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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 29 januari 1953

Ol'dfol'ande: Bankdil'ektor Got e Eng for s

Ordforanden, bankdirektor Cote Engfors: Innan vi ovel'gar till da
gens foredragningslista viII jag agna nagra minnesord at en fram
staende mediem av denna forening som gatt bort sedan vi sist samnlan
tradde, namligen professor Eli F. Heckscher.

Forsta gangen hans namn forekommer i Nationalekonomiska for
eningens Forhandlingar ar 1908, da han inledde en overlaggning om
Betydelsen av nationalekonomisk utbildning for statsforvaltningen och
naringslivets korporationer. Under det foljande decenniet inledde han
flera diskussioner hal' i foreningen. De rorde sig om fragor pa finans
politikens, handelspolitikens ocb. penningpolitikens omraden. Dar
emot deitog han knappast aIls i de diskussioner som foljde pa andras
inledningsanforanden.

Fran borjan av 1920-talet andrar sig denna bild. Det forekom da
forhallandevis sallan att han upptradde som diskussionsinledare. I
stallet deltog han desto flitigare i de debatter som forekom. Det var ett
decennium da den ekonomiska debatten saval utomlands som i Sverige
var ytterst livlig och rorde sig over vida faIt. Professor Heckscher
gjorde vagande inlagg i nastan alIa de amnen som behandlades. Under
denna tid fungerade han aven som foreningens ordforande under en
femarsperiod, men alIa de som da val' med vet att detta ingalunda
hindrade honom fran att delta i overlaggningal'na; han lamnade ofta
ordforandeplatsen for att gora sina iniagg fran talarstolen.

Fran borjan av 1930-talet forekommer hans namn inte lika ofta
i foreningens Forhandlingar. Vad han da yttrade som inledare oeh del
tagare i diskussionerna val' i hogre grad an tidigare praglat av histo
rikern i honom. Av hans fl'amtradanden torde tva framsta livligare
for minnet an de andl'a. Det forsta ar det foredrag han holl 1932 om
Svel'iges naringsliv eftel' Kreugerkrisen, som synes mig praglat· av
historikerns overblick oeh sinne for proportioner. Han bedomde dar,
som det sedermera visade sig ganska riktigt, vad denna, som det
framstod overvBJdigande handeise betydde oeh ieke betydde. for vart
land. Det andra ar hogtidsanforandet vid denna forenings 75-arsju
bileum i fjol. For alIa som ·da var med ar minnet oforglomligt: av
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mannen, som med redan sviktande kroppsliga krafter, utan en 'skriven
rad till stod och under exakt den tid han utmatt at sig, med vid over
blick skildrade Ekonomisk debatt under 75 are

Som jag salunda sett saken, sonderfaller professor Heckschers verk
samhet under fyrtiofyra ar inom denna forening i tre avsnitt. Och det
synes mig som om de avspeglade tre epoker i hans arbetsliv sasom
vetenskapsman, larare och offentligt verkande person.

Under den forsta tiden utformade "han sin undervisning vid Handels
hogskolan, som dB. var en ny hogskola. Jag tror att mycket av den
stimulans hans undervisning gay och det yarde den hade berodde pa
att den gays av en man·som arbetade sig fram till sina uppfattningar i
diskussioner med sig sjalv och inte minst med sina studenter.

Mot borjan av 1920-talet hade han kommit till vad han menade var
halls undervisningsform, och det foljande decenniet blev vid sidan av
hans undervisning fyllt av offentlig verksamhet. Han framholl f014

sina unga elever, att de skulle strava ~fter att inte lamna tillvaron
i samma skick som de tagit emot den. Hos honom sjalv var denna
stravan nagot av ett patos. Han sokte inte utlopp for den i aktiv
politisk verksamhet men desto nler i utredningsvasendet som jag
tror han garna ville se utformat' efter engelska foredolnen. Fran
England tog han emot starka impulser och hamtade i Inanga han
seenden sina monster.

Ar 1929 bytte professor Heckscher sin undervisningsprofessur mot
en forskningsprofessur. Fran den tiden bevakade han svartsjukt sitt
arbete med Sveriges ekonomiska historia, vilket han for aterstoden
av sitt liv sag som den stora uppgiften att slutfora. Han var en ut·
praglad pliktmanniska. En gang da jag var hans sekreterare och milt
sokte forma honom att spara sig sjalv var hans svar: Vi manniskor
maste alltid vara beredda att gora reda for hur vi har forvaltat vart
pund. Han stravade med stor iver att fullfolja det arbete han hade
foresatt: sig och lyckades ju ocksa i det allra narmaste slutfora den
jatteuppgift han forelagt sig.

Professor Heckscher var den flitigaste foredragshallare och den
flitigaste debattor som denna forening har haft. Hans insatser som
styrelseledamot och som ordforande var betydande. Men han har
ocksa spelat en roll pa annat satt. Redan tidigt animerade han stu
denterna vid Handelshogskolan att folja foreningens overlaggningar
och beredde dem i man av utrymme plats vid foreningens samman
traden, en tradition som annu fortlever. Pa det sattet lat han manga
fora med sig i livet minnet av nagra av de framste man som deltagit
i ekonomisk debatt i vart land. Det hade emellertid ocksa en verkan
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som han knappast hade forutsett, namligen att denna forening fiek
vanner oeh trofasta medlemmar for vilka intressanta minnen fran
deras unga ar aro knutna till foreningen.

Denna forening ser i professor Heekseher ett manande foredome
nar det galler att halla den frisk oeh levande oeh bevara den som ett
forum for ekonomisk debatt oeh den star till honom i den storsta
taeksamhetsskuld..

Statsradet Per Edvin Skold inledde darefter aftonens diskus
Slon om

o

Arets statsverksproposition

Jag vet inte om jag vid foregaende tillfaJlen har sagt som jag lll1
kommer att saga, att det inte ar latt att variera ternat om statsverks
propositionen. Nar nlan forst skall tala am den i radio oeh sedan dis
kutera den i riksdagen under nagot dygn, kan det inte fiunas myeket
kvar att beta av pa det kloverfliltet. Jag tankte darfar i kvall naja mig
med en ganska enkel framstallning, trots att jag befinner mig i Natio
nalekonomiska foreningen. Jag tankte egentligen bara berora ett par
synpunkter, som ar varda att diskutera eller for vilka det kan sattas
frageteeken.

Om man ser arets statsverksproposition som ett isolerat aktstyeke,
s<?m ett forsok till berakning av inkomster oeh utgifter for statsverket
under det kommande budgetaret, undrar jag om det kan finnas nagon
ting i denna budget, som ar vart att diskutera. Budgeten a1' ju balan
serad i den mening vi hal" i Sverige anvallder detta ord, d. v. s. statens
inkomster raeker till for betalning av statens lopande utgifter oeh av
skrivningar pa kapitalinvesteringar. Jag ar alldeles overtygad om att
det atmillstone inte finns nagon politiker med ansvar for budgeten sam
skulle vilja uppstalla l1agot alternativ harvidlag. .Atminstone i pTineip
viII ju illgen ha hogre stats11tgifter an de foreslagna, oeh ingen viII
tanka sig atgarder for att ytterligare oka statens inkomster; ingen viII
ha en overbalanserad budget, oeh ingen viII ha en llnderbalanserad
budget.

Man kan roa sig med att stalla den fragan, am budgeten ar svag
eller stark. Somliga tyeker att den ar for stark, oeh andra tyeker att
den ar for svag - jag har hort bada omdomena fran olika hall. Nar
jag har fragat dem som tyeker att budgeten ar for stark, vad det finns
for nagonting av sarskild styrka att peka pa, har jag kanske till slut
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fatt det svaret, att jag hal' foreslagit en vaJ stor avskrivning av kapital
investeringar pa en punkt, dar jag kunde ha nojt mig med halften oeh
darigenom ha gjort statens lopande utgifter 50 miljoner kronor lagre.
Jag skall inte hal' diskutera, huruvida denna avskrivning ar riktigt
avvagd - naturligtvis haIler jag pa min mening - men 1/160 av
statens lopande utgifter kan ju inte utgora nagon matbar styrka.

Nar jag fragar dem som tyeker att budgeten ar for svag - de ar
i allmanhet principiella anhangare av sparsamhet i statslltgifterna 
pa vilka punkfer den ar svag, far jag kanske veta, att det inte finns
nagra reserver for anslag pa tillaggsstat. Nej, det finns det inte. Men
om man viII pressa fram tillaggsstatsanslag som gar utover denna
budgets fellnarginal, far man vara snaIl oeh tala om, varifran pengarna
skall tagas till de nya statsutgifterna; det ar en halsosam paminnelse
for manniskor, som viII oka statens utgifter.

