter andamaJen
beframja elIer tillata investeringar respektive begransa eHer forbjuda dem.
Skola vi da gora det pa det satt som man hittills har praktiserat, d. v. s.
med den direkta fysiska detaljregleringen, prov,ningen genom olika organ av
varje'investeringsprojekt oeh i sista hand ett tillstand elIer ett avslag? Ja,
det kan handa att man inte kommer ifran det, liksom man pa atskilliga
a.ndra omraden i tider av myeket stark knapphet eller brist maste tanka
sig vissa regleringar. Men dar aro vi inne pR ett problem, som har sin stora
betydelse aven ur driftsekonomisk synpunkt. Dessa regleringar ta oerhort
mycket produktiv kraft i ansprak. Dels ha vi alla de funktionarer, som kunde
vara verksamma pR andra omraden, dels allt det material oeh alIa de lokaler,
som behovs for andamaJet, dels oeh ieke minst alIt det hinder i de produktiva
manniskornas arbete som det innebar att springa oeh skriva oeh fa avslag
och sedan ga oeh sOka den punkt i funktionarismen, dar man kanske kan sla
ett hal oeh sa smaningom komma fram till det man borde ha kunnat komma
till omedelbart. Detta innebar ju en verkligt oekonomisk hushallning. Jag
vet inte om det finns nagon undersOkning av vad det kan betyda. Varje
sadan dar undersokning, som ar sa intressant utt se nar den en gang ar
fardig, ar oeksa ett led i det improduktiva arbetet, oeh darfor kanske man
till sist avstar fran att fa sitt nyfikenhetsintresse tillfredsstiillt. Men utan
att ha gjort nagon narmare undersokning kan man val vara overens om att
aven detta ar en oerhard belastning pa vart naringsliv.

Vidare - det ar kanske inte direkt en ekonomisk synpunkt - har ju alIt
detta en betydelse for manniskornas trivsel oeh trevnad, sam manfullt
kan forestalla sig forst nar man som nu ar mitt uppe i elandet. Jag sag i
en tidning i dag elIer i gar ett svar pa fragan hur det star till, som ar beteek
nande: »Jo, taek, det ar battre i dag an det blir i morgon». Det blir inte
samma fart i det produktiva arbetet om man skall ga omkring pa det dar
sattet oeh kanna otrevnad, kanna hur taket sanker sig for varje dag oeh
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blir Hig're och Uigre. Olusten kommer med den overhandtagande funktiona..
rismenoch vara makthavande politikers karlek till regleringar. Statsradet
Wigforss ruskar pa huvudet. Det betyder att han bekanner sig till den fria
foretagsamhetens principer, vilket gUider oss aHa, men det ar val ingen .sonl
tro1", att han ar nagon starkare forkampe for de ideologierna. (Munterhet.)
Ja, jag skall inte yanda mig mot honom personligen pa det dar sattet, ty det
kan ju fora mig bort fran min goda foresats att halla mig till ekonomiska
synpunkter. Emellertid tro1" jag det skulle vara valgorande for Val" ekonomi
och for vara produktiva resultat om man i det harskande partiet, och for
resten aven i ovriga partier som inte heller ga alldeles fria fran anklag'elser
i detta sammanhang, ville fordoma regleringsmentaliteten, val" den an uppen
barar sig, oeh i stallet bygga under for ,en atergang till ett friare system.

Statsradet Wigforss tog upp fragan, huruvida nlan for att na den begrans
ning i investeringarna, som vi nu tyvarr maste anse vara ett onskemaJ, borde
anvanda mera generella metoder i stallet for i detalj gil-ende direkta regle
ringar. Enligt min tanke och med den motivering jag nyss antytt borde man
soka' sig fram till generella metoder. De aro icke av den besvarande oeh
kostsalnma beskaffenhet som de direkta kontroll- oeh regleringsmetoderna.
, Men vad skall man da ha for metoder? Ja, statsra,det Wigforss namnde
kreditbegransningar pa det ena eller andra sattet, d. v. s. man skulle gora
det Iitet svarare for dem som vilja investera att finansiera sin investerirtg.
Det ar den gamla metoden. I tider, da det val" ont om kapitalvaror, val" det
naturligt att kapitalvarorna blevo dyrare, krediten blev oeksa dyrare, rantan
hojdes, oeh det val'" inte sa Uitt att fa nya krediter.

Dar aro vi inne pa penningpolitiken, som ju ar en utomordentligt viktig
faktor i balanssystemet, oeh sam statsradet Wigforss berorde. Jag skall inte
fordjupa' mig i det amnet; jag hoppas att nagon alnnan tar upp den sakeil
till en ~armare granskning. Men det forvanar mig i alla fall, att man inte
viII erkanna - ur ekonomisk synpunkt allenast annu sa lange - verkan a'v
en generell 'kreditbegransning via rantan. Statsradet Wigforss bekande· har
oppet att' han inte tror vidare pa en sadan verkan. Jag skall da begagna
tillfa~let att saga, att ingen val tror att den efterlangtade samhallsekono
miska balansen kan uppnas bara med ett medel. Det maste vara ett system
av atg,ard,er, en kombination som bor var'a en stark kombination, for att
uttrycka sig pa idrottsspraket, och i den kombinationen kan den generella
kreditbegransningen oeh raIitepolitiken icke lalnnas ute. Det finns. inga
mojligheter, ty sa lange inte pa den punkten regeringen och riksbanken de~

klarera' en klar farg, finns det ingen som tror attde tanka fora en verkligt
kraftig antiinflationistisk politik. Foljden ar att de, som over huvud taget
tanka och handla inom det ekonomiska faltet, alltjaIDt kOIDlna att rakna
TIred att allting blir dyrare, hal" fortgar inflationen, pell1nillgen blir mindre
oeh mindre Yard, oeh man maste placera sitt i varo~' elIer realnyttigheter,
oeh sa investerar nlan. Man gor allt vad man kan for att investera, trots
aHa skatter, trots alIa licensbestammelser oeh lieenssvarighet.er oeh forbud.
Uta,n ati gil in pa vad som kanske egentligen avhaJler statsradet Wigforss
oeh hans meningsfrander fran att begagna rantepolitiken i detta samman
hang tror jag att rent ekonomiskt ar det nodvandigt att koppla in den sa-ken
i programmet, om man skall fa det att bara frame

Jag forstar myeket val att konsekvenserna i ett och annat hanseende,
exempelvis pa hyrorna, aro politiskt avskracka,nde, men jag skulle' vilja
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saga, att det nog tal att tanka pa, huruvida inte just pa hyresmarknaden
en snedvridning av prisbildningen hal' agt rum som i sista hand kommer att
valla oss oerh-orda svarigheter oeh som vi pa nagot satt maste ratta till.
Det ar battre att ratta till detta missforhallande sueeessivt oeh sakta i
samband med en ranteforhojning an att kora envist med alldeles for laga
priseI', till dess att man kanske hamnar i nagot som kan kallas for en
katastrof.

Pa tal om inkomstbildningen kastade statsradet Wigforss fram en myeket
intressant fraga, sonl jag inte i detta sammanhang vagal' ge mig in pa
narmare, men som val borde bli foremal for mera djupgaende fundering
av vara nationalekonomer - om den nu intresserar dem, vilket jag inte vet.
Han staUde upp for ass fragan: hur hade det gfltt, om jordbrukspriserna ieke
hade hojts, som nu hal' skett, om lonerna inte heller hade hojts, men om vi
linda hade haft samma prisniva, som vi ,nu haP Ja, jag for min del Himnar
spijrsm.alet vidare. Det ar kanske inte det, som ar alldeles aktuellt nu, efter
som vi faktiskt leva i en annan varld oeh fran den varlden fa forsoka att ta
oss fram till nagonting som ar battre.

Pit utrikeshandelns omrade, dar statsradet Wigforss till sist stannade, ha
vi givetvis oeksa problem som man kan ha olika meningar om. Statsradet
Wigforss menar betraffande vad som nu hal' skett under de sista tva aren,
att -det knappast hade varit mojligt att undga uttommandet av vara valuta
reserver, oeh det farefoll mig nastan som om han betraktade det sonl en
fordel att ha tomt ut dem, atminstone sa Hinge det mot dessa valutor
strommade in varor i landet. Den gladjen val' emellertid myeket tillfallig.
Liksom da man har ett lager av varor oeh forutser en -svar tid, kanske under
aratal, men sa tar oeh atel' upp vad man hal'.

Nu ar det val majligt, som statsradet "\tVigfoI'ss sade, att de varor man
importerade for val' valutareserv i storre utstraekning an man forestallt sig,
voro av nyttig, Oln oeksa inte n,odvandig natur, oeh att det darfor inte val"
sa farligt att man gjorde 'Som man gjorde. Men aven i den man det galler
att forse sig nled nyttig.a varor nlot den enda reserv man hal' kvar att .£ort
sattningsvis grunda sin handel med utlandet pa, tror jag att det hade va-rit
biittre alt skynda mera langsamt. Hur skulle d'et da ha .gatt till? Ja, i det
Hige som radde, val" det inte mojligt att hindra ett sadant -uTIflode utan att
kontrollera oeh begransa importell. Allt som kunde hindra eller fordraja
uuflodet bord·e ha varit vaJkomlnet. Men i stiillet passade lnan pa - manne
av hogfard oeh finurlighet i farening? --- att satta ett annat oeh battre yarde
pa den svenska kronan pa sommaren 1946. Jag skall inte ga in pa fragan
i hur stor utstrackning detta har betytt nagot for utstromningen av vara
valutor. Min pers.onliga tro ar ju, att det hade blivit -en utstromning i alla
fall, lat vara inte sa snabbt, men atgarden borde i alIa fall ieke desto mindre
ha uteblivit. Nar man nu en gang hojt kronan pa detta satt, ar det inte sa
Hitt att gora den anpassning, som eljest yore naturlig, oeh jag vet inte ens
om en sadan anpassning i nuvarande lage skulle ha sa stora omedelbara
fordelal' for oss. Men jag maste konstatera, att ju mera. man pa detta satt
griper in oeh handlar tvart elnot vad de fria 'ekonomiska krafterna indieera,
desto mera. kor man fast, sa att man till sist inte kan kOlnma ur det hela
utan via nagon sorts choekartad foralndring av Higet, nagon sorts katastrof.

F,or att stanna infor det som finansministern slutade med, namligen avvag
ningen mellan nutid Deh framtid, som ju egentligen, Jigger bakom alIt vi
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gora pa d'etta omrade, skulle jag vilja saga att vi val anda kunna vara
overens daroID, att var avvagning hittills under de gangna aren varit alltfor
Hittfardig, alltfar mycket till forman for stundens onskemal fore framtidens.
Det ar tyvarr sa i ett samhallssystem sam vart, att man blir alltfor myeket
beroende av de organiserade intressegruppernas syn pa dylika avvagnings
fragor, deras onskan att i dag ata., dricka oeh gora sig glada. Tyvarr tanker
man nog ofta, numera i varje fall, inte sa mycket pa sina barn oeh annu
mindre pa sina barnbarn. Det val" val oeksa ett skamt, nar herr Wigforss
over huvud taget forestiillde sig, att nagon numera skulle vara i tillfalle att
sOrja f6r sina barnbarn.

Bankofullmaktige Edvard Bjorn880n: J!ag skall forst och frii:mst be att
fa deklarera, att jag helt ansluter mig till den definition pa samhallsekono
misk balans som herr Soderlund nyss gav. Ett praktiskt anvandbart krite
rium pa en sadan balans synes Inig vara, att man hal" en nagot sa nar fast
prisniva oeh en full oeh effektiv sysselsattning.

Jag viII oeksa avHigga samma lofte som han, att hal" forsoka ·resonera
uteslutande sakligt ekonomiskt. Kunde jag lyckas anda battre an han i det
avseen~et, skulle jag vara myeket glad.

Efter forra varldskriget hade jag delansvar for en importaffar i ameri
kanskt flask, som misslyekades oeh som asamkade min huvudman vissa
forluster. Dollartillgangen val" mycket riklig da vi beordrade varano Man
kunde kopa en dollar for e:a 2: 50 kr. Men da vi fingo in den hade situatio
nen forandrats, oeh dollarn kostade ungefar 5 kr. Jag skyllde naturligtvis
pa den daliga riksbanksledning vi hade - jag formodar att det alltid ar en
trost for den, som gjort en lnisslyckad affar, att pa det sattel kunna skylla
ifran sig litet eget ansvar. Nar jag beklagade mig for bankman, sade de:
»Du spekulerade ju i ,dollar - du skulle ha kopt dollar pa forhand!» Ja, det
val" ju en mojlighet, men om jag kopt dollar oeh inte fatt in det flask SOIn

val" bestallt, skulle jag ha fatt bara hundhuvudet for spekulation i dollar. Dli
val" det mera sympatiskt att fa bara kritik for en forlust vid importen av
flask, som anda var atbart.

Den del av balansproblemet, som intresserar mig mest, ar fragan am
mojligheten att uppratthiUla en nagot sa nar fast prisniva utan att stora
sysselsattningen mer an rimligt. Jag hal" namlig:en till en viss del ansvaret
f6r den nuvarande penningpolitiken. Pa den tiden jag stod pa andra sidan
riksbanksdisken, tillampade man vid knapp tillgang pa dollar en ransone
ringsmetod, som har till de allra enklaste, namligen auktionen. M·etoden val"
ungefar densamma som nar folk koper konst hos Bukowskis: den hogst
bjudande far oeh de andra fa vara utan. Denna ransoneringsmetod hal" sitt
stora yarde, men det val" oeksa den som fororsakade de starkt varierande
dollarkurserna. Denna gang ha vi haft den kansIan, att vi borde tillanlpa en
annan ransoneringsmetod, da tillgangen pa dollar anyo blivit kapp. Metoden
grundar sig pa ett slags kobildning oeh ar ung:efar densa:mma som S. J. till
lampar, da biljetterna ransoneras under jultrafiken, Folk hal" alltsa fatt fram
fora sina onskemal oeh fatt dem provade i dessa forsorjningskommissioner,
som herr S·oderlund beklagade sig over. Fran riksbankssynpunkt hal" detta
varit ett i viss man ratt sympatiskt friktionsmoment pa alltfor ivriga dollar
kopare, men i ovrigt delar jag fullkomIigt herr SOderlullds uppfattning om
alIt vad regleringar heter. Importregleringen betyder ett improduktivt arbete,
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Deh det skulle vara taeknamligt om man kunde finna nagon battre losning
p3, problemet. Som nodfallsutvag tror jag i alla fall att denna metod ar
battre an auktionen.

Prisfluktuationerna under forra efterkrigstiden blevo, delvis till faljd av de
vaxlande dollarkurserna, mycket starka. Jag viII minnas att dollarkursen
under ett enda ar varierade mellan 2: 50 oeh 6 eller 7 kronor, och prissteg
ringen fran krigets barjan uppgick, da den var som starst nagon gang pa
1920-talet, om jag inte minns fel till nagonting sadant som 375 procent,
d. v. s. priserna voro nara fyra ganger forkrigspriserna. Under denna tid,
dA priserna stego till svindlande hajd och valutakurserna dallrade, markte
man forvisso inte nagon sadan gra surhet sam nu for tiden. Det var i siallet
en sprittande gladje pa sina hall bland dem som sysslade med lonande kom
mers. Men det fanns da ocksa en helig vrede bland dem som bara fingo se
vad man kunde fa kopa, om man hade til1raekligt med pengar. Inte ar det
roligt med olust och grav~dersstamning - jag tanker bade pa den som finns
och den som man pastar finns - men det ar i alIa fall battre an t. ex. livs
medelskravaller och darmed jamfarliga foreteelser.

Det har ju sagts, att den nu framlagda budgeten ar en antiinflationsbudget.
Vad som kan vara agnat att forvana ar hur litet man i det sammanhanget
har talat om penningpolitik'en. Annu far kort tid sedan hette det alltid, att
fragan om inflation eIler deflation. ar ett rent penningpolitiskt problem och
att f.ragan om valutakurser ar ett sparsmaJ om k'opkraftsparitet O. s. V. Nu
ar det nag inte sa latt att avgora, hur stor del av en pagaende inflation som
ar foranledd av vanvard av penningvasendet respektive av materiella
orsaker. Det ar ju en vas-entlig skillnad, om en prishojning fran borjan beror
pa att vi tvingas betala mera for t. ex. stenkol och denna prishojning sucees
sivt slar igenom for andra varor - den prishajningen kan man tanka sig i
basta fall gar tillbaka, om kolet blir billigt igen - eller om prishojningen
foranledes av att det blir for mycket kopkraftsbevis i marknaden, alltsa for
myeket kopkraft i form av forfoganderatt till pengar.

Jag blev darfor utomordentligt glad, nar jag i finansplanen fann ett slags
index for inflationstrycket, namligen det s. k. inflationsgapet. Termen kop
kraftsoverskott viII jag inte anvanda i detta sammanhang, fastiin man dar
har ordet kopkraft med. Enligt konjunkturinstitutets berakningar ser det
for narvarande ut som om vi halla pa att falla djupt ned i detta inflations
gap. Att fa ett kvantitativt matt pa innationstrycket skulle vara utom
ordentligt vardefullt for den, som har att syssla med varden om penning
vasendet sasom praktiker.. Jag ser for min del pa detta problem, det ber
jag att fa framhalla, ungefar som teknikern ser pa en kemisk eller fysikalisk
upptackt: kan den pa nagot satt garas »lnatnyttig», kan den ge oss en led
trad for vart praktiska handlande? Skillnaden mellan produktionen a ena
sidan samt konsumtionen plus investeringarna a andra sidan bar utgora
-ett matt 'pa inflationshotet eiler inflationstrycket, hur man nu viII saga.
O,m produktionen representerar ett yarde av 20 miljarder, konsumtionen

. ett yarde av 16 miljarder och investeringarna ett yarde av 6 miljarder, utgar
skillnaden pa 2 miljarder ett matt pa inflationstryeket. Och om skillnaden
ett annat ar yore 4 miljarder, borde man kunna saga att in·fiationstrycket
skulle vara, om inteexakt dubbelt sa stort sa i varje fall nagonting at
det hallet.

Nu kan man inte vanta sig att dessa sifferuppgifter i praktiken skala bli
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lika tillforlitliga som t. ex. meteorologernas barometeravHisningar. Jag faster
mig, inte sa myeket vid att det tar nagon tid, innan man kan fa veta laget ,
i ett givet ogonbliek, men det finns andra besvarligheter. For budgetplane
ringen kunna dessa berakningar sa vitt jag forstar ge en god vagledning.
Ty om berakningarna for olika ar utforas pa samma satt oeh inflationsgapet
blir storre fran det ena aret till det andra, maste det vara swrre anledning
for finansministern att soka fylla det. Fragar man daremot efter hur starkt
inflationstryeket for tillfallet ar oeh hur starka motatgarder man behover
satta in, ge dessa berakningar en atskilligt samre vagledning. Jag hoppas
varmt, att det skall lyekas konjunkturinstitutets personal, att pa detta
,omrade astadkomma nagonting sam ar verkligt anvandbart for dem som
ha a'nsvaret for penningpolitiken. Gar konjunkturinstitutet i land med en
sadan uppgift, har institutet utfort en bragd som star i myeket hog klass.

Da det galler att bedoma penningvasendets lage for ogonblieket tror jag
att des-sa berakningar kanske inte spela sa star roll. Om produkionen ar
Inindre an konsumtionen oeh investeringen, men varulagren aro stora oeh
tillraekligt vaJsorterade, kan man naturligtvis med hjalp av lagren hftlla
pi att fylla ut vad som fattas i produktionen. Vilja milda makter sorja for
god skord, forbattras laget automatiskt. Oeh detsamma blir fallet, om man
kan fa folk att samarbeta bra, sasom skedde under krigstiden. Jag var
bekymrad for hur det skulle ga med varbruket den fOTsta krigsvaren pii
grund av den akuta bristen pa arbetskraft. Jag hade da anledning att
intressera mig sarskilt for jordbrukets utveekling, oeh jag var skeptiskt
installd till vardet av den s. k. bloekbildningen. Sedan vararbetena pagatt
nagon tid fragade jag en van, som var jordbrukare, om resultatet. Han
svarade: »1 min hemtrakt har vararbetet aldrig blivit battre, snabbare oeh
billiga,re utf.ort an i ar.» Ett battre resultat pa produktionssidan kan aUtsa
astadkommas pa olika satt. Man kan oeksa tanka sig att uppna jamvikt
genom att haJla tillbaka konsumtionen eller investeringen elIer badadera.

Det har pastatts, att inflationsgapet skulle kunna forsvinna t. ex. genom
en prisfordyring. Inflationsgapet ar ju en myeket besynnerlig storhet. Mot
slutet av aret forsvinner det namligen av sig sjalvt. Skillnaden blir noll. Vid
arets slut har det hela formellt gatt ihop pa nagot satt, eftersom man inte
kan gora av med mer an man hare Detta ar alldeles obestridligt. Men genom
en prisf,ordyring kan man sa vitt jag forstar inte tanka sig att utjamna
skillnaden. En likformig hojning med exempelvis 10 proeent av arbetsloner,
varupriser, mellanhandsvinster, f·oretagareandelar o. s. v. maste ge till resul
tat, att det blir ett inflationsgap lika fortvivlat. Reellt blir gape! lika stort
sam tidigare, men i kronor raknat bar det bli ungefar lO( proeent storre.

Om man med inflation menar en nagot sa nar likformig prishojning, tror
jag alltsa inte att man via nationalbudgeten oeh dessa berakningar kan
k,omma till nagon klarhet da det galler fragan om det foreligger inflationshot
eHer inte. Det finns helt enkelt inte nagon plats for priset i denna index.
Som praktiker och tekniker fragar jag mig: om inf1ationsgapet vid b10rjan
av aret yore noll, om detta hotande spoke yore helt oell hallet borta, skulle
da alIt vara lugnt i Sehipkapasset, skulle vi da inte ha att befara nagon
inflation? Jo, nog kan jag tanka mig att det skulle kunna uppsta panik pa
grund av oroande handelser, t. ex. krigshot elIer en viskningskampanj om
att nu ar det fara for vardet pa era obligationer. Om folk barjar salja sina
obligationeroeh' i stiil1et forsaker kopa l'ealvarden, skulle jag tro att man
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liven vid ett inflationsgap pa noll kan fa en gan':~a kraftig hojning av priset
'pa alIa sakvarden, pa fastigheter, jordbruk, skog o. s. v.Och omvant kunna
vi, aven om inflationsgapet ar mycket start, undvika en starkt stegrad infla
tion. Detta har sa vitt jag forstar visat sig under de gangna krigsaren. Da
hade vi llamligen ett hogst betydande inflationsgap i nationalbudgeten. Men
vi Ievde da till star del pa lager, Deh alIa manniskor voro den tiden beredda
att spara. Vi kopte t. ex. inte kHider i sa star utstrackning sam vanligt, utan
anvande de gamla myeket Hi.ngre. Ayen onl de inte voro sa prydliga gick det
bra. Genom start sparande a ena sidan oeh kanske genom inkop fran utlan
det o. s. v. a andra sidan kom man alItsa till ratta med inflationsgapet,
utan inflation.

Jag betraktar nationalbudgeten som vinst- och forlustrakningen i ett stort
foretag, foretaget Sverige. Nar det galler att bedama ett ekonomiskt fore
tags stallning ar det emellertid alltid av nlycket stort intresse att ocksa kanna
den ingaende balansen. Jag tror till oeh med att det skulle vara bra om
man tankte sig Sverige sam en koncern nlellan staten pa ena sidan oeh de
enskilda foretagarna pa den' andra, sa att man hade en ingaende balans for
var och en av dessa delforetag. Dch da vill jag saga, att lika val som vi ha
magasinerade arbetstimmar i vara varor, vara verktyg o. s. v., lika val ha
vi magasinerad kopkraft. Den kopkraft, som man kan mata, vill jag fornam
ligast se grundad pa sedlar, statsobligationer, statsskuldbevis, skattkammar
vaxlar oeh vad det nu heter. Aven pa det enskilda naringslivets omrade
hal' det funnits folk, som kunna skapa kopkraft av papper genom en lamplig
tryekning. For inte sa lange sedan hade vi som bekant en ratt oOvertraffad
mastare i det facket, som med anvandande av syskonbolag, debentures oeh
sadant lyckades dra till sig mycken kopkraft. Men fran inflationssynpunkt
val' likval detta trots alIt relativt oskyldigt, oeh dari ser jag ett bevis for
sanningen i det resonemanget, att om man overfor kopkraft fran ett hall
till ett annat, behover en sadan omfordelning av kopkraften inte i oeh for
sig vara direkt odelaggande. Det val' ju t. ex. en mangd gamla pensionerade
herrar som blevo ruinerade i och med att det visade sig att den kopkraft hade
forsvunnit, som de hade avstatt for att forvarva debentures. l)a maste
dessa gamla herrar suga pa ramarna. De fingo flytta ifran sina stora och

. dyra vaningar till mindre och billigare bostader. Oeh jag tyckte att de i
'stort sett buro sin provning pi! ett oklanderligt satt.

Men utomordentIigt myeket varre ar det, am staten skapar kopkraft
genom att trycka for mycket kopkraftsbevis. Jag vet inte am vi ha real
varden, som motsvara summan av vardet pa vara statsobligationer och
sedlar. Jag har anledning att tro att det ar som finansministern sade, att
manga av de arbetstiInmar, som under kriget anvandes pa befastningsarbe
ten, kunna finnas kvar i form av t. ex. en Per Albin-linje, men den hjaJper
-oss inte mycket, om det blir ett nytt krig. Och de timmar vara soldater
fingo anvanda for att bevaka landets granser representera inte nn nagot
varde i pengar.

Varje innehavare av statsobligationer kan nar sam heIst gora ansprak pa
att fa salja dem i oppna marknaden, varvid hans magasinerade kopkraft
omsattes i direkt anvandbar sadan. Naturligtvis finns det metoder for att
helt enkelt forstora denna kopkraft, t. ex. genom att ,man for en kortare
tid hojde diskontot sa kraftigt, att kursen pa dessa obligationer sjonk till
nagonting sadant som halften. Under tiden efter forra kriget tillampade
2 - Nationalek. FOr Farh. 1948. 480493
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man ranteskruven fordomsfritt, och diskontot var till oeh med uppe i
7,5 proeent. Jag hal" atminstone inte hort, att nagon nu begar en liknande
diskontoh·ojning. Av en lojlig anledning hal" jag ett sarskilt minne av att
kursen pa 5 proeents obligationer efter forra kriget val" nere i 62 proeent.
En liknande effekt skulle det naturligtvis inte vara omojligt att astadkomma
nu. Genom en kraftig diskontohojning skulle staten fa tillfalle att inkopa
statsobligationer till halva vardet, oeh om man sedan konstaterar battre
tillgang pa betalningsmedel, kan man pa nytt sanka diskontot. Detta skulle
vara en metod att destruera kopkraft, men jag tror inte att den skulle till
fredsstiilla majoriteten av svenska folket och inte heller herr Soderlunds
meningsfrander pa det politiska omradet. Det skulle vara ganska orimligt
att pa det sattet lona dem som fosterlandskt oeh fortroendefullt gavo sin
skarv till staten i en svar tid genom att da kopa statsobligationer. Jag fror
att vi 8.1"0 fullkomligt ense om vikten av att statsmakterna se till att inte
de sparare bli lurade, som under krigsaren kopte statsobligationer under den
hogtidliga forsakran, att nar kriget blivit slut skulle de kunna kopa billigare
och battre varor for sina pengar a.n de daliga klader, strumpor o. s. v., som
dB. funnos i handeln. Oeh om staten annu en gang skulle behova vadja till
spararna i en lika kritisk situation, maste vi nu fora en sadan politik att vi
bevara fortroendet till statens ord oeh loften.

Obligationer oeh skattkammarvaxlar torde for narvarande representera ett
yarde av kanske 12 miljarder kronor - det ar ju riksgaJdskontoret 80m for
valtar statsskulden - medan sedlarna representera ett yarde av kanske
2,5 miljarder. Riksbanken hal" nu for sedlar inkopt obligationer oeh skatt
kammarvaxlar till ett yarde av 2,5 miljarder, d. v. s. ungefar sa myeket som
statsskulden uppgiek till da kriget bOrjade. Nu hal". jag en erfarenhet av att
.dessa obligationer utgara ett moment som skapar labilitet, alltsa motsatsen
till samhallsekonomisk balans. Det kan plotsligt uppsta nagonting som Iiknar
en vAdeld. Fredagen den 13 september i fjol - jag ar inte saker am datum,
men en fredag i september var det i varje fall - utbjOds det far 40 miIjoner
sadana obligationer pa borsen. Om det val" sjalvantandning elIer om nagon
hade tuttat pa oeh stallt till den dar flamman vet jag inte. Men det ar
uppenbart att dessa obligationer representera en fara for balansen, och jag
drar darfor den slutsatsen, att det ar en av vara aUra angelagnaste uppgifter
att forsOka betala igen statsskulden, d. v. s. att betaia tillbaka pengarna till
de manniskor, som i en betrangd situation lamnade staten sitt stod.

Nu hal" finansministern planerat finansieringen av budgeten sa, att ieke
blott driftbudgeten utan oeksa kapitalbudgeten skall finansieras med skatte
mede!' Att driftbudgeten skall betalas med skattemedel ar ju en mening,
som man fran barndomen hal". fatt inplantad i sig som ett axiom - om det
8.1" riktigt vet jag inte, men jag tror pa ·det. Kapitalbudgeten kan man
daremot lana till, i synnerhet om det galler rantabla investeringar. Jag
tyeker nu for min del att det hade varit rimligt om vi, som i alIa fall gatt
fria fran det hemska ode som drabbat de fIesta andra folk i Europa, yore
beredda att la1 mig saga pa 10 ar betala~igenVal" krigsskuld med 700 miljoner
kronor om aret eller nagonting sadant. Om alltsa finansministern satt 6ver
balanseringen till 700 miljoner kronor, skulle jag ha varit annu gladare an
jag are Darvidlag ar jag alltsa fullkomligt overens med herr SOderlund, men
det hade blivit hogre skatter da. (Herr Soderlund: Ja, men andra!) Ja,
oeksa andra an vi bada skulle betala.
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Men nar nu finansministern inte har gjort det, tror jag att det skulle ha
varit i viss man en fordel, om han kaUat overbalanseringen med 500 miljoner
for avbetalning pa statsskulden och i stalIet Ianat upp vad som atgar for
kapitalbudgeten. Jag menar naturligtvis inte att man skulle utfora dessa
transaktioner sa, att vara tryckerier skulle fa utfora ett improduktivt arbete
med att trycka nya obligationer. Men om lTIan hade rubricerat dessa 500
miljoner som betalning av statsskuld, tror jag att det skulle ha okat for
troendet for statens vilja att fullgora sina forpliktelser.

Om rantan anser jag mig icke bOra saga nagot har.

Bankdirektor Jacob Wallenberg: Jag skall forst b'e att fa mlstiimma i en
sak 80m den siste talaren sade, na.mligen att »vid arets slut sa har d'et ju
alltid gatt ihop». Denl saken ar ju i grund oeh notten .ganska·sj.alvklar, m,en
det ar ocksa av ett visst intresse att veta hUT ,diet gar ihop. 1947 gick det
ihop genom att vi gjolrde oss av med· en stor del av var valutareserv - over
en miljard av guld och hardvalutor -och dessutom gen~)m nagon prissteg
ring. Prisstegringen var m'attlig, och jag tror inte man kan saga nagontin'g
om den. Den var mindre an den amerikansk.a, som ,sakerligen p'averkat v·ar
prisniiva. Nu kan man givetvis inte utan vidare jamfo-ra prisind:ex i ett land,.
dar priserna inte aro kontrollerade, med prisindex i ett land, dar man har
priskontroll, men jag tror dock knappast att man under radande forhallanden
kan betrakta den prisstegring, sam agt rum, sasom oroande.

I ar fa vi se hur det kommer att gao Det ar mojIigt att det bI. a. slutar
med att vi ha ytterligare minskat Vaf valutareserv, och det kan ocksa handa
att vi delvis komma att leva pa vara lager. Bade lagerminskning och minsk
ning av valutareserven aro betankliga saker. De aro bada som smorjamnen
i en maskin. Produktionen loper inte jamnt, utrattar inte den maximala
prestationen och blir latt snedvriden, om man inte har rikligt med lager och
tillrackligt med valutor till sitt forfogande. Det ar darfor att befara, och
det lir naturligtvis det mest oroande i utvecklingen, att produktionen kan
komma att bli lidande pa denna knapphet.

Nar man nu fragar sig vad 80m ar orsaken till var nuvarande brist pa
balans och till denna forlust av valutor, finns det givetvis manga svar. Det
ar forsWrelsen ute i varlden, i Europa och Asien, och det ar, sam finans
ministern namnde, de gamla budgetunderskotten fran kriget, som voro stora,
av,en om de i forhallande till andra landers voro relativt mattliga. Jag tror
att man kan saga, att finansieringen av krigshushallningen, liven om det
givetvis hade varit onskvart att den i storre utstrackning hade kunnat ske
med skatter, dock var mera tillfredsstiillande an i de flesta andra lander.
D,et ar en av anledningarna till att man beklagar att genom riksbankens
obligationskop den placering pa fasta hander av medel, som upplanades for
att tiicka budgetunderskotten, gar om intet da obligationerna vandrar over
i riksbanken. Det ar aven orsa.ker, som andra personer lagga stark vikt vide
En sada~ ar skattepolitiken, en annan ar penningpolitiken, och jag skulle
kanske ocksa namna subsidieringen av bostadsbyggandet. Resultatet har ju
blivit, som finansministern sade, att importen ar storre an exporten, konsum
tionen stOrre an produktionen och investeringarna stOrre an sparandet. Nu
ar det inte bara ett kvantitativt gap mellan dessa storheter, utan det fore
kommer tyvarr ocksa en kvalitativ snedvridning. Var export gar inte till
precis de lander vi skulle onska, var produktion galler inte bara 5adana
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varor vi skulle onska - oeh detsamma galler konsumtionen, importen oeh
investeringarna.

Man hal" forsOkt losa prob.lemet genom regleringar av olika sorter. Det
val" rimligt Dch kanske det narmast till hands liggande, sa Hinge man trodde
att problemet val" overgaende. Men ju langre det lider, desto farligare blir
det att alltfal" myeket lita till dessa regleringar. Det visar sig ocksa, att
Inanga affarsman bli ganska fortjusta i l"egleringarna. Det ar bekvlimt, nar
man vet vad man har for kvoter. Man behover inte alltfor myeket utveckla
Inagon forsaljarpsykologi, utan man kan tamligen lugnt ahora vad koparen
onskar oeh sedan tala om for honom vad han kan fa. Det ar ju oeksa
beteeknande, att importkvoter nu anses ha ett kapitalvarde.

Man har aven tillgripit andra atgarder. Man skred strax innan kriget
slutade till en diskontosankning. Riksbanken hal" kapt obligationer. Staten
hal" delvis finansierat oeh dil"igerat exporten genom att ge Ian at valuta
svaga Hinder. Man hal" fastan dollarn ar knapp, sankt kursen pa dollar ·oeh
under en tid hallit nere priserna pa eftersokta exportvaror. Man hal" genom
skattereformer skiftat 'skatterna fran konsumtionsskatter till produktions
skatter. Det forefaller som om dessa atgarder ha verkat precis at motsatt
hall mot vad man skulle onska. Det ar i detta sammanhang intressant, att
finansministern sade, att man borde ha kunnat forutse efterfragan pa valutor.
Jag vill minnas, att finansministern i remissdebatten oeksa sade, att man
forutsag att vi efter kriget skulle ga mot en hogkonjunktur.

Nu hal" man emellertid tillgripit liven andra atgarder an dessa. Man hal"
okat beskattningen.. Det har varit for att atminstone bibehalla budgetover
skottet. Alla aro val overens om att det ar en atgard som verkar i ratt rikt
ning; den enda erinran som jag skulle vilja gora pa den punkten ar att jag
fruktar att de stora inkomsterna i la.ndet - aven statsinkomsterna - bero
p3. inflationstendensen och darfor komma att ga ner ieke ovasentligt, i fall
luan lyckas stabilisera penningvardet. Jag befarar darfar, att i sa fall den
nuvarande overbalanseringen forsvinner, samtidigt som det blir svart att
oka skatterna ytterligare - de aro stora nog anda - man far darfor for
soka minska statsutgifterna. D,e nya skatterna veika emellertid at 1'att h·all;
de innebara en atminstone procentuell skiftnin.g tillbaka till skatter pa kon
sumtionen. Statsradet Wigforss kallade dem ett »tvangssparande». Ordet
»sparande» ar litet oegentligt i detta sammanhang - man sammanbin·der
det garna med uttrycket »den som spar han har», men de som i detta fall
spara, de ha sannerligen ingenting kvar. Det ar nog riktigare att saga, att
dessa skatter 'verka konsumtionsminskande. For hela Iandet kan det natur
ligtvis kallas ett sparande, men inte for individen.

En annan atgard, sam har vidtagits, ar byggnadsransoneringen. Det ar
naturligtvis ·ett av de mest patagligaonskemalen ute i landet, att bostads
standarden forbattras, men hur onskvart det an aI', ar det i det nuvarande
Higet nodvandigt att skjuta pa den forbattringen. Vi kunna sjalva bestamma,
11ar vi skala forbattra vara bostader, oeh det ar val da rimligt att vi i
storre utstrackning forsoka gora det under en lagkonjunktur. Om vi kunde
flytta over byggnadsarbetarna till exportindustrien - vilket inte ar sa latt 
sa yore det for dagen en kolossal fardel. Det ar inte vi som bestamma, .nar
vara exportprodukter efterfragas; vi fa loy att passa pa oeh produeera
exportprodukter i sa stor utstrackning som mojIigt, medan det gar att fa
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avsattning for dem ute i varlden. Den dag kommer, nar problemet om
plaeeringen av exporten atel' blir besvarligt.

E.n tredje atgard som hal' vidtagits ar steriliseringen av bolagsmedel. Jag
kan inte neka till att jag ar litet radd for steriliseringen sasom ett balanse
ringsmedel. Det kan ju handa att vi behova anvanda det aven nasta aI',
annu ett kommande ar o. s. v. Tanken ar givetvis att de steriliserade medlen
skola slappas loss, nar det blir Htgkonjunktur, men om vi inte ha nagra
valutor llar lagkonjunkturen kommer oeh importen gar ned darfor att vi inte
kunna salja vara exportprodukter, d,a blir det, hur garna vi an vilja uppratt
halla full sysselsattning, myeket svart, sa beroende som den svenska indu
strien ar av importen. Vi komma da att sanka rantan, det blir gott om
pengar, oeh jag ar radd for att man da kommer att fortsatta att sterilisera
pengar; slutligen harman bara skaffat sig ett nytt problem. Vi komma da
att ha tva sorters svenska kronor: fria kronor Deh steriliserade kronor. Jag
vill inte gora nagra jamforelser, men man paminner sig osokt perioden, nar
riksmark kostade 1: 68 medan sparrmark kunde fas for 10 ore.

Det ar naturligtvis oeksa en annan sak med denna sterilisering. Finans
ministern namnde i remissdebatten, att dessa medel sjalvklart inte skulle
inga bland statsverkets medel. Jag skulle vilja gora den fragan: om det nu,
darfor att dessa pengar sparras, skulle bjudas ut statsobligationer i mark
naden, raknas da riksbanken till statsverket, elIer kommer den genom obliga
tionskop att satta motsvarande belopp i rorelse? Det finns enklare oeh
battre medel att .na samma mal som man siktar till med denna steriliserings
atgard.

Jag kommer darmed in pa penningpolitiken. Dar ar jag inte riktigt klar
over vilken asikt finansministern hal'. Enligt ·ett referat fran remissdebatten,
sade finansministern: kredit - det skapas, det finns alltid, det ar inte nagon
ting·begransat. Jag medger garna, att om man darner efter den politik som
riksbanken hal' fort under det sista aret far man det intryeket att kredit ar
nagonting praktiskt taget obegransat - det aterstar val annu sju, atta
miljarder i statsoblig~tioner, som inte aro i riksbankens ago.

En annan fraga, som ar av en viss prineipiell betydelse: bankofullmaktige
sade i sin skrivelse i hostas, att luan inte kan fa till stand llagon balans
genom en prisstegring. En prisstegring leder till lonestegring oeh sedan ar
spiralen i gang. Pa det viset loses alltsa inte problemet, utan det kvarstar
vid en hogre lone- oeh prisniva. Jag hal' ocksa for mig att finansministern
for nagot ar sedan gjorde sig till tolk for en liknande tankegang. Men om
man nu hojer 'skatten pa bensin oeh andra varor, sa betyder det ju en varu
fordyring. Det ar visserligen sant, att det galler varor 80m folk kan aV8ta
fran att kopa, men det ar inte sakert att de gora det. Det kan ju handa
att de kopa dem anda, betala skatterna oeh i stallet forsoka fa hojda loner.
Det ar val att formoda,att de folja minsta motstandets lag. Enligt detta
resonemang blir varje skatt pa konsumtionen meningslos.

Ligger inte felet i tankegangen i att man uteHimnar kreditfragan oeh
betraktar krediten som nagot som alltid finns i obegransade kvantiteter. ~

Ar det inte snarare sa, att nar riksbanken koper statsobligationer, da staller
den kredit till forfogande? Om darigenom priserna oeh lonerna stiga, uppstar
det nya kreditansprak oeh da kommer det att saljas anriu mera statsobliga
tioner till riksbanken, nya pengar komma ut i marknaden oeh finansiera
nya investeringar, sam i sin ordning driva pa utveeklingen.Xr det inte riks-
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bankens kreditgivning - oeh mojligen aven privatbankernas,' aven om jag
tror mindre pa det - som vid full sysselsattning ar den egentliga drivkraften
i inflationsspiralen? Maste man inte, nar man studerar inflationen, rakna
med priser, loner, investeringar och krediter, oeh skulle man inte kunna
bryta eirkeln genom att begransa kreditgivningen? Detta ar en prineipiell
fraga, som man borde besvara, ty darav foljer ju hur riksbanken bor handla.
For min del tror jag, att riksbanken bar sluta upp att utvidga krediten
oeh, om privatbankerna skulle visa tendens att vilja expandera sin kredit
givning, soka bromsa upp aven dar. Det ar farligt att kreditvagen skapa
en penningtillgang, som inte svarar emot varutillgangen.

Herr Bjornsson namnde nagonting am att det i september plotsligt saldes
myeket obligationer. Jag formodar att han menade, att det skulle vara
nagon sorts spekulation, men om han ville studera bankernas tillgodohavanden
i riksbanken - dar b-orde det ju synas om det har salts obligationer i speku
lativt syfte - sa skulle han fa se att dar inte foreligger nagon okning att
tala om. De obligationer som ha salts, ha sam regel salts i omplaceringssyfte.
Folk ha fatt mojlighet att plaeera am pengar pa' fordelaktigare villkor, och
de ha da salt sina obligationer. Det ar vad som hal' pagatt under hela 1947.

Det ar mycket viktigt att vi idag inte bara soka att balansera varutill
gang-en, utan oeksa forsaker bygga upp valutareserven. Det ar naturligtvis
bra, om vi kunna fa ett lan, men i sa fall fa vi i varje fall inte anvanda det
for att taeka konsumtionsutgifter, ty vi behova en blittre valutareserv for
att skota Val' produktion. Oeh jag viII inte tanka pa hur det kommer att
bli, nar depressionen en gang kommer, om vi da inte ha en valutareserv.
Det ar under hogkonjunkturen, som den skall byggas upp, medan utlandet
koper vara varor. Under lagkonjunkturen ar det svart att saJja varorna,
oeh darav foljer att vi fa det svart oeksa att importera, oeh den rimliga
sysselsattning som vi alIa efterstrava blir da nastan omojlig att uppratthaJla.
Numera finns det ju bara en lanemarknad. Forenta staterna, oeh Forenta
staterna ha aldrig varit sarskilt mottagliga for laneansokningar under lag
konjunkturer.

Nu invands det kanske fran riksbanken - det gjorde det i hostas - att
riksbanken inte hal' okat likviditeten. Man .gjorde en utredning, 80m visade
att man faktiskt dragit in kopkraften till omkring 700 miljoner. Den berak
ningen val' ratt ofullstandig. Om statsverkets girorakning hade medraknats,
hade man kommit till en betydligt lagre siffra, men det var enligt min upp
fattning inte huvudfelet, utan det mest missvisande var, att man valt en
stiekdag, som rakade vara inte bara, sam man uppger, den dag da dollarkur
serna andrades, utan oeksa den dag, da okningen av riksbankens valuta
portfolj upphorde oeh valutatillgangarna borjade. minska. Hade man raknat
med en langre period, skulle det ha visat sig, att ett betydande kopkrafts
overskott tillforts marknaden genom kopen av valutor.

En kreditatstramning skulle medfora manga fordelar. For min del hal'
jag inga tvivel om att »ont am pengar» verkar tillbakahallande pa utgif
terna inte minst for stat Deh kommun. En kreditatstramning ar nodvandig
for att skapa fortroende for penningvardet oeh gora slut pa kanslan av att
det ar battre att ha varor an pengar. Den skulle oeksa vara ett stOd at
bankerna, for att dessa med kraft skola kunna genomfora de kreditrestrik
tioner, som ha rekommenderats av riksbanken -Deh sam aro ett slag i luften,
om det finns gott om pengar i marknaden. Jag tror, att det oeksa skulle
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oka' sparsamheten - det ar ju en farutsattning far alIt samlande, att det
rader knapphet. Aven foretagarna skulle tanka mera pa sin likviditet; sa
gott om pengar som det nu har varit, har likviditeten icke varit nagot pro
blem for demo Det skulle ocksa ha ett inflytande pi deras 'omkostnads
konto och deras villighet att uppskjuta icke n6dvandiga investeringar.

Nu blir givetvis foljden av en penningknapphet, att rantan stiger. Det ar
ju knappast tankbart, att om Riksbanken upphor att kopa obligationer,
rantan ej gar upp. Varje rantestegring ar en nackdel huvudsakligen for fore
tagarna, stora som sma. Jag ar personligen ingen anhangare av hoga rantor.
Hellre an att tillgripa alltfor haga rantor, far man forsoka hjalpa till med
andra atgarder, men den ranta, som vi nu ha, kan man inte kalla hog. Det
ar en ranta som har etablerats under en lagkonjunktur och som sedan har
v~dmakthallitsunder hogkonjunktur. Man kan ju tvista om rantans inverkan
pa investeringarnas storlek. Det ax givet att den har en betydande inverkan
p3. investeringar, som avskrivas under en lang period. Pa sadana investe
ringar, som avskrivas relativt snabbt spelar den naturligtvis mindre roll.
Man skall heller inte underskatta dess betydelse far sparandet. Vi vilja ju
dock, att spararna skola betrakta sina besparingar inte bara som rorelse
medel utan sasom kapitalplacering. En rantehojning medfor ocksa att kapi
talvardena minska, och jag tror att en sadan minskning ar en nyttig motvikt
mot den 6kning sam under hogkonjunkturen uppkommer pa grund av
rantabilitetsforbattringen. Det ar ocksa lyckligt att nar depressionen kom
mer kunna sanka rantan och darigenom motverka den effekt, 80m vasentligt
forsamrade rorelsevinster medfora. Det yore ocksa nyttigt, att b~nker och
andra langivare fingo se, att sakerheterna icke ha ett oforanderligt yarde.
Det skulle framdriva krav pa storre marginaler, och ju storre marginalerna
aro, desto mera maste lantagaren sjalv forsoka spara ihop, om han vill
utvidga sin rorelse. I det avseendet finns en del att tanka pa for statens
institutioner, sarskilt byggnadslanebyran, som Hir lana ut upp till 85-95,
i vissa fall upp till 100 procent av byggnadskostnaderna. Det gor ju sparan
det nastan overflodigt for dessa lantagare.

Nu invandes det, att en liten rantehojning inte gor nagon nytta, och att
en stor hojning skulle framkalla en lagkonjunktur. En rantestegring av den
storleksordning jag tanker mig skulle knappast kunna framkalla den effekten.
Inte ens en kraftig rantehojning skulle troligen framkalla en lagkonjunktur.
Nar lagkonjunkturen kommer, sa kommer detatt bero pa att vi icke kunna
.salja vara exportvaror. Det ar formodligen minst lika star anledning att tro,
att en nedgang i konjunkturen kan intraffa genom restriktionssystemets
ojamnheter som genom en rante6kning. Jag har ett intryck av att myndig
heterna hellre genom restriktioner vilja sanka konjunkturerna till den kon
junktur, sam passar till en 3 procentig ranta, an de vilja sa att saga hoja
rantan till nagonting som skulle passa den nuvarande goda konjunkturen.

Ett annat problem, so~ sakerligen under den narmaste tiden kommer upp
och som jag bara viII saga ett par ord om, ar valutaproblemet. Det ar ju
.alldeles klart att vi for narvarande i vara stela valutakurser ha snarare ett
hinder an en hjaJp for var utrikeshandel. Valutakurserna, som kanske voro
riktigt satta for ganska lange sedan, aro pa grund av den ojamna utveck
lingen i olika lander icke langre riktiga, vilket man Uitt ser om man studerar
-ett stort foretags export. Man ser da, att de liinder, sam ha. det samst stallt,
betala de hogsta priserna i svenska kronor, medan de som ha det bast stallt,
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betala de Higsta. Forklaringen ar givetvis att de fa kapa valuta- till officiella
kurser oeh darfar inte ha nagon kansla av vad det kostar. Det ar sannolikt
att kursen a en hel del valutor borde sankas. Dr rent- kommersiell synpunkt
borde dollarn ga upp, nar vi ha sa ont om dollar och behova sa mycket
Hindret haremot ar att det finns en fast forbindelse mellan pund och dollar.
Frankrike hal' gjort ett intressant forsOk att Iosa detta problem, och jag tror
man skall-med uppmarksamhet se hur det kommer att lyckas. Kanske visar
det vagen till en battre Iosning av valutaproblemet.

Jag hyser givetvis, nar j-ag ar anhangare av en friare penningpolitik och
en friare valutapolitik det onskema1et att riksbanken blir mera aktiv. Riks
banken ar av alder centralpunkt for den samhallsekonomiska balansen, och
jag skulle vilja se, att man darifran utovade en aktiv verksamhet och inte
bara, om jag sa far -saga, skrev skrivelser till Kungl. Maj:t och talade om
hur Kungl. Maj:t skall handla. Det ar en svar uppgift att vara riksbanks
ledning. Dartill fordras kunskaper, intuition oeh erfarenhet, men i forsta
hand att man far verka aktivt.

Jag vin emellertid inte, att nagon skall fa den uppfattningen, att jag har
en ensidig tro pa penningpolitikens forlnaga att losa alIa problem. Penning
politiken, budget-, skatte- och valutapolitiken aro vapeubroder, och utan
koordination mellan dem kan penningpolitiken ingenting utratta. Man kan
inte heller genast - kanske inte ens pa flera ar - helt avskaffa restriktions-·
systemet. Forst maste man kanna att man hal" fast grepp om kopkraften, oeh
sa har restriktionssystemet sjalvt skapat m-anga forhallanden, som endast
mycket langsamt kunna avvecklas. Men jag tror, att ett avbyggande ar
onskvart, sarskilt ur produktionens synpunkt. Det ar nadvandigt for att
produktionen skall kunna okas pa ett tillfredssilillande satt oeh i riktiga
proportioner. Produktionen ar problemet nummer ett, oeh fordelningsfra
gorna, som ocksa aro viktiga, maste komma i andra fummet.

Alternativet till denna politik ar en fortsatt utbyggnad av reglerings-
systemet. Jag ar radd for att det, om allting hal" i landet skall styras oeh
dirigeras av kommissionerna, kommer att ga som det gick i Tyskland fore
kriget: foretagarna tanka mindre och de anstallda arbeta mindre, ty ingen
tycker att det louar sig. Det ar mojligt att vi kunna komma till en balans.
aven pa detta satt, men det blir i sa fall pa en Uigre niva.

Professo'r Artur Montgomery: Jag undrar om d'et inte skulle vara till
fordel att inskranka anvandningen av begreppet samhallsekonomisk balans'
i diskussionen. Det kan lata otacksamt attsaga sa, nar vi nyss ha Iyssnat
till ett mycket intressant foredrag om just det amnet. Men det har dock
framgatt bade av vad finansministern sade oeh av vad senare talare ha
yttrat att det ar mycket svart att fa en tillfredsstallande definition av detta
begrepp. Och nar man kommit fram till en forklaring som alIa tyckas vara
villiga att acceptera, d. v. s. att denna balans skulle innebara dels ett stabilt
penningvarde och dels nagot sa nar full sysselsattning, finner man att vara
krafter aro alldeles otillraekliga for att realisera ett sadant maJ. For att
man skulle kunna genomfora detta program skulle det kravas att man hade·
en makt over samhallsekonomin, som ingen regering i ett demokratiskt land
!Lan ha. Bland annat skulle det fordras att vi hade mojlighet att reglera
lonerna och andra inkomster. Och inte ens pa det sat.tet skulle vi vara sakra
pa att kunna forverkliga. malet. Vi maste haen anda mycket mera omfat~
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tande kontroll over hela det ekonomiska livet, produktionen oeh konsum
tionen, en verklig ekonomisk - och politisk - diktatur. Egentligen verkar
det som om finansministern sjalv skulle vara ratt myeket ense om detta.
Han sade namligen, om jag fattade honom ratt, 8Jtt han ieke tror att nagon
politik egentligen skulle ha varit i stand att hindra att var valutareserv ut·
tomdes under de hal" sista aren. Men om inte politiken kan gora ens det~

bur skall den da kunna klara den samhallsekonomiska balansen i vidstraek
tare mening?

Nu ar det emellertid sa, att vi tidigare ha haft ett nagot sa nar analog~

'fall - ieke alldeles analogt, ty ingenting upprepar sig i historien, men ett
fall som dock a1" ganska likartat, namligen utveeklingen efter forsta varlds
kriget. Da intraffade en hel del som inte var sarskilt bra, men vad som an
skedde da, giek det inte ut over riksbankens valutareserv. Det var relativt
sma forandringar i den under de kritiska aren. I stallet val" det sa myeket
stOrre forskjutningar i andra avseenden. Som riksdagsman Bjornsson namnde,
var det myeket valdsamma rorelser i vaxelkurserna, .oeh det var oeksa vald
samma rorelser i priserna oeh i lonerna. Det var praktiskt taget en fri pris
bildning pa aHa dessa omraden, oeh det gjorde att det hela giek ihop. Det
val" ingen idealisk losning, men det var i aHa fall en losning. Nar man jamfor
den situationen med vart nuvarande lage, undrar man om inte det ratta
programlnet, som utan att gora ansprak pa att realisera den samhallsekono
miska balan:sen i aHa fall skulle erbjuda en aeceptabellosning, ar 'en kombi
nation ·av de atgarder som forekomlnit under de senaste aren oeh de friare
metoderna under efterkrigstiden efter 1918. Det ar ju en tankegang som hal"
J1ara beroringspunkter med de ideer som hal" framforts har tidigare i diskus
sionen av bankdirektorerna Soderlund oeh Wallenberg.

Hal" kommer. jag in pa en liten .detaljfraga. Det val" en ganska allman
uppfattning bland dem som sysslade med eko~omiska fragor efter forra
varldskriget, att det kravdes en ganska kraftig deflation for att komma till
ratta med forhallandena. Det anordnades varen 1920 ett stort opinionsmote
i Musikaliska akademien, dar huvudtalarna voro nuvarande statsradet Wig
forss, profes.sor Heekscher oeh doktor Per Jaeobsson. Det ar ju en kombina
tion, som hal" varit ratt ovanlig pa senare tid. (Munterhet.) Dar radde full
enighet am att riksbanken borde hoja diskontot, oeh det med besked. Riks
banken vagrade i vandningen, da liksom nu, hall jag pa att saga, men efter
nagon tid intraffade dock en diskontohojning, oeh sedan riksbanken en gang
hade oorjat, fortsatte den av bara farten oeh hojde diskontot ytterligare.
Detta blev jamte en del annat inledningen till den mycket svara depression,
som sedan kom. Den berodde ej enbart pa riksbankens politik utan oeksa
pa annat, men ett diskonto pa 7,5 0/0, sam bibeholls pa den nivan drygt ett
halvar, verkade i alla handelser i hog grad pressande pa hela det ekonomiska

. livet oeh bidrog till att framkalla en myeket svarartad deflationskris med
all den arbetsloshet oeh annat otrevligt som foljde diirmed.

Jag undrar, om inte statsradet Wigforss blev sa omvand efter den erfaren
heten, att han sedan har gatt till den motsatta ytterligheten: ingen rante
stegring aIls. Han tyeks mena att rantan ar antingen ineffektiv eller ocksa
ett alltfor farligt vapen - det finns intet mellanregister dar, utan det ar
bara fraga am dessa tva ytterligheter, antingen alldeles verkningslost eller
ocksa ett farligt medel som bor forvisas till giftskapet. Jag undrar, am det
inte skulle vara till fordel for politiken, om man sage, lat mig saga, litet
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mera fritt pa den saken oeh tiinkte att man val far prova olika mede!. Vi
vilja inte ha den politik, som fordes efter forra kriget. Den politik vi ha
fort efter det sista kriget skall jag inte inga pa narmare i kvaJl. Att den inte
har lett till malet, kunna vi ju emellertid erkanna, ty alIa aro ense am att
det inte var nagot mal att valutareserven skulle forbrukas, aven om man
soker all den trast man kan finna i de varuf.orrad som vi eventuellt ha fatt
i stalIet.

Finansministern anforde nu som forsvar for den politik som forts, att den
~ar varit inriktad pa att vi skulle ha det nagot battre pa bekostnad av vara
barn oeh barnbarn - vi vilja ha en litet hogre standard nu, med risk att
framstegstempot i nagon man minskas. Jag tror egentligen inte att det ar
mycket stora meningsskiljaktigheter om det onskvarda i en sadan dar for
skjutning. Den innebar ju, for att uttrycka sig pa ett enklare sprak, att
man ger socialpolitiken en viktig plats i vart samhalle, oeh det aro val alIa
ense om att man '-bOr gora. Men man maste oeksa tydligen se till att det inte
gaf for fort i vandningarna. Vi maste ju saga, att sasom politiken nu har
utformats, blir det inte vara barn, som fa bara den standardforhojning 80m
vi skulle komma i atnjutande av, utan det blir vi sjalva. Efter en kart
festdag pa ett eller annat ar ha vi nu mott de trista efterrakningarna, som
ha kommit sa mycket hastigare an vi hade. vantat. Det ar val anda intet
rimligt mal for en politik, att vi skola ha det bra i ett eller tva ar fOf att
sedan fa det sa mycket besvarligare oeh suga pa ramarna. En sadan politik
drabbar inte vara barn, utan oss sjalva, som ju linda sta vara hjartan sa
nara. (Munterhet.)

Jag viI sluta med att saga nagra ord om det ekQPomiska program som nu
synes pakallat Deh som vi - sa vitt jag kan se - i sjalva verket redan ha
aeeepterat, .fast det ibland kan forefalla som om folk inte yore riktigt med
vetna om vara ataganden. Det finns ett intressant dokument, sam tyvarr
inte har blivit nagon folkUisning i detta land, kanske inte ens bland politi
kerna. Det ar den rapport, som den s. k. Marshallkonferensen i' Paris avgav.
Det var som bekant sexton vasteuropeiska nationer, som samlades dar i
somras oeh utarbetadeett gemensamt betiinkande. Ocksa Sverige var med;
den gangen hade Sverige lyckIigtvis inte bara en observator, utan var verk
ligen representerat. I programmet drogs det upp ganska bestamda riktlinjer
for den politik som oor foras. Det sags inte nagot sadant sam att de sexton
nationerna besloto sig for att hoja rantan eIler dylikt, utan det lamnas at
de olika staterna att sjalva valja de medel, som de finna Himpliga. Men
malen fixeras mycket klart, oeh det forefaller mig sam om dessa mal ocksa
maste innebara vissa bestamda konsekvenser i fraga om medlen.