Om jag skall svara pa denna fraga, huruvida arets budget i tradi
tionell mening ar stark eller svag, sager jag att det beror pa' flera
olTIstandigheter. Det beror pa konjunkturutveeklingen. Om det eko
nonliska livet utveeklas sa som vi har: forutsatt, nar vi hal' gjort llPP
budgeten, kommer den nog att visa sig ganska hallbar. Sklille det
bli battre tider an vi nu hal', da kan det handa att budgeten blir over
balanserad, men det ar ju i det laget bara bra om staten inte satter i
omlopp lika myeket pengar som flytel' in utan sparar nagot. Skulle
det bli en samre konjunktur, kan det handa att budgeten hlir u.nder
balanserad, dvs. att staten far lana till sina lopande utgifter, men vad
ar det for ont i det? Det ar val bara la:mpligt a\tt staten i ett lage med
starkt depressiva tendense:r lanaI' en del av de pengar som behovs
for lopande utgifter.

Men om man viII betrakta statsbudgeten sasom ett av den ekono
miska politikens lnedel - oeh det gor vi ju - da medger jag att
det blir betydligt storre utrymme for diskussion. I sa fall kommer
fragan om kOlljunkturbedomningens hallbarhet att spela en helt
annan roll, men det anmaler sig ocksa en rad andra problem. Efter
som jag salunda formenar, att konjllnkturbedomningen spelar en
betydande roll, tillater jag mig, aven om mina ahorare kanske redan
kanner till det, att for att uppliva minnet ge en koneentrerad bild av
hur konjunkturutveeklingen tankes forlopa enligt arets finaIlsplan.

Vi menar forst oeh framst, att det kommer att rada prisstabilitet·
under det kommande aret. Det kommer inte att bli nagra storre svang
ningar i priserna, oeh om det blir nagon forandring, gar den narmast
i fallande riktning, pa grund av inverkan fran utlandet oeh forhiil
landena inom vart eget land.
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Vi raknar vidare med att det kommer att bli ett karvt lage for
Val" export. Varorna kommer inte att salja sig sjalva, utan man maste
arbeta for att finna avsattning for dem. Vi tror emellertid att det gar
att salja, och vi formenar till och med att det aT mojligt att astad
komma en okning av var exportvolym.

Vi raknar med att inkomsterna for lontagare kommer att bli ofor
andrade. De't kan finnas vissa grupper i samhallet som far hogre
inkomster, men pa andra hall far man med all sannolikhet lagre
inkomster an forut "- det galler t. ex. bolagen.

Vad produktionen betraffar raknar vi inte med nagot sadant sprang
uppat, som vi kunnat gladjas at under de foregaende aren. Vi utgar
fran att produktionen blir i det narmaste oforandrad, med en svag
dragning uppal.

Slutligen tror vi att det skall rada balans pa arbetsmarknaden. Det
kommer enligt vart formenande att vara full sysselsattning, naturligt
vis inte pa varje ort och vid varje tid och utan det overtryck som vi har
haft under de narmast gangna aren. Detta lage pa arbetsmarknaden
tror vi emellertid inte kommer fram av sig sjalvt. Om allting far rada
sig sjalvt, far man enligt Va! n1ening ett drag av arbetsloshet i bilden.
For att man skall na ba1ans behovs det okade investeringar under det
foljande aret..

Pa denna punkt far statsbudgeten en betydande inverkan pa kon
junkturutvecklingen. Vi har namligen intagit den standpu.nkten, att
okningen av investeringarna bor laggas inom den offentliga sfaren,
pa bosta.dsbyggandet, forsvaret, de statliga affarsverken och vagva
sendet. Denna stravan att oka de offentliga investeringarna skapar
ett okat kapitalbehov for det allmanna. Det behovs mera pengar for ina'
vesteringarna, och franvaron av overbalansering kommer att medfora
ytterligare kapitalbehov for staten.

Vi kommer da fram till en vasentlig fraga. Det ar tankt att del.
allmanna kan fa sitt okade kapitalbehov tackt pa kreditmarknaden,
och man kan da sta1la den fragan, om kreditmarknaden kan mota
de ansprak, som stalls pa den fran det allmannas sida.

1nnan vi bestamde oss for att forelagga de forslag som finns i stats
verkspropositionen, gjorde vi upp kalkyler om denna sake Vi forsokte
gora klart for oss, om det fanns nagra utsikter att tacka det okade
kapitalbehovet pa lanemarknaden. Vi forsokte mata utsikterna bade
kvantitativt och pa kann, men vi har inte nagra mattband, som ger
nagra sakra varden. En forutsattning for att detta skall lyckas ar, att
de enskilda investeringarna icke okar, och det ar tankt att den eko
nomiska politiken med alIa sina olika medel, kreditatstramningen,
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investeringsavgiften, begransningen i bolagens fria avskrivningar, be
skattningell av lagerokning, for att namna nagra av de viktigaste, skall
ha en sadan aterhallande verkan pa de enskilda investeringarna, att
de kommer att bibehaJla sin nuvarande omfattning. Om den berak
ningen slar in, medfor det att den okning i plaeeringsbehovet, som
varje ar framkommer inom kreditinstituten, helt kommer att sta till
det allmannas forfogande. Pengarna soker sin plaeering, och det upp-
star har en okad efterfragan pa pengar. .

Vi hal' for var del trott att man under dessa forutsattningar kan
svara ja pa den av mig framstallda fragan, om kreditmarknaden
kan bara denna okade belastning. Vi har emellertid fullstandigt klart
for oss, att det kommer att bli lattare, om vi kan genomfora detta i
samarbete oeh samforstand med kreditinstituten, an onl vi skall
forsoka gora det utan en sadan valvillig installning fran det hallet.

Jag kanske hartill skulle foga, att vi oeksa har en annall forlltsatt
ning for vart betraktelsesatt. Vi menar att under det konjunkturlage
med svagt fallande priser, som vi forutser, den okning i sparbellagen
heten hos allmanheten, som har framtratt under de senaste aren, kom
mer att fortsatta, sa att det blir ytterligare nagot tillskott till sparlnedlen
som kan anvandas for investeringat.

Nar Ulan diskuterar denna fraga, kan man iute undga att snudda
vid en annan fraga: skall riksbanken hjalpa till med finansieringen
genom att spada pa marknaden? Jag viII emellertid saga, att riks
bankens paspadning av marknaden inte ar nagon primal' fraga, utan
en sekundar. Onl vi med den ekonomiska politikens olika medel kan
halla den ekonomiska verksamheten inom ralnen for lal1dets reala
resurser, kommer det inte att foreligga nagot behov for paspadning
av marknaden genom riksbankens forsorg annat an mojligen rent till
falligt eller sasongmassigt.

Det finns fler frageteeken som det kan vara anledning att stanna
infor. Jag forstar val att det· bade finns oeh komnler att fil1nas delade
meningar om huruvida det ar riktigt att lata de offentliga inves~ering

arna oka men halla kvar de enskilda investeringarna pa oforandrad
niva. Det ar l1atllrligtvis helt beroende pa hur man ser pa dessa ting,
pa vilken verksamhet man bedriver, och vilka intressen mall har.

Regeringen har sett saken sa, att de offentliga investeringarna i stort
sett har hallits tillbaka sedan kriget. Inom statens onlrade ar det
egentligen bara vattenfallsverket, som haft nagot sa nar fria hander
for sin investeringsverksamhet. AlIa andra verk har hallits i strama
tyglar; vagvasendet hal' ieke fatt disponera sa myeket pengar S01I1 det
skulle behova for att balla vagarna i onskvart skick, och bostads-
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byggandet har icke fatt den omfattning, som de fIesta av oss skulle
onska. Det finns darfor anledning att nll forsoka aterhamta nagot av
det forlorade. Nar vi har fatt ett sadant konjunkturlage, att man kan
rakna med att en viss mangd arbetskraft kommer att sta till forfogande
for en okning av investeringsverksamheten, qa har vi ansett att den
okningen borde fa laggas pa de offentliga investeringarna.

Emellertid ar det givet att detta onskemal far vagas mot andra syn
punkter. Det talas om att den svenska industriells kostnadslage ar
hogt i jamforelse med den utlandska industriens, och det bestrids av
illgen. AlIa har vi klart for oss att det maste ske en forandring, for att
vi skall ha utsikter att oka var export i en utstrackning, som ar forenlig
Ined vara fordelar. Det kan da sagas, att industrien och andra grenar
av naringslivet maste bli satta i tillfalle att rationalisera och skapa
Inojligheter att producera billigare, att nlan alltsa·borde lata industrien
och andra naringsgrenar fa det okade utrymmet for investeringar i
stallet for det allmanna - det finns val inte nagon som tror att vi
kan oka badadera?

For min del tror jag inte denna synpunkt ar sa vagande sonl luan
pa olika hall inom naringslivet gor gallande. Investeringsverksam-

. heten i det svenska naringslivet sedan krigets slut och fram till nu ar
val enastaende i Sveriges ekonomiska historia. Vi har visserligen for
sokt halla igen, men pa grund av' konjunkturlaget och pa grund av
att vi har behallit ett ganska fritt naringsliv och har en betydande
elasticitet i vart handlande, har vi icke kunnat undga en ansvallning
av den ellskilda investeringsverksamheten. Det kan darfor vara lamp
ligt att nu vila nagot pa hanen och inte foreta sa stora investeringar
for att i stallet mer inrikta sig pa alIa de manga ting, sorn man kan
vidta for att n1inska kostnaderna. Jag har nagon gang sagt, att nar
l1aringslivet llnder manga ar har haft det sa stallt, att Ulan aldrig
behovt rakna pa oret, ar det halsosamt om man under en period blir
tvungen att undersoka, om man inte ger ut pengar i onodan. Det kanske
kan vinnas en hel del pa den punkten. Jag kanske rentav far vara sa
frack att jag sager, att det for narvarande pa manga hall inom narings
livet ar viktigare med litet okad likviditet an med stora nya kapital
placeringar i investeringar.

Den konjunkturbedomning som ligger till grund for statsverkspro
positionen innehaller en sak, som inte ar sa roande. Man raknar med
att Val" valutareserv under det kommande aret skall underga en minsk
ning. Det ar inte sa att vi vidtar nagra atgarder for .att fa nervaluta
reserven, n1en man kan naturligtvis saga, att vi inte bedriver en till-'
rackligt hard politik for att hindra ett valutautflode. Nu ar det val
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emellertid pa det sattet, att denna minskning av valutateserven
egentligen bara ar en reflex av de omstortningar i varldseko
nomien som hal" forekommit under de senaste aren. Jag viII inte ge
nagon historik men viII paminna om prisfallet pa ravaror, som ju
minskade valutatillgangarna for manga lander. For lander som i
betydande lltstraekning saljer ravaror medforde naturligtvis prisfallet
pa dessa en rubbning av jamvikten mellan export oeh import. Vi fiek
denna kanning relativt sent. Annu under de forsta manaderna av 1952
hade vi goda priser pa skogsprodllkter, oeh detta ledde till att vi kunde
klara oss genom hela 1952 utan nagon forsamring av val" valutareserv.
Vi star nu troligen infor en anpassning, nagot senare an andra lander.
Jag viII inte saga, att den anpassningen i oeh for sig behover vara
oroande - den kan ju sagas vara en del av den ekonomiska rytmen
- men om den rytmen skulle brytas, oeh vi under det narmaste aret
finge en starkare depression, skulle vi fa stora svarigheter. Vi hal"
for sma resurser for att mota den rubbning av balansen mellan import
oeh export som vi sannolikt hal"· att vanta oss i ett sadant lage. Dess
utom vallar minskningen av valutarestirv~n en viss svarighet. Den kom
mer att minska likviditeten pa kreditmarknaden, som blir annu stra
mare - det kan ju tankas att den ,hlir stram nog anda.

Man kan nu saga, att vad jag har, har sagt forutsatter att konjllnktur
bed<;imningen ar riktig. Kommer det att ga sa som man hal" forestallt
sig i nationalbudgetdelegationell och' finansdepartementet? Det vet
ingen, i varje fall inte vi, oeh jag tror att den som sager att han vet
det bara skryter. Det kan myeket val handa, att de atgarder vi vidtar
pa den ekonomiska politikens faIt kommer att visa sig verka for hart,
men det kan oeksa handa, att de kommer att visa sig otillraekliga. Kon
junktllrerna kan bli samre an vi har raknat med, oeh de kan oeksa
bli battre. Det enda vi kan saga ar att vi maste vara beredda pa att
andra Val" politik, allteftersom vi marker att konjunkturen svanger.
Jag ar den forste att erkanna, att detta ar en ovanligt svar uppgift.
Det finns ingen manniska som ar i stand att se framat i tiden, och
det skall mod till att handla bara under intryek av en kansla for vad
som kommer att ske. Vi loper naturligtvis alltid risken att vara atgarder
vidtas litet sent, men det galler for oss att vara beredda.

I den allmanna diskussionen, dock ieke i riksdagen, har den me
ningen forts fram, att den bild av konjunkturerna som vi tecknar
ar alltfor ljus, oeh att det finns anledning att vanta sig ett mera
depressivt lage. Man motiverar narmast denna uppfattnillg med att
de relativt hoga kostnaderna for vara exportnaringar kommer att
va11a svarigheter. Det' finns emellertid trosteamnen aVell dar. For
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varje dag som gar forbattras vart relativa kostnadslage. Nar priserna
sjunker pa kol oeh jarn, minskas subventionerna till de belgiska, tyska
oeh engelska industrierna. Vi fiek i gar en uppgorelse om oforandrade
loner inom det stora verkstadsomradet, oeh den tendensen kommer
val att halia i sig oeksa inom andra omraden. Det innebar en styrka
for oss, eftersom vi hal" gjort en anpassning tidigare. I de lander dar
11lan ieke har givit Iontagarna kompensation for prisstegringarna,
komnler lonestegringar att tranga igenom, oeh for varje gang det sker,
forbattras vart Iage. Jag tror t. ex. att man i England inte kOlnmer ifran
att ge koigruvearbetarna nagon loneforhojning under den narmaste
tiden.

Jag viII for min del ieke saga, att laget kommer att lltmarkas av
mer depressiva tendenser an vi for narvarande sparar. Om det in
traffar, ar det emellertid uppenbart att vi far okade svarigheter pa
vissa punkter, men vi far det lattare pa andra. Jag viII varna for den
samnlanblandning av konjunkturerna som standigt sker i debatterna,
da nlan for varje presumerat konjunkturlage summerar alIa tankbara
svarigheter. Om vi far en depressiv tendens i var ekononli, uppstar
det okade svarigheter for oss pa valutaomradet, men pa kapitalmark
naden oeh kreditmarknaden blir laget ett helt annat; dar blir svarig
heterna mindre oeh forsvinner kanske fullstandigt. Det ar mycket
mojligt att vi i sa fall far utrymme for okade investeringar aven inom
det enskilda naringslivet. Kommer vi i den situationen, far vi kviekt
forsoka avveekla alIa atgarder, som vi hal" vidtagit for att halla de
enskilda investeringarna nere, oeh samtidigt far vi vara beredda pa
att stimulera investeringarna i stallet for att bromsa dem.

Jag har fatt det intryeket, att man pa manga hall inom det svenska
naringslivet tror att konjunkturerna kommer att bli samre. Vi kan
natllrligtvis inte undga att ta intryek av den uppfattningen, men vi hal"
inte kunnat finna nagra objektiva kriterier for att den ar riktig. Kan
handa beror det pa att den enskilde foretagarens intuition gar sa
myeket langre an vi kan gora med ett siffermaterial som, aven om
man forsoker halla det aktuellt, anda inte kan spegla mer an Iaget
for dagen.

Emellertid finns inte bara den tron, att vi gar mot ett samre lage;
gang pa gang gel" sig den motsatta tron tillkanna inom llaringslivet,
oeh man raknar rentav med att vi kan bli utsatta for en ny inflation.
Jag viII inte forneka att det kan givas skaJ, om inte for att det blir
inflation sa for att konjunkturlaget kan bli battre an vi hal" raknat
med. I Amerika rader det en god konjunktur med, lat vara svagt, sti
gande priseI'. Forut trodde man, att den goda konjunkturen skulle ta
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slut till hosten, men nu tyeks man rakna med att den skall taeka ett
styeke in pa ar 1954. Man kan inte undga att se, att laget i Forenta
staterna har avspeglat sig i battre forhallanden i manga andra lander,
inom sterlingomradet oeh atskilliga vasteuropeiska lander, oeh jag t1"or
att vi oeksa har fatt nagon kanning av det.

Jag har ingen anledning att tro att laget blir sadant heller; jag
viII bara papeka, att det finns folk som tror det. Men skulle det
bli sa, far vi oeksa manga bekymmer, ehuru de blir helt andra an de
nuvarande. Da ka'nske vi inte behover oroa oss for var valutareserv,
ty vi far kanske helt andra mojligheter an nu att oka vaIl export.
Emellertid blir det storre pafrestningar pa kapitalmarknaden oeh
kreditmarknaden. De pafrestningarna kan bli ytterligt betungande for
oss, oeh om vi komlner i den situationen, kan det inte bli tal om att vi
skall fora en lattare politik, utan da maste vi behalla atstramningarna
oeh sannolikt utoka dem, oeh vi far sannolikt halla igen de offentliga
investeringarna. Det ar namligen inte sagt, att det program for offent
liga investeringar som har lagts fram i statsverkspropositionen till
varje pris skall genomforas. Det har raknats med en viss elastieitet,
Deh den elastieiteten kommer vi att utnyttja, om vi kOITImer i ett sadant
lage. Oeh med detta slutar jag dep.na min inledning.