Forst oeh framst ar det tydligt att hela programmet i hag grad siktar mot
att oka produktionen eIler att atminstone halla uppe produktionen for att
mota den kris, 80m hela den vastra varlden for narvarande hotas av i fraga
om sin livsmedelsfarsOrjning, trots en viss ljusning pa sista tiden. Vi skola
aka var produktion oeksa av andra viktiga ravaror och over huvud sadana
varor som behovas for ateruppbyggnadsarbetet ute i Europa. For Sveriges
vidkomman'de galler det alIa vara viktig.are exportvaror: traVarOf, massa,
papper, jarn, jarnmalm, maskiner o. s. v. Denna produktion skola vi driva
upp, eventuellt pa bekostnad av annat, mindre viktigt. Och am en expan...
sian av produktionen i vissa fall moter svarigheter, maste vi dock strava
att oka exporten.
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Vidare ha de 16 staterna forbundit sig att astadkomma en sanering av
sina inre ekonomiska oeh finansiella forhaJIanden. De svenska statsfinanserna
befinna sig visserligen i jamvikt, fast denna jamvikt delvis kommit till stand
med hjalp av metoder som kunna ge anledning till kritik. Men betalnings
balansen oeh valutatillgange~ ar langt ifran tillfredsstallande, hos oss liksom
hos flertalet av de 16 staterna. Vi maste, det har man kommit over ens om
vid denna konferens, soka fa bart den overskottskopkraft, som verkar for
ryekande pa betalningsbalansen, som driver upp importen oeh haIler nere
exporten oeh pa det sattet direkt motarbetar det uppbyggnadsprogram, som
MarshalHinderna ha sUillt upp for sig. For den fortsatta utveeklingen satter
man som rna'! ett nedbrytande av handeIshindren oeh allt sadant. Man siktar
ju till ett narmande mellan de vasteuropeiska staterna, eventuelIt en tuIl
union, men i alla handelser ett slopande avalla dessa speeiella handelshinder
som annu leva kvar. Oeh slutligen skulle man stabilisera alIa valutor oeh
g·ora dem fritt konvertibla i enlighet med Bretton Woods-planen, d. v. s. i
realiteten aterga till en modifierad guldmyntfot eller en dollarmyntfot.

Det forefaller som om detta program leder till alldeles bestamda slut
satser oeksa betraffande arten av var politik, och jag kan oeksa har ansluta
mig till vad som har sagts av bankdirektorerna Soderlund oeh Wallenberg,
Rven om jag gor det med delvis annan motivering. Produktionen skall hallas
uppe oeh okas pa viktiga omraden.Detta innebar forsiktighet· ifraga om
nedskarning av investeringar inom industri oeh jordbruk. Nedskarningen
maste framst ga ut over sadant, som visserligen ar viktigt men som vi for
narvarande ieke ha rad till i den utstraekning sam vi skulle onska, d. v. s.
sarskilt bostadsbyggandet. Vidare maste man soka begransa kopkraften
genom ratt kraftiga atgarder mot konsumtionen. Om man inte kan skara
ned investeringarna p3, det radikala satt som man gjorde i gamla tider - oeh
jag tror att varken statsradet Wigforss eller nagon annan av dem som yttrat
sig har i kvall skulle onska ett sa hardhant tiIlvagagangssatt mot investe
ringarna, att det ofelbart maste leda till en svar arbetsloshet - sa ar det ju
mycket naturligt att man i stiillet sOker komma fram till malet genom en
begransning av konsumtionen, oeh da narmast genom direkta konsumtions
skatter. Nar jag foljt diskussionen rorande de forslag i den vagen, som Iagts
fram oeh som jag for min del tyeker i det stora hela aro myeket riktiga
- kanske med reservation i fraga am biltrafiken - har jag fatt det
intryeket, att dessa forslag anda framkallat starkare opposition an sam
skulle ha mott en allman men for varje vara mindre kannbar beskattning,
d. v. s. om vi hade fatt til1baka var tyvarr allt for tidigt avlivade omsatt
ningsskatt, visserligen i en forenklad gestalt, men kanske samtidigt i en nagot
skarpt form. De indirekta skatter sam nu aktualiserats aro oeksa mindre
givande oeh innebara en mindre begransning av kopkraften an en skarpt
omsattningsskatt. .

Politikens mal - jag sammanfattar - ar saJedes i sista hand en avveck
ling av det nuvarande regleringssystemet - det har ju alIa forklarat sig
eniga om, bade regeringen oeh. oppositionen, savitt jag vet -, oeh vidare
en sadan inriktning av kontrollatgarderna att de framst drabba den investe
ring, som ieke ar av livsviktig betydelse i nuvarande Hige, ur var egen oeh
ur vasteuropeisk synpunkt, samt den konsumtion, soni vi i alIa fall kunna
umbara. Jag skall inte stiilla ett sa radikalt krav som att vi bora tanka pa
vara barn - efter allt vad som har sagts har i kva11 skulle det vara litet
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djarvt - men am vi tanka pa oss sjalva, ar det val battre att spara litet
mer nu oeh sedan fa det litet battre. Det star ju till oeh lned pa lyktstolparna
har i staden, att vi bOra gora det oeh jag ansluter mig helt till den uppfatt
ningen, nota bene om vi samtidigt vidtaga atgarder som ge en viss trygghet
for att vi verkligen komma att fa det battre i fortsattningen. Annal's ar det
ju klokt att leva bra medan man hal' tillfalle till det oeh sedan lata det ga
sam det ville

Jag skulle till sist bara vilja framhalla, att nar jag pa detta satt hanvisar
till Marshallplanen oeh de rekommendationer, som vi sjalva varit med om
att underteekna i Paris, sker det darfor att jag i likhet med finansministern
ar synnerligen overtygad om att aterhamtningen i Europa oeh aven hos oss
kommer att bli till ytterlighet forsvarad, i fall det inte blir en ateruppb~~gg

nad aven ute i Vasterlandet. Oeh det ar uppenbart, att ju mindre energi
vi visa hal' i Eu:r.opa for att verksllilla de rekommendationer oeh uppfylla
de loften, som vi ha avgivit, dess mindre blir ocksa intresset hos Forenta
Staterna for att spela sin roll i det hela oeh medverka med de ateruppbygg
l1adskrediter, som alIa, oeksa vi sjalva, beh6va under overgangstiden.

Bankofullmaktige David Hall: Jag hal' begart ordet narmast for att
svara pit bankdirektor Wallenbergs anmarkning om riksbankens metod att
redovisa sina obligationskop. Han ansel', att ,genom valet av stiekdag for
redovisningen hal' riksbanken givit sig sjalv en bekvam utgangsstiillning.
Vi ha i stallet menat att vi skulle ge herr Wallenberg en bekvam utgangs
stanning genom att redovisa vara synder fran den dag da de borjade, oeh
vi ha faktiskt inte kunnat hitta nagon annan lamplig stiekdag for att redo
visa obligationskopen an den dag, nar obligationsbehallningen val' noll for
att sedan ga uppat. Hade vi flyttat fram stiekdagen nagon tid, sa hade
banken redan haft en behallning pa nagra hundra miljoner, som da inte
kommit med i redovisningen. For att emellertid inte allmanheten skune
behova svava i nagot tvivelsmal Oln vad som hade hant under olika perioder,
redovisade vi redan i skrivelsen den 30 september ieke mindre an tre olika
stiekdagar, oeh i bokslutet, som kom nu i borjan pa januari ha vi ploekat in
ytterligare fyra olika stiekdagar. Den som nu viII kritisera riksbanken, kan
saledes pa ett myeket bekvamt satt skaffa sig en utomordentligt komfortabel
utgangsstallning, bara han tittar i riksbankens egna redovisningar.

Var avsikt har alltid varit att ge allmanheten en riktig bild oeh en sa full
standig bild som mojligt av vad som har skett, och vi kunde inte forestiilla
oss att det skulle misstydas som ett forsoka att smuggla undan nagot obehag
ligt faktum.

Jag vet mycket val att man fran bankofullmaktiges sida inte bOr fora
nagon offentlig rantediskussion. Det ar sa riktigt som har sagts, att banko
fullmaktige skola handla oeh inte tala sa myeket. Det ar val darfor som vi
inte heller i vardagslag ha lagt oss i den offentliga rantediskussionen sa ofta.
Att handla hal' ju emellertid numera i vart land blivit myeket enkelt. Nar
lnan nu skall utfora en ekonomisk handling i vart land, skall man namligen
hoja rantan. Att gora nagonting annat ar att ieke handla. Jag kunde inte
forestalla mig att det skulle bli sa enkelt att skata samhaJlsekonomien nagon
gang, men detta ar ju faktiskt det enda positiva bidrag som hal' lamnats
fran oppositionen under den langa diskussion som har forts om var ekono
miska politik.



DEN SAMHALLSEKONOMIBKA BALANBEN 29

Jag skallhar inte gora nagra bestamdauttalanden om vad riksbanken
skall gora elIer vilken uppfattning jag sja1v har, men om det ar pa det sattet
att naringslivets man i vart land oeh bankerna ha den uppfattningen att
investeringarna aro for stora oeh att de bora begransas i syfte att minska
inflationsriskerna, sa ar ju ingenting enklare an att begransa investeringarna,
eftersom man sjalv har hand over praktiskt taget alla stOrre investeringar.
Det ar namligen samma personer, som bestamma investeringarnas storlek
inom den fria sektorn, oeh som fora kritiken. Jag kan inte forestaUa mig att
man skulle ha en sadan respekt for en sa starkt kritiserad riksbanksledning,
att bara den satte upp en flagg.a, som det star ».1/2 '0/0 rantestegrin.g» pa,
skulle man pa en gang forsta att det var nodvandigt att begransa investe
ringarna, men sa Hinge som inte den flaggan kommer upp, forstar man ingen
tinge Detta resonemang kan inte vara riktigt.

Det maste finnas ett fel nagonstans, oeh det felet tror jag att man lattast
hittar om man funderar en liten stund till oeh tanker pa att den mattliga
rantestegring, 80m oppositionen mot riksbanksledningen forordar, ieke skulle

··ha sadana ekonomiska verkningar att man darigenom kunde begransa infla
tionsriskerna. Man sager - det ha vi ju hort i alla de diskussioner som
forts under hand - att den skulle ha psykologiskaverkningar. Om man
behover paverkas psykologiskt inom industrin oeh inom bankerna, kunna
kanske inte vi bedoma, men att det skulle finnas namnvarda mojligheter for
en riksbanksledning att astadkomma en sadan 'psykologisk ehoek med en
my-eket mattlig rantestegring, ar det all anledning att tvivla pa. De krafter,
som driva fram investeringarna, oeh de krafter, som driva fram efterfragan
pa konsumtionsvaror, lata sig sa;kerligen ieke hejda av sa mild'a. med!el 80m
man i detta fall ar beredd att tillgripa.

ViII man emellertid fO'fsOka att i det Uige vari vi nu befinna 'oss fa en
linje som det kan vara fruktbart att arbetaefter, sa tror jag att det ar
myeket battre att man traffar en aUman overenskommelse om hur man skall
-ordna den narmaste tidens 'ekonomiska problem. Fran riksbanksledningens
sida skall man icke mota nagon dogmatisk installning, varken i rantefragan
eller i nagon annan fraga, som kan behova beroras i detta sammanhang,
men jag tror inte att nagon ansvarig eentralbanksledning skulle kunna glida
forbi hela det faIt av -stora oeh v-erkligt betydelsefulla fragor, som vi maste
arbeta oss igenom for att komma till ett resultat, .oeh sla sig till ro med en
sa ineffektiv atgard som en halv proeents rantestegring.

Statsradet Ernst Wigforss: Jag skall for,so·ka att inte uppehalla- forsam
lingen lange vid denna sena timme, men jag kanske anda ar tvungen att
svara pa ett par av de inlagg som gjorts av herrar Soderlund oeh Wallenberg
liksom av professor l\1:ontgomery.

Jag tror att vi aro ense pa en myeket viktig punkt om vari svaxigheterna
ligga. Det ar bara fraga om losningarna. Vi leva i en period av full syssel
sattning, som vi inte sja1va ha'medvetet skapat pa annat satt an om vi
medvetet ha skapat forsoorelse under kriget, oeh det har stallt oss infor en
rad problem, sam vi tidigare inte ha haft samma anledning att pa allvar
fundera over. Vi hade dem, som professor Montgomery erinrade om, i slutet
av forra kriget. Vi tillgrepo vissa atgarder, men sa k.om krisen med en sadan
fart Deh en sadan kraft att den pa sitt satt loste alla hogkonjunkturens pro
blem. Liksom professor Montgomery minns jag ju oeksa mycket val hur
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man da raknade. Da var annu farestallningen om rantepolitikens effektivitet
obruten, oeh jag, lika val som de andra av professor Montgomery namnda
talarna, var inte radd for en deflationspolitik. Vi hade inte riktigt lart kanna
den. Nu tror jag inte for min del att det var riksbankens hojning av rantan~

som var avgorande, utan det var starkare krafter som vande det hela, lika
val som professor Montgomery mycket bestamt har havdat att den svang
ning som kom har i Sverige, lat oss saga 1933 oeh 1934, mycket litet var
beroende pa vara atgarder har hemma, utan i myeket hogre grad pa forand
ringarna ute i varlden.

Men jag tror att vi ha anledning att lara nagonting av det som skedde
da, oeh det finns ingen anledning att icke pa allvar overvaga om det finns
nagonting sadant som professor Montgomery kallar en medelvag. Fragan iiI"
bara om en sadan i nuvarande lage har nagon uppgift att fylla. Om man har
ett relativt fritt ekonomiskt system, sa ar det naturligt att man faster mer
vikt vid allmanna atgarder an am man sam nu ar bunden i en rad av regle
ringar. Om man pa allvar vagade saga, sasom herr Wallenberg gjorde, att vi
skala avbygga dem, och darmed menar att vi skola barja avbygga dem just
nu, da kan jag forsta resonemanget, men nar man tillagger, att det sakerligen
drojer lange innan vi komma ifran regleringarna, da maste vi se saken pa
ett annat satt, och da komma vi in pA fragan am en relativt mattlig rante
hoj.nings betydelse.

Jag kan delvis instamma med herr Hall i att det ar svart att se vilken
betydelse en ringa rantehojning skulle ha. I England och Forenta staterna
har man precis samma problem, men medan det har sages att 3 procent ar
for litet 'Deh att det borde vara 3,5 procent, sa menar man dar att 2,5 proeent
ar for litet Dch att 3 procent yore det riktiga. Men finns det verkligen nagon
objektiv skillnad i fraga om kapitalmarknaden, sam pa det sattet gor att
man i England oeh i Amerika vid 3 procent anser sig ha kommit i ett
riktigt lage, men att vi har i Sverige bora hoja rantan till 3,5 procent?

Man sager att betydelsen ligger i sjaJva andringen. Fragan iir da vad
sjalva andringen kan betyda. Herr Wallenberg har mycket ratt i att den
betyder mycket mer for de langa investeringarna an for de korta. Men nn
ha vi de Ianga investeringarna i var hand. Jag tanker pa bostadsbyggandet.,
som vi ha i var hand sa mycket som vi over huvud .taget onska. Om det
vore sa, att man ville mycket starkt reducera bostadsbyggandet oeh inte
ville gora det genom de fysiska kontrollerna, skulle ju en rantehojning vara
en metod. Men nar man med de fysiska kontrollerna far ned bostadsbygga.n
det till den h6jd sam man tyeker vara rimlig - men kan ju ha delade
meningar am var den hojden skall ligga - da kan ju inte for dessa langa
investeringar en halv procents ranta spela nagon roll. Nar man ater kommer
till de korta investeringarna, erkanner herr Wallenberg att en halv procent
inte betyder nagonting vidare. .

Det ar' alltid intressant att hora bankdi~ektor Wallenberg, ty han har jn
sin praktiska erfarenhet samt drar slutsatser fran den oeh kanske mindre
med utgangspunkt fran allmanna teorier, men a andra sidan kommer han
ofta till litet forbluffande resultat. Vi ha ju standigt fatt hora, aven fran
praktiskt folk, att det vasentliga i fraga om valutorna ar de fasta valuta
kurserna. Anda tills nu har jag levat i den forestallningen att fran affars
livets sida sager man att det .ar fasta valutakurser sam vi maste ha, men
nlt sager herr Wallenberg att det yore mycket battre att ha varierande
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kurser. Vad betraffar det franska valutaexperimentet, ar ju meningen med
de dubbla kurserna att locka fram de utHindska valutor och det guld sam
hamstrats, men jag formodar att herr Wallenberg inte menar att vi ha
samma lage har i Sverige. I ovrigt trodde jag det vara en ganska allman
uppfattning, att detta franska valutaexperiment, om det skulle resultera
i att det ena Iandet efter det andra slar in pa samma vag, skulle leda till
att vi hamna i ett valutakaos, som antagligen vore varre an nagot annat.

Jag viII fortsatta pa en annan punkt med fragan om fastheten, namligen
nar det galler rantan. Man kan mycket val tanka sig att riksbanken slutar
med att kopa obligatioer for att darigenom skramma folk att behalla sina
obligationer~ Jag viII anda inte lata bli att saga att det ligg·er nagonting i
herr Bjornssons synpunkt. Man kan genom en rantehojning minska obliga
tionernas varde for innehavarna med t.ex. en fjardedel, men man kan inte
alldeles bortse fran att de som aga obligationerna skulle anse det vara en
utomordentligt hard politik, sam man inte oor fora utan mycket starka skal.
~ Jag vill ocksa namna ett ord om obligationsforsaljningarna, som ledde till
riksbankens obligationskop. Det ar nog alldeles riktigt att det v,ar omplace
ringar, som herr Wallenberg sade, men det forefaller ju egendomligt om
folk plotsligt pa en enda dag finner att de behova omplacera 40 miljoner.

Jag skall inte saga mer om rantan. Den hor ju till de besvarliga punkterna~

som main kan ha delade meningar om, och dar far val diskussionen loy att
fortsatta.

Jag uttryckte mig val oklart, om nagon fick det intrycket att det var
likgiltigt om vi hade nagon valutareserv elIer inte. Nej, jag trodde d·et var
bekant att jag offentligt bekant mina synder pa den punkten, da jag sade
att det ar alldeles uppenbart att reg-eringen for sent grep in. Det hade varit
battre om vi hade haft 600 elIer 800 miljoner i hardvalutor i stallet for de
400 som vi ha nu. Vi kunde tidigare inte rakna med att mjukvalutorna inte
voro utbytbara. Det ar mycket mojligt att vi under andra forntsattningar
hade sagt att vi under inga forhallanden kunna ga till en Uigre reserv av
hardvalutor an 800 eller 600 miljoner for abt behalla 'en viss rorelsefrihet,
men vad jag ville framhalla var att vi icke kunnat lata bli att kopa de
nyttiga varor som vi kopt for valutorna. Jag har annu inte fatt svar pa
fragan hur man tanker sig att ett sadant bevarande av valutareserven hade
kunnat ske genom atgarder for att haUa en inre ekonomisk balans i vart
~nd. .

Sedan bara nagra ord om de nya skatterna och sparandet. Det ar ett
mycket intressant och mycket besvarligt problem. Man fragar, hur det kan
bli ett sparande genom de nya skatterna, som leda till hojda priser. Nar vi
annars tala om prishojningar, saga vi att de aro ett led i en kumulativ process
som leder till inflation. Ja, skillnaden a1" naturligtvis att om vi saga: »Ni ha
for mycket pengar, och nu hoja vi priserna, sa att det blir balans», betyder
det att det skapas inkomster hos dem'som fa de nya priserna, och vi veta
inte hur de anvanda dessa inkomster. Om deras okade inkomster. anvandas
till konsumtion, sa ar laget detsamma. Om vi daremot tillgripa vad jag kallar
ett tvangssparande - som naturIigtvis inte ar ett tvangssparande ur indi
viduell synpunkt, utan ur landets synpunkt - sa ar det ett sparande.
Pengarna skala sparas oeh anvandas till investeringar, som till sin omfattning
redan aro bestamda.

Det ar i viss mening riktigt, som herr Soderlund sade, att man inte utan
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vidare kan drft i en trad oeh saga: »Nu skall du spara» oeh sedan·komma
oeh saga: »Nu skall du hlta bli att spara», men i nagon man ar det nog anda
nodvandigt att soka fa det sa, att folk ger ut pengar litet lattare i vissa
lagen oeh haIler· litet mer igen i andra. Det hindrar inte att sparpropaganda
pa lang sikt ov·er huvud taget kan bedrivas. Att det verkligen finns mojlig
heter for folk att anvanda pengar eller lata bli att anvanda pengar i olika
grad, det visa val just forhallandena under kriget. Vi hade i alla Hinder
massor av pengar, sam inte kommo till anvandning, darfor att folk tyckte
att det inte lonade sig att anvanda dem, men nar farhallandena andras
komma pengarna fram, oeh de bli anvanda i aUra hogsta grad.

Eftersom jag Iovade att inte upptaga tiden lange, 'skall jag bara tilliigga
nagra ord om sparandet for efterkommande. Det ar val anda sa, att nar herr
SOderlund talade om det hade han inte i tankarna den stora massan av
folket. Aven efter den gen'omforda skattereformen lonar det sig for den
alldeles overvagande delen av sveriska folket att tanka pa att spara bade
for sina barn oeh sina barnbarn. Om vi erinra ass att den nya kvarlaten
skapsskatten pa en farmogenhet av 100,000 kronor, nar bagge foraldrarila
aro dada, tar bort 2,000 kronor, sa tror jag att atminstone alla som ha.
mindre an 100,000 kronors formogenhet myeket val se att det lonar sig att
spara bade for barn oeh barnbarn.

Men herr SOderlund sade nagot i det sammanhanget, som han tydligen
sjalv kande giek over at det politiska hallet, och jag skall inte heller lata
bli att ga in pa'det. Nar herr Soderlund talade om hojningen av standarden
oeh sarskilt namnde att man gay en forbattrad staJlning at deln sam inte
utforde produktiva sysslor, ilinkte han val narmast pa folkpensionarerna.
I deras fall blir det naturligtvis en inkomsthojning som inte kan anses med
fora nagon produktionshojning, savida den inte ligger i den storre trivsel
i samhallet, sam kan astadkommas genom sadana soeiala reformer. Herr
Soderlund var ju inne pa att sparandet ar TIagot som sker pa lang sikt. Vi
fa nag komma i hag att en del av dessa investeringar i storre trivsel i sam
hallet o. s. v. ar.o investeringar pa lang sikt, sam kanske komma att lona sig.
Herr Soderlund tiinkte pa en svarighet, sam vi val alla fa ha att dras med
oeh sam hor till de gemensamma problemen. Han talade am att man har
tryeket fran stora folkgrupper, oeh det ar alldeles riktigt. Vi kunna inte
tanka oss bort fran det samhalle, sam vi leva i. Vilja vi inte ha det tryek
pa statsmakterna sam kommer fran stora breda folklager, sa fa vi forsoka
att gora oss kvitt det tryeket, oeh det kan· man gora genom att i politiskt
hanseende modifiera eller avskrivademokratien. Men i det Hige, som vi nn
befinna oss i, da alla tavla om att vara demokrater, fa val alla finna sig i
att oeksa ta de olagenheter, som folja med att man har ett styrelsesatt, under
vilket den stora massan av manniskor ka.n gora sina kanske ocksa myeket
kortsiktiga intressen gallande. .

Det sista jag skall saga galler oeksa nagonting gemensamt. Jag bOrjade
med att framhalla att svarigheterna hanga samman med att vi ha kommit
in i en period av full sysselsattning, kanske overfull sysselsattning. Jag skulle
inte tveka att saga, att vill man driva en politik med full sysseIsattning,
sa kan man knappast undvika den overfulla sysselsattningen pa vissa om
raden, Deh det ar det sam ger upphov till problemet. Herr Soderlund oeh
kanske nagon mer namnde, att vi kunna komma att drivas fran den ena
regleringen till den andra, oeh jag skall inte aIls forneka att hela den politik,
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som straval' efter full sysselsattning, staller oss i'nfor fragan, Oln det ar ITIojligt
att klara den utan ganska Iangtgaende regleringar. Men skall man darfor
uppge den fulla sysselsattningen? Jag tro1' inte det ar mojligt i ett demo-*
kratiskt samhal1e sam vart. Ayen om sornliga skulle anse det onskvart, tror
jag vi fa finna oss i att den politik, som kommer att bed1'ivas av alla. politiska
partier oeh alIa riktningar, kommer att syfta till full sysselsattning, oeh en
fraga av gemensamt intresse for oss alIa bEl' da1'for denna: ar faktiskt den
enda utvagen att gripa till regleringar, sam ga i detalj pa alla Inojliga
omraden?

Jag kan saga, att jag inte ar nagon van, av en sadan o1'dning. Herr S,oder
lund log, na1' han sade att jag inte skulle tyeka om regleringar, men det a1' ett
faktum. Jag undrar om inte de allra. flesta manniskor instinktivt a1'o emot
regleringar, och fragan a1' da till sist: ar det verkligen uteslutet att vi skulle
kunna finna vag.ar for att uppehalla en samhallsekonomisk balans, sam
visserligen inte kunde undvara regleringar, men som kunde forsoka. att gora
regleringarna 'j sadana former oeh pa sadana omraden som minst skapa en
kansla hos maniskorn,a av att de aro bundna? Jag skulle tro att det kunde
vara en gemensam uppgift for aHa, som bade vilja ha full sysselsattning oeh
bevara sa mycket av roreisefrihet sam mojligt.

Sekreteraren Halnpu8 Bodell: Finansminister Wigforss betonade i sitt
inledningsanforande, att han skulle halla sig kart for att bereda utrynlme
for en desto langre diskussion efter talet. Det val" ju en i oeh for sig myeket
riktig synpunkt, sam det har visat sig, nlen samtidigt innebar det nag vissa·
'risker, fast finansministern kanske foredrar att leva efter Nietzsche. For min
del anser jag, att dessa risker voro ganska. patagliga, ty jag tyekte, att
innehallets klarhet blev lidande pa talets korthet.

Jag gjord~ en del reflexioner, da finansminist~rn talade om ett statligt
budgetOverskott som ett nledel att bekampa inflatianen. Det kan ju vara
riktigt, ITIen behover det vara riktigt? Lat oss. forutsatta, att de pengar,
som 'finansnlinistern far in i budgetoverskottet, anvandas till att finansiera
investeringarna pa kapitalbudgeten. Kan man inte i ett sadant Hige i stallet
saga, att, verkan av ett statligt budgetOve1'skott i forhallande till den pa
gaende inflationen iiI' lika nled plus minus noll, Det yore mycket roligt att
fa hora, en narmare utveckling av det problemet fran finansministerns sida.

Sorn et.t annat inflationsbekiimpande med'el namnde finansministern moj
ligheten att tillgripa konsulntionsskatter, oeh han sade dessutom att de gi
vetvis innebara en sorts tvangssparande. Det hal" nlan forut fran regering
ens sida inte velat vara med om. M.enberor det inte oeksa pa hUT man tar
ut de dar peng,arna, Oin det mediet a1" inflationsbekalupande eller inte? Nar
riksdagen. beslutade t. ex. den okade maltdryeksskatten, forutsatte man, att
priset skulle hojas med a ore per flaska i syfte att dra in overflodig kop
kraft. Hul" hal" det nu gatt med d'en forutsattningen:? JO', vi ha sett i tid
ningarna, att priskontrollnamnden bestamt, att ett ore per flaska skall tas
fran bryggeriernas marginal och tva ore fran kafeernas och restaurangernas.
AI" det att dra in overflodig kopkraft? Till en viss del kanske det ar sa, men
det vore roligt att oeksa pa den pUllkten fa hora en narmare utveekling av
finansministerns tan,kegang. For att hjalpa, finansministern fran: att v'axla
in pa felaktigt spar i sitt· bemotande da1'vidlag kanske jag far tillagga, att
3 - Nationalek. For. F01'h. 1948, 480493.
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brygg-erierna ju aro bolag oeh flertalet restauranger Deh kafeer torde oeksa
vara holag, vilkas vinster atminstone delvis komma att steriliseras.

Sam ytterligare ett inflationsbekampande merlel berorde finansministern
en eventuell rantestegring, oeh i inledningsanforandet framholl han, nar
han kom till den punkten, att man inom regeringen overvagde en rante
stegring, men att man redan da hade en hel del regleringar, vilka onOdig
gjorde en rantestegring. Da vill jag fraga: skulle man inte sa att saga ha
kunnat horja fran den andra andan, med en nlattlig rantestegring, for att
sedan se i vilken man man med anledning darav kunnat avveekla de regle
ringar, sam ingen tyeke1' om?

Pa tal om rantan har ju oeksa den synpunkten framforts av bankdirektor
SOderlund, att en brantestegrings inverkan pa hyreskostnaderna skulle for
regeringen verka politiskt avskraekande, men jag undrar om det verkligen
forhaller sig sa. Jag skulle inte tro det for min del, oeh jag antal', att finans
ministern ar i tillfalle att har upplysa ass fakunniga am vad t. ex. en halv
proeents rantestegring' skulle medfora for proeentuell stegring av de arliga
bostadskostnaderna. Det yore intressant att oeksa pa den punkten fa ett
besked.

Bankdirektor Gustaf Soderlund: Jag ar ledsen over att herr Hall tycks
ha gatt, ty det val' hans inlagg som narmast foranledde mig att forlanga
debatten. Jag skall emellertid bli kart.

Herr Hall var forvanad over att det var sa enkelt att komma till ratta
med de problem vi diskutera, men jag tror att han sjalv holl sig till en allt
for enkel tankegang. Jag kanske bara bor tala for mig sjaJv, men jag tror att
inte heller nagon annan pa den sida som jag narmast representerar ar av den
uppfattningen, att en rantehojning loser det foreliggande problemet. Inga
lunda, oeh det har beton::tts sa, att herr Hall b.orde ha hart det. Tvartom
reagera vi mot tanken att enstaka atgarder skulle kunna losa hela detta
problem, i all synnerhet atgarder som i likhet med regeringens halla sig till
ytan av tingen. Vad ar namligen priskontrollen oeh vad aro alla dessa
regleringar, om inte angrepp pa symtom, under del att vad som behovs ar
atgarder sam ga till roten?

Vad ar det som' gar till roten? Jo, det a1' hI. a. den hal' forordade men ieke
av finansministern tillraekligt uppskattade penningpolitiken. Den tvingar
oss ned till roten. Vad vi anse nodvandigt, om man skall kunna narma sig
en samhallsekonomisk balans, ar att anvanda mattliga medel pa aHa om
raden, med andra ord att fora en balanserad politik oeh att gOfa ihop ett
program, som tar tillbOrliga hansyn men tillika ar sa effektivt, att vi kunna
na maJet. Har finns till foljd av de regleringar, sam hittills verkat, en mangd
snedvridningar i vart ekonomiska liv, oeh jag skulle vilja saga att en av de
svaraste snedvridningarna ar det subventionerande av bostadsproduktionen
oeh det konstlade forbilligande av hyrorna, sam vi for narvarande halla oss
med. Sadana oformligheter masfe utjamnas oeh forutsattningar darmed ska
pas for tvangsregleringarnas avskaffande. Darvid aro de generellt verkande
medlen nodvandiga, pa penningpolitikens omrade oeh eljest.

Bankdir. Jacob Wallenberg: Aven jag ville egentligeni svara herr Hall.
Han giek in pa berakningen av riksbankens inflytande pa den kredit, som
stalles till marknadens forfogande genom riksbankens obligationskop. Det
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ar ju alldeles klart, att om man gar tillrackligt Hingt tillbaka och raknar med
de pengal", som marknaden tillfordes, nar riksbanken en gang kopte upp
valutorna, sa kommel" man till det resultatet, att obligationskopen praktiskt
taget utgol" ett nettotillskott till kopkraften. Det ar natul"ligtvis bara en
fraga om hur langt tillbaka man viII gao

Jag viII dal"med inte ha sagt, att det inte delvis kan ha varit berattigat
att kopa obligationer, ty det hal" ju under den tid det galler intraffat en
del. Det har skett en prisstegring, som man kanske delvis har accepterat,
det hal" skett en volymforandring av omsattningen o. S. V. Men jag vagal"
pasta, att de tre berakningar som av riksbanken ha gjorts till data, som
enligt vad jag viH minnas aHa Iigga ertel" den 15 juli 1946, i grund och botten
ingenting b·evisa i fragan 0111 Riksbanken totalt tillfort marknaden for
mycket pengar.

Herr Hall talade om en rantestegring. Jag vet inte om han missforstod
mig, men jag fiek det intrycket.· Ja.g hal" aldrig yrkat pa rantestegring som
nagot primart. Vad jag onskar ar en annan penningpolitik. Jag tror det yore
halsosamt for marknaden med en restriktiv penningpolitik, jag tror att en
sadan skulle minska konsulntionen, oka sparandet oeh minska investe
ringarna. Med ett ord: den skulle medverka vasentligt till att aterstalla
den samhallsekonomiska balansen. Jag talar for en rantestegring, darfor ait
den bli~ en foljd av en sadan penningpolitik. Den ar daremot inte i och for
sig nagonting som jag stravar efter.

Jag skulle battre forsta herr Hall oeh herr Wigforss, om de sade: »Ja,
sa hoja vi rantan till 4 proeent, oeh sa ar det fortfarande skevt. Vi ha fatt
upp rantan, men vi ha anda inte kommit i balans. Vad skola vi gora da?»
Den anmarkningen forstar jag battre, men jag anser att man inte kan be
svara den nu. Laget ar sa forandrat, krediten sa atstramad, oeh min er
farenhet ar att aven myeket IDattliga rantestegringar verka, inte fort men
ganska sakert.

Herr Wigforss var forvanad over mitt resonemang om viixelkurserna.
Det tycker jag inte ar sa besynnerligt. Jag sager egentligen ingenting annat
an att det ar battre med rorliga vaxelkurser an med felakt1{ja fasta vaxel
kurser. Ty felaktiga fasta vaxelkurser utgora ett hinder for handeln, oeh
det ar svart att komlna tillbaka till riktiga kurser utan en period av rorlighet.
Jag tror att vi aro litet lasta i det nuvarande laget, atminstone om for
haJlandet mellan pund oeh dollar inte andras. Man far vid vaxelkursernas
faststiillande inte bara ta hansyn till den interna kopkraften - den kan
anda aldrig fullt effektivt jamforas - utan man maste ocksa ta hansyn till
betalningsbalansen landerna emellan.

Sta.tsrwetE. Wigforss: Jagskall ingenting saga om rantan, men eft-ersom
jag hal" fatt nagra direkta fragor av den narmast foregaende talaren skulle
jag vilja saga nagra ord. Vad en riintehojnin.g skulle betyda ,for hyrorna
vagal" jag inte i detta ogonblick saga, mien jag tror jag kan pasta, att det
inte ar av politiska hansy'n som regeringen har varit 'motstandare tin en
hyreshojning, utan av rent ekonom-iska. Vi anse, att det kund'e ha fullstan
digt obera,kneliga folj,der, inte minst pa arbetsmarknaden, om hyrorna
skulle kom,ma i rorelse. Det betrakta vi som ett faktum som har rent eko
nomisk karaktiir.

Fragan om olpriserna skulle jag vilja besvara sa - om nu priskontroll-
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namndens beslut val' riktigt vagar jag inte uttala mig om - att den ett
oring S0111 skall betalas av bryggerierna. inte betyder nagonting for kop
kraften. De tva oren, som skola tas fran kafeerna formadar jag daremot
komma att minska kopkraften lika mycket som de skul1e ha lllinskat den
for konsumenterna.

Betraffande vad konsumtionsskatterna skulle betyda eller ra,ttare sagt
icke skulle betyda, darfor att de skola anvandas for investeringar och darfor
icke ha en inflationshanlmande karaktar, vill jag hanvisa talaren till vad
bade herr Soderlund och herr Wallenberg ha sagt.

Bankdir. J.Wallenberg:Det ar klart alt om rantan stiger med en procent,
skulle det for en Higenhet som kostar 2 000 kronor, betyda en okning av
hyran med omkring 200 kronor. Jag vet nu inte varfar sadan kostnads
okning skulle vara besvarligare att ta an t. ex. en okning av bensin- och
tobakspriserna - under fDrutSattning att folk iute slutar aka bil eller roka,
vilket jag knappast tror att de gora.

Jag kan tanka mig att en hyresokning skulle sla igenom i lonerna. Det
vore i nuvarande Uige en mindre olyeka, am folk fin,ge 200 kronor mera be
talt, oeh pa det sattet hyrorna lades pa arbetsgivaren oeh produktionen,
dit de llora, an att hyrorna hallas nere genom kredittillskapning av Riks
banken.

I 'sitt forsta anforande val' finansminister \Vigforss inne pa fragan: det
kan val inte spela nagon roll for efterfragan pa valutor, om inkomsterna
ligg.a hos den ena cHer andra gruppen i Sall1hallet. Detta ar naturligtvis
alldeles riktigt pa kart sikt: men nar man genom skapande av kredit skapar
efterfragan, hal' det en inverkan pa efte.rfragan pa valutor. Jag tror - men
det ar givetvis bal'a en gissning - att, om vi hade fort en betydligt restrik
tivare kreditpolitik under 1946 och 1947, vi i dag hade haft minst en halv
miljard mera valutor.

Herr ordforanden: Da inga. talare all1nalt sig, ar samm.antra:det avslu
tat, och jag bel' fa fram.fora foren,ingens tack till lalla deltagare i diskus
sionen.
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Direktor Erik Russ inledde aftonens overlaggning om

Riktlinjer for svensk trafikpolitik

med £oljand.e anforande.

Da trafikman talar om sitt arbetsfalt brukar de garna framhaJla att
trafll\:en intar en nyekeIposition i det ekonomiska livet. Ayen med reser
vation for manniskors benagenhet att betrakta sin mammas gata som
stadens aorta, far man val medge att det forhiUler sig sa. Trafil{ell ar till
sin faktiska. funktion en integrerande del i aUt ekonomiskt live .

Men i den ekonomiska diskussionen intar trafikpolitiken langt ifran
nagon central stallning. Bensinransoneringar o. d. ting tilldrar sig visser
ligen stor uppmarksamhet pa tidningarnas nyhetssidor oeh i ledarspalter
nas mellanstiek, men den langsiktiga trafikpoIitiken intar i den seriosa
ekonomiska de~atten en Iangt mer undanskymd plats an t. ex. handels
politiken. T-rafikpoIitiken har, i varje fall i Sverige, forblivit en ange
lagenhet for trafikutovarna oeh andra speeiellt intresserade.

D'etta har, tror jag, ej varit utan oHigenhet. Ehuru samhallet starkt
ingripit i trafiken, har dessa ingripanden i ganska ringa grad foregatts
av diskussioner ·eUer utredningar av sa att saga nationalekonomisk tYPe
Man har hallit sig till konkreta oeh aktuella ting, sadana som konces
sionsregleringar, skargards- oeh Norrlandsprobletn, smalsparsbreddningar
o. d. En nfumare ekonomisk analys oeh inplaeering av det ,fo.religgande
sporsmalet i det ekonomiska sammanhanget .blir under sadana forhaJ
lan·den svar. Giv:etvis aterfinner man vanlig-ell en nationalekonomisk
terminoIogi, men denna far ofta tjana det mer bIygsamma syftet att
bereda taekning for forslag, som overvagande bestiiluts a.v olika grupp
intressen.

Mot denna kanske overmaga framstallning .kan invandas, att sa maste
det ga till i det praktiska trafil\:livet. Det skall oeksa viIligt medges,
att manga sporsmal med fordel kan behandlas utall nationalekonomiska
aspekter. Men detta galler knappast de eentrala oeh i manga praktiska
4 - Natio71alek FOr. Forh. 1948. 481254.
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avgoranden ingripande problemen om avva,gning mellan trafikmedlen,
om inverkan av olika trafikmedels fasta oeh fora.nderliga kostnader m. ID.

dylikt - sporsma1 sam IikvaI foga uppmarksammats av den ekonomiska
vetenskapen har i landet.

Anledningen till att jag fatt aran inleda denna diskussion ar, att jag
varit med om att forfatta det betankande rorande det inrikes trafik
vasendet, som i slutet av forra aret avgavs av 19·44 ars trafikutredning.
Vart uppdrag var onrlattande oeh samtidigt mycket allmant hallet och
det ar darfor naturligt att vi, som utgangspunkt for vaf framsta1Ining
oeh vara forslag, Iorsokte diskutera oss fram till vissa prineipiella - om
man sa viII nationalekonomiska - utgangspunkter. Vi har da fatt kanna
pa den brist pa grundlaggande ekonomiska framstallningar om trafik
fragorna, som jag nyss talat om. De fIesta av oss ar oeksa lekman i
nationalekonomiska ting.

Trots denna reservation tanker jag Higga tyngdpunkten i detta inled
ningsanforande pa det principiella planet oeh harvid anknyta till trafik
utredningens allmanna motivering. En del av a110rarna ar kanske m.er
intresserade av att diskutera olika speciella fragor men det forefaller mig
riktigare att infor detta forum koneentrera framstallningen till allmanna
sporsmal oeh berora specialfragor snarare som illustration till de allmanna
resonemangen.

Det forefaller lampligt att vi forst forsaker skaffa oss nagon uppfatt
ning - lat vara med nodvandighet vag - om hurn trafikutveeklingen
kan vantas komma att gestalta. sig under nagra ar framat. Det ar ju den
hakgrund, mot vilken de trafikpolitiska standpunkttagandena maste sese
Framforallt behover man gora kIart for sig, om kraftiga forskjutningar
ax att vanta eller ej. Inom trafikpolitiken verksamlna krafter och intres
sen - som ju kommer alt gora sig gallande, oavsett vilka samhalls
ekonomiska malsattningar man uppstaller - tenderar i oeh for sig att
hindra en kraftig omvalvning mom trafikvasendet, aven om en sadan
vore ekonomiskt rationelI, helt enkelt darlor att omvalvningar stor de
etablerade intressena. Detta medIor att opinionen i tider av kraftiga om
valvningar godtar en hardare offentlig reglering snarare an under ett
jamviktslage. Detta pastaende kan enklast styrkas genom en hanvisning
till den inverkan, sorn trafikomvalvningen i borjan' pa 1930-talet kom
att utova pa den trafikpolitiska diskussionen.

Omkring 1930 forsiggingo starka strukturella forandringar inom trans
portvasendet, framforallt genom lastbiltrafikens genombrott. Tyngre
hilar borjade sattas i trafik och borjade pa allvar konkurrera med jarn
vagarna. Samtidigt intraffade en sallsynt kraftig allman konjunkturned-



RIKTLINJER FOR SVENSK TRAFIKPOLITIK 39

gang. Detta fick en dubhel inverkan pa transportmarknaden - a ena
sidan sjank transportvolymen, a andra sidan blev manga Inanniskor
arbetslasa och i behov av ny sysselsattning. Manga vande sig da till bil
trafiken. Det var dar mojligt att bliva foretagare utan namnvart kapital,
nlan gjorde sig ofta overdrivna forestallningar om biltrafikens lansamhet,
och denna representerade averhuvudtaget nagonting nytt och lockande.
Allt detta bidrog till en temporar averdimensionering av biltrafikappa
raten -och en mycket hard konkurrens mellan jaTTIVagar och bilar och ej
nlinst mellan bilarna inbordes.

EIter krisens uppharande andra-des laget smaningom, oeh i samband
darmed genomforde statsmakterna en mer liberal trafikpolitik an som
ursprungligen dryftats.

Likval ha hanvisningar till eriarenheterna fran 1930-talets borjan stan
digt aterkommit i debatterna 'oeh ofta frarrllorts som fullt tillrackliga
motiv far ·~n restriktiv trafikpolitik. Endast en hard reglering av hiI-
trafiken kan, sages det ofta, hindra en dylik »mordande» konkuITens.
Fragan ar, om parallellen ar berattigad.

I sjalva verket ger val den nyss la,mlIlade skildringen av de faktorer,
som tillsammans skapade trafikkrisen i 30-talets borjan, svaret pa
fragan. Den visar hur starkt tidsbetingad trafikkrisen yare Biltrafikens
»Sturm- und Drang»-period ar over, en lika stark strukturell forskjut
ning inom landtrafiken ar knappast att vanta. Ej helIer raknar statS'
makterna eller den politiska debatten med en sa kra.ftig allmanekono
misk depression som i borjan pa 30-talet. Man bor alltsa kunna utga
ifran att 30-talets forhallanden icke upprepas, i varje fall icke med
samma styrka.

Vilken utveckling ter sig da sannolik? Givetvis ar det omojligt att
gora en formlig prognos. Man ,kan emellertid fa hallpunkter for bedo
mandet, om man utgar ifran det faktiska laget strax fore kriget oeh
undersoker vilka faktorer - andra an trafikpolitiken sjalv - som for
skjutits. Strax. fare kriget var val Hi.get det, att en viss jamvikt jntratt,
men att dock nagon forskjutning till biltrafikens forman pagick. Denna
berodde till stor del helt enkelt pa att biltrafiken var en nyare foreteelse
vars inneboende majligheter annu ej fulIt utnyttjats, kommersiellt och
organisatoriskt. Bade dieseldrift och lastbilar med stor barighet - tva
starkt forbilligande faktorer far la,ngre och tyngre transporter - fanns
att tillga, men de hade ej utnyttjats i optimal omfattning.

Efter kriget har nu utvecklingen tydligen inhamtat en god del av
denna efterslapning. Nagra genomgripande tekniska nyheter, jambordiga
med dieseldriften, tycks ej vara i sikte. Daremot utgar vagvasendet en
viktig aterhallande faktor i utvecl{lingen. Under l{rigsaren har ,ragarna
undergatt en viss farsamring, och en upprustning av dem till en standard,
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som i stor skala mojligg6r en tyngre trafik, kommer aven under gynn
samlna forutsattningar for vagbyggandet - som ju nu ej aUs existera
- att taga mycket lang tid.

Jarnviigarna ater hal" under kriget undergatt en stark teknisk upprust
ning, bade av bana',oeh rullande materiel. Jag behover endast namna
elektrifiering, dubbelspa,r, kurvutratningar, banforstarkningar, anskaff
ning av tunga godsvagnar. En anvandning av lattare motorvagnstag med
hog hastighet, som pa medellanga strackor i snabbhet ar overlagsna
bilaxna oeh konkurrenskraftiga gentemot flyget, :ir pa vag.

Denna rationalisering 31V jarnvagsvasendet, som kontrasterar mot
utveeklingen under kriget inom landsvagstrafiken, har givetvis i oeh for
sig forbattrat jarnvagens utgangsla.ge for konkurrensen efter kriget. Den
har samtidigt medfort en okad uppskattning av jarnvagarna oeh en
stone optimism, vilket givetvis hal" sin stora betydelse. I jamforelse med
forlrrigstiden torde ocksa SJ:.s taxor relativt sett ha forbilligats gentemot
Iandsvagstra£ikens, sarskilt om man tanker pa de biltaxor, som snart bli
foljden av den extra skatten pa bensin och brfumoljor.

Sammanfattningsvis torde man betraffande jarnvags- oeh biltrafiken
kunna saga, att utvecklingen under oeh efter kriget medf6rt en viss for
skjutning till jarnvagarnas forman, som utjamnar den storre expansions
kraft, som bilismen torde ha agt fore kriget. Ehuru det ar svart att vaga
de olika faktorerna mot varandra, fore£aller det dar£or sannolikt att de
nfumaste 5-10 aren ej kommaatt medfora na.gon markant forskjutning
mellan de bada trafikmedlen. Vad sarskilt betraffar persontrafiken hal"
semesterlagstiftningen oeh diverse andra faktorer medfort en stark total
okning av rese£rekvensen, som gel" utlJTffime bade lor en 'expanderande
persontrafik pa jarnvagarna oeh en okad personbiltrafik, i den man. for
sorjningslaget medger en sadan.

Den vagning av de olika laktorer, vilka paverka bil- oeh jarnvags
tra£ikens konkurrens£ormaga, som jag nu forsokt, pekar pa en viss jam
vikt, en tamligen lugn utveckling. Det kan emellertid sa.gas. att skild
ringen, om den overhuvudtaget iii riktig, egentligen handlar om de bada
trafikmedlens inneboende mojligheter, sa-dana de tedde sig 1947. Sedan
dess har Iaget an.drats. Genom bensinransoneringen oell de mojligheter till
reglering oeh beskarning av biltrafiken, som delma innebar, ar man nu
ater tillbaka i krishushallningen.

IGentemot detta kan invandas, att de senaste tva aren medfort en
nastan sprangartad utveekling av lastbils-, buss- oeh personbilstrafiken,
sa att deni stort sett atenorts tillla.get lore kriget oeh i en del avseenden
t. o. m. passerat detta Hige. Detta galler saval bilarnas antal som deras
storlek. Ej heller hammas biltrafiken, i varje fall an sa Hinge, av gengas
oeh underhaltiga ringutrustningar. Aven om det i prineip ar riktigt, att
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vi nu ar tillbaka i en krishushallning, fareter alltsa la.get reelIt en storre
likhet med situationen 1939 eller 1947 an med krigsfarhaJlandena. Den
faktiska trafikutveeklingen bar darfor kunna. betraktas med ett visst
lugn, ett lugn som inbjuder till en farutsattningslas pravning av fragan
hur den hlngsiktiga trafikpolitiken - till skillnad fran krissporsmalen 
Hilnpligen skall utfornlas. Snarast kan den, som ar bekymrad over starka
forandringar oeh som kanske ej ar avertygad om att trafikva.sendet i
grund oeh botten befinner sig i jamvikt, saga sig, att den situation som
nu intratt - far bilarnas oeh va.garnas del genom importstopp, bensin
ransonering oeh investeringsbegransningar oeh far jarnvagarnas del ge
nom investeringsbegransningar - ger garantier far en sadan stabilitet,
en sadan »paus» i utvecklingen, att eti visst experimenterande betra£
fande den langsiktiga trafikpolitiken ganska riskfritt bOr kunna farsakas.

Vi ar darmed framme vid sjalva Iragan om riktlinjerna far den lang
siktiga trafikpolitiken. Jag farmodar, att det har i kvall rader ganska
delade meningar om en del av det jag kommer att saga, men vi bor i
alIa.fall kanske enas om en gemensam utgangspunkt, namligen att ratte
snaret har sam eljest bor vara effektiviteten i betydelse av storsta moj
liga prestation i forhallande till ianspral{tagna resurser. I praktiken
bedomes ju sparsmalen oita ej fran denna utgangspunkt, utan fran rena
intressesynpunkter, men i princip ar det val ej ffianga som bestrider att
trafiken bor fungera effektivt, bade i oeh for sig oeh som ett led i
samhallsekonomien. Sarigheten ar att avgora vad effektivitetskravet in.
nebiir i olika avseenden.

Tydligt ar, att det ej alltid ar liktydigt med privatekonomisk lon
samhet. Tra£ikpolitiken maste vara underkastad den allmfuma politikens
intentioner oeh denna kan av soeiala, militara eller andra skal krava
utforande av en tra£ikinvestering elIer uppehaJlande av en trafik, trots
att verksamheten ifraga ej ar i oeh for sig rantabel. Aven i ett sadant
fall gor sig likvaI ef£ektivitetskravet gallande. Xyen da ar det angelaget
att atgarderna. utformas pa ett satt, som innebiir den minsta mojliga
uppo£fringen, den minst o£ormanliga relationen mellan kostnader oeh
resultat. Det vasentliga villkoret harlor ar, att arendenas rent trafik
massiga bedomning redovisas for sig utan sammanblandning med sam
hallspolitiska. synpunkter. Endast harigenom fa de beslutande instanserna
klart for sig, vad en avvikelse fran det ekonomiskt rantabla kostar. Det
£ore£aller oeksa - men har borjar val meningsskiljaktigheterna·- som
om det yore angeHiget att avvikelserna fran lonsamhetskravet, som ju
inorn trafikpolitiken ar talrika, likval sa vitt mojligt alltja,mt betraktas
som undantag. Den privatekonomiska lonsamheten har namligen ett
stort varde som sporre till effektivitet. Sa t. ex. har det sannolikt haft
stor betydelse for uppratthallandet av e££ektivitetsstravandena inom SJ,
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att statsmakterna oeh foretagsledningen i prineip stravat efter att rarelsen
som helhet skalllona sig.

For'den som viII opponera mot denna tankegang ar det Hitt att pavisa
manga faktorer, som forsvara en renodlad rantabilitetsbedomning av SJ.
Statsbanorna tyngas ju av allehanda forpliktelser att driva trafiksvaga
banor, att uppehaJla militart motiverade foranstaltningar o. s. v. Men
psykologiskt utovar det dock en halsosamt ltterhallande effekt bade pa
statsmakterna, pa foretagsledningen oeh pa den allmanna opinionen om
andlt Ionsamheten bibehaJles som ma1sattning. Man kan i sjalva verket
ga ett steg Iagre oeh anse att, trots alla ekonomiskt-statistiska s,rarigheter
- uppdelning av gemensamma utgifter m. m. - en separat redovisning
for olika bandelar eIler grupper av banor borde aterinforas vid SJ. Det
skulIe ge foretagsledllingen ett, 1at vara ofullkomligt, instrument far kost
nadskontroll och overhuvud for en effektivitetsovervakning inom fore
taget. Det skulle ocksa ge bedomningsgrunder for avgoranden rorande
trafikstandarden vid trafiksvaga bande1ar ID. ID.

Jag har nyss konstaterat, att den privatekonomiska lonsamheten vis
serligen ofta ar en god sporre till effektivitet, mell att den - i varje fall
inom trafikpo1itiken med de forutsattningar som dar fader - ieke i oeh
for sig Himnal' svar pa fragan vad effektivitetskravet innebar. I sjalva
verket ar det givetvis svart att ge ett svar, men nagra vagledande syn
punkter kan dock framforas. Diskussionen kan diirvid lampligen ske i
tva etapper, den ena avseende investeringarna i trafikvasendet - sarski1t
de·fasta anlaggningarna - den andra avseende sja1va trafiken.

De fasta trafikanlaggningarna ar ju overvagande statliga eller kom
nlunala oeh deras skotsel ar - med undantag for hamnarna - kon
centrerad till nagra fa myndigheter, framforallt Jarnvagsstyrelsen och
Vag- Dch Vattenbyggnadsstyrelsen. Detta medfor, att atgarder for effek
tivisering pa detta omrade i hog grad bor taga sikte pa organisation av
statens egen verksamhet mom trafikviisendet. Trafikutredningen har for
sin del ansett starka skaI tala for inrattande av en instans for koordine
ring av de olika statliga investeringsatgarderna inom trafikvasendet. Den
har ocksa forordat en omorganisation av Jarnvagsstyre1sen, som framst
skulle forstarka foretagsledningens ekonomiska funktioner. Darjamte har
speciella statliga kommitteer nyligen sysslat med bade SJ:s oeh Vag och
Vattens organisation. Det kunde vara mycket att saga om dessa viktiga
sporsmal, men jag skall i korthetens intresse ga ffubi dem; det b1ir kanske
tillfalle att aterkomma under debatten.

Betraffande investeringspolitikens utformning i sak kan jag oeksa fatta
mig kort. Meningsskiljaktigheterna rorande effektivitetskravets innebord
har namligen har ej samma principiella, metodo1ogiska karaktar som be
traffande sjalva. trafiken. Det beror b1. a. da.rpa, att fragan om de fasta
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kostnadernas hetydelse, som spelar star roll ifraga am sjalva trafiken, ju
icke fareligger innan investeringen ar gjord. Svarigheterna, cia det galler
att traffa rationella avgoranden ifraga am investeringar, ar salunda ej sa
mycket av principiell sam snarare av politisk nature

Det rader val t. ex. inom fackmannakretsar ej nagra principielIa me
ningsskiljaktigheter i fragan, huru en vagbeHiggnings ra.ntabilitet ratte
ligen bor kalkyleras. Vad som mojligen kan mota svarigheter ar att fa
riksdagen med pa tanken att mot kapitaltjiinstkostnaden far en beHigg
ning bor vagas ej blatt vad sam sparas i underhalI utan ock:sa vad trafi
kanterna sparar i minskad slitage och bensinforbruikning. Pa liknande
satt farhallel" det sig med fragor om t. ex. en ny vag skall byggas elIer
en gammal breddas, om en trafiksvag bana hor upprustas eller kanske
tvartom nedlaggas, om ovre Norrlandskustens tl"afikbehov bor tillgodo
ses genom att en ny jarnvag bygges eller genom att kustlandsvagen oeh
den darpa £ramgaende biltrafiken upprustas. Sadana sparsmal ar i teorien
ej alltfar svarbedombara. Men det ar ofta vanskligt att i praktiken hand
lagga dem pa ett rationellt satt, darlor att starka gruppintressen gora sig
giillaJ.lde och ofta vaga tyngre an rent trafikmassiga kalkyler.

Svarare aven teoretiskt selt ar det att na enighet om forutsattningarna.
for effektivitet i sjiilva trafiken" m. a.. o. driften av den befintliga. trafil\:
apparaten. Jag skall darlar har utforligare uppehalla mig vid detta.
sporsmaJ.

Meningsskiljaktigheter foreligga har i fraga Olll bade godstrafiken oeh
persontrafiken och betraffande saval uppdelningen lnellan trafikmedlen
som dessas interna problem. I en principdiskussion, sam framst avser att
redovisa nagra vasentliga fragestallningar, torde det dock ej vara nod
vandigt att berora alIa de antydda sporsmaJen. Jag skall i forsta hand
begransa mig till godstrafiken, som statt i centrUlTI for den trafil\:politiska
diskussionen. Godstrafiken skall vidare diskuteras framst med tanke pa
uppdelningen mellan jarnva.gar oeh bilar. Jag skall slutligen utga fran tva
klart motsatta. asikter. Framstallningen blir darigenom askadligare oeh
dess resultat torde likval i vasentliga delar kunna tilHimpas pa trafik
problemen i avrigt.

De tva alternativ, sam alltsa har stalls mot varandra ar a ena sidan
en mer elIer mindre langtgaende, eentralt paverkad uppdelning aV trafi
ken mellan trafikmedlen, byggd pa lagbestfimmelsel" om rajonger, mono
polisering eller kartelIering av viss trafik eller dylikt, a andra sidan en
i stort sett automatisk uppdelning av trafiken efter trafikanternas fria
val, eventuellt mom ramen for en allman koneessionslagstiftning. Om
man hortsel" fran krislagstiftningen ar det senare alternativet det, SOln
tillampas i Sverige.
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Del iorra altenlativet har en1ellertid vid skilda tillfiillen forordats.
Darvid har i stort sett tva huvudska1 arnorts, namligen dels trafikmed
lens olika konstnadsstruktur - forllallandet mellan fasta oeh rorliga
kostnader - dels deras olika taxestruktur ifraga om utja.mning mellan
olil{a linjer oeh differentiering mellan olika godsslag.