Ordforanden: Nationalekonolni~ka foreningen hal' visat Sill upp
skattning av finansministerns villighet att oeksa i ar inleda denna
budgetdebatt genom att tillhandahalla ett fangslat auditorium! Jag
skall be att pa foreningens vagnar fa taeka for att finansministern
velat fullfolja traditionen att inleda denna debatt oeh for att han,
synes det mig, oeksa har fullfoljt foreningens basta traditioner genom
det satt pa vilket han har redogjort for sin syn pa de svara fragor,
som han har att handlagga.

Dell forste i diskussionen anmalde talaren ar professor J\tlontgon1ery.
Jag ber att fa overlamna ordet till honom.

Hiirefter yttrade:

Professor Arthur Montgomery: Jag skall borja med att fralnhalla en sak
som jag tror att alla ar ense om, men som kanske inte alltid formuleras sa
noga i debatten, namligen att vi maste stalla hogre lnal for var penningpolitik
nu an man gjorde under den gamla goda tiden - om det nu ar riktigt att i
detta fall tala om den gamla gada tiden. Da visste man att skadorna av ett
misstag alltid kunde repareras genonl ett beslut om tillrackligt kraftiga restrik
tioner. Det var en tid da lnan annu inte hade malsattningen full sysselsattning.
Nu vet vi, att vi inte kan reparera misstag pa samma satt som under gangna
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tider utan maste bara foIjderna, som kan leda i oagnenama riktningar, even
tuellt fram till devalvering eHer dylikt, om olyckan riktigt pa allvar gor sig
gallande.

Det ar darfor mycket viktigt for oss att nu valja den ratta politiken, den
politik som framkallar just den samhallsekonomiska balans som man har
talat sa mycket om under de senaste aren.

Jag lyssnade till finansministerns radiotal om statsverkspropositionen for
snart tre veckor sedan, da herr Skold enligt egen utsago annu var frisk och
oforbrukad, och inte hade talat sa mycket om amnet. Jag skall darfor nu i forsta
rummet halla mig till vad han sade i det foredraget. Man fick av det intrycket,
att finansministerns skepsis betraffande mojligheterna att forutse framtiden
overtraffade om inte det'mesta sa i alla fall en god del av vad som sagts i den
vagen. Jag tycker att det var mycket sympatiskt. Om jag inte minns fel, yttrade
herr Skold i nagot sammanhang, att man inte ens for den aUra narmaste halv
arsperioden vet nagonting bestamt. Jag skulle for min del vilj a understryka
detta. Och nar man inte ens vet vad som eventueUt kan komma att intraffa
innan det nya budgetaret borjar den 1 juli, vad vet man da egentl~gen om
utvecklingen under tiden darefter?

Ja, det ar ingenting att gora at den saken. Vi kan annu mindre nu an tidigare
forutse konjunkturerna. De ar i hog grad utrikespolitiskt betingade. Nar man
forsoker stalla ett horoskop for exempelvis det narmaste aret, kommer man
savitt jag kan se till alternativ, som bada har god sannolikhet for sig.

Jag har a ena sidan svart att tanka mig, att det kOlnmer att bli nagon verklig
lagkonjunktur i Vastern. Det borde inte vara nagon svarighet att halla uppe
konjunkturen sa lange en rad stora forsvarsuppgifter finns i reserv. Men a
andra sidan far man inte bortse fran att den vastra varlden visst inte opererar
som nagon enhet. Betalningsforhallandena ar ytterst besvarli'ga inte bara mellan
Europa och Forenta staterna utan ocksa mellan olika europeiska Hinder in
bordes. Har kan det intraffa obehagliga overraskningar, sasom det ar tydligt
att de engelska och franska betalningssvarigheterna under den senaste tiden har
satt djupa spar ocksa i var konjunkturutveckling.

Infor denna osakerhet i konjunkturutsikterna kommer man val till resul
tatet att de medel, som vi bor lita till for att stabilisera de ekonomiska for
hallandena, maste vara sa smidiga som mojligt. Det framholl ocksa finans
ministern i sitt anforande.

Vi har har ibland haft delade meningar om budgetens roll i denna politik.
Jag ar inte saker pa att meningsskiljaktigheterna i verkligheten varit sa stora.
Innan jag gick hit i kvall tittade jag litet pa siffrorna for de sista aren i stats
verkspropositionens mycket overskadliga sammanstallningar. Jag vill minnas
att nlan raknade med ett overskott pa driftbudgeten av bortat en halv miljard,
nar riksstaten for budgetaret 1951/52 faststalldes. Jag formodar att over
skottet skulle ha forsvunnit, om man raknat med de avsattningar till kommu
nalskattefonden som senare, skedde. Vid berakningen hade man savitt jag vet
annu inte gjort nagot i den vagen, utan det var val senare ~om den fragan
kom upp. Emellertid visade det sig ju, att overskottet under budgetaret 1951/52
blev mycket storre an man hade tankt sig. Under innevarande finansar har
budgeten daremot fatt vandra en missrakningarnas vag. Enligt riksstaten skulIe
det bli ett kassamassigt overskott pa 1.071 miIj oner. Redan nar saken diskute
r-ades vid hostriksdagen, hade siffran reducerats ganska mycket. I den fore-
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liggande finansplanen anges det vantade overskottet till 268 nliljoner, luen
finansministern har har yttrat, att det ar ovisst om det blir nagot overskott
allis under det lopande budgetaret.

Dessa starka vaxlingar - med forst ett myeket storre oeh sedan ett nlycket
mindre overskott an man kalkylerat med - ar som jag tror att finansluinis
tern framholl i vasentlig grad en foljd av konjunkturerna oeh deras oberakne
lighet, forst inflationskonjunkturen som spadde pa inkomsterna innan utgifterna
hann stiga i motsvarande grad, oeh sedan tillnyktringens period, om vi s~all

kalla det sa, da utgifterna steg medan daremot inkomsterna stagnerade.
Hur det kommer att bli under nasta budgetar kan vi val inte nu saga sa

luyeket om. Det foreliggande forslaget innebar ju balansering av driftbudgeten,
men man bor kanske oeksa ta hansyn till sadana transaktioner vid sidan av
budgeten som utbetalningen av kommunalskattemedel. Den beraknas ju komma
att uppga till 500 miljoner brutto, varav en del troligen kommer att fonderas
hos komlnunerna. Detta gor att utbetalningarna for statsverkets rakning savitt
man nu kan se kommer att bli kannbart storre an inkomsterna. Man skulle
med viss ratt kunna tala om en underbalanserad budget, fastan uttryeket givetvis
ar en smula oegentligt.

Men sedan har vi den stora fragan om finansieringen av kapitalbudgeten med
dess betydande lanebehov. Det ar ovisst hu~ mycket man under det lopande
budgetaret maste finansiera genom lan;.i oppna marknaden, luen det blir
tydligen ganska mycket, och under nasta" budgetar blir det av alIt att doma
annu Inera.

Under sadana omstandigheter forefaller det som 9m penningpolitiken inte
skulle ha mycket hjalp att vanta fran budgeten. Det ar ocksa den konklusion
som finansministern kommer till i statsverkspropositionen. Risken ar ju att
budgeten under nasta finansar snarast :kommer att verka i expansiv riktning,
vare sig det ar onskvart eller inte.

Jag skall inte har ga in pa den sannolika utveeklingen av olika utgiftsposter,
men jag skulle i forbigaende vilja saga nagra ord om forsvarsutgifterna. Vilra
forsvarsutgifter brukar ju anses stora, oeh de har onekligen vuxit. Det har
helt naturligt inte varit latt att exakt forutbedoma instromningen av leveranser
pa grund av tidigare bestallningar. am man jamfor med andra lander, ar
emellertid vara forsvarsutgifter knappast sarskilt stora. Jag sag haromdagel1
en kalkyl fran OEEC rorande for,svarsutgifterna i Vasteuropa. Jag skall inte
anfora nagra siffror, eftersom kalkylen bygger pa uppgifter om bruttonational
produkten och jag anser det myeket vanskligt att gora den jamforelsen; Vast
tyskland har ju inte heller nagot sjalvstandigt forsvar. Men h:ur man an Hiser
dessa samanstallningar, bestyrker de den uppfattning man far oeksa av andra
statistiska data, att vart land relativt sett snarare lagger ned mindre pa for
svaret an som ar det vanliga i Vasteuropa. Och man kan ju inte saga, att vart
ekonomiska lage aBmant sett skulle vara samre eller att var geografiska situa
tion skulle vara tryggare an flertalet andra vasteuropeiska landers. Jag skall
inte forutspa nagonting om utveeklingen av vara forsvarsutgifter, som ju i
eminent grad oar politiskt betingade, men skulle i alIa fall anse det myeket sanno
likt, oeh under nuvarande forhallanden i viss man onskvart, att denna post
far vaxa ytterligare.

Budgeten i dess helhet tyeks alltsa inte vara nagot anvandbart ekonomiskt
politiskt vapen. Finansministern namnde, att det atminstone bland politikerna
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ar lnycket fa som vill ange nagra medel for att oka inkomsterna eller precisera
medlen for att minska utgifterna. Jag skuIIe pa den punkten kunna ha mindre
samvetsbetankligheter, eftersom jag inte utsatter mig for nagra personliga
besvarligheter genom att uttala en mening. Men jag skall inte gora det nu
~ jag ar radd att finansministern blir trott av att hora mig atervanda till sub
ventionerna! Jag har pekat pa dem med ratt gott samvete, ty jag har antagit
att en finansminister sallan i hjartat kan vara nagon van av subventioner,
aven om han under omstandigheternas tryck accepterar dem. Men sporsmiHet
om subventionerna rullar upp mycket vittgaende problem, det blir fraga om
ingenting mindre an hela penningpolitiken, rantepolitiken, bostadspolitiken
osv., och dessa problem kommer val att behandlas av andra talare.

Jag lamnar saledes budgeten och kommer till det andra, eller rattare sagt
enda medlet som for narvarande star till vart forfogande nar det galler att
reglera konjunkturerna, namligen det penningpolitiska. Sa osakert som kon
junkturHiget och den politiska situationen ar, forefaIIer det rada allman enig
het om att det ar onskvart att vi kan anvanda detta medel, i sa smidig utform
ning som mojligt.

Finns det nagot kriterium som anger nar vi eventuellt kan latta trycket eller
gora det annu hardare? Ja, savitt jag kan forsta har vi ett sadant kriterium i
var byteshalans, pa det satt vi kan mata den genom forandringarna i vart
valutaforrad. Vara valutatillgangar ar for narvarande sma. Jag har i annat
sammanhang gjort en berakning for att jamfora vart forrad av guld och kon
vertibla valutor nu och vid tiden for andra varldskrigets uthrott. Nedgangen
ar valdig. Om man tar hansyn till mangden och raknar med samma kurs nu
som 1939 och med guldets minskade kopkraft, tror jag att man kommer till
att vart guldforrad nu knappast ar mer an en fjardedel av vad det var da
andra varldskriget borj ade.

Naturligtvis kan man saga, att det i och for sig ar en lyx att ha stora guld
och valutaforrad, men a andra sidan finns det kaU:.ske i ett sa ovisst lage sonl
det nuvarande skal for att halla relativt stora forrad. lalla handelser ar vart
valutaforrad inte sadant, att vi med jamnmod kan se nagra starkare minsk·
ningar. Pa den punkten tror jag att vi ar ratt ense.

Man skuIIe pa det viset i ratt hog grad komma tillhaka till den klassiska
penningpolitikert. Alldeles oavsett vilka medel man anvander, skulle kriteriet
i ganska hog grad bli detsamma som i den gamla tiden, d. v. s. forandringarna
i bytes- eller om nlan sa viII betalningsbalansen.

Da aterstar den viktiga fragan om penningpolitikens utformning, som kanske
kommer att sarskilt ivrigt dehatteras har i kvall. Men jag skall kanske at
lninstone tills vidare inte saga nagonting pa denna punkt; min uppgift har ju
narmast varit att i nagon man satta fart pa debatten efter finansministerns
inledningsanforande. Jag vill bara forbereda hela auditoriet pa att sj alva
huvudscenen ~ dramat kommer nu, nar jag avtrader harifran!

Bankdirektor Jacob Wallenberg: Det mest pafallande draget i den aktuella
budgetara utvecklingen ar kanske, att det nyss tillandalupna budgetaret lam
nade ett stort overskott, att det nu lopande budgetaret beraknas lamna nagot
overskott och att budgeten for 1953/54 vantas komma att gil ihop betydligt
mera pa skruvar an arets budget.
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Jag undrar om inte skillnaden mellan arets och nasta ars budget rent kassa
Inassigt ar storre an som framgar av en jamforelse mellan det beraknade ut
fallet i ar och siffrorna for nasta a~. Jag ar inte riktigt saker pa att jag har
last inledningen till finansplanen riktigt, men jag far det intrycket att netto·
avsattningen till utjamningsfonden for kommunalskatten - som i ar ar 350
miljoner - faktiskt betyder att arets budget kassamassigt ar overbalanserad.
Den nya budgeten sages vara balanserad, men om det da behover tas 500
miljoner fran utjamningsfonden for kommunalskatten, betyder val det rent
kassamassigt att man nasta ar far in 500 miljoner mindre an vad luan kommer
att ge ut; jag ifragasatter inte det berattigade i en sadan atgard utan vill endast
fa fram dessa transaktioners inflytande pa upplaningsbehovet. Om alltsa staten
i ar kommer att behova lana pengar for kapitalbudgeten, minskas upplanings
·behovet med 350 milj oner, forutsatt att driftbudgeten gar ihop. Nasta budget-
ar konlmer daremot lanebehovet for kapitalbudgeten att okas med 500 miljoner,
forutsatt att driftbudgeten gar. ihop.

Huruvida finansplanens prognos for konjunkturen ar riktig, kan jag inte
yttra mig om. Det ar en lang tid till den sista juni 1954, och vi maste vara
beredda pa att mycket kan handa under tiden. Men jag lanser liksom finans
ministern att denna prognos innebar en sa god gissning som man under
nuvarande forhallanden kan gora. Man kan'med andra ord acceptera den 80m

arbetshypotes, och jag utgar fran den imina resonemang.

Nar det galler Hinepolitiken bor man kanske till att barj a med se tillhaka
pa kalenderaret 1952. Finansnlinistern brukar ju tala om att det var en
kreditatstramning under forra aret, men riksbanken har faktiskt icke gj ort
nagon sadan. Riksbankens innehav av statsobligationer okades under aret med
~OO eller 500 miljoner, nagot som be~yder att banken stallt krediter pa detta
belopp till marknadens forfogande. Denna okade kredit har dock inte fatt
nagon ackumulerande verkan, eftersom den gatt at for att finansiera den okade
sedelutgivningen. Pengarna har gatt i allmanhetens fickor, och vid arets slut
lag de kvar dar eller i kassakistorna.

Affarsbankerna har daremot genomfort en viss kreditatstramning, vilket med
fort att deras likviditet vid arets slut var battre an vid dess borj an. Under
arets lopp intraffade ganska stora variationer.

Statsinkomsterna var ett slag sa goda att staten kunde betala av i riks
banken, ,varvid bankens innehav av statspapper minskade. Delvis berodde
detta ocksa pa att en del exportavgifter fortfarande inflot i borj an av aret.
Resultatet blev en effektiv kreditatstramning, som kanske gay starten till ban
kernas kreditaJstramning, en atstramning som sedan fortsatte, trots att ban
ke.rna vid arets slut fick en okning av sin inlaning. Denna inlaningsokning
berodde pa att staten behovde pengar mot arets slut och da lanade i riksbanken.

I detta sammanhang vill jag notera statsradet Skolds yttrande, att han ar
principiell motstandare till att staten Ulnar i riksbanken. Detta yttrande glader
mig. Den principen rubbas naturligtvis inte av den statliga upplaningen i
december, som kort darefter betalades tillbaka. Men fragan ar vad lTIan
konlmer att gora, nar staten aterigen och mer langfristigt behover pengar.

Vi ar val alla ganska ense om att en upplaning i riksbanken mycket latt
betyder inflation. Teoretiskt kunde man ju tanka sig att bankernas kassa
reservbestammelser andrades sa, att likviditetsprocentsatsen bleve hogre, och
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att luan darigenom motverkade den expansion som riksbankens utlaning medfor.
Men jag tror inte att detta ar nagon utvag, ty aven om man forsoker sterilisera
pengarna i bankerna innebar det att privatpersoner far sina banktillgodoha
vanden okade, oeh naringslivet far en kansla av att det ar gott om pengar. Jag
t~or att det under sadana forhallanden skulle uppkomma en ganska stor kredit·
givning bolag emellan. Den sker pa det enkla. sattet att foretag, som har pengar,
saljer pa tre manaders kredit med en omsattnlng om det behovs. Detta ar
inte nagot sarskilt billigt satt att lana, eftersom da vissa prisrabatter inte ut
nyttjas. Vi banker brukar uppmana vara kunder att ta de prisrabatter de kan
fa genoln att betala kontant med pengar, som vi Hinar demo Men om man nu
skulle skarpa kassareservbestammelserna, befarar jag att naringslivet skulIe
tvingas aterga till just detta system, som vi har forsokt arbeta bort. Erfarenheten
i Amerika visar dessutom, att det ofta uppstar ett okat rediskonteringsbehov,
nar kassareservbestammelserna skarpes oeh naringslivet samtidigt har en
kansla av att det ar gott om pengar oeh darfor garna expanderar.