Det forsta huvudsl{alet har med sarskild skarpa utveeklats av 1932 aI'S
trafikutredning oeh kan darlor Iampligen diskuteras med utgangspunkt
fran dess framstallning.' Denria utredning utgiel{ uran att en andamals
enlig arbetsfordelning mellan trafikapparatens olika delar emus, om i
varje sa.rskilt fall det transportmedel anlitas, som kan utfora transporten
med lagsta foranderliga kostnad. Detta ansags ieke bli resultatet av trafi
kanternas fria val, beroende darpa att trafikmedlen arbeta med olika
proportioner fasta oeh rorliga l{ostnader. Ayen om en trafikallt Iran fa en
transport utford nled hil till Higre frakt iin med jarnvag, kan saken sam
hallsekonomiskt stiilla sig anll0rlunda darlor att jarnvagens rorliga kost
nad for transportens utforande kan vara lagre. »En kommunikations
politik, som medger overforande av trafik fran jarnvagar till automobil
trafik annat an i sadana fall, dar den sistnamnda tillgodoser en trafik
uppgift, sam jarnvagarna icke aro i stand att fylla, maste ovillkorligen
leda till fordyring av den apparat som tillgodoser sanlhallets trafikbehov.»
80m botemedel foreslogs en genom statliga regleringsatgarder medvetet
genomford dirigering av godstrafiken durhan, att jarnvagarna i regel fa.
foretrade ifraga om langre transporter. Detta skulle sI{e genom en tvangs-·
organisation av fjarrgodstra,£iken med hilar.

Vtan tvivel ar det en riktig iakttagelse, att en uppdelning av trans-·
porterna pa grulldvaI av gaIlande fraktsatser iek:e alltid ar den samhiills
ekonomisl{t Uimpligaste, bland annat pa grund av nyssnamnda skillnad'
mellan fasta oeh £oranderliga kostnad·er. Jarnvagen kan i en given situa-·
tion, namligen da ledig kapaeitet star till forfogande, utfora en transport.
till en Inerkostnad son1 .Jigger vasentligt under priset enligt den generella
jarnvagstaxan - som tar hallsyn till bade fasta oeh rorliga kostnader 
oeh mallanda Kven ullder de rorliga biltransportkostnaderna for trans
parten ifraga. En ekonomiskt sett felaktig inriktning av trafiken l{an
emellertid jarnvagarlla i sadana fall ofta undanroja genom ett rationellt
utnyttjande av mojligheten till fraktnedsattningar. Fraktnedsattningarna
spelade ju oek fore kriget en myeket vasentlig roll. Overhuvudtaget ar
det inom taxepolitikell den' ovan refererade tankegangen har sitt berat
tigande. Den bor daremot ieke fa priigla trafikpolitiken i ovrigt Oell dar
foranleda en direkt dirigering av transporteTIla genom regleringsatgarder ..

Skalell hartill aro flera. Kostnaden for sjalva transporten ar sallan
den enda vasentliga faktorn vid val av transportmedeI, ofta icke ens
den viktigaste. Saval ur samhallsekonomisk som ur trafikantsynpunkt
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kan det vara formanligare att ett dyrare transportsatt allvandes, om
detta medfor mindre kostnader for godsets embalIering oell mindre
brackage. Ett dyrbarare men snabbare och bekvamare transportsatt kan
ocksa medfora besparingar genom tidsvinst, genOlTI att lagerhaJIning och
darmed rantel{ostnader kan nedbringas sarnt genom att behovet att i
forvag noga planera transporter och lagerhaJlning minskar. Aven serviee
och reklamsynpunkter spela in. Dte nu namllda faktorerna gora sig som
regel gallande till fannan far bil- eIler flygtransporter gent€'mot andra
transportsatt. De ar av den natur, att deras betydelse maste bedomas
i varje sarskilt fall och att oIta ingen annan an trafikanten sjaJv verkligen
kan gora det. Detta talar i sin man for att valet av trafikmedel i storsta
mojliga utstraekning lamnas till trafikanterna. ~ch icke dirigeras av
staten med utgangspunkt fran allmfuma foresta.llningar om olika trafik
medels fore-traden for olika avstand elIer andra grova generaliseringar.

Ayen ur ren kostnadssynpunkt kan invandningar riktas mot tanken
pa en genom lagstiftning och tillstandsgivning genomford uppdelning av
transporterna med de rorliga kostnaderna som ledstjarna.. Om man ser
saken pa Hi-ngre sikt blir alIt fler k:ostnader rorliga.. Aven de fasta anlagg-
ningarna. maste fornyas och vid vissa »trappsteg» i transportvolymen
maste de utvidgas. Endast pa tamligen l{ort sikt kan man alltsa begagna
begreppet fasta. kostnader. Harav foljer att en pa motsattningen mellan
fasta och rorliga kostnader uppbyggd trafikpolitik - aven om den icke
yore oHimplig redan av ovan angivna skal - smaningom skulle mota
stora, bade sakliga och psykologiska svarigheter. Det bleve svart att
undvika att det okade utnyttjandet - i regleringens hagn - av de
existerande fasta anHiggningarna finge en konserverande ver!{al1 ocksa
gellom dessas successiva fornyande och utvidgning. Den ekonomiska. och
tekniska utvecklingen skulle sannolikt smaningom snedvridas.

Man kan gora det tankeexperimentet att regleringar, liknande de av
1932 ars trafikutredning foreslagna, eIler kanske a.n nler langtgaende,
hade genomforts i borjan pa 1920-talet. Uppenbarligen skulle detta ha
forsvarat den utveekling, som under ett friare system faktiskt kom till
stand. Ingen hade da kunnat farutsaga utvecklingen av den tyngre bil
trafiken..Dlt denna utveckling likvaI agt runl i utlandet, skulle dess
overfarande till svenska forhaJlanden ha £ordrajts. Hela tra£ikapparaten
hade blivit lidande, bade direkt genom att landet hade fatt en samre
biltrafik oell indirekt genom minskning av konkurrensens press pa jarn
vagarna att vidtaga tel{niska oeh kOlnlnersiella. motatgarder.

Jarnvagstrafikens ekonomiska struktur avviker fran de andra trafik
medlens icke endast betraffande det nu berorda forhallandet meIlan olika
slag av kostnader, rasta oeh rorliga, utan aven darutinnan att kostna
derna overhuvudtaget delvis icl{e aterspeglas i den generella jarnvags-
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taxan. Man bortsel' namligen i jarnvagstaxan avsiktligt fran kostnads
grundvalen i myeket hogre grad an inom andra tl'afikmedel. Dels till
lampas vardetariffering, d. v. s. vagnslastgods tariffel'as ieke endast efter
vikt oeh avstand m. m. utan aven med hansyn till godsslagets yarde,
oavsett om detta inverkar pa tl'ansportkostnaden. Dels galla taxorna
generellt for alIa linjel', i varje fall inom statsbanenalet, trots att kost
naderna i hog grad .pftverkas av trafikintensitet, driftform, mojlighet till
returfrakter etc. Jarnvagarna upptrada harigenom i konkurrensen pa
transportmarknaden med i vissa fall »Ior hoga» oeh i andra fall »for
laga» fral\:tsatser. Detta faktum minskar uppenbarligen utsikterna att
en transportuppdelning efter trafikanternas fria val skall bli den sam
hallsekonomiskt lampligaste. Det kunde darfor anforas som ett andra
huvudska1 for en statligt dirigerad fordelning av trafiken.

Man kan da forst fraga sig, om ieke sjalva olikheten i taxest.ruktur
trafikmedlen emellan kan upphavas. D'etta yore ju det e££ektivaste sattet
att undvika nyssnamnda 'oIagenheter. Av skaI, som det sl\:ulle fora for
langt att har inga pa, kan man emellertid varken tanka sig att radikalt
franga vardetarifferingen oeh jarnvagstaxans nuvarande likformighet for
olika baIlor eller att anpassa sjo- oeh biItrafiktaxorna till jarnvagens taxe
system. Det torde overhuvudtaget vara olampligt att soka ekonomiskt
likrikta tekniskt oIikartade foreteelser.

Man har alltsa att riikna med bestaende olikheter i trafikmedlens
taxestruktur, SOl11 fosvarar en optimal uppdelning av trafiken. Vtgor da
ieke detta skal lor medvet.na statliga ingrepp i tra£ikuppdelningen? Har
emot kan emellertid riktas samma invandningar som mot en trafikdirige
ring med utgangspunkt fran de rorIiga kostlladerna. Det ar foga sanno
likt att myndigheterna skulle kunna astadkomma en rationellare trafik
uppdelning an vad som trots taxesysemets saregenheter bIir foljden av
trafikanternas fria val. D'et ar inte heller sannoIikt att deras verksamhet
ej skulle skada de utveeklingsdrivande krafterna.

Om man »gar i narkamp» med detta problem om lampligheten av en
medveten statlig dirigering av transporterna, m·oter i sjalva verket ytter
ligare ett antal skal oeh motskal, men jag skall ej trotta darmed. Jag kan
i stallet sammamatta det sagda sa, att varken trafikmedlens olika kost
nadsstruktur - problemet om de fasta oeh rorliga kostnaderna - eller
taxesystemets olikheter bor foranleda en sadan dirigering. Den leder 
enligt den uppfattning som har iramlagt.s - i stort sett oeh framforallt
pa lang sikt till samre resultat, till en mindre effektivitet, an ett friare
system. Det radande jamviktsHiget mellan trafikmedlen minskar ju oeksa
behovet av en regleringslagstiftning sasom instrument for en avbalan
sering av konkurrensen.

Man kan fraga sig: leder ej denna tankegang foljdriktigt till ett krav
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pa sIopa:q.de avaIl samhallelig regIering a~ trafiken, d. v. s. i praktiken
(eftersom jarnvagarna ags av staten oeh under ana forhaJIanden dirige
ras av denna) till ett sIopande av biltrafikregIeringen? Trafikutredningen
har for sin del ej dragit denna konsekvens. Kanske ar det ett tecken pa
det bestaendes styrka oeh seghet, att liven en ganska Iiberalt inriktad
kommitte ej velat foresla' detta steg. Det har synts oss vara val ovisst
oeh vi ha men'at, att statsmakterna borde behaJla det grepp over utveck
lingen av den yrkesmassiga trafiken, son1 tillstandstvanget dock innebar.
Vi ha daremot forordat, att den nu ga1lande regleringen av biltrafiken
uppmjukas, framfor alIt i tre viktiga hanseenden.

Som bekant far en transportkonsument utan tillstand transportera sitt
gods med egen lastbil m·en han far 'daremot ieke kora andras gods. Sist
namnda verksamhet ar farbehallen de bilar, SOln jamlikt 1940 ars far
ordning fatt tillstand att utova yrkesmassig trafik. Ofta kan en trafikant
inte ordna sina transporter sa, att han tillrackligt utnyttjar bilens last£or
maga, am han ej for andras rakning far taga med fyIlnads- och returgods.
Nu gallande besta.mmeIser kan darfor meillara en orationell drift och
minskar samtidigt transportl(onsumenternas mojlighet att kontrollera
oeh paverka transportprissattningen. Iek:e minst jordbrukets ekonomiska
foreningsrorelse har patalat detta. Trafikutredningen har dar£or fore
slagit, att transportkonsumenter, som far att tillgodose gemensamma
behov av lastbilstransporter bildat en sammanslutning, skall fa utfora
sadana transporter utan sarsl(ilt tillstand. Verlclig akerirorelse, alltsa
transport far den allmanna marknaden, skulle daremot alltjamt forbe
hallas dem som fatt tillstand dartill.

En sadan uppmjukning skulle troligen endast i Inyeket begransad
omfattning medfora en overforing av trafik fran akarbilar till firmahilar.
Dessa bada slag av bilar torde i stort sett ha erovrat var sitt naturliga
arbetsomrade. Snarast skulIe reformen fa en potentielf inverkan, den
skulle starka trafil{anternas stallning vid uppgorelser med akarna oeh i
vissa fall aven med SJ.

Ej heller jarnvags- eller rederiforetag far anvanda lastbilar utan sar
skilt akeritillstand. Emellertid foreligger det, sarskilt for jarnvagarna,
ett tilItagande behov av att kombinera driften med biltrafik. Bilar har
ju lange anvants for .hopsamling och distribution av jarnvagsgods. De
nyligen pabarjade, av alIt att doma I6ftesrika., forsaken att rationalisera
godstransporterna genom att Higga ned en del sekundara godsstationer
leder till en annu intimare kombination av jarnvags- oeh biltrafik. Me
ningen ar att gods skalllastas oeh lossas endast vid ett mindre antal s. k.
godskoneentrationsstationer, till oeh fran vilka det fores med lastbil.

Jarnvagarna anlitar nn akare som entreprenorer oeh har darjamte,
med ~ederborligt trafiktillstand, anvant egna bilar. Det har einellertid
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visat sig hinderligt, att jarnvagsforetagen icke fritt kunna disponera
bilar for en trafik, som utgor en integrerande del av den dem aliggande
trafiktj311sten. Deras mojligheter att rationalisera driften skulle under
lattas, om de sjalva finge avgora i vilken utstrackning de vilja utfora
transporterlla med jarnvag eller bil och, i det ·senare fa.llet, i egen regi
eller genom akare. Trafilcutredningen hal' darfor foreslagit en uppmjuk
ning darhan, att fran koncessionstvanget undantages jarnvagsforetags
t~ansporter av s. k. jarnvagsgods samt av fyllnadsgods i anslutning dart-ill.
En liknande uppmjukning foreslas for Iinjerederierna. Nagon ralt for
jarnvagar och rederier att utan tillstand utfora biltransporter for den
allmanna marknaden har darelnot ej foreslagits.

Den tredje viktiga iindring av gallande biltrafikreglering, som vi fore
slagit,· beror den hlngvaga lastbilstrafiken. For yrkesmassig sadan kraves
nu safskilt linjetrafiktillstand. Forordningens bestammelse am linjetrafik
ar n~mligen sa utformad, att den omfattar ej blott godslinjetrafilc i
egentlig mening - d. v. s. en uppsamling av gods, i regel i sma sand
ningar, pa ett £lertal platser utmed linjestrackan - utan liven lang
tradartrafik, d. v. s. en regelbunden trafik mellan i forsta hand storre
orter utan av- oeh paJastning utefter vagen annat an undantagsvis. I
fraga am faITa slaget av traIik, som liknar busstrafiken, foreligger sar
skilda skal, vilka kan motivera skydd genom linjetrafiktillstand. Detta
kan vara nadvandigt for att i glest befolkade trakter garantera en onsk
yard regelbunden oeh tillforlitlig transporttjanst. Nar det galler lang
tradartrafiken daremot, ar ett sarskilt trafil{tillstand motiverat, endast
om man darigenom viII begransa denna trafik till skydd for jarnvagarna.
Med var principiella instaIlning anser vi att - bortsett fran krisfor
hallandena - en sadan begransnin,g ej ar Hilnplig. Vi har .darfor fore
slagit, att linjetrafiktillstandet inskrankes att galla den »bussliknande»
trafiken. Samtidigt har vi fareslagit Htt tillstandstvanget for transport
formedlingsrorelse, vilket ocksa ar ett instrument for reglering och eVeIl

tuellt monopolisering, skall avskaffa.s.
Den gemensamma tanken bakom alIa de namnda forslagen till upp

mjukning i nuvarande biltrafikreglering aI', att avHigsna de konstlade
hinder, som biltrafikregleringen nu reser mot en rationell utveckling for
bade firmahilarna, jarnvagarna och langtradartrafiken.

Min framsta,llning har i kval1 har, liksom trafikutredningens betan-
. kande, kretsat kring effektivitetssynpunkten. Om denna tolkats riktigt

kan vara tveksamt, men den liar i varje fall varit riktlinjen. Vad som i
sista hand bestammer effektivit-eten ar ju att utvecklingstanken kommer
till sin ratt. Avgorande lor riktigheten av en trafikpolitik blir darfor, am
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den bereder goda. forutsattningar ror en fortsatt utveckling, for nya
framsteg. Med framsteg asyttas da ej blott den rent tekniska utveck
lingen utan i lika hog grad den ekonomiskt-kommersiella. - tiIHimp
ningen av nya ron oeh rramvaxandet av nya driftsformer, t. ex. en lamp
Jig kombination av jarnvags- oeh bildrift. Till rorutsattningarna ror en
sadan utveckling hor rorelse£rihet ror trafikutovarna att erter eget. bedo
ma-nde vidta.ga sina atgarder oeh dit hor en konkurrens, sam tvingar dem
till standig forbattring och fornyelse. En dynamisk utveckling kan saIlan
centralt planeras. Den vaxer fram som en produkt av fantasi oeh uppslag
hos en ma,ngd foretagare, som i inbordes tavlan med vaxlande framgang
experimentera sig rraIn utan att alltfor myeket llejdas av olika fore
skrifter. En administrativ reglering, verkstalld av aldrig sa skiekliga
ambetsman, maste daremot i start sett bygga pa dagens· Hige. Den far
darmed i regel en konserverande verkan. Just danor att trafiken i vis'S
mening ar en integrerande helhet oeh att darlor vissa skal foreligga fo~

en h\ngtgaende totaIplanering, kan det vara av vikt att understryka
sadana har allmanna sJrnpunkter. Ty trafiken kraver a andra sidan aven
biIdlikt taIat stor rorlighet, den kraver ett svangrum ror de utvecklings
framjande krafterna, den kraver det aven am detta· pa kort sikt skulle
leda till en viss »overdimensionering». Overdimensionering ar inom rim
Iiga gra.nser ett pris for utvecklingen, som pa lang sikt ar vart att betala
for den, som rar med det. Det gor vi ka:nske ej just nu oeh dar£or tvingas
vi till krisregleringar. lVlen 1atoss ej bygga. den langsiktiga trafikpolitiken
pa ett statiskt betraktelsesatt.

Harefter yttrade:
Ordforanden, disp. H. Throne.-Holst: Pa Nationalekonomiska foreningens

vagnar ber jag att fa framfora ett tack till direktOr Huss for hans intressanta
oeh upplysande oversikt. DirektOr Huss' starka framhallande av effektivi
tetskravet oeh hans konsekventa tilUimpande av detta forefaller mig vara i
hog grad stimulerande oeh aven myeket Himpligt som grundval for fortsatt
diskussion oeh for det framtida arbetet med dessa viktiga. friigor. Vi taeka
honom darfor uppriktigt.

Jag hoppas oeksa att foredragshallaren kommer att fa ratt i sin form0 dan,
att det hal" kommer att bli en livlig diskussion, som kan belysa olika delar
av ,detta stora amne. Som forste tala;re har jag hal" anteeknat generaldirektor
Granholm, oeh jag anhaller att fa Himna ordet till generaldirektoren.

Generaldirektor Axel Granllolm: Det ser kanske besynnerligt ut att jag
tar till orda on1edelbart efter inledaren, men for en gangs skull passar det tam
ligen bra att jag ansluter mig, dfirfor att jag i mangt oeh myeket hal" samma
mening som han rorande de av 1944 ars trafikutredning upptagna sporsmalen.

Den grundaskadningen borde val vara elemental", att det nationalekono
miskt sett ligger en utomordentligt star vikt vid en god samffilld transport
hushallning inom det allmanna kommunikationsvasendet samt att till den
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hoI' det fuHstandigast mojliga utnyttjandet av en sparsamt tillmatt trans
portapparat. Enligt min mening bor man darfor halsa med tillfredsstallelse
vissa av de fOTslag till reformer i funktionsordningen for den samlade trafik
apparaten, sarskilt den till lands, som trafikutredningen nu antligen latit se
dag,ens ljus. _

Till dessa erkannalnsvarda forslag raknar jag obetingat ftorslaget om »den
kooperativa korningen». Jag horde inte att inledaren anvande denna av
utredningen sjalv valda benamning, som jag tycker ar mycket bra. Den avser
ju mojligheten for privata lastbiliigare att sla sig tillsammans om anvand
ningen av en bi!. Sadan korning ar agnad att bidraga till ett battre utnytt-
jande och kanske en neddimensionering av lastbilsparkerna. ;

Till erkannansvarda fo;rslag raknar jag aven det, att agare till privat per
sonbil skall fa enas med en granne om att vid fard for egen rakning fa
utnyttja bilen i gemensamt bruk, val'vid grannen far erlagga en avtalad
avgift till bilens agare. Detta. system hal' analog verkan for personbilpar-kens
del som den kooperativa korningens for lastbilsparkernas del.

Hit raknar jag ocksa forslaget om jarnviigarnas ratt att med egna eller
timechartrade bilar fa fritt bedriva yrkesmassig lastbilstrafik i anslutning
till sin avriga transportverksamhet. Detta verkar till en den allmanna trans
porthushaJlningen framjande samordning, att trada i stallet for tidens vanliga
isarordning med ty atfoljande overdimensionering av trafikapparaterna.

Av vikt ar enligt min mening aven trafikutredningens forslag om upp
havande av det monopolistiskt verkande koncessionstvanget for »transport
formedlingsrorelse». Speditorsverksamhet bland annat for godssamling till
samlastning har i alia tider varit fri i forhallande till savaJ jarnvagar som
kustsjofart, oeh darav har sa vitt jag vet aldrig faljt nagon olagenhet.

Valkommet ar ocksa trafikutredningens forslag om en sanering av den
gallande biltrafikforfattningens skaligen diffusa begT'epp »billinjetrafik» i ,Tad
det ges tillanlpning pa viss lastbilstrafik, som i sjalva verket ej ar eller kan
bli annat an »bestallningstrafik». En trafikman menar med linjetrafik regul
jar, heIst daglig, trafik over viss stracka - med eller utan utg;reningar 
enligt kungjord korplan (tidtabell) menan andpunkterna och nlellanliggande
anlopsstallen, med transportplikt och med skyldighet for trafikutovaren att,
inom skaliga g,ranser, halla tillracklig befo;rdringskapacitet samt skanka lika
service at alia - detta alIt for myndighetsbestamda maximitaxor. Sadan
billinjetrafik finnes inom bilvasendet vid jarnvagarna - busslinjer och gods
billinjer, sarskilt uppe i Norrland - och bor finnas, men sadalnt ar exempelvis
ej »langtradarens» vasen! Vad den gor ar att likna med trampfart, vilken
emellertid som sadan liven alltid bor fa utovas, men da sasom be8tiilln~'ngs

trafik! Konkurrensmojligheten maste bevaras!
Det kan sagas och hal' sagts, att alIt detta sam foreslagits hal' en menlig

inverkan sarskilt pa den yrkesmassiga lastbilstrafikens kvantitativa rustning
och kvalitativa funktion. Ja - men ar det nagot sa sardeles ont sa;rskilt i
den forstnamnda faktorn? Ar det verkligen sa efterstravansvart att fa skaffa
och aga i drift en skaligen mattlost avvagd biltransportapparat med allt matt
lost kostsamt oeh kvalitetsarbetskraft kravande, som ligger bakom? Svaret
viII jag ge med en fraga: Kan det i sjalva verket sett pa langre sikt vara
nationellt tjanligt att bygga upp och haHa alltfol' mycket av apparat for de
allmanna transportbehovens tillgodoseende, sammansatt av trafikmedel, som
vasentligen vila i beroende av kop och tillforsel av materiel Dch drivmedel
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utomlands ifran? Hur later det inte i dessa dagar - oeh kanske for lang tid
framat - med valutaresurserna i va;rt land? Oeh hur later det inte redan
iIlU med olje- (oeh bensin-) -tillgangen i varlden!! Oeh jag vill fraga: Behovs
ej var fataliga befolkning battre for produktion av nodvandighetsvara an for
overflodsvara? Slutligen bar bilvasendet lika litet som andra kommunika
tionsinstitutioner fa betraktas som forsorjningsinrattning, sysselsattningsbe
reda;re; det liksom exempelvis jarnvagen skall egentligen blott vara ett val
funtat redskap till hjalp i de allmanna samhalleliga produktions- oeh kon
sumtionsproeesser,na!

Betraffande den andra faktorn, den yrkesmassiga biltrafikens andrade
kvalitativa forutsattningar, ar det val sa, att dess apparat kan dimensioneras
Iratt liven for en till aventyrs nag,ot reducerad arbetsuppgift. Sker en sadan
anpassning, skall val ej rimligen den kvalitativa funktionspotentialen behova
bliva Higre.

Jag hal" vid de resonemang jag har for ingen tanke pa nagra statliga
tvangsregleringar - ingen tanke pa fordonshallnings- eller trafikrestriktioner
som i brist- oeh kristider - for att avagabringa en trafikmangdens syftemals
enliga fordeining. Man agel" ett annat oeh fornamligt instrument till hjalp
- jag menar jarnvagstaxans darfor agnade utformning. Ofta har jag bade
i tal oeh skrift gett uttryek for min mening, att man genom jarnvagstaxans
konstruktion oeh byggnad kan ineitera en foretagsmassigt oeh enligt mitt
formenande aven nationalekonomiskt sett klok fordelning i stort sett av
godstransportuppgifterna pa de bada harvidlag viktigaste konlmunikations
medlen lasthil oeh jarnvag - den senare det nastan helt nationella, saval
for utbyggnad som for drift, av utlandet oberoende trafikmedlet. Jag har
havdat principiellt, att taxehyggnaden borde goras sadan, att jarnvagarna
for styckegodset oeh de. hogre vagnslastta:rifferna stallas ej konkurrenskraf
tiga pa de kortare befordringsavstanden - darfo,r att dessa passa. for bilarna
- vilket givetvis ej far utesluta mojligheten for jarnvagen att, da sa ar
transporthushaJlsmassigt riktigt oeh trafiktekniskt rationellt, fullgora frakt
avtal enligt jarnvagstrafikstadgan aven med anlitande av egna eller genom
befraktning av andra bilar pa sadana avstand. Taxebyggnaden skulle dar
emot gora jarnvagen viil konkurrenskraftig pa de langre avstanden - gran
serna flyta ju alltid. Bygges jarnvagstaxan sa - enligt .maximen: de lrortare
transportema huvudsa/digen at lastbilarna, de liingre huvudsakligen at jiirn~

viigen - sa Iar en trafikfordelning, grundad pa trafikkonsumenternas jam
forande transportkostnadskalkyler oeh alItsa i summaverkningarna av deras
fria val var for sig, ge sig vasentligen av sig sjalvt sadan, att den later bagge
trafikmedlen utveekla sig i mattlig oeh hushaJIsam dimensionering oeh
operation.

Jag ar visst icke blind for det faktum att kostnaden for sjalva transporten
ej alltid ar den a.vgorande faktorn vid trafikantens val av trafikmedel - han
kan ha att rakna med faktorer, som kunna fora honom till att valja ett for
en del av varuforflyttningen dyrare transportsatt - transporttidsfaktorn,
emballerings- oeh brackagefaktorn m. f1. Vid jarnvagstaxans konstruerande
far man darfor taga till konkurrenspriserna vid jarnvagen pa sakra sidan, sa
att atminstone starsta mojliga effekt ernas - hundraproeentig blir den ju
aldrig - alltid komma »langtradare» att framga i yrkesmiissig bestallnings
trafik eHer i firmors egen regi, men d.et kan ej behova foranleda nagra
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regleringsforanstaltningar av det allmiinna. Det ar har en fraga oin· trafik-:
foretagarnas konkurrerande lockande service!

Givetvis innebiir tillampningen av en dylik trafikpolitik en kalkylatorisk
inkomstforsamring for jarnvagen fran berorda godsslag och transportslag.
Men den darmed forbundna nationalekonomiskt, samhalleligt, betydelsefulla
transporthushaJlningseffekten kan vara ett Paris vart en massa. Och sa ar det
det, att om en dylik anpassning till den allmanna transportmarknadens Hige
ej foretas, sa kommer den sakerligen accelererande trafikavledningen fran
jarnvagen att medf6ra lika stora for att ej saga sa smaningom stOrre inkomst
bortfail, oeh det utan att av kanda praktiska skal detta kan motvagas av
driftskostnadsminskningar. Taxereformens inneb10rd ar i verkligheten aven
foretagsmassigt sett en profylax! Tillampningen utgor inte nagon du,mping,
utan atgarden ar till for att hindra ont att bli varre!

Nu skall en kung!. taxekommitte bOrja arbeta. Jag begriper visserligen ej
hur den overhuvud skall kunna i tidslaget gora nagot for att astadkomma en,
som val meningen ar, mera bestaende taxa. Hur skall kommitten gripa sina
premisser oeh bygga sina kakylationsfundament? Laget ar ju det att, som
den gamle greken sade, alIt flyter, allt rores! Kommitten far nog under flera,
kanske manga ar inskranka sig till att stiilla forslag om provisoriska kort
fristiga taxeregleringar for lopande anpassning av jarnvagstaxan till allmanna
transportmarknadslaget sadant det skapas av konkurrenter med jarnvagen
oeh sadant det paverkas av skiftande produktions- och konsumtionskonjunk
turer. Komlnitten kan ej fa hange sig at mer eller mindre fiktiva berakningar
av foretagets sjalvkostnader, som skola tackas jamte tillgodoseendet av
avkastningskraven pa foretaget4 Det ar markegangsforeteelser som bliva de
ytterst bestammande! Men det ar alltid enligt min mening av yttersta vikt
att man alltjamt har den astundade samhalleliga, transporthushallningseffek
ten i blickfaltet.

Inledaren har uppehallit sig en del - inte mycket men doek nagot 
vid vissa av trafikutredningen foreslagna administrativa fOTanstaJtningal\
Sadana kunna visst vara av vikt oeh betydelse for den fra,mtida svenska
trafikpolitiken samt av intresse har, men ja.g skall inte for min del taga tiden
ytterligare i ~nsprak med att komma in pa mer an ett av forslagen - det
som galler inrattandet av en »statens trafiknam.nd».

Jag kan ej hjalpa. att jag tycker detta hjalpinstrument at regeringen - at
kommunikationsministern. eller kommunikationsdepartementet - sadant det
av trafikutredningen foreslagits konstituerat vidlades i sin forutsebara funk
tion av kommittementalitet - oeh kommittebetankanden kunna som bekant
ofta vara ett sarintresserades mer eller mindre av kompromisser och bytes
uppgorelser influerat onsketankande omsatt i skrift. I praktiken bleve namn
den en ny tyngande remissinstans i en tid, da allmant oeh med fog alIt
hogre Topas pa minskad omgang i arendenas behandling och pa okad decen
tralisation. Man kan ju tyeka att vi borde ha haft nog av nya ambetsverk
Deh naJnnder i vart land. Den konstitutionellt ansvarige departeu1entschefen
(med hjalporgan) kan den diskuterad'e namnden ej heller i nagon som heIst
betydande omfattning foretrada och ersatta. Inrattandet av namnden kan
darfor ej heller ut16sa behovet av en administrativ' foranstaltning, vid vilken
det 'enligt mitt £ormenande ligger en vida storre vikt. J a.g sager val ej nagot
alItfor vagat eller begar nagon majestatsforbrytelse, om jag tillater mig fram
halla, att komnlunikationsdepartementet alltjamt star mycket svagt rustat,
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som det ar utan nagot fast inom departementet arbetande trafikpolitiskt,
kommunikationsekonomiskt oeh trafiktekniskt skolat oeh effektivt organ.
Dar kan alltfor val behovasen avdelning under en allround chef - exem
pelvis en opolitisk sarskiid statssekreterare - med kansii av fullgoda branseh
man,. som skola med statslimbetsmannens obestridliga objektivitet fa agna
sin tid oeh sin kraft at en lopande arbetsuppgift i viss man analog med den,
som trafikutredningen tankt sig for den diskuterade statens trafiknamnd.

Detta bleve billiga.re oeksa - om det nu skall ha nagot att betyda infor
det stora i sammanhanget - men framfor alIt bI,eve det till mindre admi
nistrativ tunga och komplikation och - bast av alilt - till en hogre bedom
ningsformaga sa-mt storre initiativkraft oeh ledarestyrka i fokus for ·den all
manna trafikpolitikens linjespel!

Kapten G. Toll: Jag ar tyvarr inte sa val forberedd som de foregae.nd·e
talarna, eftersom denna. diskussion kom litet overraskande for mig. Jag kan
darfor inte' ga lika djupt in i amnet sam de, men det ar ett par saker som
jag ur omnibusagaresynpunkt skulle vilja framhalla.

Forst och framst har det for oss verkat litet egendomligt med alla dessa
utredningar, som kommit till stand mitt under en kristid. 1940 ars forordning
har annu inte provats under fredliga forhallanden, oeh vi tyeka att den
forordningen forst borde provas, inuan kritiken komm·er och man med alIa
dessa utredningar oeh deras manga f,orslag vill rubba pa vard som alltsa nu
itr bestaende, bade betraffande biltrafiken som helhet oeh betraffande bil
trafiknamnden, som det ju oeksa har har varit tal om.

Vad betraffar fragan om lastbilstrafiken har jag ju inte anledning att
sarskilt inga pa den. Jag vill endast framhalla, att den s. k. kooperativa
korningen ju aven skulle drabha en hel del av det gods, som bussarna numera
transportera. Darvidlag kan man saga, att en god busstrafik med lampligt
antal turer ju har sin betydelse for trafikante~na. Minskas godsmangden,
hlir den ekonomiska ryggraden for busstrafiken i det avseendet forsvagad.

Nu borde jag ju forst ha talat om vad generaldirekwr Granholm kallade
privatbilistens ratt att kora for sina bekanta oeh att ta betalt harfof. Detta
ar iu den fraga, som heror oss narmast. Forslaget i' fraga innebar en upp
Iuckring betraffande den yrkesmassiga biltrafiken, sonl' vi anse vara, jag
skulle vilja saga, myeket farlig. Inom busstrafiken ha vi icke sedan arsskiftet
1938/39 fatt taxehojningar mer an till ungefar 20 proeent, under det att
omkostnaderna redan i januari 1946 hade okats med i genomsnitt 50 proeent.
Men det finns oeksa bussagare, sam inte aIls ha fatt hoja sina taxor, oeh det
finns bussagare som ha fatt hoja. sina taxor betydligt mindre an 20 procent.
Nu har denna busstrafik, sam borjade komma i gang under 1920-talet, mig
veterligt aldrig fatt nagot stod fran statens sida, utan den har arbetats upp
av gamla pionjarer, sonl fingo kampa ensamma oeh sti de ekonomiska ris
kerna. Da ar det ju ratt egendomligt, att nar frukten nu ar mogen oeh fore
tagen lira bra, da skall staten ingripa Deh andra oeh ta bart.

Vi anse inom bussvarlden, att bussvasendet b·or fa utveekla sig enligt den
forordning, som tillkom ar 1940, som byggdes upp under fredliga tider och
som hittills inte fatt tilHimpas under normala, fredliga forha1landen. Jag vill
minnas att utredningarna gjordes aren 1932 oeh 1936. Jag tyeker att det
ar ganska upprorande, att man nu viII ta ifran bussvasendet en del av per
sontrafiken genom detta ingrepp, innebarande att privatbiUigarna skola fa

5 - ..NaUonalek. For FiYrh. 1948. 481254.
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ratt att mot betalning ta sina goda. vanner med sig, som det sa vaekert heter,
da de kora i egna arenden. Vern kontrollerar att det ar egna arenden? Det
kan ingen gora. Ingen Hir val heller kunna farneka, att den kooperativa
godstrafiken, som ja.g forut omnamnt, aven maste drabba busstrafikens paket
oeh godsbefordran.

Anledningen till att utredningen velat lata personbilarna fa denna ratt
sages, am jag inte missminner mig, va1'a att sadan pel'sonbefo1'dran redan
sker oeh att man alltsa nu begar brott mot gallande forordning. Jag kan
inte finna det berattigat att aberopa overtradelserna SOln skal for att gora
dem lagliga. Ma.n skall ju inte faststalla en sak, som man redan inser ar
felaktig, oeh den ifragasatta andringen maste ju ytterligare forsvara laget
for bussagarna. I vart forbunds yttrande till I(ungl. Maj:t ha oeksa dessa
synpunkter framhaUits. Vi aro fullt pa det klara med att denna persontrafik
oeh denna kooperativa Iastbilskorning komma att skada oss, oeh vi anse att
detta ar till naekdel for allmanheten, darfor att den ekonomiska styrkan hos
busstrafiken for narvarande ar sa pass ringa, att det inte gar att ytterligare
forsvaga den. Forsvagas busstrafiken, maste det bli indragningar av turer,
oeh detta kommer att d1'abba den stora allmanheten. Val' uppfattning a1'
alltsa, att det inte ar lampligt med dessa andringar.

Jag maste oeksa framhaJla sasom anmarkningsvart, att efter vad jag kan
forsta, den enda trafikman, som val' med i utredningen - namligen Svenska
transportarbetareforbundets sekreterare herr 'Olsson - hal' reserverat sig.
Detta ar ju ett ratt markligt forhallande. Herr Olsson hal' i sin reservation
till 1944 ars trafikutrednings betankande framhallit, att privatbilisterna
slippa den korskyldighet, sam yrkesutovarna ha, oeh att privatbilisternas
korningar skulle komma att undergrava mojligheten for yrkesutovarna i
vissa orter att existera pa sina rorelser, varav skulle folja att antalet utovare
av yrkesmassig biltrafik redueeras oeh ett allas krig mot alIa uppstar med
brott mot trafiksakerhetsbestammelse.r, undergravd -ekonomi och undergravd
halsa for yrkesuoovarna 80m foljd.

Direktor Kuno Moller: Den foregaende talaren uppeholl sig ingaende vid
det markvardiga, for att inte saga forkastliga i att man andrade 1940 ars
forordning, inna,n man provat den i praktiken. Jag for min del tror, att om
man kommer underfund med att nagonting ar galet, sa skal1 man borja
andringsarbetet sa snart som mojligt, inte forst sedan man sett skadeverk
ningarna.

Jag ar overtygad om att det a:r .en allman uppfattning inom handel, pro
duktion, industri oeh hantverk, att man skall strava efter sa fria forhallanden
som mojligt. Vara nodtvungna erfarenheter under gangen kristid med langt
gaende statsregleringar ha vaI inte gjort oss mera overtygade am att myndig
heterna i en allsmaktig reglering kunna tjana samhallet sam helhet blittre
an den fria foretagsamheten. Det som ar battre skall ha mojlighet att gara
sig gallande oeh sla ut det samre.

Inledaren redogjorde ju ingaende for effektivitetss.ynpunkten. Vi ha inom
handel oeh produktion, tror jag, genomgaende med gUidje haJsat de upp
nijukningar i nuvarande regleringssystem, som man hal' foretagit.

Jag undrar om herrarna nagon gang ha. lagt marke till hur pa andra sidan
i de stora stockholmstidningarna, det kan finnas ann-ons efter annons med
kungorelse, att lastbilagaren den oeh den iimnar utbyta en tvatons lastbiI
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mot en tret.ons eller nagonting sadant oeh att alIa som det vederbor skola fa
yttra sig om detta. Har om dagen sag jag fern sadana a,nnonser inforda pa
en gang. Detta ar en typ av regleringssystemet. Helt Dyligen hade vi i sam
band med det stora snofallet erfarenhet av en annan typo Det visade sig
att det var forbjudet att anvanda bilar, som inte tillhorde yrkesmassiga
akare, for snotransporterna. Detta var deras gebit.

Just denna samma tankegang gjorde val den siste talaren gallande. Han
talade om den godsmangd, som kan undandragas bussarna genom den koo
perativa korningen. Det skulle bli en minskning, oeh den skulle landa allman
heten till forfang. Men den transporterade godsmangden blir val inte mindre,
darigenom alt Dagon annan utfor transporterna Deh gar det billigare. En
sa'dan utveekling maste val i stallet vara till fordel for det hela, alltsa om man
kan fa transporterna utforda till ett billigare pris. Den mentalitet, som kom
fram hos den siste talaren, var ju den sa typiska intressementaliteten, som
gor sig gallande bland dem som vilja skydda en koneessionerad naring. Man
kommer pa det hallet sa h1ngt ifran effektivitetssynpunkten, som det nagon
sin ar mojligt. Den koneessionerade naringen skall val tillgodose ett allmant
intresse oeh kan inte parakna skydd for att tillgodoseuteslutande det privata
intresset.

Jag halsade med star gladje generaldirektOr Granholms anslutning till
prineipen om den fria utveeklingen. Jag hade en kansla av att detta egent
ligen var nya toner fran generaldirektorens sida. Jag missforstod det kanske
till en bOrjan, men jag fiek en klarare uppfattning litet senare, nar general
direktOren kom fram till den synpunkten, att trafikutredningens forslag
komma att resultera i en minskad lastbilstrafik. Jag ar inte riktigt overtygad
om att utveeklingen kommer att bli sadan. Ty om den kooperativa kor
ningen skulle mojliggora en billigare transport av gods per bil, maste val
biltransporterna bli en farligare konkurrent till jarnvagarna an om biltl"ans
porterna pa grund av koneessionsforfarandet stiilla sig dyrare. Vi iro inom
produktion oeh handel - oeh aven trafikvasendet hor ju till naringslivet 
att ,den tilIgangliga trafikapparaten kommer att kunna utnyttjas battre, om
lastbilsagarna fa mojlighet att genom overenskommelser av den art, som
inledaren redogjorde for, aven ~taga sig korningar for annans rakning. Enligt
min mening kommer inte darigenom den per bil korda lagtkvantiteten att
minskas.

Jag for min del ger min anslutning till det forslag, som har framlagts av
trafikutredningen, oeh tr,or att denna uppfattning delas av vida kretsar inom
naringslivet.

Docent N. G. Ehrnrooth: Direktor Huss inledde sitt intressanta anforande
med nagra ord om de svarigheter, som motte 1944 ars trafikutredning nar
den borjade sitt arbete. Det ar nog ingen tillfallighet, att sa var fanet. Man
kan har peka pa en oUigenhet som moter var gang trafikproblem skola upp
tagas till offentlig behandling. Som direktor Huss sade, ror det sig har om
centrala problem, och trots det ar behandlingen av dem ofta ganska egen
domlig. Den overlates till organ av fullkomligt tillfallig natur, vilka darfor
i sina resultat inte kunna komma fram till annat an kompromisslosningar.

Man har en rik erfarenhet av dessa Dlagenheter. Vissa fel, som kan han
foras till orsaker av detta slag, pavisas pa ett myeket fullstandigt oeh intres
sant satt i 1944 ars trafikutrednings betankande. Jag tanker sarskilt pa
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1932 ars utredning, som ju baserade sitt viktigaste forslag pa en fullkomligt
felaktig uppfattning av den trafikpolitiska oeh ekonomiska situationen, nam
ligen den, att 1930-talets forhaJlanden skulle bli mer eller mindre norm
givande for all framtid.

Det finns i senare tid ett annat exempel pa nagonting liknande, namligen
den ganska egendomliga motiveringen i finansministerns proposition till arets
riksdag om hojd motorfordonsskatt oeh om hojd skatt pa drivmedel for
motQrfordon. Det finns i propositionen praktiskt taget ingen trafikekonomisk
motivering aIls. Man kommer dar in pa sadana saker som bensinskattemed
lens anvandning for vagforbattringarna. A enasidan sages det, att sa fort
det ar mojligt att anvanda dessa medel for sadana andamal skall det ske,
oeh a andra sidan forklaras det, att de skatter, som nu inforas, ar av helt
tillfallig nature Detta ar ju tva saker, som 'passa synnerligen ilIa ihop. Drar
man den slutsatsen, att det farsta uttalandet ar riktigt - namligen att bil
skattemedlen sa fort som mojligt skola anvandas till vagvasendets forbatt
ring - sa ar ju fragan om hur stort bilismens bidrag skall vara, avgjord pa
ett myeket tidigt stadium utan nagon 800m heIst utredning. Ett dylikt for
farande verkar inte sarskilt fortroendeingivande.

Det ar klart att man inom trafikvasendet, liksom inom det ekonomiska
livet over huvud, har en fortlopande utveckling, men vad man inte har ar
en fortlopande kunskapsformedling. En sadan kan aldrig ges av tillfalliga
kommitteer, som tvartom fa barja sitt arbete med att samla litteratur oeh
forsOka komma unde.rfund med vad som skrivits i amn·et och vad som gOres.
Ingenjorsvetenskapsakademien framlade for en tid sedan ett forslag om en
mera permanent organisation, oeh man far det intrycket att ett permanent
organ, ett institut for trafikforskning yore av behovet pakallat. 'Oeh om den
aktuella situationen ar den, att det inte finns pengar till ett nytt institut, sa
skulle det vara taekriamligt, am de existerande instituten kunde mera per
manent pa sitt program upptaga trafikfragor.

Det finns i denna diskussion ett uttryek, som ar kanske mera popuHirt an
nagot annat, oeh det ar overdimensionering av trafikapparaten. Dr trafik
ekonomisk synpunkt harman i nagon man det intrycket, att det finns ett
annat slags overdimensionering, namligen en overdimensionering av proble
met jarnvag-biI. Detta problem ar med sakerhet myeket viktigt, men det
ar kanske anda inte sa viktigt i forhallande till manga andta problem, sam
diskussionerna i allmanhet kunna lata en tro. Det finns ju fragor rorande
vagvasendet, som absolut maste losas, t. ex. investeringarna i vagvasendet
oeh bidragen dartill. Det finns vidare sporsmal som ha sammanhang med
rationaliseringen inom transportvasendet over huvudtaget, med -lastnings
och lossningsprocedurer oeh med hamnforhallanden. Vad sarskilt betraffar
de interna transporterna, torde det finns stora mojligheter till praktisk
rationaliseringspolitik. Allt detta ar saker som bora utredas oeh heIst utredas
ganska snart. Det finns oeksa organisatoriska problem som bora behandlas.
Ett sadant, som kanske mera ar av foretagsekonomisk an direkt trafik
politisk natur, galler fragan om fraktplanering, dar man bor kunna komma
till atgarder som i hogsta grad sanka transportkostnaderna.

Jag hal' i korthet velat peka pa dessa problem - som kanske i nagon man
falla utom ramen for dagens diskussion - darfor att det forefaller mig som
om bristen pa ett permanent organ yore en av orsakerna till att trafik
fragorna inte ha blivit oeh inte bli' sa val behandlade som onskvart Yore.
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Professor T. Astrom: Lat mig harja med att bekanna, att det ar mera
sallan man Hiser ett kung!. kommittebetiinkande sadant sam det till grund
for dagens overlaggning liggande med en lika allman tillfredsstallelse over
de frihetsvanliga synpunkter, 80m dar go.ra sig gallande. Friheten skall,
understrykes det, vara ledstjarnan nar det galler att ordna trafikfo'rhaJla.n
dena i vart land. Detta hindrar emellertid inte, att man trots denna ange
naII!a overraskning vid Hisandet av kommittebetiinkandet kan pa en eller
annan punkt vara litet kritiskt installd saval till den allmanna motiveringen
oeh darav faljande prineipiella trafikpolitiska bedomningar rorande fram
tiden sam ocksa till vissa detaljforslag. Jag viII har ta upp ett par fragor,
delvis berorda av tidigare talare, delvis endast berorda av inledaren.

Till att oorja med skulle jag vilja tala om vad jag i ett annat samman
hang, i samband med remissbehandlingen av trafikutredningens betankande,
har velat kalla den val kategoriska sblndpunkt, sam utredningen intagit till
fragan om forutsattningarna for en eventuell ny trafikkris. Nu sk.all jag vil
ligt erkanna, att inledaren omnamnde den kung!. kommittens standpunkts
tagande i detta hanseende pB, ,ett vasentligt mjukare satt, och darfor blir
kanske min kritik iviss man ett slag i luften. Men jag tyeker and! att han
for sin del tryckte myeket hart pa att man inte under nagra forhallanden
har anledning att rakna med en trafikkris av tillnarmelsevis den styrka, som
£orekom under 1930-talet. Jag undrar am man inte tyvarr har anledning att
mot bakgrunden av den senaste tidens erfarenheter - aven om man natur
ligtvis shU a.kta sig for att alltfor myeket overdimensionera nuets betydelse
- befara en trafikkris,aven om den till sina sardrag sakerligen inte blir ett
aterupprepande av just 1930-talets trafik,kris. Oeh jag ser inte nagot skaJ,
varfar inte detta skulle kunna ske just inom den har 5-10-arsperioden, som
det har talats om.

Naturligtvis kan man iute med sakerhet forutsaga utvecklingen, men det
ar enligt min mening tva farhallanden som gora, att man nodgas intaga en
mera pessimistisk standpunkt an trafikutredningen har gjort. Jag tanker
forst oeh framst pa vad man skuTIe kunna kalla oljekrisen, som trafikutred
ningen kanske nagot val starkt vill begransa till att vara en speeiellt dags
bet-onad kris. Jag tror att man tyvarr inte har anledning att betrakta olje
krisen sasom en mera. tillfallig kris, sammanhangande med nu radande valuta
svarigheter. Man har i stallet anledning befara, att den ger en forkanning
av en vasentligt allvarligare kris for vart land liksom for vissa andra vast
europeiska lander, en kris sammanhangande med en allman omstallning pa
varldsmarknaden i fraga am oljeforsorjningen over huvud taget. Ett teeken
bland andra, som tyder pa detta, ar att USA nu har kommit darhan - fran
att tidigare ha. varit ett i varje fall i nagon man oljeexporterande land, om
man jamfar total import oeh total export - att man maste farlita sig pa
okad import for att tillgodose den starkt stegrade konsumtionen av olja.
Slutresultatet av Forenta staternas export- oeh importtransaktioner ar ju
for deras egen del ett minus. For var del betyder detta, att vi maste flytta
over vara forhoppningar om import av flytande bransle till en helt annan
del av varldsmarknaden oeh dessvarre till en del, sam forefaller att vara den
verkligt {)roliga, namligen Mellersta Ostern. Jag tror saledes att man av den
orsaken har anledning att pa detta omrade befara en trafikkris sasom ett
akutiserande av vad som i gar oeh i dag har intraffat i vart land harvidlag
- Iat vara att detta kanske ar en litet grand pessimistisk bed?mning. Det
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skulle saJedes ined andra ord vara en kris just for den del av transport
apparaten, som ar beroende av den flytande oljan, detta i och for sig utom
ordentliga drivmedel.

En anrian sak, som enligt mitt formenande pa samma satt talar for risken
av en trafikkris under den nyss namnda tidsperioden framover, ar laget pa
var arbetsmarknad och den utveckling, som man har anledning att se fram
emot med vetskap om storleken av de kuHar, som under de narmaste decen
nierna kunna beraknas intrada i de levnadskraftiga aJdrarna. Dar ar det ju
en alldeles markant nedgang. Jag har inte de exakta siffrorna tin hands,
men fran ar 1940 till ar 1960 far man rakna med en minskning pa ett par,
tre hundratusentat personer i just de aldrar, inom vilka man har anledning
att rakna med rekrytering till de kvalificerade yrken det har ar fraga om.
Helt allmant sett har man kanske inte anledning att vanta nagon brist pa
arbetskraft, men vad det har galler ar en mycket kanslig del av arbets
marknaden, namligen den kvalificerade arbetskraftens. Ty man kommer inte
ifran att trafiklivet just kraverkvalificerad arbetskraft pa grund av de spe~

cifika krav, som av sakerhetsskal och andra skal maste stallas pa yrkes
utovarna inom detta omrade.

D.armed ar jag inne pa en detaljfraga: man skulle kanske i denna utred
ning ha onskat ett komplem·ent pa denna 'punkt, ett forsOk att bena ut hur
pass arbetsk1'aftsk1'avande de olika trafikslagen a1'o i forhallande till var
andra. Generaldirektor Granholm var ju ocksa inne pa denna fraga. Det
skulle som sagt ha varit av stort yarde att fa denna fraga belyst, och det
blir kanske nodvandigt att forsoka vinna ytte1'ligare klarhet om den saken,
alltsa vad a ena sidan de sparbundna kommunikationsmedlen och a andra
sidan de icke sparbunda krava i fraga om kvalificerad arbetskraft. Teore
tiskt har man naturligtvis alla n10jligheter att i en avlagsen f1'amtid tanka
sig en utjamning i detta avseende genom tillkomsten av traktomg och en
mangd andra finesser pa vagtrafikomradet, men dar mota vi a andra sidari '
en mothallande faktor, som inledaren mycket riktigt tryckte pa, namligen
de ganska valdsamma investeringari det svenska vagvasendet, som aro noo.
vandiga for att over huvud taget mojliggora en 1'ationalisering av den rul
lande trafiken pa vagarna just med tanke pa behovet av kvalifice1'ad arbets
kraft.

Jag .anser alltsa att ovissheten betraffande oljan, mot bakgrunden av for
hallandena pa varldsmarknaden och kanske inte minst mot bakgrunden av
de politiska forhallandena, samt utvecklingen pa den svenska arbets.krafts
marknaden med tanke pa den kvalificerade' arbetskraften ge anledning till
en nagot andrad bedomning i detta hanseende i jamforelse med vad trafik
utredningen har kommit fram till.

Man stater aven pa en annan punkt, dar t1'afikut1'edningen markligt DOg
inte hal' dragit ut konsekvenserna. Utredningen redovisar i varje fall in
direkt avsaknaden av primarmateriaI, varpa ett bedomande av det ena oeh
det andra, trafikslagets a.ndel i det totala transportarbetet, dess kostnadsfor
hallanden etc. verkligen kan g,oras. sa1'skilt nar det galler vagtrafiken ar ju det
statistiska materialet utomordentligt torftigt eller i varje fall mycket starkt
begransat till endast vissa delar av transportapparaten. Utredningen har ju
redovisat biltrafiknamndens material i det hanseendet, men det omspanner
ju endast en liten del av det samlade transportarbete, som vagtrafiken inne
fattar. Dar hal' trafikutredningen ma1'kligt nog - jag namner de't mera som
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en parentes - vajt undan for svarigheterna, som jag dock inte tror skulle
vara sa stora, nar det galler att .exempelvis fa den av utredningen fore
slagna kooperativa lastbilstrafiken att redovisa sitt transportarbete. For att
i framtiden fa ett grepp pa denna sak ar det enligt mitt formenande nod
vandigt, Deh den foregaende talaren var ju inne pa samma sak - att man
har inte bara ett primarmaterial betraJfande vagtrafiken av samma goda
klass som det man redan nu har i fraga om jarnvagstrafiken, utan oeksa
m10jligheter att bearbeta detta material.

Harmed ar jag inne pa- en punkt i trafikutredningens forslag, dar jag pa
samma satt som generaldirektor Granholm ber att fa anmala en bestamt
avvikande mening, namligen i fraga am inrattandet av en statens trafik
namnd, i varje fall sasom forstahandsatgard. Det markliga ar ju att utred
ningen, trots att den maste konstatera oeh delvis sjalv har givit till kanna
franvaron av det primara materialet for att gora bedomningen, anda hal"
menat att inrattandet av ett t1"afikfo1"skningsinstiut b01" kunna ansta oeh
upptagas till provning, sedan man val hal" inrattat en statens trafiknamnd.
Sa vitt jag kan se borde ordningen vara den omvanda: att man pa ett
eHer annat satt far detta av' Ingenjorsvetenskapsakademien for nu tre ar
sedan foreslagna trafikforskningsinstitut att trada i funktion i samband med
tillskapandet av en battre upplagd statistik. Endast pa det sattet kan man
fa fram ett primarmaterial, bearbetat av kvalifieerade bedomare, som kan
laggas till grund for en mera oversiktlig bedomning. Denna bedomning bar
rimligen atminstone tills vida1"e kunna ankomma pa Kung!. Maj :ts kansli,
vilket kansli dock - sasom generaldirektor Granholm -hal" berort - ur den
synpunkten ar anmarkningsvart litet utrustat med trafikteknisk, trafikeko
nomisk oeh teknisk-ekonomisk expertise Den tekniska byra - om man far
kalla det sa - som existerar inom kommunikationsdepartementet, hal" sa
vitt jag kunnat finna av alder varit ganska starkt inriktad pa rent vag
tekniska fragor.

Dessutom kunde man mahanda ha. vantat sig av denna liberalistiskt in
staJlda utredning, att den skulle ha frangatt den gamla kanda modellen, att
varje statlig utredning skall fada ett nytt statligt ambetsverk. Men det hal"
tydligen inte varit mojligt!

I det sammanhanget vill jag tillata mig den lilla utvikningen" att det
finns anledning att lata fragan om nya statliga ambetsverk ansta, till dess
hela buketten av nya statliga trafikorgan i vardande hunnit bli fardig. I
dagarna hal" ju framlagts f-orslag om ett nytt sadant organ, namligen en
kung!. trafiksakerhetsstyrelse, och enligt vad som uppges ar det inom bil
trafikutredningen vissa nara forestaende fodslovandof kring en kungl. bil
trafikstyrelse. Trafikfragorna ha ju hittills handlagts av var vag- oeh vatten
byggnadsstyrelse, var jarnvagsstyrelse, vart kommerskollegium och Val" luft
fartsstyrelse, och sa borde det med vissa kompletteringar kunna vara oeksa
i fortsattningen. Trafikutredningen poangterar fo,r ovrigt, att dessa ambets
verk bOra fa majligheter att utvidga sina egna organ med expertis for en
mera oversiktlig naringspolitiskt oeh trafikekonomiskt inriktad bedomning
av trafikfragorlla. Att da vid sidan av dessa. organ raskt framskapa tre nya
kung!. ambetsverk kan under nuvarande forhallanclen inte vara rimligt, bland
annat med hansyn till det faktum att vart lilla land over huvud taget inte
hal" tillgang till kvalificerad arbetskraft for ·att fylla alla dessa kung!.
ambetsverk. Del naturliga yore da, tyeker man, att de redan existerande
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ambetsverken i forsta hand fa tillfalle att komplettera sig med ytterligare
expertise

Myeket mera yore naturligtvis att saga om trafikutredningens betankande,
bland annat det dari uppta:gna intressanta sporsmalet om ett ekonomiserat
betraktelsesatt betraffande hela vagvasendet, lagt mera pa trafikekonomisk
grund. Trafikutredniugen har dar pa ett taeknamligt satt fort fram tanken
pa vagfonden oeh en vinst... oeh forlustrakning samt balansrakning for vag
vasendet far varje art Men jag skall inte ytterligare ta tiden i ansprak far
detta.

Jag vill bara som avslutning stanna vid en detalj, dar jag ber att fa
anmala avvikande mening gent emot generaldirektor Grainholm, namli
gen i fraga am farslaget rorande den fria, »yrkesmassiga» personbiltrafiken.
Det kunde i oeh for 'sig vara ganska intressant att ta upp fragan, huruvida
denna verkligen kommer att leda till ett okat eller ett minskat antal privat
bilar. Jag tror for min del i motsats till generaldirektOr Granholm att den
tsnarare kommer att Ileda till ett okat antal privatbilar,.framfor alIt i de stONe
staderna oeh deras narhet. Atminstone i dagens- lage oeh for overskadlig
framtid tror jag att detta ur samhallsekonomisk synpunkt inte ·kan anses
vara riktigt lampligt, men det .kan man ju ha delade m~ningar om.

Vad jag dock framfor alIt iute tror later 'sig g.ora ar att i praktiken om
satta trafikutredningens myeket vaekra oeh valmenta tanke am anmaJan
till polismyndigheten. Bilagaren A skulle exempelvis till polismyndigheten
i orten anmala, att denna manad befraktar jag i min bil Deh upptar ersatt
ning av herr B. Nar manaden ar slut befinns det kanske att herr B har fatt
andra intressen, oeh darfar skall biliigaren A kanske i sllillet ha herr C med
sig i 'sin bi!. Da skall A inkomma med ny anmalan till polismyndigheten
O. s. v., O. S. v. Detta kommer att leda till en ganska betydande forbrukning
av papper, bortsett fran det :kin-eseri som det i ovrigt kan ge anledning till.
Slutresultatet blir val - atminstone om man ar praktiska oeh forstandiga
manniskor - att man kommer att se genom fingrarna med hela denna
proeedur, sasom man redan nu gar ifraga om den ~ooperativa -personbil
trafik, 'Som ager rum vid sidan om eIler rattare sagt trots ga.llande fare
skrifter. Jag tror att man pa den punkten skulle gora klokt i att inte folja
utredningens forslag, uta,n lata det bli sam det for narvarande art

Kapten G. Toll: Jag skall fatta mig kort.
I mitt tidigare anfarande gl,omde jag namna, att busstrafiken sedan

varen 1947 varit reglerad oeh inskrankt. Om nu busstrafiken skall kritiseras
oeh det skall anses att personbilar oeh kooperativa lastbilar b,ora komplettera
busstrafiken vill jag framhalla, att busstrafikens man inte kunna utveckla
sin verksamhet sa som de skulle onska. Vid sadant farhallande ar det ju
annu mindre skaJ - och detta skulle jag vilja saga mot dir·ektor Kuno
Moller - att gora dessa ingr·epp mitt under en kris. Jag betoaar alltsa annu
en gang, vad jag forut sagt, namligen alt det maste vara rimligt att buss
traiiken forst far visa vad den kan gora under fredliga farhallanden.

Biltrafiknamnden har forts pa tal har i diskussionen, och jag skulle da
vilja saga att vi ha den uppfattning.en, .att biltrafiknamnden under nu radande
farhallanden har gjort god nytta, men att man ju inte kan veta hur bra den
skulle kunna vara, eftersom inte heller den har fatt utova sin verksamhet
under de fredliga farhallanden, for vilka den framskapades. Jag kan alltsa



RIKTLINJER FOR SVENSK TRAFIKPOLITIK 61

inte inse, varfor man skulle behova framlligga forslag om niLgot slags kungI.
biltrafikstyrelse, for att inte tala om andra forslag i alla dessa utredningar
- man kan ju snart inte hiLlla reda pa ens hur manga de aro, ty det kommer
standigt nya. Man tycker att alla dessaforsiag kunde Higgas pa is, tills
normala tider intratt - det ar atminstone den uppfattning vi hysa inom
bussvarlden.

Direktor E. Huss: Det ar ju inte nagon svarare eld fran kritikens sida,
80m jag har har att varja mig mot. Jag skall dock berora nagra av de fragor,
80m upptagits i diskussionen.

Man bor inte vara samre karl an att man' kan andra sig, oeh jag maste
saga att jag ganska val forstar professor Astroms reaktion infor forslaget
om privatbilstrafiken; nar jag i lugn oeh ro sag det hela i tryek, tankte jag
ungefar detsamma som han. Jag skall alltsa iute har f.orsOka forsvara den
utformning den detaljen fatt i betankandet. Jag tycker visserligen inte som
professor Astrom att saken kan ansta, utan jag anser :att folk bOr fa den dar
ratten, men det bor kunna ske utan anmalan till polismyndigheterna.

Vad det gal~er ar alltsa om t. ex. ingenjor X, sam bor nagonstans ute
i fororterna, oeh hans granne, kamrer Y, skola kunna sia sig ihop om en bil
pa det sattet, att den ene koper bilen och den andre lovar att betala ett visst
tillskott for att han regelbundet far folja med in till arbetet. Om man gor sa
nu, ar det kriminellt. Vi har i trafikutredningen ansett, att nar man nu
sysslar med en revision av 1940 ars forordning, skulle man inte lata denna
ganska daraktiga best1immelse sta kvar.

Jag tanker inte heller kampa sarskiit hart om forslaget att inratta en
statens trafiknamnd, som- bade generaldirektor Granholm oeh professor
Astrom talat om. Jag menar visserligen alItjamt att det finns angelagna
arbetsuppgifter for en 5adan instans. Den skulle sa att saga bitrada med
koordineringen av framf.or allt investeringsproblemen. Men allteftersom
tiden har gatt oeh det ena nya ambetsverket efter andra foreslagits, har
man ju gripits av kusliga fornimmelser over att sjalv ha varit med om att
foresia ett ambetsverk.

Jag kan dock inte underlata det lilla observandum, att bade generaldirektor
Granholm oeh professor Astrom anda hamnade i ett forord for ett nytt
organ - lat vara att de viII stoppa in det i departementet. Skillnaden ar
darftor kanske inte sa store AlIa tre tanker vi oss en ny instans, som verk
staller den rent trafikmassiga provningen, oeh skillnaden galler bara, var den'
instansen skall pIaceras. NaturIigtvis ar det taeknamligt 'att undvika nya
ambetsverk, men i realiteten ar det alltsa ungefar detsamma som herrarna
oeh trafikutredningen ar ute efter. ·

Professor Astrom tog upp fragan om en kommande trafikkris. Det ar ju
alltid svart att profetera, oeh det ar myeket mojligt att vi har profeterat feI.
Jag maste dock konstatera att herr Astrom ar inne pa ett helt annat spOrs
mal an trafikutredningen, nar han sag€r, att vi inom 5 elIer 10 ar kan fa en
oljekris eller en arbetsmarknadskris. Herr Astrom syftar pa en bristkris for
biltrafiken ~ brist pa drivmedel eller' pa ehaufforer - men det sporsmal
som berorts i trafikutredningens betankand€ och i mitt inledningsanforande
ar daremot risken for en overkapaeitet. Med andra ord, fragan am man har
att vanta en sadan okning av biltrafikens kapaeitet oeh minskning av efter-
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fragan pa transporter, att vi far en kraftig overdimensionering av den sam
lade trafikapparaten.

lntraffar emellertid det av hI' AstroID befarade fa11et, narmast da olje
krisen, leder det val till en ftorUingning av krishushallningen. Krisproblemen
bor emellertid - som jag antydde i inledningsanforandet - hallas isar fran
den langsiktiga trafikpolitiken. ForsorjningssvaI'igheteI' far man liksom under
kriget reglera kommissionsvagen. Den langsiktiga trafikpolitiken, som av
handlas t. ex. i 1940 ars forordning om yrkesmassig biltrafik, ar nagonting
annat. Att dessa tva problem maste skiljas at framgar bi. 'a. darav, att om
ma,n av forsorjningsskaJ behover reglera trafiken, sa galler det sjalvfallet inte
bara de yrkesmassiga bilarna utan ocksa de langt talrikare icke yrkesmassiga
bilarna, lastbilar lika val som personbilar. Dem nar man inte genom 1940 ars
f,orordning. Jag tror alItsa att vi talar am olika problem.

l(apten Tolls forsta inHigg har hal' delvis redan blivit bemott. Hans skal
for att man inte genom den - foga langtgaende - bestiimmelsen am privat
bilars ratt att ta med sig passagerare skulle 'irritera busstrafiken forefalIer
mig val'a rena kansloslciil. Han talade om hur bussagarna fran en ringa
begynnelse hade kampat sig fram genom svarigheter o. s. v.· Jag viII dartill
bara saga, att det ju dock ar valkant att den kampen fort vederborande
till mycket goda ekonomiska villkor. Det ar ingenting oratt i det, tvartom,
men det gor i alla fall att ogonen inte direkt taras nar man tanker pa clem.
VederbOrande kan sakert klara det Iilla och ul' allman synpunkt berattigade
intrang i trafikundel'laget, som mildare regler for privatbilarna kan inneb·al'a.

Det val' i forbigaende litet hart mot direkwr Simonsson - som medan
han deltog i 1944 aI'S trafikutrednings arbete val' chef for Sveriges storsta
privatag·da trafikforetag - att kapten Toll utnamnde reservanten, sekrete
rare Olsson tillende trafikman i utredningen.

Till sist viII jag tin kapten Toll saga, att han i sina inUigg undervarderar
den reella styrka som busstrafiken hal" i landet hare Jag ar overtygad om
att den kommer att val utharda det »tjuvnyp» som vart forsIag mojligen
innebar.

Professor T. Astrom: Jag far kanske loy att komplettera mitt anfo·rande
nyss, som jag medger delvis kom att hanga. i luften genom att jag inte fullt
drog ut konsekvenserna av mitt lilla resonemang i fraga om de krisbetonade
faktorerna. Jag tror att direktor Huss och jag darigenom skala komma
varandra annu ett steg narmare.

Om man har den nagot mera pessimistiska installningen till problemet 
man rna garna for mig tala om en bristkris - sa kommer man i varje fall
till det resultatet, att sannolikheten talar for att vagtrafiken, som i sarskilt
h,og grad kraver tillgang pa olja oeh k'valificerad arbetskraft, kommer att
raka ut for den faktiska kl'ispalciinningen och paett elIer annat satt bli ned
minskad. I det Higet borde trafikpolitiken kanske anda nagot kraftigare an
som skett inriktas pa okad elektrifiering av jarnvagarna, okat dubbelspal's
byggande och kanske - for att dock ge lastbilstrafiken vad den tillhor 
nedlaggande av ett antal smalspariga jarnvagar, som man nu kanske med
overvagande kanslotiinkande och bygdebetonade resonemang saker uppratt
hilla. Darmed skulle man i nagon man - lat vara tyvarr kanske genom ett
slags dirigering - fa till stand en transformation av transportuppgifterna.
Jal'nvagarnas kapacitet pa de stora stamlinjerna skulle darigenomokas, sa
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att de i vasentligt stDrre utstrackning an nu skulle kunna omhandertaga
den langvaga trafiken, och samtidigt skulle lastbilstrafiken' - sannolikt dock
med en totalt nagot nedminskad volym - kunna. fa vissa nya uppgifter vid
nedlaggandet av de harsmajarnvagarna litet varstans ute i landet. Detta
far val dock anses tillhora den, om jag sa far saga, trafikpolitiska sidan av
saken.

Jag vin tilUigga, att man ganska sakert med fordel kunde ga in for en
nagot okad elektrifiering aven av meta I.okala transporter, nar det galler
saval persontrafik som inte minst godstrafik, av modell Kooperativas triid
lastvagnslinje - eller vad man nu viII kalla den - mellan Kvarnholmen
och Sodra station. Helt sakert finns det flera sadana ganska koncentrerade
transportvagar meIlan jarnvagsstationer och hamnar och industricentra, som
med fordel skulle kunna elektrificeras - alIt, forestaller jag mig, till fromma
for den samhalleliga hushallningen med vara egna tillgangar kontra ilnport
behov av i och for sig mycket tilltalande, men svaratkomliga varOf.

Kapten G. Toll: Direktor Huss namnde, att bussagarna nog ha tjanat bra.
Han syftade val da egentligen pa krigstiden, och jag viII visst instamma i
att forhaJlandena da voro goda for bussagarna tack yare - eller am man nu
skall anvanda nagot annat uttryck - att de fingo dra in en hel del av de
samsta turerna och inte heller kunde anskaffa nya hussar samti<ligt som
passagerarantalet i bussarna okades.

Efter kriget agde ju en kraftig utveckling rum inom busstrafiken anda
tills den stoppades varen 1947. Under de tva aren hunno vi i alla fall gud
skelov komma fram till en viss standard igen. Detta gor att man maste
rakna med att busstrafiken i ekonomiskt avseende nu har det ganska svart.
Taxoma ha, sam jag forut namnt, fatt hojas med c:a 20 procent, under det
att omkostnaderna redan 1946 hade stigit med 50 procent. Aven om det
ar som direktor Huss sliger, att forslaget om kooperativ korning och privat
bilkorning kanske ar ett litet »tjuvnyp», sa kan ju detta lilla tjuvnyp ut
vecklas, och det behovs inte sa mycket for att en trafikapparat, som har
det svart, skall fa sin ekonomi undergravd. Och da mena vi att busslinjerna
dock erbjuda den biIIigaste persontrafiken i landet och i viss man aven
ombesorja godstrafik, och far denna vi~tiga trafikapparat sin ekonomi
undergravd, sa att indragning av vissa turer blir nodvandig, darfor att
privatbilarna ta ifdin bussarna en hel del av deras passagerare, kan jag
inte inse att Inan harigenom har tjanat det allmanna intresset. Den st.ora,
allmannyttiga trafikapparaten far inte bli ekonomiskt undergravd. Vi se
alltsa inte denna sak endast ur bussagarnas synpunkt - sasom direktOr Kuno
M·c>Iler antydde - utan ur landets synpunkt. Vionska. att bussnatet skall
kunna uppratthallas i full utstrackning, och vi onska aven utveckla det,
fastan vi inte fa gOl"a det for trafikkommissionen och en ,del andra statliga
myndigheter.

J.ag hal' alltsa den uppfattningen, att det ar ga,nska olyckligt .aven med
dessa sma »tjuvnyp». Under nuvarande labila forhallanden kunna de fa
ganska kraftiga verkningat.

Direktor E. Buss: Jag kan inte bedoma om busstoretagens rantabilitet
nu ar dalig, men ett studium av hur goodwillvardena utvecklats bor kunna
ge en antydan darom. Skulle rantabiliteten vara dalig, kan bussagarna



64 NATIONALEKONOMIBKA. FORENINGEN DEN 16 MARS 1948

naturligtvis fa hojda taxor. Att bibehalla en orimlig reglering av privatbil
trafiken ar daremot inte iratta sattet att tillgodose deras intressen.

Professor Astrom fornlodade, att vi genom hans sista inlagg ytterligare
llarmat oss varandra. Jag kan for min del helt instamma i hans forslag 
jag tycker bara inte att de skall grundas pa den ganska ovissa oljekris som
han talar om. Den kan naturligtvis intraffa, men vi v·et for litet om vad som
·kommer att handa i Mellersta Ostern under de narmaste 5-10 aren for att
kunna profetera. Kontentan av professor Astroms forslag var ju, att man
skulle utveckla de vasentliga jarnvagslinjerna oeh Higga ned de ovasent
ligaste. Det forefaller vara en irimlig tanke oeh stammer med trafikutred
ningens intentioner. Detta fattar jag emellertid inte sasom nagon dirigering
- professor Astronl namnde det ordet - utan sasom ett foretagsekonomiskt
bedomande av staten, inte i egenskap av overhet, utan sasom agare till
trafikforetaget SJ.
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Professor Corwin D. Edwards gave the following lecture on

The Prohlelll of l\tlaintaining COInpetition

'The free private enterprise economy is being challenged throughout
the ,vorld. One part of this challenge comes from persons who believe in
th·e ideology of socialism or communism and who desire to substitute one
of these. systems for the private enterprise system. The clash between
socialists and the supporters of private business is inevitable. It can end
only if the believers in one of these rival systems finally convince or
outlive their opponents.

This challenge is not the subject of the present discussion. Free private
enterprise is also being challenged by two broad tendencies in modern
economic society which originate in the activities of persons who believe
in the privat,e enterprise system, and who would be dismayed at its over
throw. One of these tendencies is toward state collectivism; the other
toward what I shall call private collectivism.

I must concede that the tendency toward state collectivism has come
partl~y from the unsettled political conditions of the modern world. In
time of war private enterprise is largely superseded by state control. As
the technique of total war has developed, preparations for ,var have come
to require similar extensions of state control. Throughout most of the
world there have been two great w:ars in a single generation, and much
of the period between them has been one of preparatory arnlament.
Today we live amid alarms and activities which arise largely from the
fact that, with no secure peace yet established, a third world war appears
possible. If the world must continue to live in the shadow ,of war, state
control for military ends will inevitably become normal, and private
enterprise can have little more than a vestigial place in the world
economy. Hence the first requisite for maintenance of the free private
enterprise system is to establish a peace Wlhich shall be' reasonably secure.

But apart from the threat of war, state collectivism has been growing
through the activities of business groups ,vhich distrust the state and

5 - Nationalek. For Forh. 1948. 482001.
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dislike extensions of .its power. Some of these groups are engaged in
efforts to persuade their governments to give them special priviliges at
the expense of other business groups. The oldest of such privileges is the
tariff, by which the members of an industry within a single country
impose a handicap upon foreign business men in the same industry. By
use of most favored nation clauses, by so-called scientific tariff-making,
and by reciprocal agreements to reduce tariff rates, commercial countries
have been able, at times, to limit th·e disruptive effect of tariff barriers
upon the world econonlY. In recent decades, however, tariffs have been
supplemented by other forms of legislation with a similar private purpose.
In some cases the domestic market has been subdivided by trade barrier
laws designed to give preference to local business men over business men
from other parts of the country. For example, local governments have
sometimes been required by law to a'\vard public contracts to local
contractors. In other cases admission to a type of business activity has
been made subject to st.ate licensing, and means have been found to
administer the licensing system in su·ch a way as to protect established
concerns against newcomers. In the United States, for example, the tile
contractors, who install tile in the floors and on the walls of bathrooms,
persuaded the State of North Carolina that no unlioensed contractor
should be permitted to do such work. They also succeeded in getting
members of their association chosen as the licensing board. Sometime
later on one of their officers reported ,vith pride that three examinations
11ad been giv·en to candidates for licenses, but that no one had passed.

Where one business' group undertakes to strengthen itself through such
governmental favors, counter-efforts by other business groups are almost
inevitable. A large part of competition among business men is transferred
from the market to the legislative halls. Each new bit of restrictive legis
lation adds to the mosaic of public controls established for private
purposes. The aggregate result-intended by none of those who bring it
about-is a great extension of state control and a progressive decrease
in the freedom and privacy of the business system.

A second way in which business groups unintentionally promote state
collectivism is by demanding state aid ill time of distress. In a system of
free private enterprise, business men themselv,es determine what risks
they will take and what activities they will carryon. The result is some
times profit and sometimes loss; and both profit and loss are inevitable
and desirable parts of tIle incentives to action under such a system.
Indeed, one of the strongest arguments for private enterprise is the fact
that the harm done by private business mistakes ,can be limited through
bankruptcy, whereas governmental undertakings which are ill-conceived
or mismanaged do not necessarily die. In some business quarters, how-
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ever, it is becoming fashiona.ble to be unwilling to live in a profit and
loss system, but instead to demand that there be always profits. Where
loss is incurred the state may be asked to prevent it by such controls as
the establishment of minimum prices or to alleviate it by subsidies from
public funds. The 110mely saying that he who 'pays the musician calls
the tune is applicable to such developments. If the state is to rescue
busin·ess men from their losses, it will inevitably seek to control the risks
that are to be run and the activities that may produce loss.

The state collectivism which has emerged from restrictive legislation
and from public programs designed to rescue business is probably more
extensive in most countries than that deliberately created by believers
in state collectivism. It is also less defensible. It saps the virtues of the
private enterprise system as surely as if it were a deliberate attack upon
that system. Business choices cease to be free; initiative and opportunity
are curtailed; inefficiency is encouraged; and bureaucratic red tape grows
apace. But this type of collectivism offers none of the alternative virtues
which are claimed for the ideological collectivist systenls. It is devoid of
central planning and of social purpose. If the tendency continues it will
afford us, at worst, a stultification of the constructiv·e forces of a private
enterprise economy; and at best, merely an incentive to substitute plann
ed and purposeful state action for that which is unplanned and purpose
less. In either case, unless the tendency is checked free private enterprise

. callnot survive.
The second broad tendency which is endangering free private enter

prise is that toward private collectivism. It consists in the organization
of cartels and in the progressive concentration of economic power in a
fe\v corporate combinations. In the cartel, collective d,ecision takes the
place of the separate decisions of the members with reference to such
crucial matters as the level of prices, the amounts to be produced, the
markets to be served, and the rate of technical progress. Collective deci
sion is established first on an industry...wide basis and later in federated
organisations which may come to represent a large part of the economy.
In the great corporate combination, power is concentrated through owner
ship and through various legal devices for centralizing management, and
!decision at the center of power is substituted for many free decisions by
separate business interests. Concentration may not only go so far as to
establish monopoly in a particular industry, but may also extend across
industrial boundaries to bring whole segments of the economy und,er a
single control. The effects of both ca~telization and concentration are to
create private business governments which supersede competitive private
enterprise. As these business principalities grow through federation or
conquest, their resemblance to political states becomes increasingly
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apparent, except that they are not responsible to the community for their
decisions.

This description is not intended to apply to various incidental forms
of cooperation among businessmen. The essential freedoms of a compet
itive system are not destroyed if business men act together to do various
harmless or socially useful things which they cannot do separately,-for
example, to pool the statistical information arising in their separate
businesses. The problem arises when collective action develops in making
the basic business decisions about expansion, technological change,
amount to be produced, quality and price. In these fields private collect
ive action is restrictive in purpose, that is, it is designed to increase the
power of those who act together by means wthich are likely to injure
third parties. Though cartels sometimes carry on incidental activities of
the harmless type, their central purposes are restrictive. It is these pur
poses that are here called into question.

Although the cartel system runs at least as far back a.s the middle of
the last eentury, the great development of cartels came after the end of
the first world war. These organisations proliferated on both a domestic
and an international scale. Similarly, the development of modern large
corporate enterprises became important at about th'e beginning of the
present century, but reached now heights in the 20's and is now being
pushed still further. Unless the tendencies toward cartelization and con
centration of business power are checked, the private enterprise system
will cease to be primarily competitive and free. Instead it will become a
system of private collectivism.

Amid these tendencies toward state collectivism and private collectiv
ism, the desirability of private enterprise has become a matter of con
troversy. In few parts of the world is private enterprise invulnerable to
attack. In most countries it has been exposed to an increasingly vigorous
ideological challenge. Nevertheless, there has seldom been a clearly de
fined difference of opinion upon a well understood issue. The advocates
of the private enterprise system" defend it for attributes which the
collectivists do not often attack. The opponents of the private enterprise
system condemn it for characteristics which its advocates seldom defend.

Specifically, those who believe in the private enterprise system emphas
ize that it has given us very high levels of production and with them
mass consumption and high standards of living; that it has stimulated
individual initiative and provided great flexibility; and that it has
encouraged progress in technology at an unprecedented rate. The goals
envisaged in this defense are acceptable to collectivists, and so far as
these points are concerned, the argument turns upon whether the private
enterprise system can and does perform as described. The opponents of
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the system describe it differently. They say that it is typically monopol
istic and cartelized. They see in it the typical symptoms of monopoly:
high prices, restrictions of output and consequently of employment,
policies designed to produce exorbitant profits. They associate these
monopolistic practices with class differences, with closed channels of
opportunity, and with chronic instabilities such as those which spring
from the business cycle. The private enterprise system which actually
surrounds us has aspect~ which fit both descriptions, a~d thus the
controversy turns upon the question, which description best expresses
the fundam,ental attributes of private business.

These conflicting descriptions coincide roughly with the behavior
which ·characterizes two different types of private enterprise: the com
petitive and th,e privately collective. Flexibility, individual initiative,
rapid technological progress, high productivity, low prices, and wide use
of goods are usually promoted by intense competition. Indeed the
philosophy of free enterprise which has been develop,ed by economists
over a period of nearly two centuries has alWlays taken for granted that
competition is necessary to make the profit motive publicly serviceable.
In the early days, when this point was put most simply, the competition
of the market was described as the means by which the private vice of
greed could be made to yield public benefits:

On the other hand, restriction of output, high prices, reluctance to
make technical changes which impair existing investments, and un
willingness to admit new enterprises to the market are notorious charac
teristics of monopoly control. The point is so obvious that there has
never been a widely accepted and respectable economic defense of
private monopolistic enterprise. The apologists for monopoly are nearly
always those who stand directly to gain by it. Among others the most
that is said in its favor is that some monopolies, in some circumstances,
may contribute sometl~ing to the reduction of costs or to the stability
of business in time of depression; a~d even this limited defense is
highly controversial.

In effect, then, those who defend private enterprise do so because of
its competitive characteristics and those who attack it do so because of
its monopolistic characteristics. rfhe attack is effective because many
elements of monopoly exist in the private enterprise system and because
private monopoly is not really defensible. The defense is effective in so
far as the system retains a predominately competitive character and
provides the results which are likely to flow from competition.

Lest this analysis appear to be unduly influenced by American ways of
thinking, let me support it with a quotation from the London Economist,
in which very much the same point is made.
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, "The British business men" has in the last quarter century found ways
and means of removing the stick from his back. The growt.h of trade
associations, of p~ce-fixing and market sharing devices-the whole
apparatus of protection, in fact-is inspired by nothing so mu·ch as by
the desire to prevent the bankruptcy of the inefficient-even if, thereby,
the progress of the efficient is also impeded.

.UIn years of reasonable prosperity, there can be no doubt at all that
restrictive trade associations greatly reduce the volume of capital invest
.ment. They are designed to protect the profits of the industry. Fair
words, of course, are spoken; it is only the 'reasonable' profits of 'efficient'
producers that are to be protected. But these are weasel-words, and the
decision is given by a trade association elected by the producers them
selves. It cannot afford to have too many dissidents; the managers must
retain their majority. So a firm has to be manifestly incompetent before
it is refused the cachet of 'efficient', and profits become extortionate
before they are adjudged 'unreasonable.' And if the existing methods and
the existing equipment, can be protected in this way, what inducement
is there to spend a lot of money und take a lot of risks in lowering costs?
Machinery will, indeed, be replaced when it is worn out, or when the
slow and stately process of saving up cash to replace it has reached its
leisurely conclusion. But the machinery-makers are also protected and
cartelised, so that the new machinery is not likely to be very much of an
advanee on the old; And in any case, there is no incentive to undertake
any radical departures. If any member of the ring is ill-advised enough
to try to get the cost of production down and thereby put pressure on
his fellow-members to make themselves efficient too-well, he can usually
be tripped up in his financial arrangements or brought to heel by some
other method. In the sacred name of Security, no one should be allowed
to disturb any established interest or practice. Why, somebody might be
thrown out of work.

"There is, unfortunately, very little element of caricature in this
portrait of British industry ... In a competitive economy, such as the
American, when one finn acquires a more efficient machine and cuts
prices, all oth·ers are compelled to follow suit, whether they can 'afford'
to or not. It may be financially unsound, but it is technically progressive,
and it is certainly not a coincidence that the years in which British
industry has fallen behind in its technical methods were the years in
wfhich industry and the state conspired to suppress competition." ...1)

1) London Economist, June 29, 1946, pp. 21,-22.
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The significance of such restrictive policies in weakening the resistance
to state collectivism has been brought out by the London Economist
in a later article.

"The fact is that British industrialists, under the deliberate leadership
of the Tory Party in its Baldwin-Chamberlain era, have become dis
tinguishable from British Socialists only by the fact that they still
believe in private profits. Both believe in 'organising' industry; both
believe in protecting it, when organised, a.gainst any competition, either
from foreigners or from native newcomers; both believe in standard prices
for what they sell; both unite in cond·emning competition, the one as
'wasteful,' the other as 'destructive.' If free, competitive, private
enterprise capitalism is to continu·e to exist, not throughout the national
economy, but in any part of it, then it needs rescuing from the capitalists
fully as much as from the Socialists."1)

These judgments may be regarded as unduly harsh, reflecting a willing
ness to see the world in sharp distinctions of black and "rhite. There
can be no denying that instances of monopoly and cartelization differ
from one another in the severity of their "restrictive policies, and that
either because of circumscribed opportunity or because of the farsighted
ness of those in control, some monopoly policies are relatively moderate.
But although limited restrictions are preferable to extreme restrictions,
both are alike restrictive. Moreover, it is significant that, in so far as
monopoly power has been obtained, nothing but the self-restraint 0'£
those in control remains to protect the public. To rely upon the good
will of those who possess arbitrary power as a sufficient safeguard of the
public interest is as hopeless in economic affairs as in political affairs.
It is to revert to Aristotele's theory that for the salvation of society
philosophers must become kings or kings must become philosophers.

Even in the case of great and responsible enterprises, monopoly powel"
is often exercised in wa.ys repugnant to economic common sense. Let a
few examples make the point. .

The extremes to wliich monopolistic price policy may be carried are
illustrated by a letter from an executive of Imperial Chemical Industries
to an official of du Pont in February 1941.

JJVinylite resins are no\v marketed in the U. S. at $40 per pound, of
wllich the makers (Union Carbide Corporation) get $8 per pound, or
one-fifth. These prices are, of course, mholly artificial: but nevertheless
they are actually realisable and it is clearly of the highest importance
to preserve the situation. It is, therefore, essential to us tllat your com
pany, when it comes to marketing a simllar product, avoids the making

1) Ibid, April 26, 1947.
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of any arrangements which might in any way tend to lower the price of
Resin M for dental work, or to make it possible for the above-mentioned
delltal houses to buy the material in the United States for export to this
country or dominions.!)

The reluctance with which improvements may be made in commodities
except under competitive pressure is illustrated by a letter from Anton
Philips of the N. V. Philips Company to Girard Swope of General
Electric in 1938 \vith reference to the danger of introducing fll;lorescent
lighting.

))"'VvTe have ah"eady a lot of those tubes which are burning 3000 to 4000
hours witll a drop of economy of about 30 percent. So it might be that
we all are going to replace a part of ordinary 1000-hour lamps in tubes
which will burn at this moment three to four thousand hours with a drop
of 30 percent in economy, but which might grow to six or eight thousand
hours; no\", of course, we co'uld try to make the tubes of a quality which
is not so extremely good, but we all know that when there is coming
competitioll (patents not being very strong) and our competitors bring
a lanlp on the marl{et with an extremely high life, we have to follow
them.2 ) ,

The readiness witll which restriction of output may be embraced as a
device to maintain a monopoly position is illustrated by a report from a
representative of du Pont concerning his negotiations witll the Dutch
producer who was unwilling to limit production.

"As you will have seell from my cable, he is very stiff-necked about
his position. He claims very low costs and is determined to export that
portion of his production (which to him apparently means capacity)
which he cannot sell in Holland. - - - I'm afraid you and your friends
are going to find hiln a difficult problem. I used all the arguments you
gave me and a few I thought up myself, but he is simply determined to
sell his output."2)

The way in which a research may be perverted for monopolistic ends
is illustrated by the efforts which were made to prevent a new pigment
from ,being used as a textile dye because of fear that it might upset the
price structure upon textile dyestuffs. A memorandum of conference
b,etween du Pont officials and representatives of General Aniline Works
in 1947 reads in part as follows:

"After detailed discussion of various modes of attack the following
appeared to be outstanding ... :

1) Economic and Political Aspects of 'International Cartels Monograph No.1 of the Sub
commitee of 'Var Mobilization of the Senate Committee on Military Affairs, pursuant to
S. Res. 107, 78th Congress, Second Session, 1944.

2) Ibid p. 26.
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(d) Deteriorate cotton.~Compounds might be incorporated into CPC
which when applied to textiles and followed by bleaching or heating
treatment might increase the deterioration or the cloth. Compounds such
as chIorates or aliphatic halides· which would produce hydrochloric acid
were specific examples ...
(g) Irritating substances.-It is known tllat certain resins and solvents
are in'itating to the skin, often causing dermatitis. It might be possible
to forlTIulate a CPC composition which will make textile materials irritat
ing to the skin . . . 1)

Finally the way in which cartel agreements may be used to assign
world markets to business enterprises is reminiscent of the establishment
of ~plleres of influence by imperial governments.

As an illustration consider the basic radio agreement which was made
in 1925 and was still in effiect in 1939 betweell International General
Electric Company, Radio Corporation of Amelica, Westinghouse Elect
ric International Company, N. V. Philips tGloeilampenfabrieken, and
N. V. Philips Radio. After listing certain territory to which the agree
ment did not apply the document continued.

(B) The exclusive territory of the radio group (I. G. E., R. C. A; and
Westinghouse) shall be Canada (including Newfoundland), the United
States of America and its possessions, colonies, dependencies, domin
ions, and protectorates except Cuba and the Philippines.

(C) The exclusive territory of the Philips Company shall be the
following countries together with their respective colonies, possessions,
dependencies, dominions,. and protectorates subject to the provisions
hereof including Jschedule B.J (Schedule B includes a list of nonexclusive
patent rights already granted to others in Philips territory.)

Holland, Cz·echoslovakia, Denmarl{, Esthonia, Finland, Latvia, Lithu
ania, Norway, Sweden, Switzerland ..."2)

If this analysis is accepted, it follows that success in l{eeping private
enterprise from being absorbed by the state depends in large part upon
success in keeping business competitive. Without avoidance of private
collectivism there can be np eventual avoidance of public collectivism.

How can competition be preserved, and how reestablished where it has
disappeared? Su·ccess in maintaining competition requires both private
and public action. III a democracy it is doubtful that the state can keep
the economy competitive unless most of the business community desires
this result. For in any democratic society gen,eral sympathy with the
law"is a necessity condition of its effectiveness. Hence the first private

1) Ibid p. 37.
2) Ibid pp. 20, 21.
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step which is needed is active support of th·e competitive policy by
business men. Business men who wish to preserve the private enterprise
system would do well to avoid appealing to the state for laws designed
to give them a favored position. They would do well to cease trying to
get the state to rescue them from business losses. They would do well to
shun cartel schemes. They would do well to avoid industrial empire
building beyond the limits within which an increase in the size of the
concern clearly enhances technical efficiency.

Since such policies of self-denial cannot be expected to receiv~ universal
assent, an important police function remains for the state. A state which
desires to preserve the private enterprise system would do well to ta·ke
active steps to prevent cartels and to limit the concentration of economic
power. So far as possible, these measures should be centered upon the
prevention of future monopolistic developments, but where cartels and
monopolies are well established there is also to destroy existing monopoly
controls. The anti-trust laws of the United States and the Combines
Investigation Act of Canada are illustrations of public efforts to preserve
free enterprise by preventing private collectivism.

Apart from this police function, a state which wishes to preserve the
private enterprise system should engage in various positive types of
action designed to foster healthy competition. It should encourage access
to markets by all enterprises, foreign as well as domestic, new as well as
old. It should encoura.ge the rise of new and small enterprises, particularly
by removing obstacles which may handicap such concerns. In my own
country, for example, there is need for a new type of financial institution
through which it will be easier to raise equity capital in small amounts,
and state action designed to bring about the establishment of such insti
tutions would be appropriate. The state should also provide a full opport
unity for education and for development of personal skills, in order that
everyone who has the capacity to lead may have an opportunity to do
so. It seems to me no accident that economic competition and emphasis
upon universal eduction have gone hand in hand. Similarly, the state
should prevent, so far as possible, a favored status for any of its citizens,
wh·ether this is based upon race, religion, lineage, wealth, or some other
type of class distinction. It is particularly appropriate to promote the
diffusion of wealth and ownership by taxes designed to limit the size of
inherited fortunes.

I think no state-certainly not my own-has fully adopted such a
competitive policy. In consequence, competition is not perfectly main
tained, even in those countries which a.re most aware of the need to
maintain it. Progress in more effective application· of the competitive
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policy is the constructive alternative to a drift away from competition
toward collectivism.

A policy designed to preserve competition is not inconsistent with
various types of public control. Supplementary policies are necessary if
competition is to have satisfactory results. For this reason, adoption of
well selected programs of limited public control may do much to prevent
more ambitious types of collectivism.

Three types of state action may be used to illustrate this principle.
The first is state action to prevent the kind of competition which has
socially undesirable results. A great virtue of competition is that it mob
ilizes human energy and focuses it to reduce costs of production. In deal
ing with labor this virtue may be a vice. We do not want costs reduced
by child labor, long hours, and very low wages. Thus it is appropriate
to supplement competition by measures to protect wages and hours and
the working conditions of employees, whether these measures consist
of collective bargaining, state labor legislation, or both. Similarly, we do
not want costs redu·ced by the waste of exhaustible natural resources.
For this reason it is appropriate to supplement competition by govern
ment regulations designed to conserve resources such as petroleum in the
ground or diminishing supplies of fish in the sea. A,gain, we do not want
competition which consists in exploiting the ignorance of the uninformed
and unwary. It is appropriate, therefore, that the state maintain certain
standards of commercial honesty, not only by laws against fraud and
adulteration, but also, in some fields, by' grading commodities, by requir
ing that their ingredients be disclosed, by making public tests of their
performance, and by other similar devices.

A second and equally obvious field for public action is the provision
of security against business depressions and against personal hazards.
Insurance against sickness, old-age, and unemployment are useful ways
of protecting the individual against some of the risks of freedom without
impairing that freedom. Moreover, efforts to prevent mass unemployment
a.nd business depressions are obviously desirable.,It is clear that, although
monopolies and cartels do not prevent business depressions, competition
does not prevent them either. It is appropriate for governments to adopt
policies designed to stabilize the economy, as rapidly as suitable means
can be discovered. In my own country we have recently established the
Council of Economic Advisors which reports to the President about the
future level of business and has the duty to make recommendations for
counteracting the beginnings of a depression. Noone knows where this
program will eventually lead, but it is expected that the first devices to
be used will be modifications of the t~ program and of policies of
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government expediture, designed to compensate the swings of private
business.

A third appropriate type of public action is state own·ership or regula
tion in various fields not suited to competitive private enterprise. An
obvious illustration is the so-called natural monopoly, such as the tele
phone system, in which effective service depends upon having all sub
scribers connected with one another. Again, central banking appears to
be so nearly skin to the issue of money as to justify public regulation or
public ownership. In my O\vn country we have recognized this fact by
establishing the Federal Reserve banks under national law and under a
degree of public control which makes them, for practical purposes, state
institutions.

It is appropriate also for the state to undertake great multiple-purpose
developments of natural resources where these are too large or complic
ated or returns are too slow to be within the scope of private business.
An illustration of such a project is the Tennessee Valley Authority, which
has dammed rivers for purposes of poWier development, flood and erosion
control, irrigation, and navigation. When this project was launched some
persons asserted that it was socialistic and that it would ruin the private
power companies in the area. Instead, the private power companies have
reduced their rates, increased their sales, a.nd maintained their profits.
The large amounts of new power which the public project has made
available have brought thousands of new enterprises into the valley. TIle
collective project and private enterprise have progressed together.

Finally, it is obvious that as long as nationalism remains important in
the world the state ,viII regulate or own activities, such as the develop
ment of atomic power, which are of crucial importance to national
security.

A system of competitive private enterprise, thus supplemented, requires
a many-sided and affirmative policy, far removed from laissez faire. In
view of the fact that it includes substantial public regulation and perhaps
public ownership, the question may be raised ho"''" this kind of competi
tion is to be distinguislled from state collectivism and how the bound
aries are to be established between private and governmental activities.

The answer is that the preponderance of economic activity should be
private. There should be enough private enterprise to establish nonns
which can be used in judging the performance of public enterprise, and
there should be enough private enterprise to pay the taxes which are
required to meet the deficits of those activities that are not operated by
private enterprise. Competition should be the rule and public control
the exception. Exceptions should be freely made where adequate reasons
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can be shown, but the burden of proof should rest in each case upon
those proposing the venture.

Such a principle is necessary not only so that the preponderance of
economic activity may be free, private, and diffused, but also so that
state activities may be undertaken with care. There is an enormous gap
between a political slogan and an economic program. For the state to
carry out an economic project successfully, the goal must be clearly de
fined; there must be knowledge of means reasonably sufficient to achieve
the goal; there must be enough agreement upon ends and means to pre
vent the changing fortunes of political groups from destroying the con
tinuity of the public undertaking. If these requirements are met, the
project which meets them can assume the burden of proving its desirab
ility. If they are not met the project should not be adopted.

Competition is the appropriate principle for fields of action in which
purposes are uncertain or conflicting or in which means are not clear.
Competition produces experiment and thus clarifies issues. In a compet
itive ·~ituation we can .permit some persons to fail. But w1hen the state
alone is to act, failure would be disastrous.

In practice, then, the vigor of the private enterprise system depends
upon our success in purifying it from its' tendencies toward short-sighted,
unplanned, and undesired state collectivism without ideological basis,
and from its tendencies toward monopolistic private collectivism. If the
private enterprise system can be kept vigorous, the ideological conflict
between socialism and private enterprise will be sharper than the facts
warrant. The practical alternatives will be competitive private enterprise
with some admixture of state control and state collectivism with consid
erable remnants of private action. The important issue between these
two ideologies is where the burden of proof should lie. If the presump
tion is in favor of,collectivism, we may undertake many ill-considered
ventures. If the presumption is in favor of tIle competitive private
enterprise system, we can afford to undertake cheerfully as many
collective projects as prove to be suitable exceptions.
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Aftonens overHiggning inleddes av professor Ingvar Svennilson med
foljande amorande med titeln:

Kan vi kOlllllla ut ur krisen?

N agra ekonomiska synpun,kter pa den svenska utv'ecklingen
under M arshallaren.

Den sam i dag reser runt i Sverige kan latt overtyga sig om att den
svenska standarden i de fIesta avseenden ar hogre an nagonsin tidigare.
Narmar man sig ett svenskt industrisamhalle, ligga de moderna arbetar
bostaderna - ofta enfamiljshus av rymlig typ - i- langa rader i ett
valordnat samhalIe. Nya fabriksbyggnader tavla med varandra i modern
andamalsenlig arkitektur. - SamhalIen med den grad av modernitet och
hog allman standard moter man inte - annat an undantagsvis - i nagot
annat europeiskt land, inte helleT. i Forenta staterna. Levnadsslandarden
i mat och klader- ar uppenbarligen ocksa hog.

Utjamningen i standard mellan stad och land samt mellan olika social
klasser har ocl{sa kommit langt, langre an i de fIesta andra lander.

Tar man ut den bast stallda fjardedelen eller halften av befolkningen
ar det inget tvivel om att standarden i Forenta staterna ar vasentligt
hogre. Den storre fannaren i middle west och den vite arbetaren i nord
staternas hogmekaniserade industri har det battre an sin svenska kollega.
- Men om jamforelsen - i stallet for pa medianen eller den ovre
kvartilen - lagges pa den nedre kvartilen eller en av de nedersta deci
lerna, skall man troligen £a som resultat, att 75, 80 respektive 90 % av
befolkningen har i landet lever over en standard, SOin ar vasentIigt hogre
an motsvarande niva i ovriga europeiska lander - sadana lander som
Belgien oeh S'chweiz bli sakerligen langt distanserade. En sa gjord jam
forelse skulle troligen ocksa visa, att den svenska standarden tavlar med
och kanske overtraffar den amerikanska standarden; atminstone torde
detta bli fallet om hansyn tages till de storre fordelar, som erbjudes det
svenska folket i form av social service samt en gynnsam samhalls- och
naturmiljo.
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Allt detta ha vi anledning vara stolta over. Sysselsattningen fir ju
oeksa minst sagt god. Jordbrukarnas inkomster afO storre - aven med
hansyn tagen till kronans samre l{opkraft - an nagonsin tidigare.
Inkomsterna for ovriga foretagare tyda a.ven pa en god konjunktur.

En bedolnare, som endast har har na!llnda £akta tillgangliga, skulle
saga att den hoga oeh relativt jamna standarden vittnar om styrkan hos
det svenska naringslivet samt skiekligheten oeh den demokratiska prageln
hos den ekonomiska politiken. Han skulle naturligtvis ocksa till en b·ety
dande grad ha ratt i detta omdome. - Men denne bedomare skulle
oeksa ha mera ralt an han visste, om han £orundrad utbrast »Too good
to be true». - Den svenska standarden saknar, som vi alIa vet, i dag
tillraekIigt realt underlag.

Sanningen ar ju den, att saval den enskildes konsumtion som de
o£fentliga utgi£terna for inkomstutjamning oeh social service baseras pa
inkomster, som undandragits sparande. De stora investeringarna ha i
stallet for av sparande motsvarats av en kapitalfortaring, som tidigare
tog sig uttryck i en minskning av valutareserven oeh numera i dollarlan,
respektive i hemtagning av utHindska fordringar. Den inre overkonjunk
turen hal" salunda nu mognat ut i en yttre likviditetskris, som staller den
ekonomiska politiken infor myeket svarlosta problem.

AIIt detta ar valkanda forhaIIanden, aIItfor valkiinda kanske man
£restas saga. Ekonomerna ha sedan hosten 1946 enstammigt stallt samma
prognos. pebatten om kopkraftsoverskottet har tanjts ut till Ieda. Fra
gorna om omsattningsskatt, punktskatt, kreditrestriktioner, ranta etc. ha
belastats med prestige eIler ha, forbrukade, kommit i politiskt bakvatten.
- Vad galler den ekonomiska balanspolitiken, har man den kansIan, att
det nu e£ter.valet galler for regeringen att hugga av den gordiska knuten
oeh vaIja en mer eller mindre obehaglig ekonomisk politik. De fIesta
argument, sonl kunna tjana som underlag for det valet, torde val vid
detta laget ha forts fram i diskussionen.

Sjalv skuIIe jag knappast ha velat inleda denna diskussion, om det
enbart hade gallt att fora fram de gamla valkanda marionetterna, om
sattningsskatt etc., pa seenen. Ett sadant upptradande kan val i dag
endast locka fram ett forstrott igenkannandets leende.

Jag tror emeIIertid debatten rorande Sveriges ekonomiska balanspro
blem hal" lidit av ett fundamentalt feI, liksom mycket av det ekonomiska
handlandet hal" i landet under senare ar: den har sett problem,en pa aIItfor
kort sikt. Mall hal" ibland fatt det intryeket, att den yttre Iikviditets..
krisen betraktas som enbart en fraga om inre kopkraftsbalans. Kunde
endast denna balans aterstallas .genomoverbala.nsering av budgeten eller
nedpressning av investeringarna, skuIIe sedan alIt annat ordna sig. Bakom
denna £orestallning ligger oeksa den kansla, som ar sa alImant utbredd
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har i Sverige, att det i framsta rummet galIer att komma tillbaka till
det »normaIa», som man kanner det fran tiden fore kriget. Jag tror for
min del, att vi har i Iandet varit alltfor sena att gora klart for oss, att
pa grund av vad som hant inom oeh utom landet forkrigstidens ekono
miska struktur ieke mera kan aJerstallas med en aldrig sa skieklig kon
junkturbalanserande politik.

Ser man vart lage i ett nagot langre perspektiv bade bakat oeh framat
i tiden Ieds man enligt min uppfattning till den slutsatsen, att vi nu ieke
endast befinna oss i en tillfallig overkonjunktur, som genom en kraftfull
politik skulle kunna ~vervinnas pa ett par ar - utan att krisen gar
betydligt djupare, att den sammanhanger med vissa strukturella forand
ringar i vart naringsliv oeh att den darfor oeksa kan taga betydligt Hingre
tid oeh krava betydligt storre anstrangningar att overvinna, an man
vanligen forestaller sig.

Nfumaste anledningen till att vi har i landet nu haft anlednil1g borja
se vara krisproblem pa litet langre sikt, an man i allmanhet varit benagen
gora, ar ju att vi gatt in i den vasteuropeiska Paris-organisation, som
byggts upp kring Marshallhjalpen. De vasteuropeiska rekonstruktions
planerna ha ju inriktats pa att inom en femarsperiod, fram till ar 1953,
soka skapa balans i de europeiska Hind·emas ekonomi, inat oeh utat. Mar
shall-pengarna bildar endast ett, men naturligtvis ett vasentligt, led i
d~ssa planer. Men i fra-msta' rummet - oeh pa la-ngre sikt helt oeh
hallet - bygga de pa en utveekling av den europeiska produktionen oeh
exporten samt en politik som gor ett slut pa inflationen. Planerna bygga
i hog grad pa ett utvidgat samarbete mellan Europas lander oeh som
ett led i det allmanna programmet for hela Vasteuropa ingar darlor det
bidrag som Sverige under de narmaste aren kan ge till en gynnsam
utveekling bade av sin egen oeh darmed Europas ekonomi. Till' fragan
om vart beroende av den allmanna europeiska utveeklingen skall jag
aterkomma i det foljande. I detta samInanhang har jag endast velat
redovisa, att de synpunkter jag har for fram ha utvecklats under mitt
arbete inom den tremannakommitte, som pa regeringens uppdrag utfor
mat underlaget for det svenska langtidsprogrammet. Resultatet av dessa
undersokningar kommer mahanda av regeringeri att framlaggas i annat
sammanhang.

Jag har givetvis icke kunnat frigora Inig fran de synpunkter oeh resul
tat, som utformats under vart arbete, men jag behover val l\:nappast
framhalla, att vad jag har sager ieke har karaktaren av en redogorelse
for kommittens slutsatser utan enbart av mina egna reflexioner. Aven
om vi inom kommitten varit enhalliga i vara slutsatser, sa langt de ga,
ar jag ej saker om att de bada andra medlemmarna skulle turnera sina
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synpunkter och dra ut konklusionerna till den ekonomiska politiken pa
samma satt sam jag har gore

Den naturliga utgangspunkten tor varje diskussion av den ekonomiska
'krisen ar givetvis betalningsbalansen mot andra lander. Ar 1947 steg sam
bekant importens yarde raknad lob till 4.600 milj. kronor nledan exporten
stannade vid 3.200 milj. kronor. SaJunda uppstod ett underskott i han
delsbalansen med 1.400 milj. kronor. Genom ett underskott pa ovriga
osynliga poster steg underskottet i betalning~balansen till 1.4·50 milj.
kronor. Inneborden harav ar att uppemot 1/3 av 1947 ars import icke
kunde betalas med lopande inkomster utan endast genom ettanlitande
av valutareserven. ' ,

Fore kriget visade den svenska betalningsbalansen i regel ett overskott,
under ett av de sista torl{rigsarel1, 19'38, uppgick detta till 70 milj. kronor.
Den forsamring i betalningsbalansen, som sa1unda agt rum, kan till en
mindre del hamoras till ,en £~rsamring av de osynliga posternas saldo.
D·en svenska handelsfl6ttan'hade visserligen ar 1947 byggts l:lPP till ett
tonnage, som med nannare 1/5 oversteg forkrigsnivan. Men dess inseg
lingar i trammande valutor voro icke tullt tillrackliga att betala mot
svarande kostn3:.d tor hemtransport av svenska varor pa frammande
kolar. Den stora kostnaden for dessa transporter sammanhangde icke
endast med de hoga fral{terna utan aven med den tiIltalliga ansva1lningen
av importen fran Amerika av sadana skrymmande varor: sam kol och
koks. Icke heller fore kriget uppstod dock nagot storre saldo pa betaI
ningarna av transporttjanster i frammande valutor.

En viss £orsalnring av de osynliga posternas netto hade aven uppstait
genom minskade ranteinkomster fran vissa centrale'uropeiska lander, en
nedgang i turisttrafiken m. m. '

Forsamringen i var betalningsbalans sammanhanger emellertid en
dast till en mindre del med en minskning i de osynliga posternas
saldo. De storsta forandringarna ha agt rum inom sjalva utrikeshan
deln, dar importen sedan ar 1938 stigit med omkring 25 % och expor
ten samtidigt nedgatt lika mycket.' De okade importoverskottet sam
manhanger givetvis aven med den stegring, som intratt av bade inl
port- och exportpriser.

Gor mall ett Iorsok att Iordela »ansvaret» for £orsamringen av betal
ningsbalansens saldo kommer man i grova drag till £6ljande resultat.
Forsamringen pa de osynliga posternas konto har en underordnad bety
delse, dess andel ligger vid omkring 1/10. Betydligt mer an halften av
forsamringen'sammanhanger med £orskjutningen i exportens och impor
tens volym. Aterstoden beror pa prisstegringen; att denna del blir sa
liten forklaras darav, att vi gynnats av en icke obetydlig forbattring i
bytesrelationen mot utlandet, vara »terms of trade».
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HeIa- Europa var ju samtidigt inne i en liknande betalningskris, men
en jamforelse visar, att »a.nsvaret» for forsamringen for hela Europa ar
fordelat pa ett helt annat satt. Europa betalade ju fore kriget ieke mindre
an 1/3 av sin import fran andra varldsdelar med osynliga inkomster,
iramfor allt i form av amortering oeh ranta pa sina stora investeringax.
Fosamringen pa de osynIiga posternas konto forklarar icke mindre an
1/3 av forsamringen i Europas betalningsbalans. Narmare 1/2 forklaras
av prisstegringen for export oeh import; Ellropa sam helhet har ieke
gynnats av nagra forbattringar i »tenns of trade». Endast omkring 1/6
sammanhanger med forsamrad export-Import-relation.

Av denna jamforelse framgar, att for Sveriges del betalningskrisen i
vasentligt hogre grad an for Europa i ovrigt sammanhanger med en
volymmassig forsamring av handelsbalansen. Sverige, det land sam gatt
mest oskadat ur kriget bland de vasteuropeiska Ianderna, har a11tsa para
doxalt nog i jamforelse med tiden fore kriget visat den minsta formagan
att betala for sin import med sin export. Vid en jamforelse !llellan olika
lander av exportutveekIingens relation till importutveeklingen hamnar
oeksa Sverige langst ned ikon, endast overtraffat av tva Hinder med sa
ogynnsamma allmanna forutsattningar sam Ungern oeh Tyskland.

Man kan har invanda, att ar 1947 i en rad olika avseenden var ett
onormalt ax, SOlTI ieke med fordel kan tjana som utgangspunkt lor en
diskussion om Val' utrikeshandels balansproblem under de nannaste aren.
l\1an torde emellertid i regel ha haft overdrivna forestalIningar om den
abnorma karaktaren hos 19,47 ars utrikeshandel oeh siirskilt am detta ars
import. Visserligen paverkades importen detta ar av overkonjunkturen
inom landet och av den rusning efter varor vasternran, som var naturlig
e£ter kriget; ett foredrag i denna forening pa hosten 1946 bidrog val
sannolikt till att paskynda denna tendens. Alltjamt radde dock en bety
clande brist pa varor ute i varlden. I viss man begransades aVell importen
av handelsregleringar oeh avtal.

StiiIler man in importen i ett perspektiv pa nagot langre sikt ter sig
stegringen sedan forkrigstiden ieke heller som sarskilt anmarkningsvard.
Drar man upp en trend for importvolymens utveekling fore kriget, ligger
1947 ars import exakt i dess forHingning. Samtidigt hade dock landets
samlade produktion, nationalprodukten, utveeklats nagot langsammare
an tidigare. Tar man aven hansyn till tendensen mot okad sjalv£orsorj
ning under oeh efter kriget, ledes man till den slutsatsen, att 1947 ars
import lag relativt hogt - men forestallningen att den i myeket hog grad
skulle overstiga den volym, som borde ha uppstatt vid en mera normal
utveckling, ,torde dock vara felaktig.

Ser man framat i tiden, fram till Marshallarens slut i borjan av
50-talet, har man anledning ral{na med en viss fortsatt utveckling i det
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svenska naringslivet och av de daremot svarande importbehoven. Utveck
lingen kommer visserligen sannolikt aven i fortsattningen pa vissa om
raden att ga i riktning mot en hogre grad av sjalvforsorjning. Det storsta
biclraget hartill kommer att lamnas av den svenska jarnindustrien, som
under de narmaste aren kommer att slutfora en nydaning, som ar ena
staende i dess historia. Produktionen komnler, som ett resultat h.arav,
mot slutet av den narmaste femarsperioden att stiga med mer an 50 %,
importen av handelsfiirdigt jarn kommer att Ininskas. med 2/3 och det
blir samtidigt mojligt att aka exporten upp till forkrigsnivan. Enbart
genom denna insats kommer var handelsbalans att farbiittras med Offi

kring 300 it 400 milj. kronor.
Men samtidigt maste man rakna med andra forandringar i narings

livet, som leda till okade behov av importerade varor. Och Oin man icke
viII sla in pa en autarkisk sjalvIorsorjningslinje, synes det darlor vara en
relativt blygsam malsattning att vi vid slutet av den narmaste femars
perioden skall kunna balansera en import av 194'7 ars volym. En sadan
import borde natt OCII jamnt vara tillracklig far att svara mot en balan
serad svensk ekonomi utan ransoneringar, utan brist pa viktigare varnf,
och utan produktionsregleringar annat an i undantagsfall.

Det har latit under valrorelsen, som om ett sadant tillstand vore malet
for alIa partiers stravan. Fragan ar nu, hur snart den kan forverkligas.
Att det inte kan ske inom de nfumaste bada aren farefaller ganska uppen
bart. Men kan det ske inom de nfumaste fern aren eller ligger malet i en
anda mera ijarran och danor oviss framtid?

Malsattningen betra£fande utrikeshandeln vilar naturligtvis i sista
hand pa en bedomning av, huruvida utvecklingen av produktionen i
framsta rummet bar ga i riktning mot att oka exporten eller ersatta
importen med inom landet producerade varor. Utvecklingen under de
senaste 15 it 20 aren har framst gatt i den senare riktningen. Den rikare
differentiering av den svenska industrien, som kom till stand under
1930-talet Q·ch sam delvis innebar, att importen tra..ngdes tillbaka, kan
sa.gas ha varit ett naturligt uttryck for att den svenska industrien upp
natt en sadan teknisk oeh ekonomisk mognad, att man nu kunde ge sig
i kast med produktionsuppgifter pa omraden, dar man tidigare icke
k:unnat konkurrera med utlandet. D'etsamma glUIer utan tvivel stora
delar av den utveckling mot okad sjaIvforsorjning, som under och efter
kriget blivit resultatet av den svenska industriens fortsatta utbyggnad.
Men redan pa 1930-talet iramtradde dock riskerna av att lagga upp en
produlction i liten skala, avsedd i huvudsak endast for den begransade
svenska hemmamarknaden. Under den fortsatta utvecklingen har dessa
risker blivit alltmera utpraglade och det ar ganska uppenbart att en
hel del av den nya produktion, exempelvis pit det kemiska och meka-
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niska olnradet, som kommit till stand under sl(ydd av de senaste tio
arens importsvarigheter, knappast skulle kunna utharda konkurren
sen fran utlandet, om en friare handel ater blev mojIig.

Den slutsatsen synes darfor vara val grundad, att de svenska sjalv
forsorjningstendenserna nu pa. manga omraden lopt linan ut, att de i vissa
deIar innebara en mindre produktiv anvandning av vara resurser oeh att
man i fortsattningen fra-mfor alIt maste sikta pa en utvidgning av den
svenska exporten for att mojliggora ett uppratthallande av en till£reds
.stallande import.

Ser man problemet pa detta satt blir tydligen en av de viktigaste upp
gifterna for det svenska naringslivet oeh den ekonomiska politiken under
de narmaste aren att genomfora och mojliggora en betydande okning av
den svenska exportens volym. Om hansyn tages till den forbattring av de
osynIiga posterna, sam synes bli mojlig under de nannaste aren framfor
alIt genom den fortsatta utbyggnaden av den svenska handelsflottan,
kan storleksordningen av den okning av exporten, som blir nodvandig for
att vid slutet av den nannaste femarsperioden balansera en import, som
nannar sig 1947 ars volym, anslas till 1/4 it 1/3. I 1947 ars priser uppgar
vardet av en sadan exportokning till over 1 miljard kronor. Utgangs
punkten ar da den laga volym, till vilken exporten sjunkit efter kriget.
En sadan stegring skulle darfor endast innebara, att exporten nar upp till
eller mojligen nagot overskrider forkrigstidens volym. Om bytesrelationen
gentemot utlandet ater skulle forsa.mras - och den risken kan man givet
vis icke utesluta. - okas givetviS' kravet pa en utveckling av exporten.

En sadan malsattning kan forefalla relativt ansprakslos. Varje nar
mare undersokning av exportproblemen torde dock komma att visa,
att aven en sa begransad oIming av exporten, safskilt i jamforelse med
forkrigstiden, maste komma att mota stora svarigheter.

Just pa exportens omraden har namligen svensk ekonomi i sa.mband
med kriget passerat en av de avgorande vandpunkterna i sin utveckling
.pa langre sikt. Exportkrisen ar icke endast en foljd av overkonjunkturen.
Under denna blottar sig en mera djupgaende strukturell kris for den
sv·enska exporten.

Denna kris skulle, forenklat, kunna karakteriseras sa, att vid tid
punkten for sista krigets 'utbrott det skede i huvudsak var avslutat, som
byggde pa en vaxande exploatering av de svenska naturtillgangarna.
Anda fra.m till det senaste varldskrigets utbrott funnos alltjamt ororda
urskogstillgangar. Uttagen fran dessa okades ar fran ar och utnyttjades
for att oka den svenska exporten av travaror, cellulosa eller papper.