En annan mojlighet ar att riksgaldskontoret lanar upp pengar i affarsban
kerna mot skattkammarvaxlar. Inte heller den metoden ar utan faror ur infla
tionssynpunkt. Pengarna ges ut oeh okar bankernas inlaning. Enligt nuvarande
kassareservbestammelser ar bankerna skyldiga att halla. i genomsnitt kanske
25 eller 30 proeent av reserven i skattkammarvaxlar. Resten 'av dessa vaxlar
kan bankerna alltsa salj a; de vandrar latt till riksbanken, oeh darIned har man
aven pa den vagen kommit fram till en inflationistisk penningpolitik.

Nar staten skall lana, ar det givetvis bast att den gor det sa nara sparande
kallan som mojligt, d. V. S. genom att ta upp langa Ian. Da ar inflationsfaran
lninst. Det rader val inget tvivel om att staten under de narmaste 18 mana
derna kommer att behova ta. upp Ian flera ganger; jag hade for min del garna
sett att man med hansyn hartill forsokt plaeera ett langt Ian redan nu i januari.

On1 nu staten skall forsoka fa langa lan, ar det naturligtvis av vikt att det
finns en lanemarknad. Vi har i Sverige haft en sadan av efter vara forhallanden
ganska betydande matt, oeh jag tror att Hinder som exempelvis Tyskland oeh
Frankrike - som fatt sin lanemarknad forstord genom den starka inflationen
~ i dag beklagar att lanemarknaden dar ar nastan obefintlig.

Tyvarr maste, man konstatera, att det statliga sparandet for narvarande
haIler pa att ta slut. Man har tidigare lagt pa en del skatter for att overbalan
sera budgeten oeh darmed fa fram ett okat sparande. Arets budget visar tyvarr
att en del av dessa skatter nasta ar kommer att behovas for lopande utgifter.
Det okade sparande, som man pa detta vis hade hoppats fa till stand, blir alltsa i
verkligheten ett minskat sparande.

Vi maste oeksa rakna med ett minskat foretagssparande. Jag vill inte aIls
saga, att detta ar nagot olyekligt. Det foretagssparande, som vi hade under
inflationstiden oeh som berodde pa foretagens stora inflationsvinster, var savitt
jag forstar knappast nagot sarskilt lyekligt satt att fa balans. Naturligtvis bor
foretagarna spara sa myeket de kan, men det kan knappast vara riktigt att
foretagssparandet skall oka genom en prisstegringsprocess.

Vi har oeksa en hel del annat sparande. Viktigast ar kanske det som sker
genom institutioner: sparbanker, forsakringsbolag oeh pensionsanstalter. I
det sanllnanhanget kan jag inte underlata att saga nagra ord 'om den upp·
gorelse, som ar traffad meHan riksbanken oeh en del av dessa institutioner.
Som vi alla vet syftar denna uppgorelse dels till att den allmanna sektorn,

2 - ,~'ationalekon. Foren. Forh. 1953.
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d. v. s. stat och kommun, samt bostadsbyggande oeh nagra sarskilt gynnade skall
fa en storre andel av sparmedlen, dels till att halla rantan nere.

Jag vet verkligen inte - och har kanske jag far lov att anmala en litet
avvikande mening gentemot finansministern - om det ar klokt att undanhalla
naringslivet de medel, som det behover for rationalisering, for omstallning
oeh utveekling. Det ar visserligen sant att naringslivet har lanat stora belopp
under de gangna aren - kanske kunde man saga att de varit for stora. Jag
menar harmed att naringslivet under inflationstider garna lanar till andamal
som ar sekundara eUer helt enkelt oriktiga. Under en pagaende inflation visar
kalkyler pa ett helt annat satt an eljest vinster, som frestar till investeringar.
Om nu var tes ar ett stabilt penningvarde, skulle den sortens upplaning bort
falla; det ar mycket svart att saga hur pass betydande den varit. Men den
upplaning som naringslivet onskar vid ett stabilt penningvarde, borde enligt
min mening ha nagon sorts fortursratt. Ty det ar ju naringslivet som i stort
sett representerar produktionen, oeh det ar med den som alIa de allITIJiinna
utgifterna skall bekostas - det ma nu galla forsvar eller bostader eller sociala
investeringar. Jag ar ense med finansministern om att de allmanna investe
ringarna under inflationsperioden kanske har fatt eftersattas val nlycket, men
jag viII uppna en okning inte darigenom att naringslivets berattigade investe
ringsonskemiH skares ned utan genom att konsumtionen minskas, eller kanske
annu hellre genom okad produktion.

Jag kan darfor inte riktigt forsta den': fordelningsprincip som, atminstone
pa papperet lag till grund for uppgorelsen. Men jag viII garna erkanna att riks
banken, som skoter fordelningen, visat ganska stor forstaelse for naringslivets
krav. Darfor kan det handa, att mitt papekande har ar teoretiskt.

Det andra syftet med uppgorelsen ar att man for den allmanna sektorn viII
ha en gynnad ranta. Darmed formodar jag att man menar en ranta, som ar
lagre an den som skulle galla vid en fri prisbildning pa marknaden. Prisbild
ningen beror ju i hog grad av tillgangen pa penningsparande. Rantefragan ar
ett gamn1alt tvisteamne, dar diskussionen tyvarr har kommit over pa det
politiska planet. For min del ser jag fragan ur ekonomisk synpunkt och vagrar
att diskutera de politiska aspekterna.

Det ar svart att forsta varfor det skuUe vara onskvart att ge en gynnad ranta
exempelvis till en redare genom skeppshypotekskassan, ett kraftverk for indu
strien eller nagot av statens affarsdrivande verk - jag skall kanske stoppa dar
och inte ga in pa mera omtaliga omraden - pa hekostnad av smasparare och
pensionarer. En genomsnittlig pensionering blir dock, efter vad jag har hort,
10 procent dyrare pa grund .av en halv proeents ranteskillnad. SkaU rantan
vara en halv procent lagre, far man alltsa antingen betala 10 procent mera i
premier eUer ocksa far man en 10 procent mindre pension.

Tidigare har man velat halla rantan nere genom kreditexpansion. Nu har man
kommit till insikt om att det ar olampligt, darfor att det leder till inflation och
stegring av alla andra kostnader. Nu vill man halla rantan nere genom att flytta
over iden om maximipris pa penningpolitiken. Jag ar radd for att man kommer
att fa gora samma erfarenhet har som om varor med maximipris, namligen
att de har en tendens att forsvinna fran marknaden.

Det ar Iatt att se detta exempelvis nar det galler pensionsforsakringar. De
som sysslar med sadana vet tamligen val vad rantor betyder, oeh om de marker
att pensioneringen kan ordnas billigare an genom det nuvarande fonderings-
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vasendet, sa ar det fara vart att de kommer att gora del. Jag tror att det vore
synd, om fonderingsvasendet skulle ga tillbaka; det har ansetts vardefullt
bade for de forsakrades trygghet och for kapitalmarknaden, dar ju det all-
manna soker sina pengar. .

Darfor tror jag inte nlycket pa dessa konstlade ingrepp. Biittre ar enligt
Inin uppfattning att vi lamnar den langa rantan fri, sasom man har gj ort i det
ena landet efter det andra. Jag tror inte att foljden under nuvarande konjunk
tur skulle bli nagra halsbrytande rantestegringar.

Finansministern talade om vart naringslivs lage, och jag skulle ocksa vilj a
komma in pa sen saken. Man klagar allmant, sasom finansministern sade,
over att kostnaderna ar for hoga. Sarskilt gor sig det utan tvivel hoga kost
nadslaget kannbart for var exportindustri, som representerar en ratt stor del
av landets industri och sysselsatter ganska mycket folk. Dess belagenhet ar
darfor ingalunda nagon oviktig sake

Jag hoppas att de, som ar 1949 var varma anhangare av en devalvering just
darfor att exportindustriens kostnader da lag hogt i forhallande till andra
industriers, inte nu skulle vilja foresla en ny devalvering. Vi har dock sett att
vad man pa det sattet vinner ganska snart gar forlorat igen. Jag raknar med att
en devalvering i nuvarande lage ur utesluten.