Nar ingen under mellankrigsaren behovde bekymra sig om den svenska
betalningsbalansen, nar salunda de va..xande importbehoven utan svarig
.het kunde betalas med okad export, ar en av de viktigaste forklaringarna,
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att man utan svarighet ar fran ar kunde oka uttagen fran de svenska
skogarna. Omraknad i ved motsvarade exportokningen i genomsnitt 1/2
miljon kbm per ar, vilket i dagens priser far eellulosa och papper skulle
ge en arlig exportokning av 50 a 75 milj. kronor. Betydelsen av detta
tillskott framstar kanske bast om man. beraknar, vilken okning av
exporten, som skulle ha kommit till stand, om skogsindustrien pa samma
satt som i Kanada oeh Forenta staterna skulle ha kunnat fortsatta att
byggas ut aven under oeh efter kriget. Resultatet av detta tankeexperi
ment bIir, att exportens yarde i dag skulle ha varit mer an 500 milj.
kronor storre och mot slutet av Marshallperioden skulle ha stigit omkring
1 miljard over 1947 ars niva. I sjalva verket kan skogsexportens yarde
pa grund av en oundviklig n·edgang i volymen beraknas bli narmare 1/2
miljard kronor mindre an vid forkrigstidens volym. Summan av dessa
belopp skulle tydligen vara mer an tillracklig for att mojIiggora den
exportokning, vilken tidigare angivits vara nodvandig for att ater skapa
balans i var utrikeshandel.

Det svenska folket har sakerligen icke varit medvetet om att dess
okade behov av bransle, klader, narings- och njutningsmedel fore kriget
utan svarighet kunde tillfredsstallas tack yare en vaxande exploatering
av de svenska skogarna. Men man har ieke heller gjort klart for sig, att
detta skede nu definitivt ar avsIutat, sa att tvartom en viss minskning
av skogsexporten i ja,mforelse med de senaste forkrigsaren blir nodvandig,
en nedgang som troligen endast med storsta svarighet kan uppvagas
av den stravan mot hogre foradIing" sam nu gar sig ga1Iande inOlTI hela
skogsindustrien. Atgarder for att minska forbrukningen av travaror och
papper inom landet - otvivelaktigt finns ett betydande utrymme for
.sadana atgarder - kan endast i mindre grad bidraga till att haIla
exporten uppe. Ayen om sadana atgarder genom£oras synes det ound
vikligt, att exporten av sagade varor gar ned fran 800 a 900.000 stds
fore kriget till 600.000 stds, d. v. s. med omkring 1/3, oeh att den
samlade exporten av massa och papper sjunker fran 2,8 milj. till 2,4 milj.
ton, d. v. s. med 1/7.

Av en egendomlig tillfallighet erbjuder den svenska maImbrytningen
en viss parallelI till utvecklingen mom skogsindustrien. Det ar ju allmant
bekant att den mest lattbrutna delen av de nordHindska malmfalten, dag
brottet i Kiruna., som svarar for ungefar halften av Sveriges malmexport,
har en relativt begransad livsHmgd. Man stalls darfor aven pa detta
omrade infor svarlasta oV1ergangsproblem, nar det inom nagra ar galler att
i starre utstrackning overga till den mera kapital- oeh arbetskravande
djupbrytningen. Att under en sadan overgangsperiod mera varaktigt
iek:e endast uppratthiilla produktionen utan aven genomfora en Inera
betydande okning, reser givetvis stora, nlahanda alltfor stora, svarigheter.
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Den svenska exportindustrien star salunda infor ett nytt skede, dar
den fortsatta utveeklingen av exporten helt maste inriktas pa produkter
av mera differentierat slag. En sadan export har ju sedan lange ut
veeklats vid sidan av de stora stapelvarorna men i £ramtiden maste
den icke endast £ylla ut den lueka, som uppstar genom nedgangen av
skogsindustriens exportvolym, utan maste aven bara hela bordan av
exportstegringen.

Som jag nyss berorde ar ju skogsindustrien sjalv inne pa sadana ut
veeklingslinjer. Men aven pa andra exportomraden - jarn och stal av
kva.litetstyp, jarnmanufaktur, verkstadsprodukter, specialprodukter £ra.n
textilindustri oeh kemisk industri - blir nu en utveekling av exporten
av avgorande betydelse, om halans i var utrikeshandel skall kunna upp
nas utan hammande regleringar av importen.

Vad finns det da for mojIigheter att under den narmaste femarsperio
den uppna en sadan okning av den mera differentierade exporten samt
diirigenom motvaga nedgangen i stapelvarornas kvantitet oeh uppna en
sadan exportokning, att man mom denna period skulle kunna £inansiera
en relativt full forsorjning med importvaror. Tydligt ar att - alldeles
oavsett de anstrangningar, som kunna Higgas ned for att oka den vidare
foradlingen av skogsprodukter - tyngdpunkten vid en sadan export
expansion maste Higgas utanfor de stora stapelvarornas omrade. Pit detta
omrade, inom vilket jarn- oeh stalexporten samt exporten av verkstads
produkter hildar tyngdpunkten, maste den proeentuella okningen tyd
ligen bli storre an den fjardedel eller tredjedel, varmed hela exporlens
volym maste okas. For att balans i utrikeshandeln skall kunna uppnas
maste pit detta mindre stapelbetonade omrade exportokningen inom den
narmaste femarsperioden i genomsnitt strackas upp emot 50 %.

Som var oeh en latt forstar, ar detta ett myeket ambitiost program,
oeh man kan redan fran borjan utga ifrall att det i flera olika avseenden
kravs relativt gynnsamma forutsattningar, for att det skall kunna for
verkligas.

I sjaIva verket visade export-en utanfor de stora stapelvarornas krets
redan pa 30-talet en tendens att stagnera eller ga tillhaka. Detta sam
manhangde troligen i framsta rummet med den forsamring av det inter
l1ationella; handelspolitiska klimatet, som da borjade gora sig gallande.

Den svenska utrikeshandeln har sasom pavisats tidigare haft en ut
praglat multilateral inriktning. Mot slutet av 20-talet, multilateralismens
sista blomstringsperiod, hade ieke mindre an 1/3 av den svenska ut
rikeshandeln en multilateral karaktar, d. v. s. tog £onnen av import
eller exportoverskott. Redan under 30-talet borjade pa grund av de
handelspolitiska restriktionerna den multilaterala inriktningen att fo.r-
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svagas. Nu efter kriget har som bekant handelspolitiken over hela 'varlden
alltmera inriktats pa en bilateral balansering av handelsutbytet mellan
olika lander. Detta maste i forening med den restriktiva importpoliti
ken komma att innebara, att dar overskott kapas bort, gamla mark
nader ofta ga forlorade, vilka det sedan kan bli svart att atervinna.
Sarskilt i de fall, da vara produkter betraktas som lattare umbarliga
eller da vederborande land sjalvt onskar overtaga foradlingen oeh an
ser sig kunna tillverka motsvarande produkter inom landet, kommer
exporten latt i klam mellan de bilaterala kvarnstenarna. Sadana for
andringar i den handelspolitiska situationen har in£ort en ny typ av
myeket stora risker for den svenska exporten.

Det ar naturligt att en export av mera differentierat oeh darlor ock:sa
i regel m·era hogforadlat slag maste bli sarskilt kanslig for sadana rubb
ningar i betalningsforhallandena mellan olika lander. Stapelvarorna aro
utan tviveI mera fungibla sa att de, nar hinder for exporten uppstar
pa en marknad, kunna flyttas over till en ny marknad, dar det bilaterala
la,get ax mera gynnsamt for exporten. Ayen om stapelvarorna oeksa bli
lidande av de bilaterala tendensema, kan dock skadan relativt sett ·bli
mindre i sadana fall. Den meradifferentierade exporten ar utan tvivel
mera beroende av att skapa oeh behalla en varaktig marknad. Inarbetan
det av jarn- oeh stal- eller verkstadsprodukter pa en ny marknad kraver
omfattande oeh ofta dyrbara tekniska, organisatoriska oeh kommersiella
forberedelser. I manga fall aro forhallandena sadana, alt man forst efter
flera ar kan komma fullt in pa en marknad oeh skarda frukterna av det
tidigare exportarbetet. Sarskilt typiska exempel pa detta forhallande
utgor sadana exportvaror som telefoner Deh bilar.

Under nuvarande handelspolitiska forhallanden ha riskerna i hog grad
okats for att de investeringar, som goras i nya marknader, en dag
kunna ga forlorade genom en forandring i den handelspolitiska situatio
nen. Overgangen till en mera differentierad hogforadlad export innebar
salunda en betydande okning av ·de med exportverksamheten forenade
riskerna. loch for sig kraver ju for ovrigt en sadan export mera av tek
niskt oeh kommersiellt arbete for att astadkomma en anpassning till
olika marknaders forhallanden. Den kraver salunda oeksa en langt stor~
re stab av folk med erfarenhet av utlandska marknadsforhallanden.

Det ax oeksa typiskt for manga produkter inom detta omrade att en
utveekling av utlandska marknad,er ieke endast kraver betydande inves
teringar i de kommersiella forberedelserna utan att krediter ofta maste
la.mnas till kunderna, om man skalllyekas havda sig i den internationella
konkurrensen. En export av denna typ kraver salunda ofta en stark
finansiell bas, en sad,an som Sverige med sin gynnsamma betalnings
balans bildade under 1920-talet. Mojligheterna att utveekla en sadan
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export begransas darlor starkt om landet - sasom nu ar fallet TIled
Sverige - befinner sig i ett Uige med svag likviditet. Ayen om svarig
heten att Himna kredit ieke utesluter en utveckling av exporten, !{Olnmer
den sakerligen i mEtnga fall att resultera i ett sanrre uthyte, danor att
man maste aceeptera lagre priser.

Det ar alldeles uppenbart, att mojligheterna att forverkliga en export
utveck1ing av har antytt sla.g i hog grad blir beroende av den interna
tionella utveeklingen under de nannaste aren, bade vad glUIer de handels
politiska forhallandena oell vad galler konkurrens,en fran andra lander.
Osal{erheten am vad som i detta avseende skall handa ax forvisso star.
Sarskilt fragar man sig, vilka verkningar de europeiska rekonstruktions
planerna i anslutning till Marshallplanen komma att fa for den svenska
exportens utveeIrling.

Som bekant har i dessa planer ingatt att med olika atgarder £orsoka
skapa majligheter for ett friare handelsutbyte mellan olika lander. Man
arbetar ju i Parisorganisationen febrilt pa att finna nya former for att
ateruppratta ett betalningssystem av multilateral typo ProvisorisI\t har
man trott sig kunna uppratta ett system av internationella betalningar
med stad av Marshallkrediterna. Men man maste nog saga, att anstrang
ningarna att finna formerna far ett mera permanent system, hittills i
stort sett har visat sig fruktlosa. Annu ar det darlor en oppen fraga,
om man inom overskadlig tid kan komma ifran de nuvarallde tenden
serna mot en bilateral balansering av handeln. I vissa fall Iran givetvis
ett sadant system gynna vissa exp0 rtindustrier, som annal'S ieke skulle
kunna konl(urrera pa varldsmarknaden, men i stort sett bor det, sam
jag har sakt visa, verl(a hammande pa den svenska exportens utveekling.

Ett annat projel(t, vid vilket stora forhoppningar ha fasts, ar planerna
pa att skapa en europeisk tullunion. Det ar inget tviveI OITI att Ameril{as
Forenta Stater tack yare sin stora hemmamarknad hal' lyekats undga
en stor del av de svarigheter, som folja med de restriktiva handelspoli
tiska tendenserna. Skulle det lyekas att uppratta en liknande fri marknad
mom Vasteuropa, borde detta. ha liknande gynnsamma verkningar. Man
far komma ihag, att en sadan tullunion skulle innebara en fri tillgang
till hela den europeiska. marknaden men ett hevarat skydd av denna
marknad IDOt konkurrensen fran Amerika eller andra transoceana Binder.
Vara mojligheter att salja sadana varor som papper, snickerier, hilar,
kylskap etc. pa den europeiska marknaden, skulle givetvis radikalt for
battras, om en sadan friare marknad kunde skapas.

Alltfor stora forhoppningar kunna emellertid ej fastas vid mojligheten,
att arbetet pa en europeisk tullunion skallieda till resultat mom de nar
maste aren. Tullarna i Europa representera for ovrigt ett mindre all
varligt hinder a.n ovriga restriktioner for handeln oeh dessa bottna ytterst
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i betalningsproblemen. Sa Hinge dessa icke kunna losas, kan maIi. inte
hoppas pa en utveckling mot en friare handel inom E·uropa.

Parallellt med disl{ussionen om det europeiska samarbetet pagar som
bekant arbetet pa att skapa ett intimare ekonomiskt samarbete mellan
de nordiska landerna. Det ar givet, att de resultat, som kunna uppnas
inom elt sa begransat omrade, ha hlngt mindre betydelse a.n motsvarande
framsteg mot ett vidare internationellt samal'bete.

Men uppenbart ar, att ju starre svarigheterna bli pa varldsmarknaden,
d·esto starre betydelse lliaste vi har i Norden tillmata mojligheterna att
skapa en starre gemensam nordisk hemmamarknad. Overlygelsen darom
synes elnellertid ej vara lika stark i alia de nordiska landerna, och a.ven
pa detta mera begransade omrade kan man kanske darfor ej riikna med
alItfar stora resultat inOlli de narmaste aren.

Om det internationella samarbetet for att skapa en friare handel
kan man salunda saga, att vi ha all anledning att oifra vara kralter pa
att beframja dess utveckling. Men man har a andra sidan ej anledning
att se allt£or ljust pa mojligheten att pa denna vag under de n.armaste
aren skapa mera gynnsamma forutsattningar far var export.

Nar man saker bedorna majligheten att utveckla var export, maste
hansyn aven tagas till den utveckling, som samtidigt pagar i andra
lander. Far man tro alIa de planer, 80m uppgjorts i olika Hinder, sl~ulle

den narmaste femarsperioden komma att kii.nnetecknas av en valdsam
expansion morn naringslivet i olika Hinder, framfor allt i riktning mot en
okad industrialisering. Samma tendens gar igen saval i transoceana lander
som i olil{a delar av Europa. For Vasteuropas del sammanfattas som
bekant dessa utveeklingsplaner i det langtidsprogram for den europeiska
produktionen, som knutits till Marshallplanen.

Det ar sja1vklart, att den motsvarande investeringsverksamheten i
olika lander kommer att sl{apa en gynnsam konjunktur for illanga av
vara exportindustrier, som just ha denna inriktning. Industrialiserings
processen runt hela jorden kommer val att fortsatta i atskilliga artionden
oeh vi ha anledning tro att det i det·· sammanhanget kommer att finnas
utrymme for en konkurrens med svenska produkter.

Den a.nclra sidan av bilden ar emellertid, att ett flertal europeiska
Hinder sta infor samma problem att balansera sin utrikeshandel, som
Sverige nu gar, oeh det ar sannolikt, att de i manga fall komma att saka
en lasning i sarmna riktning. Konkurrensen kommer darIor sakerligen
att i ffianga fall skarpas just pa sadana omraden, dar vi sjalva anse oss
ha expansionsmajIigheter. Pa vissa omraden borjar man redan tala om
risk for overproduktion.

Pa grund av dessa tendenser har man inom Parisorganisationen pa
allvar borjat diskutera risken av att industriprodukternas priser komma
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att falla, sarskilt i forhaJlande till de ravaror oeh livSllledel, som maste
hamtas fran transoceana Hinder, oeh man har mer oeh mer borjat intres
sera sig for att parallellt med den industriella utveeklingen i Europa fa .
till stand en lltveckling av de transoceana omradena i riktning mot
okad ravaru- oeh livsmedelsproduktion. Pa detta satt hoppas man, att
det okade utbytet av europeiska industriprodukter skall kunna balan
seras aven okad tillgang pa ravaror och livsmedel. .

Dessa problem utvidga sig till varldsekonomiska fragor av jatteformat,
dar bland annat fragan kommer in, huruvida Forenta staterna skulle
kunna bidraga till finansieringen av de mera outvecklade transoceana
landerna och deras ravaruproduktion, for att darigenom aven pa langre
sikt bortom Marshallperioden kunna satta de dollar i rorelse, som varlden
i ovrigt behover for att kunna balansera sin handel pa Amerika.

Dessa fragor liro av alltfor stor rackvidd for att det skall vara mojligt
att har taga upp dem till en mera ingaende diskussion. Men det racker
mahanda meddessa antydningar for att visa, att man inte enbart har
anledning ralrna med mojligheten av en gynnsam internationell kon
junktur utan attdet finns manga anledningar till komplikationer,
som i hog grad kunna forsvara den. svenska exportens utveckling.

Den slutsats man ~alunda kommer till betra,ffande mojligheten att
mom de narmaste fem aren skapa balans i var utrikeshandel vid en till
raekligt stor import, kan salunda icke sagas enbart vara agnad att inge
optimism. Vissa mojIigheter att uppna ett sadant rna,} synes foreligga
oeh de borde kunna forverkligas under gynnsamma forhallanden och
om stora anstrangningar goras pa alIa hall for att paverka utvecklinge~

i fatt riktning. l\Ien risken synes uppenbar, att vi icke ens efter fern ars
arbete kunna komma sa Iangt att flertalet ransoneringar och restril\tioner
kunna upphavas. A andra sidan ar risken betydande att vi vid periodens
slut stanna langt ifran malet oeh att regleringssystemet inom landet
for konsumtion oeh produktion i stor utstrackning maste besta.

Pa en speciell viktig punkt forefaller det som om slutsatsen maste bli
klart pessimistisk, namligen betraffande vara mojligheter att speciellt
balansera handeln pa USA. Aven Vaf handel pa USA kommer att for
svaras genom nedgangen i skogsindustriens kapacitet. Det ar icke sanno
tikt att det kan visa sig lonande att lata minslrningen av den svenska
massaexporten enbart ga ut over den europeiska marknaden eller att
ytterligare svaIta ut den for att kunna oka exporten till Amerika over
forkrigsnivan. Mojligheten att oka exporten till Amerika av mera for
adlade varor halles a andra. sidan tillbaka av de hoga tuliarna oeh olika
svarigheter for en :utHindsk firma att arbeta sig in pa den amerikanska
marknaden. Omdomet fran vara exportorer ar ofta det, att man i vissa
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fall anser sig kunna ta upp konkurrensen med amerikanska varor,· exem
pelvis pa den sydamerikanska marknaden, men att man ieke har nagon
storre chans att tranga in med sina produkter i lejonets egen kula. Pro
duktionen for den amerikanska marknaden - dar en sadan ar mojlig 
overlates ofta pa ett amerikanskt dotterbolag eller en annan amerikansk
firma, som arbetar pa license

Utsikterna att under nuvarande forutsattn.ingar utjamna balansen pa
Nordameril(a genom en okad export far darlor~bedomas som minimala.
ViII man bemada sig att uppna en balans i dollarbetalningarna, finnes
dur£or sannolikt ingen annan utvag an att stalla om importen mot andra
marImader. Det blir darvid icke endast fraga om att eliminera den ab
norma ansvallningen av importen, som agt rum narmast efter kriget, utan
aven att flytta over mera normal import till andra marknader. En sadan
utveekling ligger ocksa delvis i linje med de allmanna europeiska stra
vandena att genom okade inkop inom Europa gora var varldsdel mindre
beroende av import fran transoeeana lander.

Mojligheten att genomfora en sadan omstallning av importen blir
givetvis beroende av hur det europeiska rekonstruktionsprogrammet ut
vecklar sig. Den viktigaste delen darav blir utan tvivel, att den tyska
basproduktion·en ater saites i gang. I den man detta ieke sker i samma
utstraekning som fore kriget, blir det desto mer angeHiget att andra
Hinder inom Europa kunna overtaga Tysklands gamla roll att sta for en
billig europeisk massproduktion. .

Oa,rsett hur utvecklingen· gar i dessa avseenden synes det sannolikt
att Forenta staterna pa manga omraden kommer att behalla sin nuva
rande stora konkurrenskraft. Den enklaste losningen av bade vart och
andras dollarproblem yore givetvis en kraftig depreeiering av alIa valu
tor i forhallande till dollarn. Detta sl(ulle automatiskt me-dfora en om
staIlning av importen till andra marknader. En trost i nuvarande Hige
kan namlign vara, att vi endast i fraga om ett fatal produkter, speeiellt
vissa slag av rnaskiner, aro obetingat beroende av den amerikanska mark
naden, medan importen darifran i ovrigt endast ar bun·den av pris- oeh
kostnadshansyn. - Kommer ieke nagon sadan forandring i vaxelkur
serna till stand, aterstar endast att genom importkontroll dirigera im
porten till andra marknader. Risken synes tyvarr stor, att vi atskilliga ar
framat nodgas fortsatta med en kontroll av importen, aven am detta icke
skulle vara nodvandigt for att skara ned dess totala volym utan enbart
for att kunna ratta till balansen i vara dollarbetalningar.

Jag har i det foregaende framst uppehallit mig vid de internationella
problem, som komma att bli av betydelse for utvecklingen av Sveriges
handels- och betalningsbalans. Till de gynnsamma forutsattningar, sam
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aro nodvandiga. for att denna balans skall kunna skapas, maste man
emellertid oeksa rakna de atgarder, som kunna vidtagas pa den svenska
marknaden for att ratta till den inre balansenoeh darigenom beframja
produktionen oeh exporten.

Nar jag tidigare uppstallt som en huvudtes att dell nuvarande krisen
for utrikeshandeln i hog grad ax av strukturell natur, kan detta sagas
innebara, att jag sokt pavisa, att a.ven om den inre balansen skulle ater
staIIas, detta knappast kan vantas automatiskt resultera i en yttre balans.
Nar man mater den motsatta uppfattningen, ar den ofta kombinerad med
en overdriven forestallning om mojligheten att snabbt omdisponera vara
produktiva. resurser for export. En nm-mare analys visar i sjalva verket
att det endast ar en liten, mycket speeiell oeh darfor desto mer dyrbar del
av var produl{tionskapaeitet, som verkligen med fordel kan anvandas
for exportproduktion. Det var sakerligen en felaktig uppfattning pa
denna punkt, som ledde till att man sa lattsinnigt sokte redueera be
tydelsen av vara miljardkrediter. Den som soker studera mojligheter
na att oki exporten finner snart, att han icke kan rora sig med IOO-tals,
an mindre med 1.OOO-tals miljoner~ utan att det blir fragan om att med
mycken moda skrapa ihop mindre belopp fran manga olika hall.

Pa grund av denna trogrorlighet hos produktionsfaktorerna sl{all man
inte tro att man enbart genom en fornuftig balanspolitik sl{all kunna
lyekas omgaende fa en sadan .anpassning, att aven utrikesllandeln utan
vidare kommer i balans. I varje fall torde detta knappast kunna ske vid
en hog sysselsattningsniva utan endast om man minskar kopkraften i
sa hog grad, att en betydande arbetsloshet uppstar. Och detta ar ju
ieke nagot, som nagon har velat uppstalla som mal for den ekononliska
politiken..

Denna uppfattning om betydelsen av den inre balanspolitiken inllebar
givetvis ieke ett forsak att forringa dess betydelse i sammanhanget.
Tvartom ar det uppenbart, att utan en framgangsrik sadan politik,
kombinerad med sarsl{ilda atgarder for att beframja utvecklingen av
produktionen och exporten, kunna vi aldrig lyekas ko:r:nma lIt ur den
nuvarande betalningskrisen.

Det forsta kravet pa den ekonomiska politiken ar oeh forblir givetvis
det gamla, att man sa langt mojligt maste gora ett slut pa overkonjunk
turen inom landet oeh forsoka skapa den efterlangta.de inre balansen.

Det forefaller vid det har- laget na.stan overflodigt att ga in pa over
konjunkturens ·sl{adliga verkningar pa produktionen oeh speciellt expor
ten. Arbetskraften dras till andra diverse sysselsattningar. - Foretagen
loel{as av overl{onjunkturen att framst ligna sina omsorger at hemma.
marknaden i stallet for att arbeta upp ny export. - Effektiviteten ham-
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mas genom uppkomsten av oekonomisk produktion, genom feidispone
ring av arbetskraften oeh outnyttjad kapaeitet, genom hog franvaro
frekvens, stor omsattning av arbetskraft oeh darmed samnlanhiingande
okad kassation av varor oeh sankt kvalitet.

En okning av produktionen per arbetare ax ju i nuvarande lage prak
tiskt taget den enda vagen till okad produktion. Kunde produktiviteten
under de fern narmaste aren hojas med 10 %, vilket synes ligga inom
det mojligas grans, skulle nationalprodukten stiga med 2.5 miljard
krOllOl\ Om en av dessa miljarder kunde tillforas exporten oeh om
investeringanla hallas nere vid nuvarande niva, skulle konsumtionen
kunna okas med 1.5 miljard. Folkmangden stiger samtidigt med 5 %,
men mojligheten skulle anda besta att undga en sankning av konsum
tionen och den individuella standarden skulle kanske kunna hojas med
nagra procent. Dessa resultat synas ligga mom raekha11, am vi genom en
framgangsrik balanspolitik lyckas frigora vara potentiella produktions
krafter.

Men ·detta ar ett perspektiv pa nagot Hingre sikt. Det ar under de
narmaste aren som balanspolitiken maste sattas in med all kraft, om vi
skall ha nagot hopp att komma i yttre balans inom de narmaste fern
arena For att detta skall bli mojligt maste namligen arbetskraft och
foretagarinitiativ snarast mojligt tillforas den vitala exportproduktionen.
Det blir i varje fall forst mot periodens slut som storre produktions
okningar bli mojliga oeh en storre forbattring av betalningsbalansen kan
paraknas.

ViII eller kan vi inte taga upp betydligt storre utHindska krediter, an
som hittills diskuterats, blir emellertid samtidigt ytterligare inskrank
ningar av importen nodvandiga de narmaste aren, liven vid en kraftfull
inre balanspolitik. Vi komma da,nor ej ifran ransoneringar oeh regIe
ringar under de narmaste arena Alternativet till storre dollarlan blir
troligen inskrankningar av konsumtionen under nuvarande niva, varvid
kopkraftsminskning, raIlSoneringar, en lamplig prispolitik och varubrist
fa samverka.

Har framtrader tydIigt ett svart dilemma for den ekonomiska poli
tiken. Bristen pa varor kan ieke helt elimineras forran exporten kommit
i gang, am man inte viII driva kopkraftsrestriktionerna sa langt, att en
betydande arbetsloshet uppstar. Hemmamarknaden kommer darlor aIIt
jamt att locka oeh dra, och det fordras en sarskild stimulans for att fore
tagsamhet oeh arbetskraft skall magas at exporten.

Atgarderna for att beframja exporten far tydligen i denna situation bli
av tva slag:

Dels galler det att raja vag for den nya produktionen genom djungeln
av regleringar och befria de exporterande foretagen fran jobbet att i
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det oandliga nota kommissionernas mattor. AlIa fragor inolll reglerillgs
ekonomien, som anga ett foretag, borde kunna losas i ett sammaIlhang.

Dels ,galler det att ge foretagen den ekonomiska stimulans, som upp
yager de risker, som iiro forena-de med nya exporlforetag. Vid nuvarande
beskattning utOvar tydligen den trygga hemmamarknaden en storre
loekelse.

De skarpta importregleringarna under de narrnaste aren komma att
gora det sarskilt svart att vanda strommen. - Den storsta risken for
var el{onomi ar att vi ej kunna komma ur den nedatgaende spiral, som
har sitt ursprung i importregleringarna oeh sam obevekligt driver ut
vecklingen mot hemmamarl{naden. Resultatet blir en mindre och mindre
e££ektiv produktion inrikta.d pa sjaIviorsorjning. D'err utveeklingen fram-

. star endast 80m en sista motbjudande utvii.g, vilken maste accepteras,
om hela det internationella samarbetet skulle svikta. Vi fa da med en
Higre effektivitet oeh en sankt standard bara foljderna av den interna
tionella handelns sammanbrott.

Men det synes vara en plikt bade mot oss sjalva oell mot det interna
tionella samarbete i vilket vi galt in att soka vrida utvecklingen i mot
satt riktning. Uppgiften ter sig nastan hopplost svar. Den kan i varje
fall icke losas enbart genom nya regleringar eller aldrig sa vackra all
manna planer utan elldast genom en positiv, skapande samverkan av
alIa vart lands ekonomiska krafter.

Harefter yttrade:
Ordforanden, disponent H. Throne-Holst: Jag ber att pa foreningens

vagnar fa rikta ett vannt tack till professor Svennilson for hans foredrag.
Den fraga som har har behandlats a1" ju ieke enbart av grundlaggande be
tydelse for hela var framtida politik. Den ar ocksa av en sadan karaktiir
att den for att overhuvud tag'et kunna bedi:hnas kraver en oversikt och en
insikt i ekonomiska fragor, som tyvarr alltfor fa kunna forutsattas aga. Sa
mycket 'mera tacknamligt ar det att professor Svennilson hal" velat stalla
sig till forfo.gande och llled sin omfattande och allsidiga kunskap Oln
svenskt naringsliv och med sin vilja till forutsattningslos bedomning fram
lagga denna fraga.

Jag antar liksom inleda1"en att de framlagda .slutsatserna kunna bli
foremal for meningsskiljaktig'heter, och jag hoppas att detta skall komma
fram i den foljande diskussionen. Sarskilt vagal" jag hoppas pia menings
yttringar fran na1"ingslivets maJsman. Det a1" ju atminstone nagon gang
sa att man genom praktisk erfarenhet kan na slutsatser som man med en
bart tiinkande - om ocksa ,mycket skarpsinnigt - endast med stor moda
oeh efter IDanga misstag kan komma fram till. Jag onskar med detta
endast understryka betydelsen av inledarens ord, att det for att vi skola
na en lycklig losning pa vara problem kraves samverkan mellan alla d'e
parter som kunna bli berorda av de beslut som maste fattas.

Jag bel" annu en gang att fa tacka professor Svennilson for hans intres
santa och upplysande foredrag.
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Fil. dr. H. Nordenson: Det ar ett stort ansvar herr ordforanden Hig
gel" pa mina axIal", da han bel" mig ta upp diskussionen. Jag skall i alIa
fall forsoka komma med nagra reflexioner i anledning av foredraget.

Inledaren gjorde gallande i borjan av sitt anforande, att· man i dis
kussionen om val" ekonomiska politik i alltfor hog grad hal" koneentrerat
sig kring fragan om den inre balansen, balansen mell,an kopkraften oeh
tillgangen pa varor oeh tjanster, samt bortsett fran den andra sidan, oeh
han understrok starkt betydelsen av Val" betalningsbalans. Jag tyekte att
han kanske giek nagot val langt, da han sade att grunden for hela. den
ekonomiska diskussionen ar fragan om betalningsbalansen. Eme1lertid
modifierade han nagot sin standpunkt senare, nar han betonade vikten
av att en inre balans kommer till stand.

Jag kan ga med pa hans synpunkt att aven om vi skulle fa en inre
balans ivaI" ekonomi, sa foljer darav ieke omedelbart en yttre balans. Men
jag tror, att det omvant oeksa galler, att aven om vi skulle fa balans i
Val" handel, sa komma vi darmed inte fram till dlen inre balansen. Pro
hlemen hanga saJunda ytterst intimt ihop, oeh det forefaller mig sam om
det mest eentrala kanske ar fragan om den inre balansen.

Inledaren redogjO'rde ingaende oeh pa ett utomordentligt intressant satt
for vara mojlighetel" att forbatira Val" stallning i forhaJlande till utlandet.
Det val" tyvarr ganska pessimistiska resultat han kom till. De vagal" som
sta till buds aro ju att aktivera exporten eller att skara ned import.en.
Vilken vag man an gar, maste det inverka pa forhallandena inom landet.
Oka vi exporten, sa maste den ta i ansprak en okad del av produktionen
oeh darmed aven av arbetskraften samt i motsvarande grad minska varu
tillg'angen pa hemmamarknaden oeh alltsa oka spanningen. Pa samma satt
skulle en nedskarning av importen minska val" tillgang pa varor oeh san
nolikt framkalla en hel d·el ersattningsproduktion, som i sin tur skulle
inverka ogynnsamt pa exportmojligheterna. Vilken vag vi an ga synes det
mig ofran.komligt att vi fa en forsamring av den inre balansen, oeh darmed
kommer jag alltsa till att denna dock star sam ett av de mest centrala
problemen i hela diskussionen om val" ekono'miska framtid.

Vi -vanta nu med sp·anning pa det ekonomiska program, som kan an
tagas framkO'mma som resultat av overlaggningarna melIan soeialdemo
kratiska partistyrelsen oeh L.O. Men i avvaktan pit detta ha vi egent
ligen intet annat program for var ekonomiska politik an det som utforma
des i riksdagen i juni i samband med den ekonomiska debatten. Det fram
lades av bankoutskottet, oeh till det programmet anslot sig inte bara det
soeialdemokratiska partiet utan aven tva av de borgerliga partierna. Det
val" endast ett av de borgerliga p'artierna, som anmalde en avvikande upp
fattning. Detta program maste darfar anses vara i hog grad tongivande
far val" forts-atta politik, oeh del hal" ju oeksa varit faremal for en utom
ordentligt livlig diskussion under den gangna valrorelsen.

Jag hal" i dagama Hist om detta program oeh kunde da inte' undgil. en
kansla, att programmet ar ganska magert oeh gel" myeket litet synpunkter
pa hur man skall komma ur svarighetema. Dar rekommenderas en hel
del atgarder vilka delvis redan aro realiserade, sasom overbalansering oeh
atgarder for okat sparand,e. De atgarder, som man trycker mest pa oeh
sarskilt viII intensifiera, aro importbegransning oeh investeringsbegrans
ning. Importbegransning kan, som jag nyss niilnnde, endast ske i begTan-
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sad omfattning pa grund av de ogynnsamma aterverkningar, som den
maste fa pa tillgan.gen pa varor, och investeringsbegransning kan inte
heller anlitas i sa synnerligen stor omfattning utan att till sist leda till
arbetsloshet, vilket man ju viII undvika.

Theservanternas program avviker sa till vida att man dar har rekom
menderat atgarder som begransa kopkraften - det har narmast varit
fraga om att upphora rrfed obligationskopen oeh att uppsuga kopkraft
pa olika satt, eventuellt genom en omsattningsskatt. Jag skall inte inga
pa dessa problem, vilka i dagarna som bekant myeket utforligt diskute
rats och belysts av doktor Per Jacobsson i ett par artiklar i Dagens Ny
heter. Jag vill emellertid understryka, att enligt min menin.g den vasent
liga olikheten mellan dessa program ar, att reservanternas program ut
gar fran att man inte kan na resultat genom att anvanda nagra enstaka
medel utan att man maste anvanda alIa till buds staende medel och att
man genom att anvanda alla medel kan begransa sig till mindre harda
framstotar i varje sarskild punkt, vilket ar angelaget, darfor att alla de
medel, som sta oss till buds, har en dubbelverkan, sa att vi genom att
anvanda dem i alltfor hog grad kunna komma att motverka syftet.

Den andra skillnaden ar, att reservanterna aro beredda att ta den ·kon
sekvens, som detta s. k. stravare program har med avseende pa med
borgarnas levnadsstandard. Man har menat, att vi borde ta en over
gangsperiod med besvarligheter for att fortare komma till gynnsanlmare
forhallanden. Om vi skola bedoma mojligheterna att nu komma ur krisen,
tror jag det ar ganska viktigt att konstatera att denna olikhet i install
ningen i sjalva verket ar ratt djupgaende.

Jag vill har citera nagra uttalanden fran ledande politiskt hall betraf
fande utveeklingen under kriget oeh vara mojligheter att kom'ma ur
krisen: .

»Utstromningen av var valutareserv har varit en ofrankomlig foljd av
utvecklingen under krig:et. - Det forefaller osannolikt, att man efter
kriget skulle kunnat gora nagonting annat an att lata valutareserven lop,a
oeh kopa upp vad som var nodvandigt. - Att vi skulle ha kunnat skota
var inre ekonomi pa ett sadant satt, att det skapats en automatisk balans
i utrikeshandeln efter kriget, forefaller alldeles uteslutet. - I hela denna
utveckling har det varit en rad faktorer over vilka vi inte ha varit herrar.
- Hur man viII avvaga det onskvarda i en hojning av konsumtionsstan
darden mot det arbete for framtiden, som investeringar' innebara, ar en
fraga om avvfugning mellan nutid och framtid. - Det ar inte utan vidare
givet att under alIa forhallanden en snabbare takt i utvecklingen maste
uppfatt1as sas-om mera formanlig an en standardhojning. - Vilja vi inte
ha det tryck pa statsmakterna, som kommer fran stora breda folklager,
sa fa vi forsoka gora oss kvitt ,det trycket, och det kan man gora genom
att i politiskt hanseende modifiera eller av·skriva demokratien. - ViII man
driva en politik med full sysselsattning, sa kan m/an knappast undvika
den overfulla sysselsattninge:n, och darigenom stallas vi infor fragan, om
det ar mojligt att klara den utan ganska langtgaende reglerinfgar.»

Diet forefaller mig som om des-sa resonemang aro djupt pessimistiska,
jag skulle nastan vilja saga defaitistiska. De aro pessimistisk1a med av
seende pa var mojlighet att fora, en fast ekonomisk politik under och efter
kriget. De giva efter for stund·ens ansprak vid avvagningen mot fram-
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tidens krav, Deh de aro pessimistiska i fraga onl statsmakternas formaga
att bemastra marknadens kortsiktiga krav. De aro emellertid av betydelse,
ty samtliga dessa uttalanden aro gjorda av land·ets finansminister i en
debatt om det samhallsekonomiska laget, oeh sadana tankar ha framforts
under hela debatten i fortsattningen.

Jag erinrar om nagra uttalanden, som gjorts under valrorelsen. Stats
ministern framholl under denna, att vi borde losa vart problem om den
inre balansen genom att halla stabila priser, stabila loner Deh stabil ranta
samt ieke minst bibehalla en oforandrad levnadsstandard. Detta under
stroks aven kraftigt av finansministern, Deh hartill anslot sig ju oeksa
ledaren for ett av de borgerliga partierna. 80m jag fomt namnde, ar det
endast ett av de borgerliga partierna, som har strukit under nodvandig
heten av att vi fa tanka oss att fora den s. k. stramare politiken, d. v. s.
att kunna ge avkall pa levnadsstandardell under en overgangsperiod for
att komma till jamvikt.

Jag kan inte lata bli att stanna vid detta, darlor att det forefaller mig
vara en mycket ohallbar politik Iil.an vill fora. Vad vi ha gjort har i landet
under oeh efter kriget innebar helt enkelt att vi ha levat over vara till
gangar. Vi ha uppehallit var konsumtion pa ett hogt plan genom att ta i
ansprak vara valuta- oeh guldres:erver, oeh nu afO vi i fard med att i
ganska hog grad konsumera vara lagerreserver. Vad man foreslar som
botemedel ar att lasa alIa de ekonomiska faktorer, som bestamma det
ekonomiska livet, vid det nuvarande Higet, oeh anda tror man att man
kan komma ur de svarigheter vi ha. Jag fragar, om detta kan vara rimligt.
Det innebar ju detsamma som att en person, som har Ievat over sina
tillgan;gar oeh rakiar i ett kritiskt lage, skulle kunna komma till en god
affarsstaJlning igen genom att fortsatta, att leva pa samma standard. Om
man verkligen kan visa nagot exempel i historien pa att en person eller en
firma eller -ett land har kommit till god balans genom att fortsatta att
leva over sina tillgan.gar, da ar det strava programmet felaktigt. Men dar
emot kan man peka pa ett otal exe.mpel pa motsatsen, och det forefaller
mig som om vi maste konstatera det kalla faktum, att det inte finns nagon
mojlighet att komma till balans utan att vi verkligen ta ett krafttag oeh
finna ass i vissa overgaende svarigheter.

Man har betecknat denna standpunkt sam ett utslag av djup pessimism.
Det ar den ingalunda. Jag har - oeh dar tror jag att jag har flertalet
av de svenska naringsidkarna bakom mig - en mycket optimistisk upp
fattning om vad det svenska naringslivet kan astadkomma. Kunlla vi,
genom att under en overgangstid skara ned vara ansprak, astadkomnla
den nodiga b'alansen inom landet mellan tillgang Deh efterfragan, sa ar det
min overtygelse att vi oeksa skala ganska snabbt ateruppta uppbyggandet
av vart valstand oeh aterhamta vad vi ha satt tillbaka for att sedan
ocksa ga vidare. Jag tror att det svenska naringslivet hiar stora mojlig
heter darvidlag, am de ratta betingelserna skapas. Det ar klart, sasom vi
hort av inledaren att det blir svarigheter att skaffa en del av de varor
vi behova, men trots detta ar jag ganska optimistisk om mojligheterna
pa liing sikt.

Daremot kan jag inte se nagon mojlighet for oss att komma i ett sadant
lage enbart med den politik, som skisserats har under det sista halvaret
oeh som forordas fran ledande hall. En sadan status quo-politik maste
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enligt min mening leda till forsamrade forhaJlanden. Vi ha ju redan nu
svarigheter ,att importera alla de varor vi behova for val" produktion. Vi
ha salunda att rakna med en forsamrad forsorjning av varor, oeh darmed
blir det oeksa en forsamring av vara konsumtionsmojligheter oeh en £01"
samring av inre balansen. Fortsatta vi darned samma politik som alltjamt
vidmakthaller kop,kraftsoverskottet, sa kan jag inte forstit ann1at an att
vi fa ett standigt okat tryek pa markn,aden, som skapar behov av standigt
nya regleringar. En status quo-politik sadan som den skisserade for oss
Hingre oeh djupare in i regleringarnas, kontrollens oeh bundenhetens sam
halle. Vi vilja ju alIa komma ifran regleringarna, oeh det ar savitt jag
forstar inte mojligt pa nagot annat satt a,n 'att vi komma till jamvikts
Hige. Komma vi dit, sa kunna vi utan vidare sHippa ransonering, priskon
troll och en hel del andra regleringar. Da s.koter marknaden sig sja.lv. Men
innan vi komma dit, kunna vi inte rakna med att komma ifdin hela den
reglering som vi nu lida under oeh som i sa hog grad dampar Val" verk
samhet.

Med detta hal" jag salunda velat stryka under, att balans i utrikeshan
deln forutsatter att vi samtidigt komma till balans i fraga om Val" inre
ekonomi, oeh en sa·dan balans ar inte mojlig med nlindre an 'att vi gora
nedskarningar ivaI" levnadsstandard under en overgangstid. Detta £ordrar
givetvis uppoffringar fran alla sanlhallsmedlem'mar. Jag a1" emellertid ove1"
tygad om att darest detta klargjordes ordentligt for svenska folket, sa
skulle det oeksa finnasen mojlighet att komma darhan. Den tankegang
sonl skymtar i de av mig eiterade yttrandena, dar man liksom resignerar
infor omojligheten att fa svenska folket att aeeeptera en sadan tankegang,
synes mig va~a i grunden djupt odemokratisk, och i varje fall innebar den
att vi riskera att aldrig komma ur den nuvarande krisen.

Bankdirektoren Gale Engfors: I den sektor av vart naringsliv, som
jag hal" kannedom o·m i mitt arbete oeh som sjalvklart ar Iiten i for
hallande till det hela, har under de senaste aren tva handelser intraffat,
sam jag kOln att tank'a pa nar jag satt oeh horde pa inledningsanforandet.

Av tva skrothogar har under loppet av tre, fyra ar gjorts tva fOf'etag
pa hojden av var tids teknik. ~"'ran att ha varit, jag kan lugnt saga ingen
ting nar det overtogs av den nuvarande ledningen, bidrar det ena i dag
med 4 miljoner kronor till den arlig·a. exporten, oeh tar jag endast nled
det rena nettotillskottet till val" forsorjning med betalningsmedel utom
lands, understiger detta inte halvannan miljon. D!et andra foretaget hal"
i dag en orderstock pa utlandet pa nagonting ,mellan 15 oeh 20 miljoner
kronor.

Ingen ko;romission hal" haft nagonting att gora med detta nyskapande.
Det hlal" gjorts av utpraglade individualister.

Detta kontrasterar starkt mot den, jag vill saga negativa ton, som in
ledarens anforande hade. Det kom Inig att tanka pa vad en svensk bank
chef som for en del a1" sedan drev ett ganska livligt umgange med natio
nalekonome1" stundom sade till dem: »Felet "med er dynamiska national
ekon()·mer ar att ni tanker sa statiskt.»

N'ar vi voro unga, talade man myeket om tulIar oeh tullars verkningar.
Den fragan hade den gangen fortfarande ·aktualitet. Sedan forsvann den
under en period. Nu ha vi pa satt och vis ater mott den, men i en annan,
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storre oeh allvarligare skepnad, i form av de hinder for utrikes,handeln
80m finnas i dag.

Bland det som vi Hirde oss var, att man .inte kan andra hand·elsbalansen
genom att infora tullskydd. Tullar aro med andra ord ett otjanligt medel
for att skapa exportoverskott. For satsen fanns bindande teoretisk oeh
logisk bevisning oeh dessutom erfarenhetens stod f1"3,n de skeden, fram
for alIt merk'antilisrnens, da man i stor skala gjorde sadana forsok.

I dagens forhaJlanden betyder detta, att de hinder mot inforsel, som en
importreglering innebar, kornma att leda till en minst daremot svarande
krympning lav exporten. Forklaringen ar, att den kopkraft i ett land, som
efterfragar varor, riktar sig mot inhemska produkter, nar importval"an
inte Hingre stAr att fa. Dessa inhemska varor krava for sin framstallning
sitt matt av resurser. Motsvarande mind1"e kommer att sta till forfogande
for framstallning av exportvaror och exporten sjunker. Resonemangets
1"iktighet hal" ocksa i detta fall erfarenhetens stod. Tva land·e1" som ligga
nara van, Tyskland oeh Danmark, inforde i borjan av 1930-talet en strang
importreglering men lyekades aldrig komma fram till en naturlig balans,
langt mindre till ett expo1"tove1"skott.

Man kan oeksa dra en annan slutsats av den tysIDa och danska erfaren
heten. Det gar att hanka sig fram, men det blir darefter. Att vi hal" i landet
for tiotal ar framat skulle ha ett tillstand med bestaende rigorosa valuta
oeh importkontroller ar en skrammande tanke.

En man med vid utbliek over del svenska naringslivet bruk'ar saga, att
den svenska affa1"en gar med forlust i dag.

Kooperativa forbundets tidning »Vi» hal" efter iakttagelser inom distri
butionen 1"akllat ut, att 1"ansoneringssysternet kostar minst en, miljard
kronor om aret.

De bilaterala handelsavtalen kosta oss sakert minst samma belopp. De
leda till att vi siilja pa marknader, dar visserligen den enskilde exporto1"en
genom betalningarna over konto i riksbanken far ett gott pris, men dar vi
ratt raknat, sett ur Iandets synpunkt, fa for daligt beta~t. Och det hindrar
oss fran att kopa de varor vi behova for produktion oeh konsumtion, dar
de aro billigast.

Vad alIa de storningar i produktionen kosta, som reglering'arna fo1"o1"
saka, kan ingen saga. Men var oeh en vet, vad det dagligen betyder att
nodvandig maskinell utrustning, nyekelvaror oeh specialdelar inte aIls
kunna erhallas eller endast med storsta svarighet kunna anskaffas. Ofta
blir det nodvandigt att ga over till andra tillverkning-ar oeh metoder, moo
vittgaende andringar i den egna konstruktionen oeh darmed den egna.
fabrikationen som faljd.

Slutligen bor man ej underskatta bortfallet av de inkomster som arligen
tillfordes landet, sa lange vi hade en god valutastBJlning, pa formedlings
affarer utomlands av allehanda slag. Under mella,nkrigsp\e~iod\~n fOjf
tjanades pa det finansiella omradet oeh herntogos till Sverige betydande
sadana belopp. Nar man saker forklaringen till Norges framsrtaende stall
ning inom sjofa1"ten, kommer man alltid tillbaka till vad i frammande
lander som maklare och agenter internationellt verksamma norrman be
tytt i dessa hanseenden. Sverige v1ar, nar det sista kriget brot ut, pa vag
mot nagot liknande, oeh Stockholm var, eftersom vi hade den srtarkaste
nordiska valutan, centrum for internationella .affarer oeh valutaaffarer i
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Norden med alIa de viktiga ekonomiska konsekvenser for landet som detta
inneb'ar.

Raknar man samman vad dessa forluster pa grund av minskad funk
tionsduglighet oeh dessa minskade fortjanster pa grund av farlorad rorelse
frihet betyda, kommer man till stora belopp i farhalIande till den natio~

nalinkomst vi ha att rora oss med, uppsklattad till nagonting meHan 20
oeh 25 miljarder kronor, sa stora att affarsmannen jag refererar har ratt,
nar han med sitt avsiktligt affarsmassiga uttryckssatt sager att affaren
kommit over pa minussidan.

Det forefaHeT darfor vara ostridigt att ingentin.g ur ekonomiska syn
punkter ar angelagnare an att fora landet tillbaka till en god valutastaJI
ning oeh darmed till frihet fran regleringar oeh ransoneringar. Det ar efter
min mening helt oriktigt att utga ifran att detta skulle vaTa omojligt. I
grunden ar det ·ett balansproblem, visserligen ett svarl sad·ant, men Iikval
langt mindre komplieerat an mang:a andra som till slut funnit sin losning.

Detta forutsatter emellertid att man bedriver ekonomisk politik oeh
att det blir en klimatforandring for kapit1albildning i betydelsen sparande.

Det maste ater bli modernt med kapitalbildnin,g. En av de starsta fore
tagarna i landet sade nyligen, att skillnaden mellan oss oeh vad man
brukar kalla for planhushall'are ar att de senare tro pa mojligheten att
komma fram genom planer oeh foreskrifter, medan vi tro pa livets egen
formaga att finna sina vagar och mena att man skall lagga beslut oeh
atgarder pa ett sadant satt att krafterna naturligt inriktas mot det mal
man vill na. Det ar det sista jag menar med ekonomisk politik oeh det
enda som fortjanar en sadan benamning. Det har nu gatt upp for alIa
som syssla med dessa fragor att ekonomisk politik inkluderar penning
politik. Det har ju dessvarre varit sa under en period, att de som bestamt
inom riksbanksfullmaktige inte trott pa penningpolitik eller i varje fall
inte haft klart for sig betydelsen av den. I nuvarande lage maste ekono
misk politik oeksa inkludera en noggrann omp,rovning av det offentligas
utgifter, sa att balansering oeh overbalansering av budgeten blir mojlig.
Det kommer att visa sig ha varit en farlig illusion, om man tror att vi
efter detta krig skulle kunna komma undan det slags atgarder som efter
forra kriget 'blevo forknippade med namnen Geddes i England oeh Thors
son hos oss. Det ligger i inflationsutveeklingens natur att bade det offent
ligas oeh de enskilda foretagens inkomstniva efterat te sig som delvis
fiktiv, som konstlat ansvalld.

Hur man vander pa dessa fragor kommer man fram till fragan om kop
kraften, till fragan om vad riksbanken gar eller inte gor. Forst genom en
indragning av kopkraft med atfolj-ande atstramning pa penningmarkna
den skulle forutsattningar skapas for en atergang till balans mellan kon
sumtion och sparande oeh meHan import neh export. Ingen inbillar sig att
detta ar en Iatt sak att genomfora. Tvartom skulle en sadan politik, riktigt
bedriven, krava stor skicklighet, aldrig slappnad uppmarksamhet oeh
myeken bestamdhet. Kanske kan man uttryeka det sa, att malet for
stravan skulle vara en riktig avbalansering i de hanseenden jag riamnde
samtidigt med storsta mojliga samlad produktion.

Om man salunda bade bestrider omojligheten ,att' finna en losning pa
balansproblemet i var ekonomi oeh understryker svarighetema att na dem,
sa falj er av det sista att ana de personliga k.valificerade krafter som Iandet
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forfogar over 'maste ta.gas i ansprak for att lasa problemen. Liksom det en
tid var modernt att inte tro pa penningpolitik, har det oeksa varit modernt
att iute radgora. Men dessa fragor maste inte bara i sina allmanna linjer
utan oeksa i sina detaljer oeh praktiska aspekter garas till foremal for
ingaende diskussion oeh provning med den basta sakkunskap som star till
buds. Annat 'vore i det Hige, dar vi befinna ass, sloseri.

Vi konstatera dagligen pa punkt ·efter pun'kt i dessa fragor, att vad man
skulle vilja g'ora i dag borde man ha gjort for flera ar sedan. De atgarder
som skola till bora darfor vidta'g-as genast eller sa' fort som mojligt. Vi sta
infar vikande exportmarknader, kanske infar en vikande internationell
konjunktur. Jag tror att vi med vilja till anstrangning oeh samverkan
kunn!a komma ut ur krisen, men det ligger fara i drajsmal.

Greve Hugo von Rosen: Den foregaende talaren tyekte att inledaren
hade varit pessimistisk i sin analys av utrikeshandeln's problem. Jag ar
radd foratt jag delar myeket av denna pessimism utan att sa ha. sett
prohlemet i hela dess vidd. Det kanske kan vara av nagot intresse att
berara hur exportproblemet i dag ter sig fran praktisk synpunkt.

Sverige hor ju .till de Hinder som tidigast sokte sig till utlandet for att
finna avsattning for sina produkter. Vara naturliga tillgangar - malmen
oeh skogen i farening med vart nedarvda teknisk.a kunnande oeh var
goda organisationsformaga - bildade grundvalen far denna export oeh
gora sa an i dag. Vi minnas alIa den stora expansionen pa tjugotalet, da
svens,ka foretag gingo lit pa varldsmarknaden oeh bildade dotterforetag
lned det huvudsakliga syftet att underlatta exportforsaljningen. Men jag
tror inte det innebar nagon ringaktning for de stora -anstrangningar, som
gjordes da vi byggde upp var effektiva forsaljningsorganisation i utlandet,
om ·man sager att vi anda inte behavde anstranga ass riktigt pa aIlvar
for aut vinna avsattning far vara produkter. Det v.ar forst under krisen
i trettiotalets borjan sam vi borjade inse att vi kanske inte stodo pa fullt
sa saker grundval 80m vi tidig·are hade trott, men det tvivel som .en oeh
annan da hyste forsvann snart llar exportkurvan ater barjade stiga. Vi
motte emellertid da har oeh dar en konkurrens, sam kunde inge farhagor
far att denna kurva, som dittills visat stigande tendens, sa smaningom
skulle ·flaeka ute Dessa svarigheter blevo emeUertid inte av den art att
de foranledde oss till en sadan sjalvrannsakan som sakert skulle varit
nyttig oeh som skulle ha kunnat bespara oss myeket obehagliga overrask
ningar som vi mota i dag. '7i hade alla ska} att vara stolta over vad vi
gjort oeh markte kanske inte att andra lander - inte :minst de sma 
hade varit minst lika duktiga.

Under det andra va,rldskrig'et, som medforde en. praktiskt tag'et total
avsparrning fran vara markn·ader - framfor alIt de tra.nsoeeana - levde
vi nog lange kvar i den forestlillningen, att bara kriget var over s:1' skulle
vi kunna fortsatta oeh vidga var handel fran den punkt dar vi stodo da
kriget utbrot. Vi observerade inte att under krigets tryek en vaJdsam
teknisk utveekling agde rum, som skulle komma att radika.lt farandra for
utsattningarna for var export. Jag tror iute det ar nagon overdrift att
saga, att utlandet under dessa ar giek om oss pa myeket vasentliga om
raden. lVlan tog up'p nya industrier, 80m vi inte kunde konkurreTa moo 
jag behaver bara peka pa plas-t- oeh lattmetallindustriernas utveekling -
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oeh inte heller pa omraden som t. ex. forbranningsteknikens ha vi kunnat
folja med oeh behalla den ledande stallning som vi intogo under ett
tidigare skede.

Det oerhorda varubehovet efter krigets slut gjorde emellertid att vi inte
omedelbart markte sa myeket av dessa konsekvenser av vart forandrade
utgangslage. Bela varlden skrek pa vara varor oeh vi behovde sannerligen
inte anstranga oss for att finna avsattning. Men nu borjar det bli allt mer
oeh mer klart att vi forlorat myeket av vart glamla forsprang. Vi maste
nu slass under samma, for att inte saga samre, forutsattningar an vara
allvarliga konkurrenter. Det ar i dag inte bara fragan om hur vi skola
kunna oka val' export; det blir alIt klarare att fragan ar om vi over
huvud taget kunna uppratthalla den export vi ha. Annu finns naturligt
vis myeket att ha:mta fran en exportoffensiv sadan som den vi hora talas
om i dag, men det ar inte siikert att de mojligheteli1a Hingre aro sa stora,
ty det ar inte lan.gre bara det tekniska kunnandet, kvaliteten oeh organi
sationsformag.an, som a1'O utslagsgivande. Mer oeh mer blir det priset oeh

.kopmannaskickligheten. Jag ar radd for att vi ha Ievat i ett ~.fool's para
dise» sedan 1945, forblindade av den »seller's nlarket» som da radde oeh
annu delvis rader, aven om vi kunna skymta teeken till att den borjar
overga i en »buyer's market», som - det kunna vi val for avrigt vara
overens om - ar den normala oeh nodvandiga forutsattningen for ett
tekniskt oeh ekonomiskt framatskridande.

Bristerna i val' exportformaga bli sarskilt uppenbara, nar det ena landet
efter d,et andra av valutabrist tvingas till samma restriktiva importpolitik
som vi sjalva tvingas fora, samtidigt som a andra sidan vissa Hinder barjat
repa sig oeh atervunnit en sund ekonomi, som gor det mojligt for dem att
kopa fran det land, dar ·de fa det billigaste priset, oeh inte bara fran
mjukvalutalander. Frammande landers importrestriktioner ar det val inte
m-yeket att gora at, utan det ar bara att hoppas pa en forbattring. Men
det ar de erfarenheter vi ha gjort med den andra gruppens lander, som jag
tycker gel' anledning till pessimism. Det m·est typiska exemplet iir val
Belgien, dar vi haft en genolngaende god marknad for alla vara produkter
fran krigets slut fram till detta. ars borjan. Nu visar det sig att det avial
som teeknades i borjan av aret oeh som i stort sett baserad·es pa erfaren
heterna fran tidigare ar, inte aIls fungerar, beroende pa att exporten till
Belgien inte uppnatt de siffror man trodde sig ha anledning forutsaga.
Detta beror denna gang inte pa bristande leveransformaga fran svenskt
hall, utan helt enkelt pa att belgarna finna vara priseI' for hoga. Det
rader intet tvivel om att aven andra liinder, nar de komma lika langt so'm
Belgien, komma att visa sig vara ovilliga kopare av svenska varor, om vi
inte kunna lamna dessa till betydligt la.gre priser an vi gora i dag.

Jag tror att en narm'are analys av var export i da.g skulle visa, att en
mycket stor del av den kommer till stand just pa grund av dollarbristen
i olika lander. Vi ha t. ex. en betydande export av olika papperssorter till
Australien, som tidigare delvis skattes av Amerika. Australien bar nu inga
dollar oeh kaper darfor fran oss, trots att de am.erikanska priserna far
vissa sorter ligga upp till 35 proeent under vara. Dessutom aro ju vissa
priser pa nedgaende i Amerika. Dietta oppnar ratt skrammande per
spektiv.
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Vi ha heller annu inte sett vilka verkningarna av den begynnande tyska
aterhamtningen komma att bli. Vi veta emellertid, att t. ex. var export
av Eskilstuna-varor blir allt svarare och svarare, inte minst pa grund av
tysk konkurrens oeh det trots den hoga kurs som faststallts for D-ma.rken.
BetraJfande vad Japan kan komma alt utratta, nar det upptrader pa
varldsmarknaderna, veta vi i dag endast att de japanska textilpriserna aro
mycket Higre an nagra andra i varlden.

Det kan kanske i delta sammanhang vara skal att papeka, att Mar
shallplanen iute bara kan medfora fordelar for var rakning. Det kan handa
att om, som vi hoppas, dollarsituationen i varlden lattar, detta resulterar
i att den sVlenska exporten forsvaras.

Det hal" hal" talats om penning- och prispolitik. Jag skall inte ga in
pa de sakerna, Inen jag skulle vilja fastsla att de nuvarande svenska pri
serna inte i Hingden kunna tas ut pa exportmarknaderna. Pa elt eller
annat satt maste en radikal sankning ske. En sadan anpassning kan natur
ligtvis ske genom en depreciering av kronan, men darmed ar inte allt
vunnet. Det fordras, tror jag, en forandrad installning bade fran statsmak
ternas sida och fran naringslivets, for att en fortsatt exportexpansion skall
bli mojlig, eller till och med for att vi skola kunna halla. redan vunna
positioner. Det forhallandet att vi hittills i stort sett inte behovt a.nstranga
oss for att vinna avsattning for vara produkter tror jag ar en av orsa
kerna till att vi i allmanhet inte aro sarskilt goda kopman. Vi aro goda
tekniker oeh goda organisatorer, men det ar inte nog. Vi behova bara ga
over Sundet till Danmark for att finna en helt annan instaJlning till den
internationella handelns problem saval hos myndigheterna som hos na
ringslivet. Man kan p-eka pa nagonting sa lysande som det danska ost
asiatiska kompaniets ateruppstaende i den vastra hemisfaren, dar dan
skarna p,a nastan ingenting sedan 1943 ha uppnatt en stalIning, som kan
tavla med den som United Fruit, Grace och andra inta.. En liknande svensk
historia vo:r.e nastan ollinkbar. Detsamma som galler for danskarna galler
ocksa for holUindarna oeh for manga andra folk. I{anske bottnar skillna
den i att vi svenskar pa nagot forunderligt satt aro isolationister allihop.
Vi ha en markvardigt overlagsen instiillning till utlandet, som jag tror vi
maste forandra radikalt. Vi nlaste ocksa anpassa oss smidigare och snab
bare efter skiftande handelspolitiska lagen - det ar kanske framfor alIt
statsmakternas uppgift - men dessutom' efter frammande marknaders
skiftande behove

Nar det gall,er handelspolitiken ar det latt att uppvisa bade de uppen
bara fel som vidlader den och den brist pa smidighet som karakteriserar
dess handhavande i olika kommissioner. Nu har det ju faktis,kt gatt sa
hlngt, att sa snart ett avtal kommit till stand med ett annat land betrak
tar man mojligheterna att gora affarer med del land'et mera pessimistiskt.
Jag tror inte det finns nagot av vara avtal som for narvarande fungerar
tillfredsstallande, inte ens det engelska avtalet som man pa sin tid be
traktade med sadana forhoppningar.

Nog 'ar det onodigt att vara partner varje gang ett avtal tecknas skola
kanna sig irriterade antingen over sattet pa vilket avtalet gjorts eller
over sattet pa vilket det senare tilUimpas. Det ar klart att situationen i
dag inte tillater oss att saga upp vara bilaterala avtal i den man den
balans atervinnes, som det tidigare talats om har, men nog skulle man ha
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ratt att begara en bestamd deklaration fran vara myndigheter om att
ytterligare regleringa1" inte a1"o onskvarda utan att vi skola strava. mot en
friare handel. Den mest entusiastiska regleringsanhangare borde inse att
utrikeshandeln ar ett omrade som ar svarare att reglera an nagot annat.
Pa intet annat omrade ar det sa nodvandigt att snab·bt kunna traffa
besiut och fatta avgoranden. Jag vet inte hur manga affarer vi gatt miste
om bara inom min begransade ve1"ksamhetskrets, endast darfor att vi forst
mast inhamta bade 11(:s, HK:s, VK:s och PK:s och i allmanhet ocksa
UD:s godkannande.

Det svenska folket saknar kopmannae.genskaper. Senast i dag hade jag
anledning att ta upp en affar, som jag tyckte verkade ratt sundt Men det
val" ingen bilateral affar,. utan det gallde minst en trekantsaffar. Fran
myndigheterna fick jag da bara det besked·et: »Trekantsaffarer roar oss
inte.» Punkt och slut.

Ayen om vi skulle kunna finna en tillfredsstallande losning av de olika
handelspolitiska problemen, vilket ar en forutsattning for okning av ex
porten, sa kvarsta andra mera langsiktiga oeh kanske ocksa svarare pro
blem. De storsta svarigheterna t1"or jag h,a sin orsak ivaI" hog'a levnads
standard, som hal" drivit upp vara tillverkningskostnader pa en niva som
forsvarar avsattningen i utomordentlig grad, samtidigt som den lett till
allt hogre krav pa kvalitet pa de varor som forsaljas pa hemmamarkna
den. De lander i Europa som tidiga.ve kopte sina varor fran oss ha ut
armats och ha antingen inte fad att kopa aIls eller ocksa bara rad att
kopa billigare produkter. Som en ersattning for vam tidigare marknader
kan t. ex. Latinamerika oka i betydelse genom den forcerade industriali
seringen, men standarden dar ar dock annu sa lag att man knappast
ar mogen att absorbera vara varor som bli alltmer hogkvalificerade och
foradlade. Kvalitetsproblemet ar annu mer frappant nar det galler primi
tiva marknader som t. ex. i Afrika och Asien, marknader som vi otvivel
aktigt intresserat oss alltfor litet for. Hal" finnas mojIigheter till ytter
ligare export, men endast under forutsattning att priset blir attraktivt.
Man fragar sig om det for narvarande overhuvud taget gar att sanka pri
serna tillrackligt mycket, eller om man maste sla in pa andra vagal", t. ex.
specialfabrikation av enklare typer for export. Det ar naturligtvis en
mycket allvarlig fraga om industrien skall ge avkall pa sitt kvalitetskrav.
Vtan att ta stallning till det viII jag understryka att det ar av betydelse
att mojligheterna att oka Val" export g·enOln omlaggningar av Val" produk
tion undersokas grundligt. En forutsattning som inte borde behova dis
kuteras aI", vilket inledaren ocksa berorde, att statens skattepolitik inte
gor foretaga,rna ovilliga att gora sadana investeringar som aro nodvandiga
for eventuell specialtillverkning for export och for vilka de ha ratt att
fordra hogre avkastning med tanke pa exportens riskfyllda karaktar.

Jag ar radd for att jag haIler p,a, alltfor Hinge. Innan jag slutar skulle
jag bara, for att inte vara alltfor negativ, vilja papeka en mojlighet till
export, som forefaller mig alltfor litet uppmarksammad, namligen vad jag
skulle vilja kalla exporten av »know-how». Sverige sitter inne med stora
erfarenheter, bade vad teknik och organisation betraffar, som sakerligen
skulle kunna forvandlas i exportvaluta, om vi forsokte salja vara tjanster
till t. ex. Sydamerika, som nu utvidgar sin industri. Det ar klart artt en
sadan export ar lattare om den kan sammankopplas med leveranser av
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m·askiner och kapitalexport, men jag tror inte man behover vanta tills
detta ar mojIigt. Man kan borja redan nu genom att soka samarbete med
andra Hinder, inte minst med Forenta staterna. Jag tror faktiskt att detta
ar en av de basta vagarna att oka den svenska exporten.

F. d. kammarrattsradet E. Sivert: Samtliga talare i kvall synas vara
ense om att de verksanl11laste m·edlen att kOlllnla ur krisen aro okad
produktion och okat sparande. Mangla kra£ter kunna val bidraga till
okad produktion, men nog fore-faller det, atminstone for en lekman, som
om de krafter, som darvid aro mest vardefulla, aro att finna hos arbetarna.
De aro ju mest om·edelbart verksamma i produktionsprocessen. Nar det
galler en omedelbar produktionsokning, atminstone pa kortare sikt, ar
det saJedes arbetsintensiteten och arbetstidens Uingd som ar av.g.orande.
Kunde man finna ett medel, som verksamt stimulerade bade overtids
arbete och sparande, borde det vara mycket vardefullt, ja, 'sa vardefullt,
herr ordfo'rande, att det kan vara forsvarligt att agna fern minuter at
detta proplem i kvall.

1944 ars skattekommitte hal" varit inne pa fragan, nar d·en framlade. sitt
forslag till skattefria avsattningar till sparkonton. Forslaget val", som
kommitten sjalv framholl, behaftat filed atskilliga svagheter och det hal"
lagts pa hyllan. Jag ifragasatter emellertid, om det inte yore anledning att
gora ett nytt forsok att komJJ;la fram efter i huvudsak de linjer, som kom
mitten utstakade. Att skattebelastningen a toppinkomsten, den s. k. mar
ginalskatten, efter kallskattens inforande numera omedelbart blir kand for
alla lontagare, utgor antagligen elt mycket starkt aterhallande moment pa
lusten till overtidsarbete. Tidigare reflekterade man nog inte sa mycket
over skatteprogressionens verk·ningar. Man sag endast pa det samman
lagda skattebeloppet, men hade inte klart for sig, att skattebelastl1ingen
a toppinkomsten val" vida ho-gre an a inkomsten i ovrigt.

Enligt det forslag, som kommitten framlade, skulle varje skattskyldig
ha ratt att fa sarskilda av banker och andra kreditinstitut upprattade
skattesparkonton insatta hogst 3000 kronor per ar och i sin deklaration
fa avdraga det a sadant konto insatta beloppet vid inkomstberakningen.
Detta forfarande skulle forsoksvis tillampas under aren 1948 och 1949.
En forutsattning for att avdragsratt skulle medges skulle vara, att in
sattningen skett av medel, som sparats under beskattningsaret. Del for
utsattes med andra ord, att den skattskyldige genom insattningen verk
ligen undandragit ett daremot svarande belopp fran sin kon·sumtion utan
att darigenom ha minskat sina tillgangar eller okat sina skulder. Huru
myndigheterna skulle kunna kontrollera att sa verkligen sk'ett och att
inte endast en kapitaloverflyttning agt rum var nog, sasom kommitten
sjalv val" medveten om, en mycket svag punkt i forslaget. Om pengarna
finge sta inne pa sparkontot till och med 1954, d. v. s. sex respektive fern
ar, skulle den skattskyldige kunna fa uttaga dem utan att behov!a betala
skatt for beloppet. Skattebefrielsen skulle da bli definitive Sedan pe.ngarna
statt inne i tva ar, finge de visserligen uttagas av den skatt'Skyldige men
om uttaget skedde fore 19'55, skulle det uttagna beloppet beskattas sasom
inkomst. Medlen skulle icke fa overlatas eIler pantsattas. Sadana skatt
skyldiga, som erHigga S. k. A-skatt darigenom att arbetsgivaren drar av
skatten vid loneutbetalningen enligt tabell ~ saledes praktiskt taget
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alIa lonearbetare - skulle beredas mojlighet att fa tillgodonjuta skatte
lindringen omedelbart vid narmaste loneutbetalning. Under forutsattning

. att' arbetsgivaren forklarat sig villig medverka clartill, skulle arbetsgivaren
namligen vid Ioneutbetalningen redovisa sa stor del av lonen, som den
anstallde anmalt sig vilja spara, genom av arbetsgivaren inkapta skatte
sparmarken, som inlades i lonekuvertet. Skatten skulle beraknas allenast
pa den del av lonen, som icke erlagts i sadana marken. Lontagaren skulle
darefter inge markena till banken, som utfardade bevis att ett mot roar
kena svarande helopp insatts a vederborandes skattesparkonto. Enligt
kommittens forslag skulle emellertid var och en, som sa onskade, kontant
kunna insatta ett belopp a skattesparkonto oeh fa det avdragsgillt vid
taxeringen.

Enligt min mening ar det framst i denna vidstraekta mojlighet till
kontant insattning, som den storsta svagheten i kommittens forsla.g ar att
finna. Det ar ju inte mycket vunnet med hela denna apparat, om resul
tatet blir att en hel del av de a skattesparkonto innestaende medlen over
flyttats fran andra konton· eller upplanats. Men onl man foreskrev, att
insattning a skattesparkonto icke finge ske i annan form an genom over
la·mnande av skattesparmarke oeh dylika marken allenast finge inkopas
av arbetsgivare eller av vissa arbetsgivare for att anvandas vid loneutbe
talning, horde risken for misshruk av skattesp'arkontona i hog grad min
skas. Oeh om man vidare foreskrev, att det helopp, som vid en oeh samma
loneuthetalning hogst fing·e uthetalas i skattesparmarken, skulle sla i viss
relation till dari inga·ende overtidsersattning, skulle man hade fa en ytter
ligare garanti mot misshruk oeh en stimulans att ta overtid. Man skulle
kunna tanka sig, att hogst ett belopp, sonl yore dubbelt eHer tre ganger
sa stort som overtidsersattningen, finge redovisas i skattesparmarken.

Jag ar fullt pa det klara med att invandningar kunna framstaJlas nlot
detta forslag, framst kanske av den anledning-en, att det vo~e orattvist
att endast lontagarna finge mojlighet till denna skattelindring. Eventuellt
hleve det endast lonta.gare hos. vissa arbetsgivare oeh kanske endast sa
dana lantagare, som hade mojlighet fa ersattning for overtid. Om det
emellertid ar sa, att situationen ar sarskilt hekymmersanl oeh det ligger
i hela folkets intresse att produktion och sparande okas, far man val
finna sig i denna individuella orattvisa. Det kan ju till en borjan endast
bli tal om att genomfora systemet forsoksvis under ett it tva ar, oeh man
skulle oeksa kunna ha ett lagre maximibelopp an 3000 kronor.

Jag ar oeksa beredd pa inv·andning·en, att anordningen skulle bli be
tungande for myndigheterna. Det beror emellertid pa hur systemet ut
formas. Om statsmakterna ville visa arbetsmarknadells parter fortroen
det att lata dessa gemensamt handha kontrollen utan detaljerade kontroll
foreskrifter, med andra ord lita pa att hade arbetsgivare och arbetarnas
fortroendeman komma att soka fa fram basta mojliga resultat av anord
ningen, hleve mynditgheternas merbelastning obetydlig oeh systemet till
lika popularare. Da kansk·e man ocksa skulle fa nojet att se en forfattning,
som inte slutar med en rad paragrafer om viten, bater oeh fangelse.

F. d. generaldirektoren Anders Orne: Sa har sent kan det inte bli fraga
om att halla ett genomtankt anforande, utan jag skall noja mig med nagra
randanmarkningar. ~
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Pessimism och optimism ha alltid kampat med varandra, nar det galler
den ekonomiska utvecklingen. Jag tror em'ellertid, abt am man ser till
baka, skall man finna att optimisterna i det stora hela ha fatt ratt.

Jag hal" alltid hort till optimisterna nar det hal" gallt Sveriges mojlig
heter, dock villkorligt. Villkoret har varit, att det inte har lagts hinder i
vagen. far den fria utvecklingen av landets hjalpkallor oeh handel med ut
landet. Pa sin tid kampade jag mot alla de hinder, som bestodo i de tulIar
oeh en del andra atgarder, som statsmakberna lade i vagen for utrikes
handeln. Man maste ju emellertid nu erkanna, att den gamla forstakam
marprotektionismen, sedd mot bakgrunden av det nu radande systemet,
val" den mest stralande frihandelsvilja. (Munterhet.) Det oerhorda besvar,
som handelstransaktioner nu fororsaka, astadkommer en betydlig ned
sattning av det manskliga arbetets produktivitet. Sa myeket tror jag att
jag vagal" bestamt saga.

Hal" hal" i forbigaende namnts valutaregleringen i Danmark. Jag vet
inte, om de narvarande kanna till, att det var pa haret ati vi hade fatt
en likadan valutareglering efter Danmarks monster, men det val" nagra,
bland dem jag, som protesterade sa Yilt, att de 80m voro inne pa den
tankegangen blevo en smula radda, oeh darfor undsluppo vi den. Sam
bekant giek det alldeles utmarkt att klara 'sig utan en sadan reglering
under fortsattningen av 1930-talet. Jag tror att oeksa Danmark hade kla
rat sig battre utan. Direktor Bergengren i Boras, 80m manga av de nar-

.varande kande, var nere i Danmark oeh studerade forhallandena, sedan
valutaregleringen funnits en tid. Han sade mig efter aterkoIDsten orda
grant foljande: »Jag farstar inte IDanga saker, lnen textilvaror farstar jag,
oeh jag slar mig i backen pa att danskarna fa betala minst hundra mil
joner for mycket for sin textilimport till foljd av valutaregleringen och
tvanget att kop·a pa den brittiska marknaden.» Det var namlig-el1 mycket
latt for leverantorerna, da man kommit overens am -en viss kvantitet som
Danmark skulle kopa, att sammansluta sig oeh halla priset uppe oeh kvali
teten nere, sa att det hela blev forlustbringande for koparen.

Men nu ar ju hela varldshandeln inriktad sa - och kommer tydligen
att bli det annu mer i framtiden - wtt man skall fordyra prisern'a for
kaparna i forhallande till den kvalitet de fa. Vad detta kostar ar ju
ganska svart att uppskatta, men inte kommer det att i tidernas langd
bidra till mansldighetens framsteg och valstand.

Sa myeket skulle jag betraffande greve von Rosens pessimism har vilja
saga, att verkningarna av att de nu sonderslagna landerna repa sig, aldrig
kunna bli skadliga i langden. De kunna vara besvarliga under ett aver
gangsskede, men om vi fa varorna billigare, sa kunna vi ocksa salja billi
gare. Det val" det satt, p'a vilket vi klarade O'ss under 1920-talet. Vi fingo
ju oerhort hoga priser for vara exportvaror 1919 och 1920, men sedan
kom det cit brant fall. Det blev en svar kris pa grund av att vi inte
omedelbart kunde anpassa vara kostnader, men det drojde dock inte
langre an till 1923, innan vart ekonomiska liv var pa marseh uppat igen.

Att manovrera med kronans yarde bjuder mig ganska myeket emot, oeh
jag maste saga, att den atgard, som vidtogs da man hojde kronans yarde,
har visat sig vara av ytterst tvivelaktig beskaffenhet. Sakerligen skulle
vi ha haft mer av vara utlandska tillgangar kvar, om man inte hade vid-
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tagit den atgarden. Den hal" fart med sig verkningar, som de myeket in
telligenta oeh kunniga man, som genomfarde den, anda hade farbisett. Det
kan handa att en sankning av kronvardet oeksa medfar verkningar, sam
man inte tanker pa i farsta hand. I varje fall skulle det val aldrig kunna
tankas att man gar langre an till ett aterstallande av de vaxelkurser, sam
radde fare den sista atgarden.

Da inledaren hal" talade om en omstallning av val" produktion far att
oka avkastningen far folkhushallet i det hela hal" han ratt. Men darfor
ar oeksa kapitalokning trangande na,dvandig. Del fanns en tid for inte sa
lange sedan, da av,en nationalekonomer, som nu inta en fralTIskjuten stall
ning i svensk politik och pa det omradet haft stora framgangar, med
forakt talade om sparandet oeh menade, att nu voro vi sa val utrustade
med realkapital har i landet., att sparande egentligen var en ganska over
flodig garning. Jag kan nu inte farst! att man nagon gang hal" kunnat
komma in pa en '8adan tankegang, men allting tyeks ju vara majligt.
(Munterhet.) Om man ser en liten smula pa utvecklingen, bara sa mycket
som en lekman ,kan gara, sa finner man ju att kapitalbehovet ar absolut
obegransat, i varje fall under den tid som ett manniskoliv varar. Nu sta
vi i det laget, att med de regIer, som galla betraffande rantan - oeh som
den stora maj<:>riteten av de politiska partierna tyekas ha bundit sig sa
fast vid, att ingen andring kan ske - finns med det sparande som nu
agel" rum ingen majlighet far staten att lana medel ens tilllonande investe
ringar, utan sadana medel maste tagas ut i form av skatter. Huruvida
detta ar sa gagneligt far den ekonomiska utveeklingen, vet jag inte. Kan
ske det finns nagon som kan pasta det; jag pastar det i varje fall inte.

Det farefaller mig som om det sparande som ar nadvandigt - sparande
inte bara i form av insattning av peng,ar i sparinrattningar, uta,n fram
for allt sparande vid inkopen - inte kommer till stand, forran den stora
massan av konsumenter har i landet blivit overtygad om att vi ha natt
prisstabilitet eller att det finns utsikt till nagon san.kning a.v priset pa var
aktiga farbrukningsartiklar. Om den uppfattningen shlr igennm, att man
kan spara med fardel, oeh sedan de som leda landets ekonomi komma
till den uppfattningen, att spararen oeksa bor fa nagot litet starre Ian far
va.d han astadkommer till landets basta, sa tvivlar jag inte ett agonblick
pa att sparandet kommer att vaxa i myeket snabb takt. Sa har skett forut,
oeh det finns ingen anledning varfar det inte skulle ske i fortsattningen.

Ytterst viktigt ar att penningvardet uppratthalles. Pa den tid, da den
nuvarande finansministern och jag oeh nagra andra kampade mot infla
tionen, sag man i 'bibehallandet av kronvardet oeksa en rattfardighets
fraga, en rattsfraga. Den sidan av saken tycks vara fu~lstandigt skjuten
at sidan far narvarande. Vi ha det ju sa ordnat, att vi ha en institution,
som skulle vara fri fran 'politis.kt inflytande far att kunna tillgodose den
synpunkten, nar det galler penningvardet, oeh fungera sasom en av landets
politiska makthavande oberoende dom'Stol. Men pa sadana omraden vaxla
ju meningarna hastigt. D,et ar inte sa man.ga ar sedan pressen var ganska
enig om att det radde for litet samarbete mellan regering, riksbank oeh
riksgaldsfullmaktige, oeh man ansag att samarbetet dar borde starkas i
mY'eket hog grad. Jag blev ytterst radd far det dar. Vad skulle man saga,
om pressen barjade arbeta for att det skulle bli ett biittl"e samarbete mel
Ian regeringen, riksdagen nch domstolarna, sa att inte domstolarna skulle
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raka doma emot vad en utbredd opinion, kanske pa grund av upplysningar
av mer eller mindre tvivelaktig beskaffenhet anser?

,Jag tror att en av de forsta atgarder, som bar vidtagas, ar att fastsla
riksbankens ratt att sjalvstandigt bedoma dessa ting och av riksbanken
fordra, att den anvander denna sin sjaJvstandighet till att uppratthillla
penningvardet. Vi voro mycket ovettiga pa riksbanken, vi unga riksdags
ma·n pa den tiden, nar man var inne i den forsta stora inflationsperioden,
och det hjalpte. Sedan har man blivit mycket hovlig. Jag vet inte, om det
ar riktigt. Nu tillhor jag en systerinstitution till riksbanken och borde
k.anske inte yttra mig pa detta satt, men man bar ju inte bortse fran att
den penningvardande instansen bor med all ·kraft riktas in pa sin huvud
sakligaste och viktigaste uppgift, som ar att uppratthalla pe.nningvardet
och den ekonomiska stabiliteten i landet.

Direktor Ragnar Lagergren: Amnet for dagens diskussion ar sa stort
och har redan belysts ur sa pass manga synpunkter, att jag skall inskranka
mig till nagra sidor av detsamma, namligen de som rora skogsil1dustrien,
de bilaterala handelsavtalen och den eventuella nodvandigheten att be
halla regleringssystemet under hela Marshallperioden.

Vad inledaren sade om skogsindustriens minskade mojligheter att bidra
till val' export ar tyvarr blott alltfor santo Vi ha tidigare overexpanderat,
och nu fa vi sota for det. Skogen maste nu fa vila en Hingre tid, och jag ser
inga mojligheter till en okning av produktionen av skogsprodukter inom
overskadlig tid. Det ar nedslaende siffror som mota oss.

.Den genomsnittliga produktionen av ceUulosa i Sverige under aren
1935-1938 var 2 560 000 ton. AI' 1947 var produktionen 2 185 000 ton.
Den inhemska konsunltionen har samtidigt stigit, och exportkvantiteten
hal' darigenom gatt ned med over 500 000 ton, eller fran 2 040 000 till
1 520 000 ton. Det ar sant att en ·kvalitetshojning hal' agt rum, och den
vagen avser man ju att fortsatta sa langt som mojligt, men darfor kravs
det stora investeringar i maskiner oeh byggnader. Samtidigt som denna
kvantitativa nedgang agt rum i Sverige, har Kanada fran 1~37 till 1944
okat sin produktion av cellulosa fran 1,7 till 2,8 Iniljoner ton och USA
sin fran 5 till 10 miljoner ton. Det ar fantastiska siffror.

Det ar ett allmant onskemal att vi oka var export till hardvalutalander
oeh sarskilt till dollarHinderna. Fran industriens sida foreligger ocksa en
stark onskan att behalla den traditic.: ella mal'lknaden i Amerika, men i
stallet for en okning ga vi mot en minskning, oeh prisfragorna bereda
svarigheter. Vi ha kommit upp i ett helt annat prisHige pa skogsprodukter
an Amerika och Kanada, och vara tillverkningskostnader kunna inte jam
foras med deras. Enbart pris.et for var ravara, masS'aveden, har sedan for
krigstiden ungefar tredub'blats. Det har i kvlill talats om kronkursen, och
att vi nu ha kommit i ett lage dar kronans appreciering blivit en allvarlig
faktor i konkurrensen. Den foregaende arade talaren .talade om risken i
att manovrera med valutakurserna. Jag viII till fullo instiimma i vad han
sade, men fragan ar om man, nar nlan en gang har gjort en felmanover,
skall behalla den n,ya kursen eller aterga till den gamla. Huruvida en kron
justering nedat kan foretagas ensidigt fran svens1k sida ar en annan sak
under nuvarande forhallanden.
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En annan faktol" som motverkal" en okning av Val" export till Forenta
staterna al" markvardigt DOg -Marshallplanen. Visserligen iiI" det avtalat,
att den traditionella exporten till USA inte skall paverkas av Marshall
planen, men planen forutsatter ju ocksa intereuropeisk hjalp. Det betyder
- for att ta ett teoretiskt exempel - att om Amerika i dag skulle vilja
kopa storre delen av Val" cellulosa till acceptabla priser, sa skulle det likval
knappast vara mojligt for oss att blottstalla de europeiska Hinderna i
Marshallfamiljen. I Marshallorganisationen i .Paris gar man igenom de
olika Hindernas importb·ehov och hjalpbehov och eftel" provning blivel"
MarshallhjaJpens fordelning foremal for overenskommeIser. Skulle vi" nu .
t. ex. overvagande dirigera Val" cellulosa till USA och darmed nonchalera
MarshalHindernas behov, sa finge sannolikt dessa Hinder dollarhjalp att
inkopa massa fran USA och Kanada. Cellulosalastade fartyg skulle motas
pa Atlanten vilket knappast skulle motsvara iden om europeisk sjalvhjalp.

Det kan anses att cellulosa och papper inte aro sa viktiga for den
europeiska ateruppbyggnaden, men det ar fa saker som sa aterspegla
levnadsstandarden i ett land som just papperskonsumtionen. Det ar gan
ska markligt att papperskonsumtionen inom de olika till Marshallplanen
anslutna landema ar 1947 varierade fran 3 till 67 kilogram per capita och
are Enbart en atergang till forkrigstidens papperskonsumtion skulle krava
starkt okade mangder cellulosa och tramassa, men dessutom hoppas man
kunna hoja papperskonsumtionen och darmed levnadsstandarden i de
mera efterblivna landerna. I fraga om tidningspapper ha endast Sverige,
Schweiz och Belgien okat sin konsumtion sedan forkrigstiden, medan vissa
andra lander ha minskat sin med anda upp till 60 procent. Man kan
givetvis fraga sig om tidningspapperskonsumtion·en i Sverige maste vara
sa stor som den al" - man behover bara kasta en blick pa sportsidorna
eller biografannonserna for att forsta att det hal" finns mojlighet till en
besparing, och frigorande av ytterligare kvantiteter for export.

Ingen av de faktorer jag hal" namnt - den okade produktionen av cellu
losa i Forenta statema och Kanada, vart hoga prislage, den intereuropeiska
MarshalIhjalpen - kan saledes bidra att oka var cellulosaexport till USA,
utan tendera tvartom till att hamma den.

Inledaren namnde ocksa travaruomradet. Dar ha vi haft var storhets..
tid. Ar 1938 hade vi en export av cirka 800 000 standards och en hemma
konsumtion av cirka 500 000 standards. AI" 1947 helopte sig exporten till
400 000 standards, d. V. S. till endast hiilften av forkrigstidens, under det
att konsumtionen stigit till 700 000 standards.

De bilaterala avtalen och de risker som folja med dem ha varit pa tal.
Det ar sjalvfallet ett starkt onSikemal fran skogsindustriens sida att fa
dirigera sina produkter till de marknader som bast behova clem - och dar
man i allmanhet sedan gammalt ar etablerad.

De bilaterala handelsavtalen utgora emellertid ofta ett hinder. Myndig
heterna behandla darvid t. ex. cellula-san som eit viktigt bytesobjekt och
om man fran motparten ej lyckas pressa fram vad som anses som likvar
diga bytesvaror, skares kontingenten ned. Dessa frigjorda kontingenter
skola sedan saljas till lander, dar behovetej ar sa 'stort eUer dar prisnivan
iiI" liigre. Man tager ej tillracklig hansyn till marknadens vaxlingar och
glommer att om man for eit ar sedan under ett bristlage kunde placera
storre kvantiteter till hardvalutaHinder stater detta nu pa koparemotstand.
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Itesultatet blir ett ytterligare prisfall, som industrien sjalv maste bara, ty
man har ej kunnat utnyttja koplusten, dar den var till finnandes.

Jag har fullt klart far mig atf vi inte skola byta jam oeh stal och eellu
losa mot t. ex. parfy~er och gipskatter, men handeln maste beha.ndlas
vlarsamt sa att vi inte farlorar vara gamla marknader.

Man far inte heller glomma att Marshallhjalpen till andra lander kan
uppamma kon1kurrerande eellulosaindustrier. Det kan ju synas svalt att
bygga upp en eellulosaindustri dar det inte finns barrskog, men det gar.
Det kan vara av intresse, att Marshallandernas sammanlagda pappers
produktion i dag endast till 50-60 procent ar baserad pa barrvirke oeh i
avrigt bygger pa andra fibermaterial sam avfallspapper, lavskog oeh halm.
1 Bizonien· t. ex. tillverkas f. n. all viskosmassa ur lavvirke.

Jag tillhar ej dem som anse att alla regleringsbestammelser varit av
ondo oeh att full frihet pa alIa omraden varit att foredraga. l\Ien jag fra
gar mig om inte nu moren har gjort sin plikt oeh kan gao Det ar pa tiden
att naringslivets neh handelns egna krafter, deras anpassningsformaga,
produktionsgladje oeh ansvarskansla fa komma battte till sin ratt. Sam~

arbete mellan stat oeh industri ar ofrankomligt oeh onskvart i alIa tider
oeh sarskilt i vart nuvarande svara lage, men det aIr nog sa att frihet
under ansvar ger det ba'sta resultatet oeh att fria man samarbeta battre
an bundna. Inom industriens kretsar har man Hirt sig att se ut over ett
vidare faIt oeh pa langre sikt an blatt pa det egna foretagets tillfaJliga
fordelar.

6veringenjor G. Rydheck: Vi ingenjarer oeh sarskilt de, som agnat
sig at regleringsteknik, kanner ofta en smula medlidande med national
ekonomerna. Tidigare var det ju sa, att en nationalekonom for att fa gott
rykte maste tip'pa ratt - man skuHe vara skieklig att fBrutse vad som
komma skulle. Men om en nationalekonom tippar ratt oeh blir trodd,
kommer det jn att vidtagas atg'arder, som medfar att inte det intraffar,
80m han forutsag. Han maste alltsa tippa ratt men inte bli trodd for att
fa framgang.

Nu har nationalekonomema tydligen funnit en annan arbetsmetod. Den
skulle jag vilja li,kna vid det arbete, som en maskinist i ett kraftverk skulle
ha, om han inte fiek rora vattenpadraget, forran han visste varfor belast
ningen hade andrat sig.

Man gor sig en oerhord moda for att lista ut vad det beror pa att vi
inte kan exportera sa myeket som vi skulle vilja. Beror det pa att var
ekonomiska expansion ar slut, att vara skogar ar slut eHer vara gruvor
ar slut? Detta agnar man en kolossal omsorg i stallet for att rakt pa
sak se till, att man far det att ga ihop trots allt. Ty nar det intraffar stor
ningar, ar val uppgiften den att fa det hela att ga ihop trots storningarna?

Detsamma galleT om den inre konjunkturen. Jag viII helt instamma i
generaJdirektor Ornes yttrande, att det maste finnas nagon skruv som
man far rora pa. Jag tyeker det ar synd om nationalekonomerna, som inte
far rora de skruvar som de anta.gligen i sjaJ oeh hjarta. skulle vilja
rora pa.

Nar det galler att reglera, tror jag att regleringsteknikerna har mycket
att lara ut i fraga om tidens inverkan. Da en nationalekonom borjar tala
om langtidsatgarder, far man latt en vision av langsamma atgarder, men
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inom regleringsteknikel1 ar det A oeh 0 att en atgard alltid maste sattas
in sa fort man over huvud marker att det finns nagon anledning att satta
in den.

Det finns en hel del andra sjalvklara satser, som regleringsteknikerna
kommit till. Om man skulle komma pa den iden att reglera temperaturen
oeh fuktigheten i det har rummet, upptaeker man snart, att det galler
att reglera tva oberoende storheter oeh att man darfol" maste ha tva l"at
tar att vrida pa. Om dels den inre konjunkturen har skenat ivag oeh dels
var utrirkeshandel inte gar ihop, ar det naturligt for en regleringstekni
ker att fraga sig: vilka tva l"attal" ar det som jag bar vrida pa, for att
bada dessa fenomen samtidigt skall bli reglerade. Det faller honom inte
in att tro, att han kan reglera bade fuktighet oeh temperatur med en
enda ratt, oeh han sager inte, att temperaturre.gulatorn ar felaktig, om
fuktigheten inte skulle vara den ratta. Jag menar, att man maste fil1na
vis'Sa regleringsatgarder som klarar den inre konjunktul"en, men samtidigt
andra atgarder som kommer export oeh import att balansera.

I fraga om den inre konjunkturens regIering har genel"aldirektor Orne
visat pa en skruv, som jag for min del anser vara den enda 80m man
kan manovrera snabbt. Det finns visserligen oeksa andra skl"uvar som
gar att anvanda for samma andama!' Man kan t. ex. tillgripa overbalan
sering av budgeten, men detta forutsatter ett riksdagsbeslut, oeh myeket
hil1nerhanda innan ett sadant beslut gar igenom.

Ifraga om reglering av utrikeshandeln horde vi, att man nere i Paris
forgaves hal" letat efter positiva uppslag. Eftersom man enIigt prof. Sven
nilsson t. o. m. har ·gatt sa langt, att man radfragat bade en kommunist
oeh en hagerman, sa kanS'ke aven en ingenjor kan fa bidraga med en ide
i detta sammanhang. Jag hal" lagt fram den en gang forra aret for en
nationalekonom. Han sade, att den val" sa bra, att den endast kunde
vara vardig en professor i nationalekonomi oeh darfor outforbar. (Mun
terhet.)

Utgangspunkten val", att man skulle forsoka automatiskt reglera ba
lansenmellan export oeh impo,rt genom nagot slags fri marknad. Min
ide val", att man visserligen skulle krava, att vi maste leverera till Riks
banken all utlandsk valuta 'Som vi far in, men att Riksbanke.n skulle ge
oss ett bevis p·a att den erhallt valutan. Bevisen skulle for innehavaren
medfora ratt att importera, oeh skulle fa saljas till hu-gade importorer.
Priset skulle noteras pa borsen oeh resultatet bli, att importen fordyra
des oeh exporten for.biIIigades, sa att utrikeshandeln komme att balan
sera. Man skulle vidare vinna den fordelen, att Riksbanken i varje
ogonblick exakt visste, hur stora forpliktelser den hade att tillhanda
halla valuta, eftersom exportbevisens, oeh alItsa importlicensernas: sam
manlagda belopp just skulle motsvara de vaIutabelopp som Riksbanken
fatt in.

Det finns en hel massa saker till, sam regleringsingenjorerna garna
skulle vilja lara bort, men klockan ar alldeles for myeket, sa jag nojer
mig med detta.

Fil. lie. G·ustav Cederwall: 'Det forhaller sig sa att jag ar en av dem
som ha haft att delta i den utredning 80m ligger bakom det foredrag som
professor Svennilson har hal" hallit. Jag viII deklarera, att jag i praktiskt
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taget allt vad han har sagt ar enig med honom. Jag har alltsa inte tagit
till orda for att polemisera med inledaren. Jag har snarare uppkallats av
ett par av de forsta inlaggen i diskussionen.

En sak som jag viII stryka under ar professor Svennilsons framhavan
de av att den svenska krisen - som ju enbart ar en betalningskris i far
hallande till utlandet - beror pa vad han kallade strukturella forhal
landen, inom Sverige narmast sammanhangande med skogsnaringarna,
vilket sedan har utvecklats av disponent Lagergren, oeh ut.e i varlden
framfar allt sammanhangande med Europas upp- oeh nervanda betal
ningsbalans.

Det ar val sa att den fria prisbildningen fungerar tillfredsstallande eller
atminstone relativt tillfredsstallande, sa lange det inte intraffar alltfor
allvarliga starningar. Det ar majligt att den aven da det intraffar stor
ningar fungerar tillfredsstallande pa Hingre sikt, men atminstone mig
veterligt ha de fIesta nationalekonomer varit ense om att man i excep
tionella H1gen, da hela mekanism-en blir satt ur funktion, blir tvungen att
tillgripa vissa reglerande atgarder. Detta hal" varit motivet for alIa de
regleringar man i olika lander haft under det senaste krig'et, oeh det ar
oeksa grundvalen for inledarens pastaende att vi maste behalla en viss
reglering av val" utrikeshandel oeh ha sma mojligheter att komma ifran
den ens inom fyra-fem are l\ian kan naturligtvis, som bankdirektor Eng
fors oeh generaldirektor Orne, deklarera sin t1"o pa ett friare system, men
jag hal" for min del inte kunnat finna nagra anvisningar om vi1ka vagal"
luan skulle kunna ga far att astadkomma ett sadant. lnte heller ha vi
fatt nagra anvisningar om vad ett inslaende pa sadana vagal" skulle fa
for folj del".

Det ar ju sjaJvklart, att vi fran svensk sida inte a1"o sars'kilt roade av
allt trasslet med regleringen av utrikeshandeln utan myeket hellre skulle
vilja lata svenska exportorer salja pa de marknader dar d'e kunde fa
mest betalt oeh lata svenska importo1"er kopa dar priserna aro lagst. Men
sa fungerar inte varldsmarknaden for narvarande. Det skulle innebiira
att en annu storre del av val" export gick till svagvalutalander, medan
en annu stolTe del av importen skulle tas fran dollaromradet, narmast
Nordamerika. Vi fa val helt enkelt loy att finna oss i 'Situationen oeh for
soka gora det basta mojliga av den.

Jag vill understryka att d·et program som professor Svennilson redo
visade utgar ifran att en hel del atgarder sueeessivt - oeh sa snart som
mojligt - -skola vidtas, far att vi pa lang sikt skola kunna fa en relativt
stor utrikeshandel. Man hal" forsokt finna en mojlighet att astadkomma
jamvikt i utrikeshandeln vid en hog niva genom en okning av exporten
snarare an genom· en minskning av importen.

I forbigaende far jag kanske saga att jag inte ar alldeles overtygad av
de exempel pa tidigare misslyckanden, sonl ban!kdirektor Engfors och
generaldirektor Orne ha anfart, namligen de danska oeh tyska valuta
regleringarna pa trettiotalet. D·et ar inte sa sakert att Danmark oeh Tysk
land fingo det besvarligt darfor att de inforde valutakontroll. Det var
nog narmast sa att valutakontrollen kom till, darfor att de befunno sig
i ett besvarligt Iage, oeh jag har i varje fall inte sett det pavisat att de
skulle ha klarat sig battre pa nagot annat satt. l\·Ien det a1" naturligtvis
mojligt, och det ,kan givetvis alltid diskuteras. Danskarna - for att nu



KAN' VI KOMMA UT UR: KRISEN? 115

'ta direktor Bergengrens exempel med textilvarorna - kopte inte textil
'varor dyrt, darfor att de tyekte det var sarskiit roligt, titan darlor att de
i den kris vari de befunno sig voro tvungna att vidta det arrangemanget
att de' bundo' sig att kopa engelska textilvaror i 'utbyte mot jordbruks-
produkter. :

For att aterga till den yttre balansen viII jag upprepa att den' i hog
grad ar betingad av strukturella faktorer. I jamforelse med clem, tror jag
liksom professor Svenniison att den inre balansen har spelat en mer un
'derordnad roll for var utveckling de senaste aren. For att inte bli miss-
forstadd viII ,jag dock upprepa vad jag sagt vid' tidigare tillfallen 
'aven i denna forening - namligen att 'det givetvis varit battre om vi
,de sista aren inte haft sa stor brist pa balans som vi ha h"aft. Det ar alI
'deles klart att vi ha overanstrangt vara resurser, och att det skulle ha
vai-it battre om vi inte haft sa brattom' att avskaffa Q1llsattnin.gsskatten,
om vi inte beviljat sa mycket byggnadstillstand under andra halvaret
19'46," 0.' s. v. Det a1" ocksa myeket mojIigt att vi, om :vi hade haft en
'battre balans, hade kunnat spara ett elle1" annat hundratal niiljone1" kro
nor i valutareserven, oeh haft hogre produktivitet inom naringslivet.

Men hurudant ar dagens lage? Jag a1" for min del inte beredd att in
stamma i den teckning av Iaget, som dr Nordenson gay i sitt anforande.

'For honom stod det tydIigen klart att vi, om vi inte gjorde nagot ganska
'radikalt for'att geno~fora en s. k. stravare linje, S'kulle komma att sjun~a

,djupare och djupare ner i regleringstrasket. Jag hal" 'tv'artom den ganska
bestiimda uppfattningen - 'som jag t1"or bestYI~kes av atskilliga data :
att vi for narvarande befinna oss narmare' ett balanserat Hige an vi ha
gjort under de senaste aren. Dr Nordenson talade .flera ganger om att
vi Iagt oss till med en for hog konsumtionsstandard. Men det ar ju bara
halva sanningen. Vi ha ocksa haft en mycket hog investeringsvolym 
i sjaiva verket har en storre andel av vara resurseran under hogkonjun'k
turen strax fore kriget varit inriktade pa investeringar - oeh jag undrar
om vi inte nu ha kommit i ett ',Hige, dar den vaJdsamma investeringskon
junktur som hittills ratt hal" borjat mattas avo Om det ar falIet, ar det
myoket mojligt att man utan alltfar harda atgarder kan astadkomma ett
mera balanserat Hige.

Overhuvud taget tror jag det skulle vara vardefuIlt, am man i diskus
sionen, kunde astadkomma en preeisering av hur stor standa1"dsankning
det kan bli fragan om. Ja<g kanske far anknyta till nagra, berakningar som
framlades i varas. Vi had·e under 1947 en brist pit baIans, sonl i efter
hand i redovisningen' framtradde som det underskott i betalningsbalan
sen sam professor Svennilson talade' om. Diet uppgjordes i varas :nagra
kalkyler am hur Sverige skulle kunna tankas disponera sina resurser un
der 1948. Det visade sig darvid, att man under 1948 i stort sett skulle
kunna halla samma totala reala konsumtion sam under 1947, aven om
importen skars ned sa att betalningsbalansen gick ihop. Det skulle ske
genom att man inte fortsatte den Iagerokning som agde rum under 1947
och genom en viss nedskarning av investeringlsvolymen, framfor alIt av
bostadsbyg.gandet. Savitt man nu kan se har utvecklin,gen under 1948
varit nagot gynnsammare an man da raknade med, oeh vi ha nag under
1948 kommit upp i en hogre real konsumtion an 1947. Planerna betraf
fande byggnadsregleringen ha till punkt och pricka uppfyllts, men dar-
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emot ha vi haft en storre import an vi raknade med, oeh vi lara for
kalenderaret 1948 fa ett icke obetydligt underskott i betalningsbalansen
mot utiandet.

Om vi under 1949 skola avveckla det aterstaende underskottet i bytes
balansen genom att begransa importen till vad som motsvarar den moj
liga exporten, sa blir det fraga om en importminskning pa kanske 10
procent. Det betyder en viss forsamring av den totala tiHgangen pa varor
och tjanster. Den forsamringen maste, savitt jag forstar, till stor del
komma att falla pa investeringarna men oeksa till nagon del pa konsum
tionen. Betraffande de investeringar som ligga under byggnadsregleringen
tror jag i~te man k,an vara sarskilt mycket mer restriktiv an man varit
i are Jag tror emellertid, som jag nyss sade, att den allmanna investerings
hogkonjunkturen i nagon man ar pa tillbakagang, vilket alltsa kan med
fora en viss minskning av den ovriga investeringsverksamheten. Vad som,
aterstar maste naturligtvis i sista hand tas pa konsumtionen, om man
inte viII halla denna uppe genom att minska varulagren. Men aven om
man inte skulle fa DagOn minskning i investeringarna utan maste ta hela
importminskningen pa konsumtionen, sa skulle det pa hela den inhemska
konsumtionen inte rora sig om mer an sag 3 procents minskning.

Detta iiI" ett forsok att precisera bilden i reala kvantiteter. Om man
anser att laget 1948 med undantag for underskottet i bytesbalansen ar
ratt hyggligt, bor det inte vara en omojlig uppgift' att utan alltfor harda
atgarder klara balansen under 1949. Redan nu hal" ju den aterhallsamhet,
som ia'kttagits i fraga om tilldelningen av byggnadstillsblnd, i forsta hand
till bostadsbyggen, skapat en viss omsvangning pa marknaden. Arbetskraft
hal" frigjorts, 80m till overvagande delen sugits upp pa andra omraden.
Det hal" skapats balans mellan tillgang och efterfragan, och for de fIesta
material hal" det uppstatt en sadan tillstymmelse till k6parens marknad,
som bor vara naturlig.

Jag betraktar alltsa mojligheterna att astadkomma en rimlig inre ba
lans under 1949 som relativt hyggliga. Det ar emellertid otvivelaktigt att
det bade pa kort sikt och pa langre sikt behovs en battre samverkan
mellan olika grupper har i landet. Det iir alldeles sjalvklart att regleringar
som skotas utan tillfredsstiillande 'kontakt med naringslivet bli dAliga re.g
leringar. Jag undrar ocksa om man inte nu sedan valrorelsen ar over
skulle kunna konkretisera diskussionen nagot och overge de enligt mitt
formenande overdrivna skrackmalningar av de aktuella framtidsutsikter
na, 80m ha forekommit. J,ag tror inte att man gagnar samarbetet med
en sadan grad av pessimism som den jag tyckte utmarkte jnte bara de
auktoriteter dr Nordenson citerade utan aven dr ~ord,ensons eget anfo
rande.
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Aftonens overlaggningsamne var

Jordbruksproduktionen, fyraarsplanen

och ransoneringarna

Det forsta inledningsforedraget haroill holls av byrachefen Lars
Jureen, som yttrade:

Nar de forsta ransoneringarna infordes pa varen 19,40, sa var det val
ingen som raknade med att de skulIe bli bestaende under hela det kom
mande artiondet. En formodan om att de skulle bli kvar anda in pa
1950-talet skulle vid den tidpunkten ha framstatt som absurd. Nu dar
emot, 3 1/2 ar efter kriget, betraktas ransoneringarna narmast som nagot
ofrankomligt oeh den darav foljande snedvridningen av bade produk
tionen, k·onsumtionen oeh prisrelationerna som ett nodvandigt onto Nar
4-arsplanen raknar med att balans mellan tillgangen och efterfragan pa
jordbruksprodukter sannolikt inte kan uppnas mom stabiliseringspro
grammets ram utan fortsatt ransonering, sa vacker detta inte sa stora
invandningar. Det kunde vara lockande att med delta 80m utgangspunkt
och importst·oppet som mellanled narmare berora den forandring i var
installning till forbrukningsregleringarna, som har agt rum sedan 1940.
Men jag skall avsta darifran och i stallet ga in pa de svarigheter, som
foreligga att uppna balans mellan tillgangen och den potentiella efter
fragan pa livsmedel. Innan jag redogor for 4-arsplanens facit pa jord
bruksomradet, skall jag emellertid i storsta korthet berora den hittills
varande produktions- och konsumtionsutvecklingen.

Det bor kanske forst anmarkas, att nm- de sammanfattande begreppen
joordbruksprodukter och livsmedel anvandas i det foljande, sa avses dar
med cerealier, socker, potatis, alla viktigare animaliska livsmedel samt
margarine I konsumtionshanseende ja.mstalles margarinet med anima
lierna. D'essa produkter svarar for omkring 93 procent av den totala
livsmedelskonsumtionen i kalorier raknat. De storsta grupper, som falla
utan£.or framstallningen, aro fisk samt gronsaker, frukt och bar. Det ar
tydligt, att konsumtionsvanornas forandringar inom dessa grupper, som
betyda sa litet i l(alorier, endast i ringa man kan komma att paverka

7 - Nationalek FOr. Forh. 1948. 490578.
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konsumtionsutrymmet far ovriga livsmedel, d. v. s. de egentliga jord-
bniksprodukterna. -

Den sammanlagda arealen jordbruksjord har va-rit i stort sett ofar
andrad under de senaste decennierna. I Norrland okar akerarealell visser
ligen alltjamt, men detta uppvages av att siimre belagna angsmarker
icke langre tagas i ansprak samt att akerjord gar farlorad i ()ch med
stadernas oeh tatorternas tillvaxt.

Om arealen har varit ofarandrad, sa har daremot hektarskordarna
fram till krigsutbrottet stigit betydligt. De framsta orsakerna hartill har
som bekant varit vaxtforadlingens framsteg samt den okade anvand
ningen av konstgodseI. Bland andra skordestegrande faktorer kan nam
nas battre jordbearbetning, okad tackdikning sarnt beka.mpning av ogras
oeh vaxtsjukdomar. Totalskorden har sedan lang tid tillbaka okat med
omkring 1 procent per are Under mellankrigsperio,den var okningen annu
nagot starkare trots att arealen stod stilla. Pa 4 ar skulle en siidan
normal skardeokning ge omkring 400 milj. skordeenheter. Mot bakgrund
harav kan den i 4-arsprogrammet forutsatta okningen med 800 milj.
skordeenheter forefalla val hog. ProgTammet forutsatter visserligen en
vasentligt snabbare okning i anvandningen av konstgodsel i:in tidigare.
Det rna vidare namnas, att de 800 milj. skordeenheterna ha lagts till en
normalskord, sam ligger endast obetydligt hogre an under 1930-talet. Det
fUIns alltsa mycket att ta igen. Ayen med hansyn hartill kan dock 4-ars
planens antagande om skordestegringen anses vara gansl~a optimistiskt.

Produktionen av vegetabiliska och animaliska slutprodukter ar lor
narvarande icke storre an under det sista fredsaret oeh endast omkring 6
procent storre an under 1930-talet. Tidigare har volymen pa lang sikt
o!{at ll1ed m-ellan 15-20 proeent per 10-arsperiod. En av anledningarna
till den svaga produktionsokningen under 1940-talet ar den, att ned
gangen i antalet arbetande inom jordbruket har varit starkare an tidigare
och att denna nedgang icke helt uppvagts av okad mekanisering och
andra arbetsbesparande atgarder. Hartill kommer emellertid att produk
tionen per arbetare har okat i svagare tal{t an tidigare, sedan 1930-talet
med endast omkring 1 1/2 procent om aret mot tidigare 2-1/2 proeent.
Den avsaktade produktivitetsstegringen sammanhanger bI. a. med irn
portsvarigheter betraffande jordbrukets fornodenheter,framst fodermedel~
samt av att forbrukningsregleringarna i fraga om konstgodsel oeh foder
medel i oeh for sig verka hammande pa produktionen. Jag skall senare
aterkomma till denna punkt.

Om jag darefter gar aver till konsumtionen av livsmedel, sa bor forst
namnas, att kaloriforbrukningen p,er invanare - liksom aver per l{on
sumtionsenhet - redan fore forra varldskriget hade natt en i det nar-
maste optimal niva. Under de senaste decennierna har forbrukningen
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varit i stort sett ()farandrad. Konsumtionen hall'es visserligen for nar
varande nere genom ransoneringarna, men minskningen i kaloriforbruk
ningen i farhallande till 1930-talet ar icke starre an a it 4 procent.

Av starre betydelse iiro de farandringar i konsumtionens samman
sattning, som ha agt rum. Stigande vaIstand har tidigare kommit till
uttryck i hI. a. en pataglig forskjutning i livsmedelskonsumtionen fran
enklare vegetabilier till animaliska livsmedeI. Animaliernas anclel i kosten
utgjorde pa 1880-talet endast en fjardedel men akade till en tredjedel
vid tidpunkten f6r forsta varldskriget och hade natt narmare hiil£ten
vid krigsutbrottet 1939. Vid fritt konsumtiDTIsval och ofarandrade pris
relationer mellan animalier och vegetabilier skulle animaliekonsumtionens
andel sedan dess ha okat ytterligare. I staIlet har det av kanda orsaker
blivit nodvandigt 'att genom ransoneringarna framtvinga en sankning.
Animaliekonsumtionen per invanare ligger salunda far niirvarande om
kring 6 procent Higre an und·er 1930-talet men den ligger dock hogre an
under 1920-talet (okning med 8 procent) .

Inom 19,42 ars jordbrukskommitte utfordeS' pa sin tid ganska ut£arliga
berakningar rorande livsmedelskonsumtionens storlek och sammansatt
ning. Darvid konstaterades bI. a., att den okning i animaliekonsumtionen,
som den stigande nationalinlromsten mojliggor, hittills har varit storst i
fraga om a.gg och ost, mindre i fraga om matfett, kott Dch flask samt
minst i fra.ga om mjolk. Den samtidiga nedgangen i vegetabiliekonsum~

tionen har i £orsta hand traffat konsumtionen av mjol och potatis. Av
vad jag nyss sagt har framgatt, att kaloriforbrukningen numera ar prak
tiskt taget alldeles oelastisk. Konsumtionsvolymen, raknad i fasta priser,
stiger daremot med inkomsten. Statistiskt kan detta visas med partiell
regressionsanalys. Sambandet mellan den totala livsmedelsvolymen och
nationalinkomsten kan far mellankrigsperioden sammanfattas i talet 0,2.
D'etta tal ger ett matt pa den standard£orbattring genom okad konsum
tion av relativt dyra livsmedel, framfor alIt animalier, sam blir mojlig,
nar realinkomsterna oka. Talet, som nIDmast kan betraktas sasom en
elasticitetskoefficient, innebar, att man vid en olming av nationa1inkom
sten per invanare med 1 procent kan vanta en okning i livsmedelsvolymen
per capita med omkring 0,2 procent. Under mellankrigsperioden okade
nationalinkomsten med i genomsnitt narmare 3 procent per ax eller med
over 60 procent fran periodens borjan till dess slut. I jamiorelse med
denna okning voro forandringarna i livsmedelspriserna inbordes oell i far
hallande till den allmanna prisnivan ganska sma. Nagon linear trend i
realpriserna kan man i varje fall knappast spara under perioden i fraga.
Det ar darlar naturligt att den beraknade olming av'konsumtionsvoly
men med 0,6 procent per at, som svarar mot en 3-procentig hajning av
nationalinkomsten och oforandrade realpriser, mycket nara overensstam-
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mer med den faktiska okning, som volymen visade under mellankrigs
perioden.

Inom jordhrukskommitten gjord,es bI. a. omIattande berakningar an
gaende produktions- oeh konsumtionsutveeklingen for jordbruksprodukter
vara for vara. Fullstandiga planer uppstalldes for arealernas anviind
ning, antaganden gjordes om hektarskordarna for olika grodor, tablaer
sammanstalldes over husdjursantalet etc. D'enna nietodik, som utarbetats
under krisaren, anvandes aven vid d·e prognoser for ett ar i taget, vilka
bilda underlag for jordbrukskalkylens inkomstsida, oeh den har aven
anvants vid utarbetandet av 4-arsprogrammets jordbruksavsnitt.

Undersokningarna av konsumtionsutrymmet for olika produkter ha
utgatt fran bI. a. elastieitetsberakningar liknande den nyss namnda sam
maniattande berakningen, med statistiskt underlag i tidserier for kon
sumtionen av olika livsmedel under mellankrigsperioden.

Jag skaII inte trotta med en detaljerad redogorelse for dessa kalkyler
pa produktions- oeh konsumtionssidan. Som bekant kom emellertid jord
brukskomrriitten' pa sin tid Tram till att en viss risk far overproduktion
inom j-ordbruket forelag pa langre sikt. Att denna risk verkligen existerar
kan ocksa visas sehematiskt med hjalp av bI. a. de uppgifter jag har
har Iamnat. Man kan i forsta hand utga fran konstant totalareal och
konstant kaloriforbrukning per invanare~ Da l{an iragan sta1las, om den
eifektivisering av jordbruksproduktionen, som kommer till uttryck i
okade hektarskordar och forbattrat tekniskt utbyte vid animalieproduk
tionen, ger t~llskott som aro storre eller mindre an okningen i konsum
tionsutrymmet till foljd av okad animaliekonsumtion per invanare och
okad folkmangd.

Inom sa vida granser for nationa.Iinkomstokningen per invanare som
mellan 10 oeh 30 proeent pa 10 ar, kan man vanta en oIming av konsum
tionsvolymen med 2 till 6 procent. Lat oss for enkelhets skull anta att
okningen kommer att Iigga vid 5 procent. I £raga om folkma,ngden har
under senare tid skett en akning med narmare 1 procent per ar. Till
denna starka okning har i nagon man medverkat en successiv naturalise
ring av flyktingar. Pa Iangre sikt bor man kunna antaga en okning i
folkma.ngden med meIlan 5 oeh 10 procent pi 10 ar eller kanske annu
nagot Higre. Den totala konsumtionsvolymen kan alltsa knappast komma
att oka medmer an menan 10 och 15 procent per 10-arsperiod. Mot
detta star den forut omnamnda okningen i produktionsvolymen med
mellan 15 och 20 procent pa 10 are Aven om produktionsokningen icke
·skulle bli fullt lika snabb i framtiden som tidigare, sa ar risken for over
produktion tydligen inte obefintlig pa Hing sikt vid en effel(tiv brukning
av heIa den nuvarande akerarealen.
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Pa kortare sikt raknade jordbrukskommitten daremot med att produk
tionen skulle bli avsevart mindre an den som svarar mot konsumtions
utrymmet. Under 1930-talet voro vi sjalvforsorjande med livsmedel till
91 proeent, oeh utvecklingen sedandess har j.u till foljd av krisforhallan
dena medfort att klyftan okat mellan produktionen oeh den vid upp
havda ranson·eringar vantade konsumtionen. Jag skall har forsoka att

. belysa detta pa samma sehematiska satt, som nyss betraffande langtids
utveeklingen. I dag Jigger folkmangd,en en. 12 proeent hogre an genom
snittet pa 30-talet. Vidare har realinkomsten per invanare okat med
omkring 20 proeent (storre delen av den okningen kom under senare
delen av 30-talet.) Harav foljer en ytterligare okning av konsumtions
utrymmet med ca 4 proeent. A andra sidan ha priserna pa livsmedel
stigit snabbare an levnadsl(ostnaderna i ovrigt, men skillnaden ar sa pass
liten, att den kan verka konsumtionsbegransande med pa sin hojd 1 a 2
proeent. Det finns alltsa vid nuvarande prisniva for livsmedel plats for
en produktionsokning med ea 15 procent. Men produktionen har som
jag farut namnt endast okat med 6 procent sedan 1930-talet. Med andra
ord ar klyftan mellan produkti{)nen oeh den fria konsumtionen nu om
kring 9 procent storre an fore kriget. Forandringen i nettot av utrikes
handeln med livsmedel oeh fodermedel ar i forhalIande till 30-talet sa
liten, att man kan' bortse harifran i detta sammanhang. Dessa 9 procent
ge darfiYr ett matt pa den begriinsn.ing av livsmedelsforbrukning-en 80m

ransoneringarna och andra konsumtionsreglerarule aigiirder innebara for
niirvarande. Bland de senare atgarderna viII jag sarskilt namna bortfaIlet
.av den helfeta osten oeh standardiseringen av mjolken till 3 procents
fetthalt.