Da aterstar nodvandigheten att man soker dra ned sina kostnader, SaSOnl
finansministern sade. Jag tror -for min del att det ar bra att konkurrenslaget
ibland blir hart, sa att producenter och aven handeln far anledning att se over
sitt kostnadslage; dar finns atskilligt att gora.

En rationalisering eller omstallning kraver ofta storre elIer nlindre investe
ringar, som hindras av den nuvarande investeringsavgiften. Jag kan inte riktigt
forsta nyttan av att ha den kvar i ett lage da penningvardet ar stabilt och
kostnaderna behover sankas. Jag skall garna medge att avgiften kan ha ett
berattigande under en inflationsperiod, men prisutvecklingen gar i dag snarare
nedat an uppat. Tyvarr ar avgiften inte heller vid inflation sa effektiv som man
skulle onska, eftersom kostnaden under en sadan period nastan alltid kan
overvaltras pa nagon annan. Nagon effektiv broms ar da inte en investerings
avgift pa 12 procent. Nar penningvardet ar stabilt, tror jag daremot att avgif
ten verkar starkt broms~nde och pa ett ganska onodigt satt kostnadsfordyrande.

Redan i dag finns det bade tillverkare och handelsfirmor som pa grund av
denna skatt har Inycket litet att gora. Kunderna kommer inte nu, de skjuter
upp sina bestallningar till langre fram, da avgiften bortfallit. Skall dessa fore
tag avskeda sina anstallda for att soka varva igen dem nar investeringsavgiften
kommer bort? For naringslivet maste val anda telnporara skatter av detta slag
verka olyckligt. De vallar knyck.ar i produktionen, och resultatet blir fordyring.

Vad arbetslonerna betriiffar, sa ar laget nu fixerat. Vara utlandska konkur
renter har betydligt lagre lonekostnader. Var forhoppning ar dock att lone
glidningen i utlandet inte helt har upphort, och jag ar boj d att instamma lTIed
finansministern darvidlag.

Vi ser redan tecken pa att den overfulla sysselsattningen upphor samtidigt
. som inflationen. En del foretag som frodats under inflationens hagn far stalla

Oln sig, andra far kanske avveckla. De nya forhallandena pa arbetsmarknaden
mojliggor battre disciplin och ordning. Intresset for arbetet kommer tillbaka
liksom uppskattningen av en varaktig anstiillning o. s. v. Produktionen forbiittras
diirigenom bade kvantitativt och kvalitativt. En kvalitativ forbattring ar
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absolut nodvandig, ty i dag kan man inte siilj a annat an forstklassiga varor.
De aren ar forbi, da aven varor med ett eller annat fel kunde levereras.

Skattetryeket kommer att kannas starkare, om vi kan halla inflationen
horta. Den kor sonl ropar pa Higre skatter konlmer darmed att bli hogljuddare.
Det finns givetvis en onskan, att nar foretagen maste spara sa bor oeksa staten
gara det. Liksom professor Montgomery namner jag i det samlnanhanget sub
ventionerna. De tillkom for att halla nere levnadskostnaderna under en tid
av prisstegringar. Nar skall man over huvud taget kunna fa bort subventioner,
Oln man inte passar pa att gora det da priserna fciller? Vi skulle kunna betala
nagot hogre livsmedelspriser oeh kanske framfor alIt hogre hy~or utan att lev
nadsstandarden darfor behover sjunka. Hogre hyror skulle underlatta losningen
av l1langa problenl, nlen det skulle fora for langt att diskutera den fragan nu;
jag tror att det ar battre att spara den till nagot annat tillfalle.

Vid detta tillfalle har jag forr om aren uttalat den meningen, att man inte
kan lTIotarbeta inflationen endast med finanspolitiska medel, d. v. s. okade skat
ter oeh budgetoverskott, om man samtidigt driver en expanderande penl1ingpoli
tik. Det ar fara for att de okade skatterna da snarare verkar prisdrivande. Enligt
luin uppfattning ar forutsattningen for' att man skall lyckas na balans att bade
finans- oeh penningpolitiska medel anvandes. I dag skulle jag vilja uttrycka
det sa: en penningpolitik, som syftar till att icke vara expanderande, haller
knappast om vi driver en finanspolitik som inte ar sund, d. v. s. dar budgeten
inte ar balanserad. Det blir en alltfor stor';frestelse for staten att lana pa ett satt
som astadkommer inflation. Det finns fran andra Hinder nastan hur manga
exempel som heIst pa detta. De sager oss tillrackligt for att vi skall vaga pasta,
att det inte gar att driva en sund penningpolitik, om man inte samtidigt driver
en sund finanspolitik. Jag skulle vilj a taeka herr finansministern for att han
alltid i handling har visat, att han at anhangare av prineipen att det ar av
vikt att fora en sund finanspolitik.

. Ekonomichef Rolf Millqvist: Finansministern borj ade sitt anforande lued
att saga att arets budget egentligen redan har diskuterats sa ingaende, att det
inte finns nagot att lagga till eller ta ifran. Jag :skall i alla fall drista mig att
anfora nagra synpunkter, narmast med utgangspunkt fran nationalbudgeten.

Avsikten med att en s. k. nationalbudget ingar i riksstaten ar val - sasom
finansministern oeksa sade - att man vid uppgorandet av riksstaten inte
bara skall ta hansyn till statsfinanserna i mera begransad bemarkelse, utan
aven till landets samlade resurser.' Finansministern skall lTIed tillhjalp av
nationalbudgeten tj anstgora som ett slags rikshushallare.

Vad som kanske i forsta rumniet intresserar i nationalbudgeten ar utveek
lingen av den s. k. bruttonationalprodukten, som i stort sett ar identisk nled
nationalinkomsten. Finansministern sade i sitt anforande har att man for
1953 inte forutser nagot sprang i bruttonationalproduktens utveekling, sa som
fallet varit under de sista aren, oeh i arets finansplan forutsattes att okningen
av bruttonationalprodukten blir betydligt mindre an under 1952. Forskar
man vidare hetraffande utveeklingen under 1952, finner man att nationalbud
getdelegationen anser att det ar for tidigt att avge nagra sakra utHitanden
Oln utveeklingen under detta ar, men det ar tydligt att delegationen bedomel
okningen under 1952 sasom varande nagot mindre an 1951 ars okning. Gar.
man till konjunkturinstitutets berakningar for ar 1951, finner nlan att enligt
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den berakningsmetod, SOln konjunkturinstitutet vanligen tillampat, har clet
inte aIls intraffat nagon okning under 1951.

Uttalandet i arets finansp.lan skulle alltsa av en illvillig person kunna tolkas
sa, att 1953 ars produktionsokning kan bli betydligt mindre an nagonting S0111

i sin tur ar mindre an ingenting.
Den obehagliga sanningen bakom detta ar att det finns patagliga tecken pa

en allman stagnation av var ekonomiska utveckling. Det ar att marka att denna
stagnation har intratt under en period som pa det hela taget har praglats av en
ekonomisk hogkonjunktur. Det forefaIler darfor som om, stagnationen skulle.
kunna bli av mera bestaende karaktar. .

Finansministern talade i sitt anforande har om att man saknar nHlttband for
att mata konjunkturerna. Aven om det inte helt saknas matthand for att
mata nationalinkomstens storlek, ar det ett ganska daIigt sadant som vi har.
Det gar darfor inte att faststalla sa sma variationer i nationalinkomsten SOlll
det under de sista aren har rort sig om. Det ar mojligt att de berakningar som
gjorts om en viss, om an obetydlig okning ar riktiga, men i varje fall har
okningarna hallit sig vid storleksordningen 1 procent.

Under de bagge sista aren har vi kunnat undga konsekvenserna av den
uteblivna produktionsokningen genom att prisrelationerna i var utrikeshandel
i stort sett varit battre an tidigare. Pa det sattet har det varit mojligt att oka
vara samlade utgifter. Prisforandringarna har emellertid under 1952 haft en
sadan karaktar, att aven Oln de nuvarande prisrelationerna kan bibehallas,
kommer vi under 1953 att forlora omkring 700 miIjoner kronor genoln den
forsamring av vara exportpriser som redan intratt. Eftersom produktionsok..
ningen - om det overhuvudtaget kOInmer till stand nagon sadan - kan for ..
utsattas bli obetydlig, innebar den framlagda nationalbudgeten att vi under
1953 har att disponera over ungefar en halv miljard kronor nlindre an
under 1952.