Bur skall nu denna klyfta pa 9 procent kunna fylIas ut mom over
skadlig tid? I 4-arsplanen raknas m·ed att skorden skall oka .med 8 1/2
proeent fram till 1952/53. Genom den kontinuerliga forbattringen av
utbytet vid animalieproduktionen oeh den besparing av foder 80m sker,
nar hastarna ersatts med traktorer, kommer volymen av vegetabiliska
oeh animaliska slutprodukter att oka nagon procent snabbare an skorden.
Sag att produktionsvolymen okar med 10 procent. Mot detta skall stallas
en ytterligare utvidgning av konsumtionsutrymmet, framfor alIt till foljd
av folkokningen. I de berakningar, som legat till grund for 4-arsprogram
mets jordbruksavsnitt, har denna utvidgning uppskattats tin i runt tal
4 proeent up.der forutsattning av oforandrad prisniva for livsmedel. De
forut o·mnamnda 9 procenten skulle harigenom sjunka med 6 enheter till
3 procent. Slutresultatet blir alltsa att full balans ick'e kan uppnas mellan
tilIgangen oeh efterfragan pa livsmedel vid oforandrad prisniva oeh i
stort sett oforandrad importvolym av livsmedel oeh fodermedel. Detta
ar just vad 4-arsplanen kommer fram till. Skillnaden mellan de har
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antorda uppgifterna och de for planen verksta1lda berakningarna ligga
endast i att de senare ha ntforts i detalj, vara for vara.

En sadan detaljerad analys ger emellertid mojlighet att pavisa var de
storsta svarigheterna ligger. Jag tror att professor Osvald senare kommer
att narmare redogara far 4-arsplanen pa jordbrukets omrade oeh kan
darfor fatta mig kort paden punkten. 4-arsplanen kommer till det
resultatet, att det skall bli mojligt att i stort sett tacka behovet av jord
bruksprodukter 1952/53 med undantag for socker oeh katt. Harvid har
bI. a. forutsatts en import av fettravaror mootsvarande 30 milj. kg mar
garin samt en nagot storre import av kraftfoder an vi hade 1947. Det
kan namnas att den beraknade importen endast ar ungefar halften sa
stor som den faktiska pa 1930-talet.

Jag skulle harefter vilja saga nagot om mojligheterna att overbrygga
den aterstaende klyftan mellan produktionen oeh konsumtionen. Man
kan diskutera olika mojligheter och jag skall stanna vid tre av dessa:
fortsatt ransonering, ytterligare effektivisering av produktionen utover
vad planen raknar med samt slutligen mojligheten av en overgang
inom icke alltfor. avlagsen framtid till ett system med friare prisbildning
pa jordbruksprodukterna aon det vi 11a for narvarande.

Den forsta mojligheten betyder att man gar den Hittaste men oeksa
den minst produktiva vagen. Jag skall inte uppehalla mig vid den
bekanta miljarden, som ransoneringarna pa sina hall anses l{osta sam
hallet. Siffran ar troligtvis betydligt overdriven. I stallet kan det vara
av intresse att berora, hur produktionens oeh konsumtionens inriktning
paverkas av att vissa livsmedel aro ransonerade och/eller prisreglerade.'
MeHan augusti 1939 och augusti 1948 ha detaljpriserna pa notkntt stigit
med i genomsnitt 65 pr~cent,. priset pa smor med 52 procent och pa
mjolk med 34 procent. Samtidigt ha priserna pa fisk okat med i genom
snitt nara 100 proeent och pit agg med 140 procent.

Sadana av ransoneringar oeh prisregleringar framkallade starkt sned
vridna relationer mellan priserna underHittar int.e en avveckling av
samma ransoneringar. En avveckling underlattas inte heller av att in
komstforbattringen till jordbruket under 1948/49 i enlighet med stats
makternas beslut till inte mindre an 120 milj. kr sl{all tagas ut subven
tionsvagen och att subventionerna faller just pa kott, somor oeh mjolk.
Ayen om jordbruksuppgorelsen bor fattas som ett f.orberedande led i
stabiliseringsprogra~met, sa ar subventioneringen av sarskilt kottet svar
att forsta. Spanningen mellan tillgangen och efterfragan ar ju storst hare
I(reatursantalet ligger for narvarande 10 procent Higre an fore kriget,
medan enbart folkokningen ·medfort en utvidgning av konsumtionsut
rymmet med 12 procent. Hartill kommer den utvidgning, sam foljer av
de okade inkomsterna och de relativt Higa kottpriserna.
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Ett prisge~omslagi stallet for subventionering skulle genom indirekta
verkningar ha medfort storre forandringar i prisrelationerna an som
svarar mot subventionsbeloppen. Det ar bI. a. troligt att prishojningar
pa mejeriprodukter oeh kott skulle ha verkat dfunpande pit den hogt
uppskruvade konsumtionen av agg. K1onsumtionen har har trots den
starka prisstegringen okat med drygt 50 proeent sedan l{rigsutbrottet.
Utgifterna for agg har okat fran 94 till beraknade 329 milj. kr mellan
1939 oeh 1948/49. Det gar har knappast att rakna i proeent Hingre;
utgifterna ha sprungit upp till mellan 3- ()·eh 4-dubbla forkrigsvardet. Pa
produktionssidan foreligger en motsvarande okning. Honsstammen har
okat med 33 proeent sedan forkrigstiden. Honsen ar som bekant myeket
daliga fodenoradlare. Endast omkring 1/10 av fodrets energi atervinnes
i produktionen. Stora kvantiteter foder, som med battre utbyte kunde
anvandas for produktion av n1joIk, kott oeh flask,_ ga nu at for honsens
underhall. Aggen ge ett typiskt exempel pa hur en fran b-orjan riktig
fordelning av knappa tillgangar genom ransonering av vissa men inte alla
livsmedel, indirel{t leder fram till att den produktion sam blir kvar
att fordela l(an bli mindre an vid Iri konsumtion. Flera liknande exempel
skulle kunna tas fram, men det anforda kan raeka till belysning av en av
de storsta svagheterna i ransoneringarna.

Betraffande de tva stora huvudgTupperna vegetabilier oeh anilnalier
foreligga aven i viss man en onaturlig prisrelation. Producentprisnivan
for vegetabiliska oeh animaliska slutprodukter ligger for n3.rvarande 101
respel{tive 105 proeent hogre an ar 1938/39. (AlIa statliga subventioner
till produeenterna utom mjoll(producentbidraget oeh det nya kontant
bidraget ha raknats med i priserna.) Om man undantar aggen, blir 01(
ningen i animalie- oeh vegetabiliepriserna praktiskt taget lika stor. Denna
parallella utveckling i priserna har emellertid inte sin fulla motsvarighet i
produktionskostnadsutvecklingen. Arbetskostnaderna mom jordbruket ha
ju som bekant stigit mer an kostnaderna i ovrigt oeh arbetskraftsat
gangen ar ju avsevart myeket storre vid produktionen av animaliska slut-

. produkter an vid vegetabilieproduktionen. Man inser redan efter en
sadan enkel overlaggning, att de totala produktionskostnaderna okat
starl{tU'e for animalier an for vegetalier sedan krigsutbrottet. En andring
av relationen m·ellan priserna far med hallsyn hartill anses onskvard,
oeh detta bor lampligen ske genom en hojning av vissa animaliepriser
oeh en sankning av vissa vegetabiliepriser. En prishojning pa mjolk
oeh kott, som tillates sIll igenom i konsumentledet, sl{ulle medfora att
utsikterna for en avveekling av matfetts- oeh kottransoneringarna ljus
nade betydligt. Vidare skulle aggpriset k'omma ner pa en mera rimlig
niva. Det ar troligt att en sadan atgard skulle i ratt hog grad oka mojlig
hfcterna att aterstalla balansen i livsmedelsIorsorjningen.
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Mojligheterna att ytterligare effektivisera jordbruksprodul\:tionen tror
jag att professor Osvald kommer att behandla. Jag skall i detta samman
hang bara saga. nagra ol"d om forbrukningsregleringarna i fraga am konst
godsel oeh kraftfode1". Tilldelningen av konstgodsel a1" baserad pa en
plan over den faktiska forbrukningens fordelning pa varje brukningsdel,
sadan denna fordelning val" beskaffad for sna1"t 10 ar sedan. Experter
pa omradet anser det inte mojIigt att utbyta (I'enna fol"a1drade plan mot
nagonting battre. Foljden harav har blivit att den individuella plane
ringen av jordbruksdriften pa sadant satt, att det basta ekonomiska
resultatet uppnas, i ho:g grad forsvaras. lett stort antal fall ar tilldel
ningen otiIIl"acklig, dar konstgodseln bast behovs, medan i andra fall
det inte lonal" sig att ta ut hela tilldelningen. For varje ar som gar
svarar fordelningsplanen allt samre mot det faktiska behovet. Att marka
ar att den totala l"ansonerade kvavetilldelningen, eIter en begransning
under kriget, har okat starl\:t oeh nu ligger 45 procent hogre an den
o1"ansonel"ade forkrigsfo1"brukningen. Fran en i stort sett riktig fordelning
av knappa tillgangar under de forsta krigsaren har man hal" sa sma
ningom ~ommit over till en alIt mera verklighetsframmande tilldelning
av alIt storre kvantiteter. Man far hoppas att den ytterligare okning av
konstgodselanva,ndningen, som 4-arsplanen raknar med, inte kommer att
delas ut pa samma satt. For narvarande ser emellertid situationen inte
sa Ijus ut pa detta omrade: bade kvave oeh kali for nasta ars sl\:ord ar
ransonerad.

Bet1"af£ande kraftfodret galler ransonering fortfarande for oljekakor,
majs oeh kli. En viss stelhet i tilldelningsbestammelserna ar aven har
oundvikIig med forsamrad produktivitet som foljd.

Den produktionsokning som skulle uppl\:omma tamligen omedelbart,
om det yore mojligt att upphava. fornodenhetsransonerin.garna, kan inte
na,rmare anges, men den skulle sakerligen inte sakna betydelse. Ett slo
pande nu skulle dock inte kunna ske utan stora prishojningar. Med det
system for priS'sattningen pa jordbruksprodukter, so,m vi ha haft under
hela krisen, skulle prishojningar pa fornodenheterna automatiskt kom
penseras genom hojning av jordbrukspriserna. Prishojningarna pa for
nodenheterna skulle antagligen bli mindre, om denna automatism av
Higsnades. Efterfragan pa fornodenheterna skulle mattaS' av snabbare
oeh prisnivan inte skruvas upp Iika hogt. Detta forhallande gor det svart
att tro, att den dag ar nara, da fornodenhetsransoneringarna upphavs.

Med det sist sagda har jag snuddat vid det nuvarande systemet for
jordbruksprissattningen. Huvudprincipen ar ju som bekant alltjamt den,
att jordbruket skall erhalla tackn.ing for de kostnadsokningar, som ha
agt rum sedan 1938/39. Enligt min mening har detta system anda fran
dess tillkoffist inneburit en viss risk for att produktivitetsokningen inom
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jordbruket skall bli lidande. Den obetydliga okning, som jordbrukets pro
duktionsvolym visar for narvarande ar fororsakad av en IDangd olika
omstandighet-er, av vilka jag har berort nagra i det foregaende. Det ar
emellertid knappast troligt att stagnationen i produktionen sedan krigs
utbrottet och nedgangen i produktionsokningen per arbetare fran 2 1/2
tiIIl 1/2 procent per ar helt kan forklaras utan hanvisning till systemet
for prisavvagningen pa produkterna. Vanan att alltid vanta kompensa
tion, vad som an hander, maste medfora faror for produktiviteten. Blir
det torka sa kommer missvaxtbidrag, regnar det sa kommer ersattning
for oversva,mningsskador. ,Om jordbruket okar inkopen av en fornoden
het, kan kompensation erhallas, aven om fornodenheten skulle bli anvand
pa ett oHimpligt s'att. Och om jordbruket slar av pa arbetstakten, sa
erhalles kompensation for produktionsminskningen. Jag viII inte saga att
detta sista har intraf£at, men jag vill ifragasatta, om det ar lampligt
att utsatta jordbruket for den frestelsen. Jordbruket betraktas i total
kalkylen som ett enda stort foretag, och det ar inte utan att' j,ordbruket
borjar betrakta sig sjalvt pa samma satt. Detta kan Ieda till att frestelsen
okar och till sist blir alltfor stor.

Det bor understrykas att den risk med prissattningssystemet som jag
har har talat om endast har gallt produktiviteten. Risken for att loner
och produktpriser inom jordbruket skuIIe kunna stiga oskaligt vid det
nuvarande systemet ar ocksa tankbar. I praktiken har emellertid jord
brukskalkylen utgjort ett hinder for jordbruket att folja med i den starka
lonestegring, sam har 'agt rum under senare are

Jag kanske harefter far i nagra punkter lamna en kart sammanIattning
av vad jag tidigare har sagt.

1. Klyftan mellan produktions- och konsumtionsutrymmet uppgar
for narvarande till ea 9 procent.

2. Enligt 4-arsplanen kan denna klyfta inte helt utfyllas vid ofor
andrad prisniva for Iivsmedel och i stort sett oforandrad import av livs
medel oeh fodermedel. Planen forespeglar narmast fortsatt ransonering.

3. Livsmedelsransoneringarna ha med£ort starka forandringar i kon
sumtions- oeh produktionsinriktningen. Priserna pa vissa fria livsmedeI
ligger for narvarande pa en onormalt hog niva. Harigenom har jord
brukets primara produkter falt en med hansyn till forsarjningslaget
mindre gynnsam anvandning, an om konsumtionen yore helt fri.

4. Forno'denhetsransoneringarna medfar att tillgangarna icke fordelas
i proportion till behovet. Felaktigheterna i fordelningen bli for vart ar
alIt storre.

5. Att fornodenhetsransoneringarna anda kvarsta sammanhanger
mojligen med prissattningssystemet for jordbruksprodukter, som auto
matiskt Iamna kompensation for kost11adsokningarna ()ch 11arigenom



126 NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 3 DECEMBER 1948

medior en tendens till att forstora kostnadsokningarna, om' ransone
ringarna avveeklas.

6. Det ar inte uteslutet att det aven i ovrigt finns ett visst samband
meUan den ]aga okningen i produktiviteten oeh sjalva prissattnings
systemet.

Dessa punkter ge en forestaIlning om att tiden snart ar mne, da pris
sattningen bor kopplas loss fran basaret 1938/39. Vidare bOr det vara
av yarde att undersoka om inte en uppmjukning av prisregleringarna pa
jordbrukets omrade kan medfora vissa fordelar i produktivitetshanseende.
Det ar troligt att ett forslag i detta hanseende, som skulle innefatta de
aterstaende ransoneringarnas avveekling, ieke skulle kunna inrymmas i
stabiliseringsprogrammet. Men detta bar ju inte hindra att ett sadant
forslag skulle kunna diskuteras i denna forsamling sasom alternativ till
det nllvarande prisregleringssystemet for jordbrukets produkter oeh for
no·denheter.

Det andra inledningsforedraget halls av professor Hugo Osvald,
80m yttrade:

I det av regeringen framlagda ekonomiska programmet for tiden
1947-1952/53 ingar aven en plan for jordbrukets utveekling oeh for
fo~andringarna i fraga om livsmedels£orsorjningen. D'enna del av pro
grammet har i den 'nffentliga debatten blivit jamforelsevis litet beaktad.
Detta innebar emellertid inte, att full enighet kan sagas rada om enskild
heterna i programmet.

Som bekant innebar malsattningen for jordbruket, att produktionen ar
1952 skall vara 8,5 procent storre an for narvarande, d. v. s. man raknar
med en okning av sammanlagt 800 Inilj. skordeenheter, varigenom totaI
avkastningen skulle oka uran utgangslaget 9,4 till. 10,2 miljarder skorde
enheter. Harigenom skulle importen av livsmedel kunna minskas, men i
staIlet kraves en okad import av ravaror oeh utrustning.

Framfor alIt kravs det en storre naringstillforsel till var akerjord.
Salunda beraknas en okning av importen med o,mkring 50.000 ton kvave
godselmedel, 50.000 ton kalisalter oeh rafosfat motS'varande 115.000 ton
superfosfat. Denna okade naringstillforsel beraknas ge halva avkastnings
okningen eller 400 milj. skordeenheter. Aterstoden beraknas kunna astad
kommas genom vaxtf'oradling och genom m,era intensiv kamp mot
o.graset m. m.

Okningen med 8,5 proeent 800 milj. skordeenheter kan synas hog,
men den torde likval kunna uppnas, bI. a. darlor att utgangsHiget ju
ieke iir siirskilt hogt. I sjaIva verket har vart lands skord en gang
tidigare, namligen ar 1939, varit uppe i narapa den storlek, som man
nu beraknar kunna na e£ter £yra are Anledningen till att man kan hysa
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ganska goda farhoppningar om att na malet ar bI. a. den, att handels
godsel alltjamt anvandes i otillracklig mangd; en okning bar darlor, om
den kommer till riktig anvil.ndning, val kunna ge det beraknade till
skottet. Ifraga om vaxtfaradlingen ar att marka, att den under de
senare aren frambragt en del nya sorter, som ge bil.de sakrare oeh baltre
skord an de sorter, vi hittills anvant, oeh som ligga ieke ovasentligt over
de sorter, med vilka vi bI. a. frambragte 19130-talets rek·ordartade skardar
av spannma'!. Vi kan oeksi1 under de narmaste aren rakna med nya,
viirdefulla tillskott.

For kampen mot ograset forfogar vi nu over nya kemiska vapen, oeh
om erforderlig maskinell utrustning kan stallas till jordbrukets for
fogande, kan kampen mot ograset bedrivas myeket intensivare an forut.

En viktig farutsattning for att den beraknade skordeokningen skall
uppnas, ar vidare, att jordbruket erhaller det i programmet beraknade
tillskottet av trakt'orer. Det nuvarande traktorbestandet torde uppga
till uppemot 40.000 st., oeh enligt pro,grammet raknar man med at,t
10.000 nya traktorer arligen skulle kunna stallas till forfagande for
ersattnin,g oeh nyanskaffning. Det skulle bli sammanlagt 40.000 nya
traktorer, men da en myeket stor del av desS'a, sannolikt bortat 20.000,
maste beraknas far ersattning av forslitna traktorer, skulle det totala
tillskottet bli 50 proeent av det nuvarande traktorbestandet. Ayen detta
medfar indirekt en skardeakning. Visserligen kan det ju sa,gas, att j-orden
inte blir battre plojd eller battre bearbetad, om plogen dras av ell tra-ktor
an av en hast, men traktorn majliggor, att arbetena kan utI6ras vid den
lampligaste tidpunkten, oeh danor blir oeksa arbetsresultatet myel(et
afta battre,da man har tillgang till traktor, an da man maste utfora
arbetena med hast. Pa samma satt forhaller 'det sig med bargnings
arbetena pa hasten, da tidsmomentet olta kan spela en avgorande roll
for skardens kvalitet oeh darmed far dess anvandbarhet.

En forutsattning for att de uppsatta ma1en skall kunna nas, som
ieke omnamnes i progTammet men sam t'orde fa betraktas sasom sja1v
Idar, ar att behovet av spannmalstorkar fyIles. Under efterlaigstiden
har antalet skordetraskor akat myeket snabbt, men mojligheten att
torka spannmalen har inte okats i samma grad. Redan i hastas uppstod
det pa sina hall allvarliga stockningar vid torkarna. For att fullt kunna
utnyttja fordelarna med sl{ordetroskningen ar det nodvandigt, att tork
ningsmojligheterna forbattras.

Slutligen viII jag framhalla en utomordentligt viktig farutsattning, som
heller ieke blivit diskuterad i anslutning till malsattningen for jord
bruket, namligen den att jordbruket far behalla er£orderlig arbetsI(raft.
Programmet innebar ju bI. a., att arbetskraft, uppskattad till omkring
20.000 arbetare, skall fristalIas, far att behovet i vissa exportindustrier
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skall kunna tillgodoses. Det ar viktigt, att denna arbetskraft ieke upp
suges fran jordbruket.

Om man sa1unda inte har nagon anledning att tvivla pa att de upp
satta malen ifra.ga om jordbrukets produktion kan uppnas, har man
daremot desto storre anledning att st.alla sig fragande infor det satt,
pa vilket man viII inrikta jordbrukets produktion. Till vasentlig del
innebar ju namligen regeringens program, att en myeket betydanrle del
av den nuvarande livsmedelsimporten ersattes av annan import, oeh
beroendet av utlandet minskas saJunda icke i namnvard grad. Det kan
darlor vara skal i att undersoka, om ieke andra alternativ kunna tankas
for jordbruksproduktionens inriktning. Regeringen har i sitt program
myeket nara anslutit sig till de riktlinjer, som uppdragits av 1942 ars
jordbrukskommitte. Detta innebar i det nu aktuella Higet, att vi till ar
1952 skuIle uppna foljande resultat:

1. Sjalvforsorjning med brodsad.
2. Smorproduktionen skulle uppga till 100.000 ton smor eUer till nara

2/3 av matfettsbehovet.
3. OIjevaxtodlingen skulle lamna ramaterial motsvarande 20.000 ton

margarin oeh 30.000 ton kreatiIrsfoder.
4. SoekerbetsodIingen skulIe ge 300.000 ton, medan behovet beraknats

till 375.000 ton.
5. Kottproduktionen skulle ge 135.000 ton, medan behovet skulle

vara 180.000 ton.
6. Flaskproduktionen skulle .ge 150.000 ton, medan behovet skulle

vara 175.000 ton.
Det skulle salunda vid fyraarsperiodens slut i alIa fall komma att

kvarsta ett importbehov pa:
Margarinravaror, motsvarande 30.000-35.000 ton margarine
Socker, 75.000 tlon.
Kott, 45.000 ton.
Flask, 25.000 ton.
Ifraga om livsmedelsforsorjnirigen skulle det hI. a. innebara, att mat

fettet inte skulle kunna bli fritt forran ar 1952; kott, soeker oeh flask
skulle vid periodens slut alltjamt behova vara ransonerade, savida inte
betalningsbalansen skulle bli sa gynnsam, att importrestriktioner inte
skulle visa sig nodvandiga. Flaskkonsumtionen skulle mojligen kunna
bli fri ar 1952, under forutsattning att tillraekligt mycket fodermedel
importeras.

Detta kan inte sagas vara nagra sarskilt ljusa framtidsutsikter, oeh
da, sam jag forut framhallit, produktionsokningen med 8,5 procent delvis
ar en illusion, darfor att den forutsatter en mycket stark okning av
importen av andra varor an livsmedel, synes det desto mera angelaget
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att undersoka, am man inte kan ordna jordbrukets produktion pa ett
.sadant satt, att vi i nuvarande Hige battre skulle kunna tillgodose vara
behov. Ett sadant alternativ har angivits i den utredning, som ligger
till grund for regeringens program, men det har ieke ens diskuterats i
regeringsprogrammet. Detta alternativ, som emellertid i utredningen
icke narmare utveclrlats, innebar i ~orthet, att mat£ettsforsorjningen i
hogre grad skulle bygga pa inhemsk oljevaxtodling.

Det kan fortjana att narmare undersoka, vilka konsekvenser en
sadan forandring av jordbruksproduktionen skulle komma att medfora.
Lat oss da forst se en smula pa £orha1landet mellan smor oeh margarine
Under aren narmast fore kriget konsumerades i runt tal omkring 70.000
ton smor oeh 60.000 ton margarin arligen. Konsumtionens £ordelning pa
smor loch margarin var myeket kanslig for vaxlingar i £orha1landet mellan
prisema, sasom bI. a. BCYlUJW visat ar 1935. Det ar naturligtvis svart
att saga, hur forbrukningen skulle fordela sig pa smor oell margarin,
om handeln nu yore fri oeh de nu faststalIda priserna voro· gallande,
d. v. s. enligt riksnoteringen 4: 55 kr pr kilogram smor, motsvarande
detaljhandelspriset 5: 20 kr pr kilogram, oeh 3 kr pr kilogram margarine
-Om emellertid produktionskostnaderna skulle komma till uttryek i pri
serna, skulle margarinet, som nu ar belagt med 38 ores aeeis, aven med
anvandning av utesIutande svensk ravara kosta hogst 3 laonlor, sannolikt
en eller annan tiooring mindre, oeh smoret mer an dubbelt sa myeket
som margarinet. Det ar under sadana forhallanden £oga sannolikt, att
konsumtionens fordeIning pa smor oeh margarin skulle komma a,tt in
staIla sig pa det satt, som regeringen raknat med, namligen 100.000 ton
smor 'oeh 50.000 ton margarine Mera sannolikt ar att antaga t. ex. rela
tionen 80.000 ton smor och 70.000 ton margarine - I forbigaende viII
jag saga, att den nuvarande prispolitiken narmast verkar £orvirrad. Forst
llnderstodes oljevaxtodIingen genom garantipriser, sedan Jagger man
aceis pa margarinet, for att det inte skalI bli for billigt, oeh sa Iagger
man dessutom till en subvention for konsumenterna for att mojliggora
tillraekligt lftga priser pa smoret.

Lat ass emellertid undersoka vad det skulle betyda for jordbruks
produktionen, 10m den senast angivna relationen mellan smor oeh mar
garin finge installa sig. Dft saval utredningen som regeringen raknat med
en margarinproduktion motsvarande 20.000 ton svensk vara oeh 30.000
tonutlandsk, har man alltsa raknat med margarin, innehaJlande 40
procent svensk olja. Det margarin, som nu tillverkas, innehaller mindre
del svensk oIja. Skulle man hoja margarintilIverkningen fran 50.000
till 70.000 ton per ar, skulle det alItsa innebara, att svensk oIjeva,xtodling
skulle komma att svara for 28.000 ton margarine A.rets svenska oljevaxt
odling gay 27.500 ton olja for margarintillverkning, vilket motsvarar
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ungefar 33.100 ton margarine 1948 ars oljevaxtodling skulle sahinda vara
tillraeklig for att fylla aven det storre margarinbehovet, om margarinet
finge den angivna sammansattningen, ja, det skulle vara tillrackligt for
produktion av 83.000 ton margarin med 40 procent svensk olja. Import
behovet skulle, 10m margarintillverkningen stannar vid 70.000 ton, kom
rna att motsvara 42.000 ton marga-rin - eller 35.000 ton olja - i stiillet
for det av regeringen angivna behovet 30.000 ton margarin av utliindsk
ravara.

Man kan emellertid tillverka margarin, som till storre del bestar av
svensk ravara. Man har t. ex. pa forsok gjort margarin, bestaende av 90
procent svensk vegetabilisk olja, och det har visat sig anvandbart bade
till bakning oeh matlagning. Sadant margarin har emellertid en avgjort
lagre kvaIitet an det, som nu saljes. Det torde emellertid va-ra mojligt
att tillverka ett margarin med tillfredsstallande kvalitet av 50 pl!oeent
svensk oeh 50 proeent importerad olja. Detta skulle - for en kvantitet
av 70.000 ton margarin - krava en obetydligt storre import av ravaror
an vad regeringen raknat med och endast foga mera olja an vad sam
produ·cerats inom landet i are Den svenska oljevaxtodlingen skulle alltsa
icke behova okas namnvart, ja, den sl\:ulle t. o. ID. kunna minskas. Redan
den i host med ,oljevaxter besadda arealen uppgar till nara 40.000 hel{tar,
oeh den bor vid normal skord kunna ge 32.000 ton olja, motsvarande
38.500 ton margarine De hostsadda oljevaxterna ge niimligen betydligt
mera olja an de varsadda, oeh det tycks for narvarande foreligga en ten
dens hos jordbrukarna att overga, dar sa ar mojligt, till odling av 110st
oljevaxter i stallet for varoljevaxter. Skulle denna tendens fortsatta, sa
skulle vi kunna astadkomma langt mera an den forut beraknade olje
skorden med en avsevart mindre areal an den vi haft i are

Nu menar emellertid manga., att oljevaxtarealen tar pa spannmaIs
arealen oeh att den darfor skulle vara odesdiger for var brodsadesforsorj
ning. Det kan l{anske tyckas sa, da man ser manga jordbrukare odla
oljevaxter i sta1let for bradsad. Men i sjalva verket forha1ler det sig sa,
att oljevaxtodlingen Irigor areal for andra odlingar. Flyttar vi over
20.000 ton matfett fran smor till margarin, betyder detta na.mIigen, att
den areal, sam anvandes for smorprodul{tionen, till myeket vasentlig
del frigores for annan produktion. Ayen om man raknar med en sa pass
hog skord per arealenhet sam 4.000 foderenheter, sa finner man, att det
med nuvarande utbyte av notl{reatursskotseln atgar omkring 5 hektar
for att produ·eera 1 ton smor.Minskas smorproduktionen med 20.000 ton,
gor man salunda en besparing pa 100.000 hektar. Nu ger ju kreaturs
stocken darjamte kott, men den produktionen uppvages av den areal~

sam atgar for uppfodning av djuren. Utgar man i stallet fran en av
kastning pa 3.000 foderenheter pr hektar, en siffra, sam star betydIigt
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nfumare verkligheten, men som ocksa den ligger hlngt over medelskorden,
sa skulle den fristallda arealen komma att bli i runt tal 135.QOO hat

Hur ska vi da lampligen disponera denna areal? Nagon okning av
oljevaxtarealen skulle, 80m jag nyss sagt, inte enordras. VI skulle i
stallet fa mojlighet att utvidga sockerbetsodlingen, For att producera
75.000 ton socker, det av regeringen beralrnade importbehovet, behovs
med normal skord mindre an 15.000 hat Men lat oss i alIa fall rakna
med den siffran. Vi hade vidare ett importbehov pa 25.000 ton flask.
Regeringen har raknat med, att man skulle kunna tillgodose detta behov
genom import av fodennedel. Om sadan inte kan astadkommas, kan vi
i stallet frambringa det fodret inom landet pa en areal av 50.000 hektar,
om man raknar med 3.000 foderenheter pr hektar. Harvidlag ar emeller
tid att marka, att flaskproduktionen bI. a. skulle bygga pa potatis- och
kornodling, till icke ringa del i sodra Sverige, och man skulle dal'for
kunlla vara berattigad att rakna med en storre avkastning per hektar an
3.000 foderenheter. Jag tror danor, att det k:an vara tillrackligt nled
ytterligare 40.000 hektar for fHisl{produktionen. De nu angivna produk
tionsgrenarna skulle salunda komma att lagga beslag pa 55.000 hektar,
oeh det skulle alltsa atersta 80.0pO hektar. Det storsta behovet, sam nu
kvarstar, ar kottet, varav vi enligt programmet skulle behova importera .
inte mindre an 45.000 ton. En stor del harav skulle vi emellertid kunna
producera inlom landet genom uppfodning av kottdjur. For denna kott
produktion kan man berakna, att det atgar ungefar 5 hektar pr ton kott,
om man raknar med en produktion av 3.000 foderenheter pr hektar.
80.000 hektar skulle salunda ge 16.000 ton kott, och det skulle saJunda
kvarsta ett importbehov pa bmkring 29.000 ton. Ja.g skall har inte nar
mare inga pa fragan am vilka fodervaxter, som borde' odlas pa den areal,
sam skulle anva,ndas for kottproduktionen. Ja,g skulle blatt vilja fram
halla, att till en betydande del maste det bli betesmarker, motsvarande
ungefar den betesareal, som fristalles genom minskningen av mjolkdjurs
stammen, elIer mahanda en nagot storre. Vidare kan man tanka sig en
okning av odlingen av vissa baljvaxter, t. ex. sotlupin, arter, honor ill. m.
Det skulle emellertid fora for hlngt att har ga in pa en ,behandling av
sjalva vaxtodlingens planlaggning under dessa forutsattningar.

Lat mig i stallet i korthet sammanfatta de resultat, som skulle uppnas
genom det alternativ, som jag har har sokt belysa. Forutsattningarna
ifraga om import av konstgodsel och traktorer ar desamma som enligt
regeringens program, och sjalvforsorjningen med brodsad ar ocksa
densamma. Men det har diskuterade alternativet for jordbrukets in
riktning skulle utover regeringens program ge oss sjalvforsorjning med
socker, sjalvforsorjning med flask och avsevart mindre behov av im
port av katt. Darjamte skulle importbehovet av kraftfoder kunna
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minskas. Genom att delvis overga fran smar- tilll(ottproduktion skulle
behovet av arbetskraft for kreatursskatseln sannolikt komma att min
skas tillrackligt mycket for att minskningen skulle motsvara okningen
av arbetskraftsbehovet far den okade sockerbetsodlingen och vissa
andra vaxtodlingsgrenar. Betydande belopp, som man enligt regering
ens program ralmat med far import, skulle i stallet komma det svenska
jordbruket till go·do.

Jag ar fullt pa det klara med, att det kravs tid far att bygga upp en
kreatursstam for kattproduktion, motsvarande den jag har raknat med~

Emellertid har vi redan en icke obetydlig sta.m av speciella kattdjur,
och det yore kanske inte alldeles omajligt att inom loppet av en fyra
arsperiod kunna bygga upp den starn av kattboskap, som skulle erfordras
far att fylla vart kottbehov. Men aven om detta resultat icke skulle
kunna nas helt och hallet, sa innebar dock varje steg i den angivna
riktningen, att vart forsorjningslage forbattras och varl behov av im
porterade livsmedel minskas. Det ar ocksa svarigheten att tillrackligt
snabbt bygga upp en starn av notkreatur for kottproduktion, sam ill
anledning till, att jag satt okningen av sockerproduktionen i framsta
rummet, akningen av kattproduktionen i sista.

I detta sammanhang kan ocksa fartjalla papekas, att ett mindre under
skott i kottproduktionen kan tac!(aS genom en starre produktion av flask,
en produktion, som ju kan astadkommas betydligt snabbare an katt
produktionen.

Innan jag slutar, skulle jag vilja saga, att med de tillgangar, som
vi for narvarande forfogar over ifraga om smor och margarinravaror,
synes det mig mojligt att mom en nara framtid hava ransoneringen pa
matfett. Vi har under senare ar producerat i runt tal 100.000 ton smor
oeh 30.000 ton margarin (ar 1947 farsaJdes i vart land 99.000 ton smor
och 31.000 ton margarin).

Hur stor smorproduktionen kommer att bli i ar kan annu inte anges,
men den tarde val bli omkring 90.000 ton. }\{argarinproduktionen torde i
ar komma att rora sig omkring 50.000 ton, d. v. s. den totala matfetts
produktionen torde komma att uppga till omkring 140.000 ton, medan
behovet kan anges till 150 000 ton. Ra.knar man med samma smorpro
duktion 19491 &Om under ar 1948, skulle matfettsbehovet kunna fyllas
genom att oka margarintillverkningen med 10.000 ton till 60.000 ton.
De ravaror, sam finn·as tillgangliga eIler klInna inforas under 1949, torde
vara fulIt tillrackliga for en sadan okning. For folkhusllallet skulle en
sadan konsumtion, 90.000+60.000 ton, icke stalIa sig namnvart dyrare
an konsumtionen a-v 100.000 ton smar+30.000 ton margarin (som under
1947). Jag raknar da.med att produktionspriset far smaret i sjalva verket
ar 7: 50 kr. En matfettskonsumtion, sammansatt av 100.000 ton smor
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och 30.000 ton margarin har ett yarde av 840.000.000 kronor, Inedan
en koilsumtion med sammansattningen 90.000 ton smor och 60.000 ton
margarin, d. v. s. en full tackning av behovet, har ertt yarde av
855.000.000 honor. Det viII med andra ord saga: Genom en sadan for
andring av konsumtionen, skulle matfettsb-eho·vet kunna helt tillgodoses,
utan att detta skulle behova innebara nagon namnvard aIming av ut
gifterna for folkhushaJlet. Skillnaden mellan det smorpris, som jag har
raknat med, och det, som for narvarande galler, maste ju betalas nagon
stans.

Om man pa motsvarande satt jamfor regeringsprogrammet med det
alternativ, som nu diskuteras, far man foljande kalkyl:

Enligt regeringsprogrammet:

100.000 ton smor it 7: 50 750.000.000 kr.
50.000 ton margarin it 3: - . . . . . . . . . . . . . . .. 150.000.000 kr.

Sammanlagt 900.000..000 kr.

Enligt mitt alternativ:

80.000 ton smor it 7: 50 600.000.000 kr.
70.000 ton margarin a 3: - . . . . . . . . . . . . . . .. 210.000.000 kr.

Sammanla,gt 810.000.000 kr.

Vi skulle salunda genom den av mig forordade omlaggningen alItsa
gora en besparing pa 90.000.000 kronor pr are

Xyen for jordbrul{et skulle en sadan omUiggning innebara en fordel.
D'et genomsnittliga mjolkpriset pressas for narvarande darav, att en be
tydande del av mjolkinkomsten atgar for att halla priset pa den s. k.
produktmjolken nere. Genoln att minska produktmjolkens andel i den
totala mjolkp~oduktionenskulle salunda det genomsnittliga mjolkpriset
komma att bli hogre. Och att en sadan oIming av mjolkpriset ar synner
ligen onskvard, darom torde alla vara ense. Det ar visserligen svart att
berakna de verkliga kostnaderna for mjolkproduktionen, men om man i
stallet gar till vaga pa sa satt, som gjorts vid inom Lantbruksforbundet
nyligen verkstallda berakningar, d. v. s. rakna fram fodrets foradlings
yarde vid nuvarande mjolkpris, sa kommer man till orimligt laga sufror.
Ja, man torde kunna ifragasatta, om .det verkligen kan bli mojligt for
det svenska jordbruket att ar 1952 producera 100.000 ton smor, om
mjolkpriserna skall hallas fastlasta vid nuvarande abnormt laga lage.
Det tarde vara allmant bekant, att det for naTvarande finnes en mycket
tydlig tendens till overgang ifran kreatursdrift till kreaturslost jordbrul{.
8 - Nationalek. Far. Farh. 1948. 490573



134 NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 3 DECEMBliJR 1948

Oeh tendensen tyekes snarare tilltaga an avtaga. Det forefaller mig
sannolikt, att en justering av mj-olkpriset kommer att bli nodvandig, for
att vi skall fa en produktion pa 80.000 ton smor.

Kreatursskotselns minskade omfattning skulle kunna ge anleclning till
intressanta reflexioner rorande den geografiska fordelningen av olika
produktionsgrenar inom jordbruket. Jag skall emellertid avsta harifran
oeh naja mig med att papeka, att de nuvarande metodema for prissatt
ningen pa mjolken verkar i sadan riktning, att mjolkproduktionen ned
Higges i de deIar av landet, dar man har de basta naturliga betingeIserna
eIler de gynnsammaste ekonomisk-geografiska forutsattningarna.

En akning av margarintillverkningen oeh en sueeessiv andring av
priset pa smor oeh margarin i ril{tning mot de verkliga produktionsl\:ost
naderna skulle ge jordbruket storre inkomster utan att betunga folkhus
hallet. Infor detta sista past~tende kan ffiahanda nagon staJla den fragan:
Hur kan det vara mojligt att jordbruket skulle fa det battre, utan att
det skulle kosta konsumenterna ·nagonting? tOch svaret pa fragan ar
helt enkelt det, att vurt jordbruk ger en storre avkastning, om vi inriktar
produktionen sa, att de naturliga betingelserna for produktionen ut
nyttjas pa basta mojIiga satt. Ett steg i ratt l'iktning ar enligt luin
mening en okning av den vegetabiliska fettproduktionen.

En sadan forandring av jordbrukets inriktning, som jag har har talat
om, skulIe salunda, savitt jag kan bedoma, innebara en hogst vasentIig
forbattring i jam£orelse med det av regeringen uppgjorda programmet,
vilket i alltfor hog grad lasts fast vid 1942 ars jordbruksk()mmittes rikt
linjer. Det skulle, som jag har sokt visa, kunna medfora hogst avsevarda
inskrankningar av importen av livsmedel oeh fodermedeI, utan att pa
nagon punkt behova medfora nagon namnvard okning. En omlaggning
av det svenska jordbruket efter har skisserade linjer vore darfor 'enligt
min mening a.gnad .att underlatta stravandena att atervinna ekonomisk
balans.

Harefter yttrade:

Ordforanden, disp. H. Throne-Holst: Jag ber att till byrachefen Jureen
och professor Osvald fa framfora N'ationalekonomiska foreningens upp
riktiga tack for Ide tva foredrag vi ha fatt hora. Fyraarsplanen beror ju
vasentliga delar av dagen-s ekonomiska fragestallning-ar och har foljaktligen
ocksa fran olika hall mottagits med vitt skilda bedomningar. Men vad
man an a~).'ser om lampligheten och mojligheten av att lagga en sadan
detaljerad plan till grund for den ekonomiska politiken, iorde man dock
vara ense om· att det utredningsarbete som ligger bakom sjalv'a planen hal'
ett stort yarde. De manga synpunkter pa d·e viktiga delar av planen som
avse jordbruket, vilka ha framforts av dagens sakkunniga inledare, komma
sakerligen att i hog grad berika den vidare diskussionen.
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Riksdagsman Bernhard Ekstrom: Det var onekligen myeket intressant
att har hora en representant for livs-medelskommissionen, som i detalj
bemastrar ransoneringssystemet.s berakningsgrun·der oeh forfaringssatt.
Men nastan annu intressantare var det att hora professor Osvalds profe
tiska anforan1de om var nutid'a oeh framtida jordbruksproduktion. Det ar
klart att vi pa jordbrukarhall aro myeket taeksamma for de fad oeh ron
som framforas fran det vetenskapliga hallet, men pa vissa punkter staJla
vi oss nag litet reserverade. .

Professor Osvald pUiderade t. ex. for en okad margarin,produktion, base
raid pa inhemska och importerade ravaror. Det ar klart att det i ett nod
lage, dar man maste gora vad som kan goras for att tacka fettbehovet,
kan var riktigt att inrikta sig pa den Iinjen, men man har nog anledning
att fraga sig om det svenska folket skulle vara sa trakterat av en minsk
ning av smorproduktionen oeh en okning av margarinproduktionen. Jag
har ibland avlyssn'at stamningen i affarerna nar det gaJlt att kopa ut de
kvantiteter margarin oeh smor som ges pa ransonerna, oeh jag har hort
manga husmodrar som bett att fa smor i stallet for margarin oeh som
forklarat sig villiga att bet-ala betydligt mycket mera for smoret. Jag tror
ocksa att den forstandiga husmodern vager myeket noga mellan dessa bada
produkter, oeh jag har pa kann att en gallupundersokning bland vara
husmodrar skulle visa att man foredrog smor framfor margarin, aven om
smoret, som det kanske ratteligen bOTde, kostade 7 kronor oeh 50 ore
oeh margarin·et 3 kronor.

Professor Osvald sade, att en minskning av smorproduktionen, som ar
myeket arbets'kravande, skulle gora det mojligt att satta in mera pa
godboskap oeh fa fram kot:t den vagen. Men:, professor Osv'ald, ar vart
klimat lampligt for en sadan upplaggning? Borde det inte for den saken
vara en betydligt langre sommar, sa att man kunde utnyttja betfodertill
gangarna battre an vi kunna gora? Jag kan mojligen tanka mig att vara
allra sydIigaste provin8'er kunna lampa sig for godboskap, men dar har m·an
ju oeksa redan ·forsokt sig pa sadan produktion. Det har talats bade om en
viss Ionsamhet oeh om 'att de som ha forsokt sig pa saken ha blivit
missbelatna. a'm det inte lyekas ens i sodra Sverige, hur skall saken. da te
sig i Mellansverige och NordS'verige?

For ovrigt instammer jag med professor Osvald nar det galler mjolk
produktionen. Priset pa mjolk ar for lagt. Men jag tror man far satta ett
stort frageteeken for mojligheten att i storre utstraekning driv'a vegetabiIie
produktion utan djur. Det skulle uppsta stora naringsproblem, oeh aven
om man kunde ordn·a den. fragan pa mer eller mindre konstlad v~g, sa ar
det ju inte sakert att det skulle bar.a sig i det langa loppet. Darfor ar det
nog bade ett jordbrukarintresse oeh ett konsumentintresse att mjolkpro
du.ktionen vidmakthalles oeh heIst utvidgas. Ran man oka mjoIkproduk
t!on·en okar man ju oeksa samtidigt kottproduktionen.

Bada inled'arna talade om den okning av jordbruksproduktionen med 8
proeent som vantas under den period som fyraarsplanen omfattar. Jag
tror nog oeksa att det finns forutsattningar f.or en okad jordbruksproduk
tIon, om de svenska bonderna som hittills vilja arbeta en betydligt Hingre
arbetsdag an det svenska folket i ovrigt. Varken detta ars skord eller
andra ars skordar hade varit bargade, om icke de svenska bond·erna oeh
bondhustrurna oeh deras barn arbelat Ian.gre an svenska folket overlag
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gore Om de i fortsattningen vilja lagga manken till pa samma satt utan
beaktande av den lagstadgade arbetstiden, da tror j'ag pa en okning av
produktionen, men jag ar inte sak'er pa att de svenska jordbrukarna och
deras familjer vilja fortsatta pa det sattet. Skall dessutom i framtiden
industrien, och sarskilt exportindustrien, framfor alIt vara den naring som
gynnas i fraga om arbetskraft, sa ar jag radd for att det kan· drabba d·en
svenska jordbruksproduktionen, oeh da finns det trots mekaniseringen
in.gen mojlighet att ens vidmakthalla den produktionen pa dess nuvarande
niva.

Professor H. Osvald: Riksdagsman Ekstrom fragar om det svenska
folket ar trakterat av att fa mera margarin·. Den fragan kan man natur
ligtvis stalla. Lat oss, 80m jag gjorde, ga tiIIbaka till tiden narmast fore
kriget. Man kan inte saga, 'att vi da h.ade en lag levnadsstandard. Vid de
priser, som da voro rarlan·de, installde sig konsumtionen vid 60.000 ton
mejerismor, 10.000 ton lantsmor och 60.000 ton margarine Relationen
mellan smorpriset och margarinpr.iset var ungefar densamma som nu.
Om man i dag raknar fram d·et verkliga smorpriset och utgar fran det
genomsnittliga mjolkpriset pa 28 ore, kommer man sakert till det belopp
jag namnde, n.amligen 7 kronor 50 ore. Riksdagsman Ekstrom tyeker att
mjolkpriset 'ar for lagt, oeh det haIler jag med om. Rakna vi darfor med
ett hogre mjolkpris, .komma vi upp till ett smorpris pa, lat oss saga, 8
kronor. Skulle det svenska folket vid ett smorpris pa 8 kronor och ett
margarin,pris pa 3 kronor foredra att kopa smor framfor margarin? Det
kostar da folkh'us,hallet 100.000.000 kronor att gora 20.000 ton smor i
stallet for 20.000 ton margarine Ar det sakert, att svenska folket da skulle
vara begivet pa att ata sa mycket mera smor 1952 an det gjorde 1939?
Det tror jag inte.

Riksdagsman Ekstrom namn·de nagonting om de klimatiska forutsatt
ningarna for godboskapsavel. Forhallan·det ar precis det mot-satta till vad
han sade. Godboskap kan vi halla i ett klimat, som ar myck·et ogynnsamt
for mjolkproduktion,. Sa ar det ju ocksa for n,arvarande.

Slutligen ifragasatte riksdagsman Ekstrom, om man i langden kunde
bedriva vegetabilieproduktion utan kreatursgodsel. Nu har jag inte gjort
det antagandel, utan j.ag har forutsatt att vi skulle satta kottboskap i
stallet for mjolkboskap, att vi alltsa skulle kunna rakna med urugefar
samma tillforsel av kreatursgods.el. Men jag viII dock namna, att det pa
myeket stora arealer inte moter n·agra som heIst svarigheter att bedriva
vegetabilieproduktion utan salntidig kreatursskotsel. Det finns vidstrackta
jordbruksarealer i varlden, dar man i IDanga ar har drivit ett kreaturslost
jordbruk. Det ar emellertid, som sagt, inte det alternativ jag har raknat
med, utan: jag har raknat med samma boskapsstam sam for narvarande,
fastan med en annan inriktning. -

Riksdagsman B. Sam. Norup: Av den fyraarsplan 80m regeringen lagt
fram far man den uppfattningen att regeringen ar ganska optimistisk.
Man har nog anledning att fraga sig om det verkligen finns mojligheter
att oka var jordbruksproduktion med 8,5 procent till 1952. Professor Osvald
sager att man mojligen kan ga en annan vag an den som foreslagits, och
han har forsokt pavisa att vi inom ·det svenska jordbruket kunna oka
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var produktion sa mycket att importe:n av livsmedel kan minskas utover
vad regeringsplan·en foreslar. Om reg·eringsprogrammet ar sa optimistiskt
att man h.ar anledning att satta ett stort fragetecken for det, sa har man
alltsa anledning att satta ett annu mycket storre fragetecken for professor
Osvalds program.

Han faresHir att man skall 6verga fran smor till matgarinkonsumtion,
och han har beraknat att man genom en sadan omHiggning skulle kunna
fristalla 135.000 hektar, som man skulle kunna anvan,da pa annat satt.
Nar det galler odlingen av socker sager han att nlan skulle kunna odla de
75.000 ton socker, som i regeringsplan.en fattas far full farsorjning, genom
att aka sockerbetsodlingen med 15.000 hektar. Under den sista tioars
perioden har val arealen far sockerbetsodlingen varit nagot vaxlande, men
vi veta att arbetskraftsproblemet har varit oerhort svart, sa snart arealen
har kommit over 50.000 hektar. Man kan val knappast saga att bristen
pa arbetskraft nu har avhjalpts i nagon vasentlig grad, och nar reg·eringen
nu tanker vidtaga atgarder for att fristalla arbetskraft, sa ar det till export
industrien dessa 20.000 man skola ga, inte till soekerbetsodlingen. Da sager
professorn, att man genom omlaggningen av produktion·en och det min
skade behovet av arbetskraft for ·anim.alieproduktion skall fa folk till socker
produktionen. Men for att aka sockerbetsodlingen med 15.000 hektar tror
jag man skulle behova ungefar 10.000 man som kunde hjalpa till undEr
tva sasonger. Tror professor O.svald det gar att astaclkomma nagot dylikt?

Man fragar sig ocksa om vi har mojlighet att pa 15.000 hektar producera
75.000 ton socker. Fin.ns det utsikter att fa fram sa stora skardar, att man
med de stora kostnader sonl sockerbetsodlingen dock drar, kan fa den att
bara sig? Man kan naturligtvis hoja priset pa soeker, men ar svenska folket
villigt till det? Kommer man da inte i kollision med andra intressen.

Vad fHiskproduktionen betraffar skulle man enligt professorn genom
animalieproduktion pa 50.000 av de 135.000 fristiillda hektaren kunna fa
fram 25.000 ton mera flask. Men samtidigt skulle mj-alkproduktionen
minskas. Jag ar sjalvbosatt i en landsanda, dar man har ganska stor
flaskproduktion, och dar ar man av den uppfattningen att flask- och
mjolkproduktion kompletterar varandra. Minskar man mjolkproduktionen,
da ar det ganska svart att astadkomma tillrackligt med skummjalk for
att uppehalla flaskproduktionen och annu svarare att 6ka den.

Vad sedan frilaggandet av de aterstaende 80.000 hektaren for kattpro
duktion betraffar, tror jag ju inte att kottproduktion kan drivas med
nagon storre lansamhet i de klimatiskt samst stallda delarna av vart land.
Jag tillat mig i en diskussion far snart ett ar sedan att saga att jag trodde
att produktionen av godboskap ar nagot som hor hemma i sondagsjord
bruken, d. v. s. pa de aUra basta jordarna vi ha i vart land. I de delarna
har man ju redan, gatt in for att producera godboskap, atminston·e i de
fall da man varit forutseende nog att skaffa sig avelsdjur. Men clenna
produktion bygger inte pa produktion av katt utan pa produktion av
rasdjur. Sa lange det ar m·odernt, ar det ju mojligt att det kan vara loriande~
men jag kan inte tro att det med de arbetskostnader, fraktkostnader oeh
jordvarden, som vi ha i vart land, finns mojlighet att astadkomma de
16.000 ton: kott, som professorn talar om. .

J a.g tror ocksa att det blir ganska svart att fa upp smorpriset till 7
kronor oeh 50 ore. Det har inte under de sista aren varit sa Hitt att oka
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smorpriset med 25-50 ore, och skall man nu ga fran kr. 5: 10 till kr. 7:50,
tror jag nag man skulle mota en del svarigheter. D'et overensstammer
siikert iilte med prakti~k jordbruks- och naringspolitik i vara dagar.

Aven om jag staller mig tvivlan·de till regeringens planer om en okning
med 8,5 procent av jordbruksproduktionen, tycker jag dock att det pro
grammet i betydligt h'ogre grad bygger pa realiteter an det program, som

. professor Osvald lagt frame Vi ha inte i Sverige de gynnsamma forut
sattningar, som hans plan kraver.

Av de synpunkter, som byraehefen Jureen anforde faste jag mig sarskilt
vid den, att jordbrukskalkylen, sa som den nu ar upplagd, i viss man
skulle animera jordbrukarna att inte anstranga sig mer an nodvandigt.
Det ar ett resonemang som inte ar alldeles nytt. Det forekom redan pa
den tiden, da vi inom 1938 aI'S jordbrukskommitte diskuterade problemet
hur man far fram den storsta produktionen. Gor man det genom att satta
laga priser, som inte tillfredsstalla jor,dbrukaren nlen som animera honom
att oka produktionen for att fa ihop till det aUra nodvandigaste? Om man
i stallet g·er producenten ett pris, som han ar tiUfredsstalld med, forlorar
han pa sporren att oka produ'ktionen?

Byrachefen sade ocksa att jordbrukarna genom kalkylen fa ersattning
bade for torka och oversvamning, men jag tror att vi jordbrukare skulle
betacka oss for den hjalp,en, om vi bara kunde fa normalar. De ersatt
ningar som utga till jordhruket i dessa fall ha inte tillnarmelsevis mot
svarat de forluster som jordbrukarna lidit, t. ex. i are

Jag skulle tro att det behovs en viss justering sa att animalieprodukterna
bIi hattre betalda pa vegetabiliernas bekostnad. Men sa lange jordbruket
inte fatt klyftan i forhallande tiJI andra grupper i samhallet utjamnad,
vet jag inte om det finns n'agot att ta fran vegetabilieproduktionen for att
ge at animaHeproduktionen. Men naturligtvis a1' det ett jordbrukarintresse
att vi fa mera betalt for animaliern-a, oeh om man inte inom overskadlig tid
viII ge jordbruket battre ersattning for animalierna sa kommer alldeles
sakert mjolk- och animalieproduktionen att ga ned. Da kommer det inte
att hjaJpa med import av kraftfoder oeh godningsmedel.

Professor H. Osvald: Pa en punkt ar riksdagsman Norup oeh jag fullt
eniga. Det ar i fraga o.m svarigheten att fa upp smorpriset, sa att det verk
ligen motsvarar produktionskostnaderna. Men jag foruts-atte heBer inte att
vi skulle lyckas med detta, utan den· kalkyl jag gjorde, var grundad pa den
kostnad, som folkhushaJlet maste bestrida, aven om den inte bet.alas av
konsumenterna. I langden kan det inte vara riktigt, att konsumenterna
skall erbjudas en sadan vara som smor till ett pris tva it tre kronor under
produktionskostnaden. Darfor anser jag, att man maste arbeta for att fa
upp SIDoret i det pri.s, som motsvarar mjolkpriset. Mjolkpriset ligger ocksa
hos oss vasentHgt lagre an i Danmark, Norge, England, Forenta staterna
oeh nlanga andra Hinder, dar mjolken kostar anda upp till 50 procent
mera an i Sverige.

Riksdagsman Norup fragar sig, om vi kunna skaffa fram den arbetskraft,
som behovs for ytterligare 15.000 hektars sockerbetsodling. Den fragan
kan man naturligtvis stalIa. Men m·an kan darvid inte utga fran antagan
det, att just den nuvarande arealen skulle beteckna den storsta moj'liga.
Jag viII papeka, att det pagar intensiva unders'okningar for att forenkla
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arbetet vid socker.betsodlingen - vid sadden, gapringen oeh upptagningen.
Dessa undersokningar ha kanske ann.u inte avsatt resultat, som kunna
vasentligen minska arbetsatgangen, men de aro i varje fall inriktade pa
att nedbringa behovet av arbetskraft for sockerbetsodling, oeh jag hyser
inte det ringaste tvivel om att dessa forskningsarbeten komma att kronas
med framgang.

I fraga om arealen kan jag absolut sakert saga, att den areall soekerbetor,
som vi for narvarande odla, ing3.!lun·da betecknar nagot maximum med
hansyn till vara jordars beskaffenhet utan' tvartom kan okas mycket starkt.

Mjolk- oeh flaskproduktionen hanga ihop, sager riksdagsman Norup.
Alldeles riktigt, det menar jag ocksa. Jag menar, att mjolkproduktionen. i
stor utstraekning skall ligga i Skane tillsammans med flaskproduktionen.
Sedan ska vi ha kottproduktion pa de manga andra, mindre gynnsamma
jordarna i andra delar av landet, ty det .forhaller sig ingalunda sa, att
kottboskap ar mera kravande an ,mjolkboskap, utan snarare tvartom. Riks
dagsman Norup gay uttryek at en uppfattning om det svenska jordbrukets
forutsattningal", som tyval"l" a1" alltfor vanlig hal" i landet, men som anda
inte borde framforas av jol"dbl"ukets egna representanter, namligen den,
att vi skulle ha daliga forutsattningar for jordbruk i Sverige. Ingalunda.
Om man t. ex. undersoker val" i varlden man hal" de gynnsammaste forut
sattnin·gal"na for veteproduktion, kommer man till en klimattyp, som ligger
mycket nara den vi ha i Skanee Vi ha i sodra Sverige ett klimat oeh en
jordman som hora till de basta i varlden. Darfor ligger ocksa de svenska
medelskordarna i toppen av vad som uppnas i avkastnin.gsvag, oeh da ar
anda hela Norrland medraknat. Vi ligga som nummer fyra i varlden, med
bara Danmark, Holland oeh Belgien fore oss. Det ar en fullkomligt felaktig
forestallning att vi skulle ha daliga forutsattningar for jordbruksproduk
tion i Sverige. Daremot ha vi ratt daliga forutsattningal" for att produeera
billig mjolk.

Professor Erik Lundberg: Jag skulle i detta sammanhang vilja ta upp
nagra synpunkter som byraehefen Jureen framforde i sitt myeket stimule
rande foredrag. Diskussionen hal" ju hittilIs mest rort sig kring professor
Osvalds problem, som Iatt bli val tekniska for en utomstaende lekman.

Jag hal" haft for mig att jordbrukspolitiken oeh regleringarna kring jord
bruket ha varit modell oeh ideal for svenskt naringsliv i stort, att jord~

bruket pa det omradet hal" gatt i spetsen. Man hal" inom jordbrukspolitiken
haft i sin hand mojligheten att satta rattvisa inkomster - man hal" kanske
annu inte gjort det, men man hal" de tekniska mojligheterna - man kan
fordeia oeh stimulera produktionen med hjalp av de relativa priserna pa
olika jordbl"uksprodukter, oeh man kan genom regleringar oeh ransone
ringal" fa jordbrukarna att an,vanda ratt produktionsmedel oeh konsumen
terna att konsumera lagom mycket av ratt produkt. Man hal" med andra
ord mojlighet att dirigera pa ett satt, som ur manga synpunkter yore
~onskvart» over ett storre omrade av naringslivet.

Men mot bakgrunden av vad byrachefen Jureen pa ett tydligt satt
klargjorde betraffande farorna av prisreglering under forhallanden som inte
langre arc desamma som under krigstiden, ar det en stimulerande tanke,
att i stallet tanka sig att jordbruket nu forst av alla naringar vande om
oeh slog in pa vagen mot ett friare naringsliv med en· riktigare oeh matt-



140 NATIONALEKONOMISKA. FORENINGEN DEN 3 DECEl\IBER 1948

ligare regleringsapparat..Svarigheten ar naturligtvis den, att man inte
konkret oeh pa ett avertygande satt kan visa vilka produktivitetsvinster,
som skuIIe kunna falja av ett friare system. Man har far sig att vinster
av olika slag skuIIe kunna garas genom att produeenterna - oeh siirskilt
da de mest initiativrika - finge majlighet att i eget intresse bestamnla
produktionsinriktningen oeh anvanda sina produktionsfaktorer efter eget
skan. Men den faktiska vinsten av en sadan frihet kan man inte rakna ut.
Man kan inte kasta fram nagon avertygande siffra far produ·ktionsvinsten.,
vilket savitt jag farstar ar absolut nadvandigt nar man viII vinna gehar
inom jordbrukspolitiken. Personligen kande jag mig emellertid myeket
overtygad av byraehefen Jureens synpunkter pa faran av stelheten i pris
regleringarna oeh· de kvantitativa regleringarna oeh pa de potentiella
produktivitetsvinster som skulle vinka vid okad frihet.

I en fraga som riksdagsman Norup tog upp ar jag daremot Iitet tvek
sanl. Jag skulle anska att byraehefen Jureen aven pa den punkten hade
ratt, men jag ar inte avertygad om det. Hans argument hal' ju forekommit
manga ganger tidigare, namligen att just metoden att ratta jordbruks
priserna efter kostnaderna oeh betrakta jordbruket soIn ett enda foretag,
skulle gara jordbrukarna mindre angeUigna att vara lika produktiva oeh
rationella som de skulle kunna vara i en friare prisbildning. Under mina
4-5 ar i jordbrukskommitten h.ar jag emellertid lart mig att en enskild
jordbrukare bland de 400.000, oberoende av metoden far den allmanna
prissattningen, har all anledning att i farhallande till andra jordbrukare
saka skaffa sig starsta majliga inkomst. Hans egen lust att haja sin inkoms~

genom nedpressning av kostnaderna borde inte vara hammad av en pris
sattningsmetod, som tar hansyn· till de totala kostnaderna far hela jord
bruk·et. Daremot ar jag fullstandigt averens med byraehefen Jureen om
att denna metod naturligtvis medfar en automatisk anpassning av priserna
efter kostnaderna far jordbruket i dess helhet, med darav foljande stora
risker far pris- oeh inkomstbildningen. inom samhallet i stort.

_. En fraga av mera tekniskt slag, som jag skulle vilja stalla till byraehefen
Jureen, galler hans siffermaterial. Tekniken ar ju att lagga fram resultaten
av inveeklade berakningar i myeket enkla koeffieienter oeh proeenttal,
som tas som givna sanningar. Diet 'hal' i kvall talats om en marginal' pa
3 proeent, en annan pa 9 proeent o. s. v. Jag skulle vilja be byrachefen
Jureen att lagga handen pa hjartat oeh svara uppriktigt pa fragan: ar fel
lnarginalen av storleksordningen 5 eller 10 proeent i dessa kalkyler? Kan
man med ledning av sa sma oeh osakra procenttal v'erkligen! dra tillraekligt
sakra slutsatser, t. ex. om majligheterna att vid en given tidpunkt hava
ransoneringarna?

Till slut: det hal' redan talats om fardelen av en friare prisbildning som
skulle lata jordbrukarna disponera sina produktionsresurser pa ett natur
ligare satt oeh darigenom haja produktiviteten inom jordbruket. Denna
tankegang, som naturligtvis i oeh far sig ar alldeles riktig, bor och maste
val kompletteras Ined den allmanna synpunkten, att prisbildningens upp
gift inte endast ar att fa produeenterna att reagera rationellt utan oeksa
att lata de enskilda konsumenterna valja fritt m·ellan olika varor. Det hal'
talats om en gallupundersakning for att klargara preferensen mellan smor
oeh margarine Men den basta gallupundersokningen ar ju den fria p-ris
bildningen oeh det ·fria konsumtionsvalet. Jag forstar inte hur man kan
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diskutera d,et fria konsumtionsvalet oeh samtidigt bestiimma hur myeket
smor oeh margarin, som skall konsumeras i framtiden. Den saken b-or man
naturligtvis overHtta at konsumenterna sjaJva att bestamma.

Fran denna tankegang kommer man Iatt in pa fragan am dessa problem
inom ovriga delar av naringslivet, inte minst med hansyn till konsum,enter
nas avvagning mellan svenska och utHindska produkter. Det yore orimligt
att saga att denna fraga ar aktuell just nu, men den kan bli det i framtiden,
om den nuvarande krisen overhuvudtaget nagon gang overvinn,es. Man
kommer da oeksa in pa den stora fragan om jordbrukets totala storlek. --

Nar man kommit sa langt ut pa det teoretiska onskeplanet, far man
stoppa oeh saga: just nu ar det fraga om en avvag-ning mellan a ena sidan
stabiliseringsonskemal, som for narvarand'e dominera val' ekonomiska poli
tik, oeh a andra sidan obedombara produktivitetsvinster av en friare pris
bildning. Nar Ionebildning oeh prisbildning hanga sa n'ara ihop som i dag
oeh nar de intressen som sta pa spel aro sa stora, ar det svart att ens pa
sma omraden lamna storre utrymme at den fria prisbildningen. I synnerhet
om det inte kanl visas med kalla siffror vad som pa detta satt kan vinnas,
ar det svart att gora gallande att den vinsten skulle val'a storre an »£01'
Iusten» i stabiliseringshanseende. Jag viII fraga byraehefen Jureen am han,
inte nu, men nagon gang i framtiden med hjalp ~v sinn·rika metoder skulle
kunna ge svar pa fragan, vilka potentiella produktivitetsvinster sam skulle
vara att vanta av en friare prisbildning oeh en inskrankning av regle
ringarna.

Professor Joel Axelsson: Byraehefen Jureen visade i sitt anforande hur
konsumtionen av vegetabiliska neh animaliska produkter utveeklats. Enligt
de uppgifter han Iamnade hal' animalieprodukternas andel i kosthallet
okat artionde efter artionde 'anda fram till borjan av den nuvarande kris
tiden. I den fyraarsplan vi hal' diskutera sages det, att vi nlii.ste vasentligt
oka animalieproduktionen for att kunna halla Val' standard uppe. Detta
galler aven om man sasom professor ·Osvald raknar med en forskjutning
fran smor- till margarinkonsumtion.

Vi kunna med gladje konstatera att vart lands nuvarande apparat pa
animalieproduktionens omrade fyller hoga ansprak. Vi ha en kostam sam
i forhallandevis star utstraekning ar kontrollerad; oeh avkastningen fran
de kontrollerade djuren hal' under de senare aren varit hogre an nagonsin
tidigare. Trots detta ha vi under de senaste aren anvant mera hemprodu
eerat foder an nagon gang tidigare un,der 50-60 are En betydande ut
veekling av animalieproduktionen ar alltjamt mojlig.

Flaskproduktionen hal' av orsaker vi alla val kanna -fatt i nagon man
skaras ned under krigsaren, men den svinstam vi ha kvar fyller oeksa
myeket hoga krav pa produktivitet. Det ar Hitt att oka denna starn oeh
darmed fa upp flaskproduktionen, om detta blir behovligt. Vi ha oeksa av
byrachefen Jureen hart, att aggproduktionen okat sa starkt, att den for
narvarande ligger meUan 30 oeh 40 proeent over den hogsta forkrigsnivan.

Aven om vi ha denna val utbyggda produktionsapparat, som star pa
Iika hog niva som i nagot ann'at land, ar den emellertid svart handikappad
oeh kan inte utnyttjas optimalt. D'etta sammanh-anger framst med att
det foder vi sjalva produeera inte ar sarskilt val Himpat som underlag
for denna produktion. Val' vaxtproduktion ar i alltfal' hag grad inriktad
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pa framstallning av grovt foder, medan vi lida brist pa koncentrerat foder.
Denna brist hal' dock i nagon man avhjalpts darigenom att vi forbattrat
kvaliteten pa det hemproducerade fodret, safskilt d'et som erhaJles fran
vallarna, och det ar en utveckling som alltjamt pagar. Produktionen hal'
vidare hallits nere darigenom att importen av koncentrerat foder mast
begransas starkt under krig·et. For att vi skola kunna hoja produktionen
av animalier maste vi importera en avsevard marugd koncentrerat foder
som ar farhallandevis rikt pa protein och fattigt pa vaxttrad.

Redan vid 'krigets utbrott voro vi olyckligt stallda sa till vida som arealen
for odling av koncentrerat foder val' alltfor Iiten i forhallande till ar,ealen
for odling av grovfoder, och under och efter kriget hal' laget harvidlag
forsamrats i det att a ena sidan korn- och potatisarealerna, vilka lamna
koncentrerat foder, ha minskats och a andra sidan vallarealen, SOln Himnar
grovfoder, okats ratt aV8'evart. Denna ogynnsamma utveckling ar uppen
barligen en foljd av statsmakternas atgarder. Det ar val framst beslaget
pa korn, leveransplikten samt prispolitiken som fororsakat kornarealens
minskning. Detta forhallande borde rattas till igen.

For att vi skola fa forutsattningar att ef,fektivt utnyttja vara majligheter
att bedriva animalieproduktion fordras del en okning av arealerna for
korn och potatis och en nedskarning av arealerna far vall och kanske
ocksa havre - aven h~vreodlingen hal' namligen okats starkt, sannolikt
beroende pa att jordbrukarna haft mojlighet att i farhallandevis stor
utstrackning disponera skarden for egen rakning. bkning kan uppnas an
tingen genom att jordbrukarna fa starre frihet att disponera sina skordar,
varigenom de missforhaJlanden som intratt sakerligen skulle upphora, eller
ocksa, om prispolitiken fortfarande skall drivas i detalj, genom att man
vidtar sadana prisjusteringar, att man verkligen far fram en okning av
de foderskardar vi behava for att pA basta majliga satt kunna fylla behovet
av animaliska produkter. Det yore ocksa vardefullt om vi kunde fa storre
frihet nar det galler importen av koneentrerat foder sasom ett komplement
till vart hemmaproducerade foder. Aven hal' hal' val centraldirigeringen i
ratt hog grad verkat ogynnsamt. Vi ha t. ex. en abnormt stor import av
kli medan vi skulle ha storre nytta av andra produkter, speciellt majs och
hogvardiga olj.ekakor.

Jag viII aven fasta uppmarksamheten pA en annan sak, namligen de
stora Arsvariationerna av skorden. Vi ha under flera AI' haft daliga skordar:
1940, 1941, 1943 och nu senast 1947. Visserligen hal' det varit stranga
vintrar och torra somrar, men fragan ar om det bara varit vadret som
astadkommit detta. Det kan tankas att de radande regleringarna gjort att
vi kommit i ett svarare lage an vi skulle ha kominit i om jordbrukarna
haft storre handlingsfrihet. Jag viII stalla den fragan om man inte bor vidta
speciella Atgarder for att mildra verkan av de starka skordevariationerna.

Vi veta alIa hur ogynnsam denna v·erkan varit. Under daliga skordear
ha vi .mast skara ned kreatursstammen med 10-15 procent, och sedan hal'
det tagit 3-4 ar 8;tt fa den lika star igen. Om vi skola kunna halla produk
tionen nagorlunda jamn och pa basta mojliga satt kunna utnyttja produk
tionsapparaten maste vi fa en jamnare tillgang till foder. Kan man inte
tanka sig att lagra foder, aven hemproducerat, fran ett ar till ett annatr
AI' det lampligt att lata Val' forhallandevis rikliga potatisskord i ar ga till
beredning av sprit? Skulle det inte vara mojligt att torka och lagra over-
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skottet, sa att det blir en utjamning fran de goda aren till de daliga?
Det iiI' val ingen som tror att vi under .fyraarsperioden skala fa majlighet
att reglera importen efter skordens vaxlingar. Dessa variationer i skorden
komma att utgora ett svart handikapp far oss under den narmaste fram
tiden.

Det forekommer oeksa betydande sasongvaxlingar i mjolkproduktionen.
Dessa variationer marktes redan fore kriget, oeh de blevo sarskilt stora
under de forsta krigsaren. Pa senaste tiden ha variationerna blivit sa stora,
att manadsinv:agningen av mjolk till mejerierna nar den varit som storst
varit50 proeent storre an nar den varit som minst. Med dessa forhallanden
for ogonen kan man fraga sig, Oln det ar lampligt att skara ned smor
produktionen starkt. Smarproduktionen ar ju liksom ostproduktionen en
regulator sa till vida som fralnst overskottsllljalken under hogproduktionen
anvandes till framstallning av sInor oeh ost, som sedan kan Iagras.

De starka sasongvaxlingarna ha aven en annan ogynnsam foljdverkan,
vilken herr Norup val' inne pa. Skummjolk oeh vassle aro myeket viktiga
som fodermedel oeh de utgora till vasentlig del underlaget for Val' flask
produktion. Det ar viktigt att detta mejeriavfall blir nagorlunda jamnt
fordelat over aret. Genom att torka avfallet skulle man kunna tillvarata
overskottet under forsommaren oeh anvanda det under de tider pa aret,
da bristen ar sonl mest framtradande. Jag ar medveten om att detta kom
mer att bjuda stora svarigheter, men det synes vara nadvandigt for ett
rationellt utnyttjande av avfallet.

Hal' ha dis'kuterats mojligheterna att overga till storre kottproduktion.
Meningarna ha emellertid varit i nagon man delade, i det professor Osvald
anser att vi h·a stora mojligheter att oka denna produktion, medan andra
varit mera tveksamma. Vad man forst bor diskutera ar hur stor okning
som kan anses behovlig. Vi ha hort de si1ffror som an.faras i fyraarsplanen,
men det ar fraga om de aro riktiga. Vi ha ju under manga ar haft en
·betydande forsaljning av kott oeh flask vid sidan om den Iegala handeIn,
oeh bristen ar nog darfor i realiteten ratt myeket mindre an de framlagda
siffrorna angiva.

Det torde emellertid anda inte rada nagot tvivel om att en viss okning
av produktionen av kott oeh flask erfordras. Det ar oeksa ganska sakert
att vi ha mojligheter att astadkomma detta, men det ar naturligtvis en
fraga om priset. Jag tror ingalunda att det blir nagon sarskilt billig pro
duktion. Dyrast blir del om vi i storre utstraekning vilja ha notkott, oeh
en viss forskjutning av konsumtionen fran notk6tt till flask kan darf6r
bora overvagas. Men aven om produktionen av natkott ar f'orhaJlandevis
dyr, ar det dock tekniskt majligt att driva den. Under de senaste aren ha
·ett antal djur av kottras importerats oeh fatt en viss spridning. Xven
vara mjolkraser kunna dock anvandas, varfar erforderlig kattproduktion
tamligen hastigt skulle kunna erhallas. Man torde i stort sett kunna satta
likhetsteek,en mellan de tekniska forutsattningarna for mjalkproduktion
oeh for kottproduktion hal' i landet. Att vi under de senaste artiondena i
overvagande grad varit installda pa mjolkproduktion beror Inera pa pris
relationerna an pa de tekniska forhallandena. For 60~80 ar sedan val' det
ett motsatt forhallande mellan de tva produktionsriktningarna., ty priserna
favoriserade da ·kottproduktionen. am vi nu andrade prisrelationen skulle
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vi darfor tamligen snabbt kunna fa ons-kad for,skjutning till forman 'for kott
produktionen. Det ar darf9r -helt oeh hallet en prisfraga, i vilken riktning
forhallandet mellan dessa tva produktionsgrenar framdeles komm·er att
forskjutas.

Riksdagsman Bernhard Ekstrom: Nar professor Osvald nu med varm
hand overlat at Skane att svara aven for mjolkproduktionen, satt jag oeh
undrade over vad vi sam bo i andra landsandar skola agna oss at. Skane
hal" ju redan fatt oljevaxterna oeh soekerbetorna pa sin lott, oeh skulle nu
aven flaskproduktionen forlaggas dit, skulle det bli en myeket ojamn
belastning. Jag missunnar inte skaningarna detta, men j3;g tror vi ha
naturliga forutsattningar for kreatursskotsel: vi ha lika gada om inte battre
vallskordar, oeh vi ha goda skordar av klover, som kan anvandas till
foder for korna.

Sedan ar det dessutoni fraga om huruvida forslaget ar genomforbart
med hansyn till fordelningen av arbetskraften. De storsta egendomarna
ligga ju soder ut, oeh de aro kanske mindre Himpade for animalieproduk
tion an 'vara mindre bruknin1gsdelar langre upp i landet, dar vi maste for
soka fa en nagot sa nar jamn sysselsattning over aret. -

Professor Axelsson talade om att man borde tillvarata avfallet de ar,
da foderskorden ar sarskilt stor, for att anvanda det nar skarden varit
mindre. Det ar en from onskan, men for tillvaratagande av detta avfall
fordras det oerhort myeket arbetskraft, oeh det finns darfar inga mojlig
heter att forverkliga den planen i dessa tider.

Riksdagsman B. Sam. Norup: Professor Osvald holl med Inig om en
del saker oeh jag skulle kanske haIla med professorn i allt vad han sade,
eftersom han ju vill forlagga allting till Skanee Men kanske inte ens
skaningarna sjalva aro belatna med att Ifa aIltfar myeket pit sin lotte Skulle
vi odla alIt vad professor Osvald tanker sig, skulle nag den s'kanska jorden
inte raeka till.

Jag tror inte det finns nagon mojlighet att oka ut soekerbetsarealen med
15.000 hektar under fyraarsperioden, oeh jag tror inte heller vi 'kunna
skaffa arbetskraft oeh reds'kap for en sadan utvidgning. Experimenten med
farenkling av gallringen oeh infarande av maskinell upptagning tror jag
inte komma att ge nagra praktiskt genomforbara resultat under de nar
maste aren.

lIur skall man vidare kunna forlagga mjolkproduktionen till sodra
Sverige, om man samtidigt skalI oka oljevaxtodlingen? Det ar val bara
sadra Sverige sam hal" de klimatis'ka forutsattningarna for oljevaxtodling"
oeh den maste darfor forlaggas dit. Det farefaller mig sam om det inte
finns nagon majlighet att genomfora denna plan i praktiken.

Nar det galler smarpriset ar jag naturligtvis lika intresserad som pro
fessor Osvald att fa upp det till kronor 7: 50, men vi aro val anda pa
det klara' med att det inte ligger inom mojligheternas grans att haja
smorpriset sa myeket, att produktionskostnaderna bli taekta.

Direktor Kuno Moller: Det val" myeket angenamt for en margar~n

handlare att hora en lantbrukssakkunnig farorda en sa stor margarln
produktion, men vi aro ju inte hal" far att valla vara kanslor, oeh jag
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skall darfor halla mig till realiteterna oeh med hansyn till den sena timmen
fatta mig ganska kort.

Jag vill papeka en sak, som jag tror professor Osvald forbigiek. Sjalva
grunden till att en akning av margarinproduktionen staller sig sa gynnsam
for landet ar ju den, att vi pa samma areal skulle kunna fa fram en
betydligt storre kvantitet fett genom att odla oljevaxter for margarin
tillverkning an genom att odla fodervaxter oeh halla en stor kreatursstam
for smorproduktion. Det ar ju ganska underligt att man nu, nar man viII
undvika en Iyxkonsumtion, forbilligar den dyra varan genom subventioner.
oeh fordyrar den billiga varan genom en aeeis. Det ar val ganskaonatio
nalekonomiskt att forfara pa sadant satt.

Jag hal' noterat som en nyhet i denna diskussion, att det inte sagts fran
jordbrukarintressenternas sida, att det ar nodvandigt med en hag mjolk
produktion for produktionens egen skull, for att man overhuvudtaget skall
kunna astadkomma en inkomst for vissa jordb1'uka1'e, vilket jag fo1'star
med nuva1'ande inkomstfordelning oeh odlingsforhallanden egentligen ar
faHet. Na1' man forsvarar mjolkproduktionen sager man att godseln behovs.
Det ar en markvardig motivering, att man sa att saga skaH odla mjolk
for att fa godsel. Vidare aberopas aven skummjolkens betydelse. Professor
AxeIsson var inne pa detta nar han talade om att man borde tillvarata
avfallet genom att torka det. Det synes mig emellertid onationalekonomiskt
att framstalla mjolk for att ta bart fettet oeh go1'a smor av det och sedan
anvanda det sam ar kvar som fode1'mede!. Darigenom skulle man ju endast
fa en ringa del av det pris man eljest skulle fa for samma antal kalorier
som man har tagit bort.

Jag ger 1'iksdagsman Norup ratt i att det nu a1' praktiskt omojligt att
hoja smorpriset till kronor 7: 50, pa 'grun,d av den nuvarande antiinflations
politiken, men man s'kulle val aven i dagens Iage kunna vidta en sadan
liten atga1'd sam att ta bort margarinaeeisen oeh samtidigt hoja smorpriset
med ett motsvarande belopp. Det skulle val foranleda nagon konsumtions
forskjutning, men resultatet pa levnadskostnaderna skulle bli ungefar plus
Ininus noll, oeh det ar ju det som skall vara 1'attesnoret. Nagon rattelse i
den Iogiska vagen skall man val kunna vinna genom att andra prisrela
tionen meHan smor oeh margarin, oeh det ar vad margarinfabrikanterna
heIst av alIt vilja. Jag viII erinra om en diskussion har for tva ar sedan,
da landshovding Hammarskjold sade, att om man skulle avsatta en storre
mangd marga1'in, finge man tillgripa tvangsmatning. Sa langt stravar inte
det fria naringslivet, men vi anse det vara rlktigast att konsumenterna fa
traffa sitt fria val vid en fri prisbildning. Ett steg pa den vagen, SOln man
kan ta aven i dagens lage, yore ett slopande av margarinaceisen oeh en
minskning av smorstodet i motsvarande grad.

Byraehef L. Jureen: Jag skall svara pa ett par fragor av professor
Lundberg. Vi ha forst fragan huruvida sjaJva prisregleringssystemet kan
tankas verka produktionssankande. Det ar naturligtvis alldeles omojligt
att nu komma med nagon bevisning pa den punkten, men man far haJla
agonen oppna for mojligheten att det kan bli sadana verkningar. Risken
harfor blir alIt storre ju Iangre prisregleringen fortsatter. Jag har inte sagt
att det hal' intratt nagon san'kning annu, men det ar inte alldeles omojligt
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att sa kan ske i den man jordbrukarna borja inse, vad denna jordbruks
kalkyl i sjaJva verket ar for nagonting.

En annan fraga gallde felmarginalerna. Det ar ju sa inom den ekono
miska statistiken, att man i en del fall kan fa fram rent statistiska fel
marginaler, medan man i andra - oeh det ar tyvarr de fIesta fallen 
inte kan det. Det gar emellertid att berakna felmarginalerna just pit
elastieitetskoeffieienter. Jag namnde forut, att inkomstelastieiteten for den
totala konsumtionsvolymen ar 0,20. Jag hal' pa vanligt satt beraknat
koefficientens medelfel oeh kommit till att detta iiI' 0,02, saledes en tiondel
av sjalva koefficienten. Priselasticiteten for konsumtionsvolymen hal' jag
beraknat till 0,3, oeh den hal' ett medelfel pi 0,1, saJedes en tredjedel av
koeffieienten. Det ar naturligt att felmarginalen ar storre i det senare
fallet, ty det ar svarare att fa nagot grepp om hur priserna paverka
konsumtionsvolymen. Nationalinkomsten hal' ju ett trendartat forlopp,
medan realpriserna hoppa upp och ned oeh inte ge samma stora utslag
pa en langre period.

Det finns salunda mojligheter att berakna felmarginalerna vid elastici
tetsberakningar, oeh jag kan saga att vardet pa inkomstelasticiteten at
sakrare an vardet pa priselastieiteten. Sedan ar det. emellertid ett krux
att dessa berakningar galla mellankrigsperioden - da voro inte felmargi
nalerna storre an vad jag nyss namnde. Det ar inte aIls sakert att berak
ningarna stamma for en annan period, i synnerhet om det som det nu
gjort kommit ett krig emellan. Jag kan darfor till fullo instalnma med
professor Lundberg i att man maste vara forsiktig nar det galler att dra
slutsatser av sadana hal' bel'akningar.

Slutligen val' det en fraga rorande de vinster man eventuellt skulle kunna
uppna genom att infora en friare prisbildning. Det ar naturligtvis svart
att saga nagonting bestamt harvidlag. Jag tror man inte kan komma langre
an till kvalitativa omdomen, och det kan ju i oeh for sig vara av visst
yarde. For narvarande torde det vara omojligt att ge kvantitativa om
domen, och jag har svart att tro att en rent statistisk berakningsmetodik
nagonsin kommer att utveeklas sa Iangt, att man kan astadkomma sadana
finesseI'.

Professor H. Osvald: Herr Norups senaste yttrande ger mig anledning
att fortydliga en sak, som jag vill minnas att jag sagt redan tidigare. Nar
jag raknar med ett smorpris pa kronor 7: 50 for att fa fram produktions
kostnaden och jamfora de olika alternativen, har jag darmed ingalunda
velat fororda, att smoret skall hojas till detta belopp under fyraarsperioden.
Jag sade bara, att detta pris maste betalas nagonstans, oeh for narvarande
betalas det dels av mjolkkonsunlenterna och dels av staten i form av sub
ventioner. Jag tror dock icke det skulle vara praktiskt genomforbart att
snabbt foreta en sa stor hojning av smorpriset.

Jag skall inte ga narmare in pa den jordbrukstekniska diskussionen. Jag
ar emellertid overtygad om att en produktion, inriktad pa det satt jag
angivit, mycket val skulle kunna bedrivas i .Sverige, och - det ar for
mig det vasentliga - den skulle tillfora det svenska jordbruket betydligt
storre inkomster an vad som beraknas i regeringsplanen. Den plan, jag
angivit, gar ut pa att det svenska jordbruket skall kunna tacka en be
tydligt storre del av behovet av fodoamnen an det for narvarande gar
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eller beraknas komma att gora. Jag tror ocksa, att de exempel jag namnt
visa, att en friare prisbildning oeh en justering av priserna pa smor oeh
margarin myeket val skulle kunna inpassas i stabiliserillgsprogrammet.

Slutligen viII jag saga, att man inte bar vara radd far en friare pris
bildning aven utat. Varldens livsmedelstillgangar aro inte sa stora, att man
atminstone inte under en langre period behover befara sadana fareteelser,
som vi tidigare sett, t. ex. under mellankrigstiden. Det kan naturligtvis
tankas att det blir svarigheter under kortare perioder, men i langden
kan det svenska jordbruket klara sig i kOl1'kurrensen, ty val organiserat
hal' det goda mojligheter att bedriva en lanande produktion.

Ordfaranden, disp. H. Throne-Holst: Da nu ingen ytterligare talare
ar anteeknad, aterstar det mig endast att taeka diskussionsdeltagarna far
deras inHigg. Det kan ju knappast sagas att vi kommit fram till nagon
allman enighet, men atminstone for en lekman har diskussionen varit
utomordentligt intressant oeh larori\k, oeh jag hoppas att de synpunkter
som konlmit fram skola stimulera det fortsatta arbetet.

Jag ber att fa forklara sammantradet avslutat.
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BÖÖK, S., jur. kandidat, sekreterare,

Lidingö.
Böös, G., kommerseråd.

CALISSENDORFF, R., bankdirektör.
CALLANS, A.
CANARP, C., byrådirektör:
CARBELL, E., byråchef.
CA'RLBORG, H., kommerseråd.
CARLESON, B., bruksdisponent,

Dege~fors.

CARLESON, C., f. d. kanlmarrättsråd,
Torsvalla.

CARLESTAlf, T., prokurist.
C.A.'RLGREN, M., jägmästare.
CARLSON, B., direktör.
CARLSON, M., direktör.
CARLSON, S., professor.
CARLSON, T. B., kamrer.
CARLSSON, T., pol. lnagister.
CASSEL, I. E., revisor.
CASSEL, K., advokat, Djursholm.
CAVALLIN, S., bankdirektör.
CEDERSCHIÖLD, O., avdelningschef.
CEDERWALL, N., överingenjör.
CEI...SING, F. VON, bankdirektör,

Katrineholm.
CERVIN, T., bankir.
CHYTRJEUS, E., banktjänsteman.
CRAFOORD, H., direktör, Lund.
CRAllER, C. R., bankdirektör.
CRONEBORG, A., utrikesråd.
CRONER, F., fil. doktor.

DAHLBERG, B., civilingenjör.
DAHI~BERG, K., f. d. häradshövding.
DAHLBÄCK, H., direktör.
DAHLERUS, J., kamrer, Lidingö.
DAHLGREN, E., fil. licentiat, aktuarie.
DAHLIN, A., bankdirektör, Karlstad.
DAHMEN, E., fil. licentiat.
DANIELSSON, G., statsråd.
DEGERSTEDT, HJ., direktör.

de LAVAL, G'., kammarrättsråd.
DELIN, T., direktör.
de MARE, E., bankombudsman,

Göteborg.
DETTER, N., advokat.
DICKSON, H., fil. licentiat, Stocksund.
DIDNER, G,., bankdirektör, Jönköping.
DOMö, .T. F., godsägare, f. d. statsråd.
DRACHENFELS, C. VON, baron, direktör.
DUNER, Å., riksbankstjänsteman.
Du RIETZ, G., direktör.
DURLING, H., försäkringsdirektör.

EBE, E., direktör.
EDHOLM, J., kam~er, Stocksund.
EDSMAN, O., bankdirektör, GÖteborg.
ED8T~ÖM, B., direktör.
EDSTRÖM, O., kansliråd.
EGNELL, H., revisor.
EHNBOM, B., byråchef.
EHRNBERG, G., direktör, Simrishamn.
EKDAHL, G., fil. licentiat, aktuarie.
EKDAL, A., direktör, Djursholm.
EKEBERG, L. B., riksm~r8kalk.

EKENBERG, O., kammarrättsråd.
EKENGREN, HJ., bankdirektör.
EKEToRP, B., civilekonom.
EKLUND, R., f. d. justitieråd.
EKLUND, S., civilingenjör.
EKLUNDH, G., direktör.
EKMAN, C., bankdirektör.
EKMAN, J. L., direktör.
EKMAN, S., advokat, Enköping.
EKSTRÖl\-IER, J., sekreterare.
EKWALL, N. J., försäkringsdirektör.
ELLIOTH; K., president, Sundsvall.
ELLIOTH, F., disponent, Göteborg.
EMTELL, H., ingenjör, Sollentuna.
ENEBORG, H., förste aktuarie, Lidingö.
ENGFORs, G., bankdirektör, ledamot

av styrelsen.
ENGLUND, E.

ENGLUND, F., banktjänsteman.
ENGSTRÖM, H., direktör.
ENGS1'RÖM, 1\1'., förste byråsekreterare.
ENGVALL, R., disponent.
ERICSON, H., direktör, Saltsjö-Duvnäs.
ERICSSON, G., avdelningschef.
ERICSSON, Y' J byråchef.
ERIKSSON, B., fondchef.
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ERIKSSON, H., ambassadör.
ERIKSSON, J. B., f. d. landshövding.
ERIKSSON, K., försäkringsdirektör .
ERLANDER, T., statsminister.
ERNROTH, G., docent.
ERONN, L., redaktör.
ESSEN, G. VON, fil. licentiat,
ETzLER, G., studierektor.
EWERLÖF, K., direktör, f. d. statsråd.

EWERs, E., direktör.

FAGERLUND, A., direktör, Djursholm.
FALCK, B., försäkringsdirektör,

Göteborg.
FALK, A., civilingenjör.
FALK, S., revisor.
FALKMAN, O., ingenjör.
F ASTl\fAN, B., revisor.
FAXELIUS , A., t. f. byråchef.

FAXEN, K. O., fil. kandidat.
FINNEY, F. O., sekreterare, Stocksund.
FISCHERSTRÖH, H., avdelningschef.
FISCHERSTRÖM, S., direktör.
FITGER, E., redaktör.

FITGER, P., fil. doktor.
FLEETWOOD, ERIN, friherrinna.
FLODIN, T., advokat.

FORS, J., direktör.
FORSGREN, B.~ direktör, Tungelsta.
FORSHELL, R., direktör. '

FORSSMAN, E., försäkringsdirektör.
FR1E~KEL, B. J., direktör.
FRANCKE, N., ryttmästare.'
FRANzEN, G., banktjänsteman.
FREDELIUS, HJ., förste aktuarie.

FREDEN, le., direktör.
FREDLUND, K., direktör.
FREDRIKSON, v"'~, försäkringsdirektör.
FREDRIKSSON, HJ., redaktör.
FRICK, B. R., direktör.
FRICK, E., direktör.

FRIES, C., bankdirektör.
FRÖDING, L., löjtnant.

FÄHRJEUS, O.~ fil. kandidat.

GABRIELSSON, A., direktör, Göteborg~

GEIJER, E., bankdirektör.
GENTELE, G., advokat..
GENTELE, G., revisor.

GERDEN, O., apotekare.
GERENTZ, S., sekreterare.
GERHARD, I., fil. licentiat.
GERNANDT, S., disponent.
GIBSON, J., revisor.
GILLBERG, K. E., direktör.
GJÖRES, A., generaldirektör.
GRAF, W., bankdirektör.
GRAHL, HJ., direktör, Alingsås.
GRANQVIST, B., byråingenjör.
GREFELT, E., aktuarie, Nyköping.
GRENHOLM, Å., fil. doktor.
GRUNDSTRÖl\l, H., försäkrings-

t j änstemal'l.

GRUNE, E., kamrer.
GRÖNDAL, E., bankdirektör.
GUINCHARD, P., fil. licentiat.
GUSTAFSSON, A., banktjänsteman.
GUSTAFSSON, G., kamrer, Mexico.
GUSTAVSSON, J., aktuarie, Näsbypark.
GYLLENRAM, B. R., direktör, Linköping.
GÅRDSTEDT, B., byrådirektör.

GÄRDIN, S. A., civilingenjör.
GÖRANSSON, T., ekonomichef.

HAGBERG, T., arbitragechef.
HAGMAN, R., direktör.

HAGNELL, H., pol. magister.
HAGSTR<El\I, le.-G., fil. doktor.
HAGSTRÖM, S., revisor.
HAHN; B.; bankdire~tör, Djursholm.
HALL, A., civilingenjör, Djurshohn.
HALL, D., bap.kofullmäktig.

HALLBÄCK, H., amanuens.
HALLSTRÖl\f, E., direktör.
HAMILTON, A., greve, advokat.
HAMMARSKIÖLD, L.,. bankdirektör.
HAMl\!ARSKIÖLD, -S., hovrättsråd.'

HAMMARSKJ.ÖLD, B., landshövding,
Nyköping.

HAMMARSKJÖLD, D., envoye.

HAMMARSTRAND, R., kamrer.
HANER, H., kamrer, Växjö.·
HANSEN, F., revisor.
HANSSON, J., bokförläggare..
HANSTRÖM, T., förste byråinspektör.

HEDBERG, Å., direktör.
HEDELIN, G., disponent, Borås.
HEDIN, G., fil. licentiat.
HEIDENSTA:rtI, ·H. VON, envoye.·
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HEIMRURGER, H., byråchef.

HELGER, B., förste aktuarie.
HELLBERG, A. T., direktör, ~lalmö.

'HELLBERG, R., amanuens.
HELLBERG, S., kanlrer.
HELLMA.N, G., direktör, Helsingfors.
HELloIMAN, P., direktör.
HELLSTEDT, F., direktör.
HELLSTEDT, S., legationsråd.
fIELLSTENIUS, G., civilingenjör.
HELLSTRÖM, N·. E., kapten.
HELLSTRÖM, T., direktör.
HEltiBERG, P., bankdirektör, Surte.
HEMBERG, W., f. d. revisionssekreterare.
HERLIN, C., direktör.
HERLITZ, N., professor, Djursholm.
HERNEI.lIUS, A., direktör.
HERNoD, T., direktör, Lidingö.
HESSLER, A., sekreterare.
HESSLER, T., förste byråsekreterare.

HEYMAN, G., direktör.
HEYMAN, INGRID, fru.

HEYMAN, R., direktör.
HILDEBRAND, K., fil. doktor.
HIRSCH, A., direktör.
HJELl\IJEUS, H., civilekonom.
HJÄRPE, K., pol. magister.
HOFSTEN, E. VON, byråchef.

HOLGERSSON, S. E., disponent, Hyltebruk.
HOLM, P., pol. magi~ter.

HOLMBLAD, D., grosshandlare.
HOL~ISTRÖl\'!, S., agron. licentiat.
HORN, K. VON, kansliråd, Örebro.
HULTEN, B., bankkamrer.
HULTGREN, H., direktör.
HULTHEN, MARGARETA, fröken.

HULTMAN, G., direktör.

HULTMAN, P. ~~. T., jur. kandidat.

Huss, E., direktör.

Huss, E., fil. doktor.
HYDEN, S., direktörsassistent.
HÅKANSSON, G., vice auditör.
HÅKANSSON, H., sekreterare.
HÄGER, B., civilingenjör.
HÄGERSTEDT, S., bankkamrer.
HÄGGLUND, J. A., riksgäldssekreterare,

Djursholm..
HÄGGLUND, M., direktör.
HÄVERMARK, G. J:SON, byråchef.
HÖGBO:I\!, I., professor.

HÖGFELDT, M., direktör.
HÖGLUND, H., bankdirektör.
HÖGLUND, IC. J., köpman.
HÖJEBERG, O., revisor. .

HÖJER, IC., generaldirektör, ·Stocksund.
HÖLKEN, G., direktör.

HÖRLIN, H., revisor.

IGGLUND, S., alnanuens.
IHRE, H., disponent, Djursholm.
IHRE, N., generalkonsul, London.
IHRE, T., direktör, Uddeholm.
ISAKSON, T., revisor.
IVEROTH, A., direktör, Malmö.

JACOBSON, G., fondmäklare.
JAKOBSON, N., direktör.

JAKOBSSON, G., bokförare.
JANSSON, E. T., fil. doktor, vice direktör.

JANSSON, 1\1., fil. doktor, f. d. kom-
merseråd.

JELF, O., revisor.
JERNEMAN, T., fil. doktor, byråchef,

Stocksund.
JOHANSSON, A., generaldirektör,

Stocksund..
JOHNSSON, B. E., statskommissarie.
JOHNSSON, W., f. d. bruksdisponent,

Djursholm.
JONSSON, A. V., stadsmäklare.

JOSEPHSON, M., banktjänsteman.
JOSEPHSON, P., fondkommissionär.
JOSEPHSON, W., direktör.

JOSEPHSSON, O., fil. licentiat.
J OSEPHSSON, R., redaktör.
J OSEPHY, B., professor.
JUNGNER, O., civilingenjör.
JÖNHAGEN, S., fil. licentiat.
JÖRNSTEDT, A., byråchef, Norrköping.

KAHLIN, T., sekreterare.
KALDEREN, G., direktör, Saltsjö-Duvnäs.
KALLERMAN, N., kapten.
KARLEBY, O~, byråchef.
KJELI.lGREN, N., bankdirektör.
KJEIALSTRÖM, W., advokat.
KLEMAN, C., civilingenjör.
KOCH, O., förste byråsekreterare.
KOLLBERG, G., direktör.

KRAGH, B., fil. licentiat, Göteborg.
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KUGELBERG, B., direktör.
I(uJ...L, I., direktör, Oxelösund.
KULLING, E., direktör.
KUYLENSTIERNA, C. W. U., jur. doktor,

regeringsråd.
KÄLLQVIST, O., bankdirektör, Sundsvall.

KÄLLSTRÖM, V., förste aktuarie.
KÄRNEKULL, O., överingenjör.
KÄRRLANDER, N., direktör, Brastad.

KÖRDEJ..., E., direktör.

LAGERBJELKE, E., greve, e. o. hovrätts
notarie, Ä.lvsjö.

LAGERCRANTZ, C., bankdirektör.

LAGERCRANTZ, G., bankdirektör,
Djursholm.

.LAGERGREN, H., avdelningschef.
LAGERGREN, S., revisor.
LAGERSTRÖM, B., amanuens.

LAGERSTRÖl\f, O., advokat.
LAMBERTH, C., direktör.
LAMl\'I, O., generalkonsul.

LAMM, U., överingenjör, Västerås.
LAND VIK, S., direktör, Saltsjöbaden.

LANGE, G., fil. licentiat, statssekreterare.
LANGENSKIÖJ~D,C.-G., friherr'e, direktör.
LARSSON, G., fil. kandidat.

LARSSON, G., direktör.
LARSSON, L., direktör.
LARSSON, T., direktör.

LAURIN, I., direktör.
JJAlTRITZEN, H., f. d. bankdirektör.
LEFFLER, O., direktör.

LEFFLER, S. H., revisor.
LEJJON, T., direktör.

LEIJONHUFVUD, C. G., friherre, sek-
reterare.

LEINE, It. H., pol. magister.

LEMNE, A., riksbankstjänsteman.
LEMNE, L., fil. doktor.
LEMNE, 1\1., statssekreterare.

LIDSTRÖM, S., kamrer.
LIEDSTRAND, E., aktuarie, Saltsjöbaden.

LILlENBERG, A., fil. doktor, kom-
merseråd.

LILJA, C. B., generalkonsul.

LILJENROTH, F. G., civilingenjör.
LINCK, W., grosshandlare, Djursholm.

LIND, A., redal~tör.

LIND, B., redaktör, Stureby.

J.JINDAHI.I, A., advokat, Djursholm.

LINDAHL, C., bankdirektör.
LINDAHL, E., professor, Uppsala.
LINDAHL, G., revisor.
LINDBERG, 1(. A., f. d. ordförande
Landsorgani~a tionen.

LINDBERG, V., inspektör.
LINDBERGER, A., redaktör.
LINDBERGER, L., fil. licentiat.

LINDBLOM, T., grosshandlare.
LINDEBERG, E., generaldirektör.

LINDELL, C. F., 8ekreterare~

LINDENCRONA, A., direktör.
LINDGREN, C.' B., civilingenjör.

LINDGREN, G., fil. licentiat, Uppsala.
LINDGREN, G., kapten.
LINDGREN, T., kamrer.

LINDH, S., fil. licentiat.
LINDMARK, B., disponent, Örebro.

LINDQUIST, E., grosshandlare.

LINDROTH, B., direktör.
LINDSKOG, B., hovrättsråd.

LINDSKOG, S., advokat.
LINDSTEDT, ANDREA, fil. kandidat.
LINDSTRÖ:rtf, O. W., direktör.

LINDSTRÖM:, ULLA ALM-, fru.
LINSE, R., civilingenjör, Jönköping.

LJUNGDAHL, C., major, Stocksund.

LJUNGGREN, H., direktör.
LJUNGLÖF, R., grosshandlare.

LJUNGSTRÖ:rtI, G. P., civilingenjör.

LOOSTRÖM, B., kanslisekreterare.
LovEN, T., försäkringsdirektör.
LUNDBERG, A.; statssekreterare.
LUNDBERG, C. G., disponent, Tidan.

LUNDBERG, E., professor,
ledamot av styrelsen.

LUNDBERG, F., fil. doktor, direktör.
LUNDBERG, O., fil. doktor.
LUNDBERG, T., major, Djursholm.

LUNDELL, T., civilingenjör, Walton on'
Thames, Surrey.

LUNDEN, Y., direktör.
LUNDGREN, TR., konsul.
I.JYBERG, E., f. d. rådman.

LÖFBERG, T. H., direktör.
LÖFGREN, G., advokat.
LÖFSTRÖM, B., civilingenjör.

LÖWEGREN, G., socialråd.
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MAGNUSSON, H., vice riksbankschef.

MALMBERG, S., bankdirektör.
JrIALMFORS, N., generaldirektör.
MALMFORS, S., f. d. kraftverksdirektör,

Falun.
MALl\IKVIST, E. V., byråchef.

~lALMSTRÖM, C. G., direktör.
MALMSTRÖM, G., bankkamrer.
MALl\ISTRÖM, H., jur. o. fil. kandidat.

MARCUS, M., fil. doktor.
MARKLAND, W., bankdirektör.
MARMOLIN, F., bankdirektör.

MARTENlUS, Å., hovrättsassessor.
MATTON-SJÖBERG, P., bergsing.enjör,

Borlänge.
MEIDNER, R., fil. kandidat.
MEIJLING, J., civilingenjör.

MELIN, H., bankdirektör, Djursholm.
METELIUS, B., fiL licentiat.
MODIG, E., envoye.

MODIG, J. O., direktör.

MOJ.JANDER, C. A., disponent, Alingsås.
MOLANDER, S., f. d. bankrevisor.

MOLIN, R., direktör.
MONTGOMERY, A., professor.

MURRAY, C., byråchef.
MURRAY, U., direktör, Djursholm.
MYRDAL, G., professor, Geneve.

MÄRTENS, H., borgarråd.
MÖLLER, E., kamrer.
MÖLLER, H., konsul.

MÖLLER, K., direktör.
MÖRNER, K. A. G., greve, f. d. lands

hövding.

NACHMANSON, H., bankdirektör.
NERELL, Å., direktör. .

NEVRELL, B., generaldirektör.

NILSSON, K. G.,. förste aktuarie.
NORBECK, O., bankdirektör, Djursholm.
NORDENSON, H., fil. doktor, direktör.

N ORDENSON, J., fil. licentiat.
NORDIN, J., generaldirektör.

NORDMARK, H., direktör, Djursholm.
NORDl\IARK, S., ombudsman.
NORDSTRÖM, A., ingenjör.

NORDWALL, B., f. d. finanssekreterare.
NOREN, A., ekonomidirektör.
N ORRMAN, S., t. f. president.

NYBERG, J., lektor.

NYSTRÖM, B., fil. doktor, byråchef.

NYSTRÖM, H., civilingenjör.
NÄSGÄRD, B., f. d. statssekreterare.

OBERGER, F., advokat.
ODHE, T. t direktör, London.
ODHOLM, A., direktör.
OHLIN, B., professor, f. d. statsråd.
OHLIN, H., direktör.

OHLSON, O. E., bankdirektör.
OHLSSON} I., fil. licentiat.
OHLSSON, T., civilingenjör.

OLMERS, G., bankir.
OIJSON, G., bankkamrer.
OLSON, I{., e. o. förste kanslisekreterare,
. Stocksund.

OLSSON, A., direktör, Norrköping.

OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, B., byrådirektör.
OLSSON, E., direktör.

OLSSON, H., expeditionschef.
OI,SSON, N., revisor.

OTTEN, H., bankkamrer.

OTTERSTRÖM, N., kamrer.

PALANDER, T.~ professor, Uppsala.
PAL~II, S., byråchef, Stocksund.
PAUES, E. W., direktör.

p AVES, W., jur. kandidat.
PAUL, B., doktor.

PEHRSSON-BRAMSTORP, A., f. d. statsråd,
Södra Åby.

PEHRZON, V., direktör.

PERNELL, G. A., sekreterare.
PERSSON, E., direktör.
PETTERSON, H., professor.

PHILIPSON, C., fil. doktor, aktuarie.
PHILIPSON, M., f. d. bankdirektör.
PIHLSTEDT, E. E., kontorschef.

PONSBACH, E., fondmäklare.
PONTIN, M., direktör.

PORAT, T. VON, försäkringsdirektör.
PRA,\VITZ, H., byråchef.
PRYDZ, p~, direktör.

RAAB, S,} friherre,' bankdirektör, Göte-
borg.

RAASCHOU, B.,. revisor.
RABE, G., bankdirektör.

RAMEL, E., friherre, jur. doktor.
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RAMSTEDT, H., direktör.
RAUSING, R., direktör, Lund.
REGNSTRAND, J. O., bankdirektör,

Ulriksdal.
REHN, G., sekreterare.
REHNRY, H., direktör, MalInö.

REIl\IER, T., civilekonom.
RENNERFELT, B., bankdirektör.
RICKARD, B. O., pol. magister.

RIPA, K., byråinspektör.
RISBERG, 'V., disponent', Hasselfors.

RISING, C. ~., direktör.
RITZLER, A., civilingenjör..
RODHE, K., professor, Salt~jöbaden.

RODLING, E., disponent, Falun.
ROHTLIEB, C., jur. doktor, kansiiråd,

Djursholn1.

RONGE, E., jägmästare, Djursholm.
ROOTH, 1., f. d. riksbankschef.
ROSEN, H. VON, greve, direktör.

ROSENBERG, G., förlagsdirektör.
RUBEN, O., konsul.
RUDENSTAl\I, G., direktör.

RUNEl\fARK, MARGARETA, fru, Djurs-
holm.

RUNEl\IARK, P. S., generaldirektör,
Djursholm.

RYDBECK, O., f. d. bankdirektör, Djurs
holm.

RYDBÄCK, G., civilingenjör, Västerås.
RYDIN, B., sekreterare.

SACHS, J., f. d. generalkonsul.
SACHS, R., direktör.
SACHS, T., redaktör.

SAHLIN, G., direktör.
SAHLIN, O., direktör.
SAHLIN, S., envoye.

SALMONSON, S., advokat.
SAMUELSSON, G., lektor, Uppsala.

SANDBERG, F'J riksgäldsdirektör.
SANDEBORG, G., kammarrättsråd.
SANDLER, R., landshövding, Gävle.

SANTESSON, R., bankkamrer.
SCHELE, S., direktör.
SCHENKE, N., f. d. undervisningsråd.

SCHNEIDLER, E., kapten.
SCHNELL, C. H'1 direktör.
SCHULTZ, G., direktör.

SCHULZENHEIM, H. VON, byråchef.

SELMER, H., direktör.

SENNEBY, .B., sekreterare.
SETTERGREN, G., direktör.
SETTERWALL, C., direktör.

SEVERIN, F., chefredaktör.
SIDENVALL, K., kommerseråd, Djurs-

holm.
SIEGBAHN, B., sekreterare.
SIEGBAHN, M., .professor.

SILLEN, O., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, f. d. pro~

fessor.

SlYERT, E., f. d. kammarrättsråd.
SJÖBERG, A., förste aktuarie.

SJÖBERG, G., bankkamrer.
SJÖGREN, E., direktör.
SJÖGREX, G. W., byråchef.

SJÖGREN, L, försäkringsdirektör.
SJÖGREN, L ·W., jur. doktor, professor,

Lund.

SKAAR, N., kapten.
SKIÖJ.lD, Å., advokat.

SKOGR, S., byråchef.
SKOGLUND, A., bankdirektör, Skövde.
SKOOG, H.; bankdirektör.

SOHLMAN, R., ambassadör, Moskva.
SORSTENSON, G., doktor.
STAEL VON HOLSTEIN, MATHILDA,

advokat.
STEN, H., f. d. bankdirektör.

STENBECK, H., advokat.
STENBERG, T., bankdirektör.
STENDAHL, G., förste byråsekreterare.

STENSGÄRD, A. H., direktör, ledamot
av BtyrelBen.

STERNBERG, S., direktör.

STERNER, B., kapten.
STERNER, ,R., fil. doktor, statssekreterare.

STIERNSTEDT, W. G., friherre, direktör.
STOCKMAN, S. K., förste aktuarie,

Saltsjöbaden.

STOHNE, B., direktör.
STREYFFERT, TH., professor, Djurs-

holm.

STRIDSBERG, E., generaldirektör.
STRÖANDER, G., civilekonom, Edsviken.

STRÖl\f, C., avdelningschef.
STRÖM, T., disponent.
STRÖM, Å., direktör.

STRÖMBERG, I{., advokat.
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STYRMAN, G. A., direktör.
SUNDBERG, H., pol. magister.
SUNDBLO:M:, R., direktör.
SUNDELIN, C., civilingenjör.

SUNDEN, R., direktör, Saltsjöbaden.
SUNDIN, O., banktjänsteman.
SUNDSTRÖM, E., byråchef.

SUNDSTRÖM, H., bankdirektör.
SUNDSTRÖM, O., banktjänsteman.
SUNDVIK, R., bankdirektör.
SVANTESSON, N., fiL doktor, överlant·

mätare, Kristianstad.

SWARTLING; C., advokat.
SWARTLING, E., redaktör.
SWARTLING, j., f. d. bankdirektör.

SVENNBERG, T., civilingenjör.
SVENNILSON, 1., professor,

föreningens vice ordförande.
SVENSSON, HJ., olnbudsman.
SVENSSON, N., direktör.

SVENSSON, S., revisor.
SWERUP, S., civilingenjör, Storängen.
SVÄRDSTRÖM, K. F., docent.

SYDOW, CHR. VON, direktör, Norrköping
SYDO'V, ~..,. VON, advokat, Göteborg.

SÄLLFORS, T., generaldirektör.
SÖDERBERG, E., direktör, Uppsala.
SÖDERBERG, K., direktör.

SÖDERBERG, K. G., fil. doktor, Dalarö.
SÖDERBÄCK, F., direktör.
SÖDERLUND, G., bankdirektör.

SÖDERMAN, H. W., direktör, Uppsala.
SÖDERQUIST, R., fil. doktor, direktör,

Skutskär.
SÖDERQUIST, T., major.
SÖDERSTRÖM, E., direktör.

SÖDERSTRÖM, N., bankdirektör.

TALLROTH, T., direktör.

TEGNER, G., pol. magister.
TENGBERG, J., direktör, Göteborg.

THAM, K., kamrer.
THEDIN, N., redaktör.
THIEL, A., bankdirektör.

THOMSON, A., landshövding, Malmö.
THORNANDER, T., direktör.
THORSSON, S., socialråd.

THRONE-HoIJST, H., disponent, Djurs-
holm, föreningens ordförande.

THULIN, C. A.

THUNBORG, F., statssekreterare.

THuNE, R., ingenjör.
THuNHoLM,L.-E., pol. 'magister.
THURDIN, O., direktör.

TONDEN, A., bankinspektör.

TORNBERG, E. A. G., kamrer"
Stocksund.

TRANCHELL, C. F., ingenjör, Malmö.
TROLLE, U. AF, amanuens.

TRYGGER, C., direktör.
TUNH'AMMAR, E., direktör, Djursholm.
TÖRNQVIST, G., professor.

UGGLA, A., överste.

UGGLA, B., löjtnant.
ULLMAN, S., banktjänsteman.
U LMGREN, P., försäkringsdirektör.

UNNE, B., banktjänsteman.

URELL, T., direktör, Uppsala.
URVÄRN, H., försäkringsdirektör.

W ADSTEIN, G., riksgäldskommissarie.

W.tERN, F.,. direktör, Djursholm.
WAHLBERG, G., direktör.
WAHLUND, C., direktör, Lidingö.

WAHREN, E., disponent, Saltsjöbaden.
W ALDENSTRÖl\I, E., överingenjör.
WALDENSTRÖM, L., direktör.

'VALDEN8TRÖM, M., direktör.
WALL, S., f. d. professor, Sigtuna.

'VALLANDER, S., arkitekt.
WALLBERG, F., bankdirektör.
WALLENBERG, B., direktör.

WALLENBERG, J., bankdirektör.
\VALLENBORG, E., bankdirektör.
WALLIN, O., civilekonom.

\VELINDER, C., jur. doktor, docent, Lund.
\VENNERGREN, T., bankdirektör, Göte-

borg.
WERNER, CH., direktör.
WERNSTEDT, Hj., kammarherre.

WESSl\IAN, K., bankokommissarie.
'VESTBERG, H., jur. kandidat, Iggesund.
WESTBERG, L., pol. magister.

WESTERBERG, S., civilingenjör.
WESTERLIND, E., pol. magister.

WESTIN, E., bankkamrer.
\VESTIN, J., direktör.
WESTLUND, T., direktör, Sundsvall.

\VETTERLIND, Å., direktör, Djursholm.
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WIBERG, O. A., överingenjör, Borggård.
WIBORGH, H. C., ingenjör, Örebro.
WICKMAN, O., advokat, ~ialmö.

WICKl\IAN, Å., ryttInästare.
WIDEMAR, S., jur. kandidat..
WIDI~UND, S., byråchef.
\VIEDESHEIM-P.AUL, G., byråchef.
WIGFORSS, E., statsråd.
WIJKANDER, R., disponent, Smedje-

backen.
WIJKANDER, T., direktör, Göteborg.
WIKSTRÖl\-I, C., grosshandlare.
WIKSTRÖM, H., sekreterare.
WILLIAM-OLSSON, W., professor.
WILLNERS, H., disponent, Trollhättan.
WIMAN, H., vice direktör, jur. kan-

didat.
WINBERG, H., kanslisekreterare.
VINELL, T., handelsråd.
VIRGIN,· E., sekreter~re.

WIRSTRÖM, L., direktör.
WISTRAND, I{., f. d. direktör.
WOHLIN, E., ingenjör. '

WOLD, H., professor, Uppsala.
WRANGMARK~ B., pol. magister.
WREDE, F., greve.
WULFF, K., hovrättsråd.
WÄHLIN, r., bankdirektör.
VÄNJE, A., direktör.

W ÄRN, T., dir~ktör.

\VÄSTBERG, E., redaktör.
WÄSTFELT; A., direktör.

YNGSTRÖ:M, L., direktör, Falun.
YTTERBORN, G., överdirektör.

ZETHELIUS, E. G., f. d. bankdirektör.

ÅBERG, K., direktör.
ÅHLUND, N., disponent, Göteborg.

ÅKERLUND, H., fil. licentiat, Lidingö.
ÅKERl\IAN, G. R. J., generallöj tnant.
ÅKERMAN, J. G.; professor, Göteborg.
ÅKERMAN, J. H., professor, Snogeröd.
ÅKESSON, O. A., fil. doktor, överdirektör.

ÅLANDER, M., kamrer.
ÅMAN, V., direktör.
ÅMARK, K., fil. doktor, kanslichef.

ÅQVIST, T., direktör, Örebro.
ÅSTRAND, I., ämneslärare.
ÅSTRÖM, A. M., bankombudsman, Salt

sjöbaden.

ÖBERG, A., bankkamrer.
ÖBERG} C., förste aktuarie, Saltsjö-

Duvnäs.
ÖDMARK, S., bankdirektör, Saltsjöbaden.
ÖRNE, A., generaldirektör.
ÖSTERBERG, S. E., kommerseråd.

ÖSTRAND, D., generaldirektör, Stock-
sund.

Stockholm 1949 Ivar Hreggströms Boktryckeri A. B.