Med dessa siffror som utgangspunkt tar man med intresse del av de atgarder
rikshushallaren, finansministern, foreslar for att statsutgifterna skall kunna
anpassas till den situation som har uppstatt. Det ar da ganska overraskande
att finna, att avsikten ar att den s. k. offentliga sektorn skaU oka sina utgifter
Ined inte mindre an 750 miljoner kronor, vilket innebar att den saInInanlagda
minskning, som maste komnla till stand betraffande de utgifter SOln inte
beharskas av stat eUer kommun, uppgar till 1,2 miljard kronor.

Nationalbudgetdelegationen loser emellertid elegant svarigheterna genom
att forutsatta, att det hela skaU klaras upp genom en minskning av valuta..
reserven och av lagertillgangarna i landet. For att undga att behova g,ora mer
kannbara inskrankningar pa nagon punkt och pressa ned standarden skulle
vi alltsa overga till att leva pa kapitalet.

Finansministern tyckte inte att minskningen av valutareserven var nagot
som n1.an behovde ta sa aIlvarligt. Den var en naturlig reaktion efter den
snabba prissankning som intraffat. Men det ar att marka, att man alltj amt
raknar med 5 procents battre bytesrelation i var utrikeshandel an under ar
1950, vilket ju inte pa nagot satt innebar nagra daliga terms of trade.

Det ar enligt min uppfattning inte sa konstigt, att de motiveringar for de
har skisserade planerna, som framlagges, blir ganska motsagelsefulla. I finans
ministerns anforande har i kvall kom det ocksa fram synpunkter, som delvis
ar nya eUer som i varje fall inte betonas pa samma satt i finansplanen.
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Finanslninistern sade salunda att okningen av de offentliga investeringarna
sammanhanger med att dessa investeringar tidigare hallits tillbaka i utomor
dentligt hog grad, medan de enskilda investeringarna daremot haft mycket stor
omfattning. Av konjunkturinstitutets varrapport for 1952, som jag rakar ha
med mig har, framgar att de offentliga inhemska bruttoinvesteringarna 1938/39
utgjorde 850 miljoner kronor, medan de ar 1950 uppgick till praktiskt taget 3
luiljarder, alltsa tre och en halv ganger sa mycket. Samtidigt hade de privata
inhemska bruttoinvesteringarna okat fran 2,3 till 5,9 miljarder kronor, alltsa
blivit tva och en halv ganger sa stora. Detta ar, mark val, bruttoinvesteringarna.
Tar man i stallet nettoinvesteringarna och raknar med oforandrat penning
yarde, skulle man - om det nu gar att gora en sadan berakning - med all
sannolikhet komma till det resultatet, att okningen av de privata investering
arna ar inycket obetydlig, om det aIls skett nagon sadan okning, medan de
offentliga investeringarna okat ytterst kraftigt.

Under tiden 1950-1952 har det enligt konjunkturinstitutets och national
budgetdelegationens uppfattning inte skett nagon okning av de privata investe
ringarna, medan de offentliga investeringarna volymmassigt okat med 7 pro
cent fran 1950· till 1951 och med 16 procent fran 1951 till 1952. Det fore
faller mig darfor som om motiveringen for att de statliga investeringarna nu
skulle okas, d. v. s. att dessa tidigare hallits itillbaka i mycket hog grad, yore
ratt svagt grundad. ': .

Gar man till den motivering som anfores i finansplanen, finner man att
finanslninistern a ena sidan sager att inflationshotet alltj amt gor det nodvandigt
att halla nere de privata investeringarna, a andra sidan framhaller, att depres
sionsrisken gor det olampligt att overbalansera budgeten och motiverar en
okning av de offentliga investeringarna,.

Kreditrestriktioner ar alltsa a ena sidan nodvandiga for att halla tillbaka
en farlig expansion inom naringslivet. En statlig kreditexpansion av betydande
matt moter a andra sidan inte nagra betankligheter.

Finanslninistern vadjar till inkomsttagarna att minska sina ansprak och
noja sig med oforandrad konsumtion, men forutsatter a andra sidan att den
offentliga konsumtionen skall fortsatta att oka i samma takt som hittills.

AlIa dessa till synes motsagelsefulla uttalanden blir emellertid ganska Iatt
forstaeliga, om man som huvudsaklig malsattning for den ekonomiska politi
ken uppstaller att den offentliga verksamheten skall i snabbast nlojliga takt
utvidgas och i stort sett underlater att ta hansyn till alIa ovriga intressen.
Det ar visserligen svart att tro att en fullt medveten po}itik av denna innebord
bedrives, men a andra sidan ar det svart att komma ifran, att den sakliga inne
borden av den ekonomiska politik, som nu fores i Sverige, ar att man obero
ende av alIa andra omstandigheter stravar efter att i snabbast mojliga takt
vidga vad SOln kallas offentlig, konsumtion och offentliga investeringar.

Det bor kanske i detta sammanhang papekas, att nar man i nationalbud
geten talar om offentlig konsumtion, inraknar man inte hari utgifterna for
folkpensioner, barnbidrag och dylikt, som endast anses utgora en omforing
av medel mellan medborgarna. Man riiknar inte heller med forsvarets materiel
kostnader, utan dessa fores till investeringarna. Den of£entliga konsumtionen
utgores i sjalva verket till 70 procent av loner, och nar man konstaterar att
den offentliga konsumtionen, raknat i fasta priser, vaxer med 5 procent per
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ar, maste detta i stort sett innebara en motsvarande okning av antalet anstallda
i offentlig tj anst.

Den enda form av konsumtionsokning, som numera forefaller att godtag,as
enligt den ekonomiska politik som .fores har i landet, tyeks vara att ett
vaxande antal statsanstallda stalles till medborgarnas tj anst. Man fragar sig
verkligen, Oln detta ar den form av konsumtion som svenska foiket i gemen
heIst av allt vill oka.

Det kan nog i stallet ifragasattas, om det overhuvudtaget finns resurser for
nagon form av konsumtionsokning. Finansministern sade har nyss aU det
kanske ar hiilsosamt for industrien att fa borj a riikna med kronorna eHer
kanske t. o. m. orena. Finansministern har alldeles sakert ratt dari. Jag skulle
vilja vara anda frackare och sag:a: det skulle kanske vara annu hiilsosammare,
om inte bara finansministern utan aven regeringens ovriga ledamoter tvinga-

. des rakna med, om inte orena sa i varje fall miljonerna.

Kammarherre J. Dickson: Det var med ganska stor tvekan jag sent om
sider begarde ordet. Detta ar ju inte nagon plats for politiker annat an om
de ar nationalekonomer. Skulle emellertid de, som i riksdagen foretrader den
nationalekonomiska vetenskapen, fa till vana att upptrada aven har, ar jag
iadd for att man skulle fa en upprepning av det skadespel som vi fiek bevittna
for nagra dagar sedan, oeh som finansministern i sitt anforande med en viss
Ieda hanvisade till.

Jag skall inte heller se politiskt pa den nya budgeten i annan man an att
jag viII erinra om att dess bakgrund ju ligg:er pa det partipolitiska planet oeh
att den nog har kommit att karakteriseras av en viss politisk syn. I det av
seendet ar budgeten inte nagon isolerad foreteelse, ty en foljd av budgeter
har haft att uppvisa samma karakteristikum, oeh vad jag har ville bero'ra
sammanhanger just darmed.

Finansministern ar en realistisk man, oeh den nu framiagda budgeten ar
sakert oeksa realistiskt utformad. Overhuvudtaget har den svenska finans
politiken bedomts realistiskt i sa matto, att man har {orsokt finna reella hall
punkter, erfarenhetsmassiga faktorer, heIst matematiskt pavisbara, som man
kan stodja sig pa. Finansministern har bakom sig myeken vetenskaplig sak
kunskap, oeh nar man dartill vet att en myndighetsperson vid sina bedoman
den alltid maste strava efter att ha sa fast mark som mojligt under fotterna
- framfor alIt galler det ju for en partipolitisk myndighetsperson som Iiitt
far andra pa sig, kanske aven i otrangt mal - sa forstar man att en finans
minister inte garna ger sig in pa psykologiska utsvavningar. Jag tror dock
att det ar manga psykologiska moment som pa detta satt blivit forsummade,
oeh jag skulle viIja peka pa ett av demo

Finansministern sager att staten behover sa Deh sa myeket pengar for att
klara sina utgifter, oeh for den sakens skull maste vi bI. a. ta ut sa oeh sa
myeket skatter. Gor vi inte det, blir det brist i kassan, med atfolj ande trakiga
konsekvenser. Men folk ar, sasom bankdirektor Wallenberg oeksa var inne
pa, trotta pa de hoga skatterna oeh kanske blir de anda mer trotta pa demo
Man tappar helt enkelt sugen, oeh det ar myeken god produktion som inte
blir utford darfor att manniskorna inte har lust att arbeta. Jag vet sj alv hur
jag raknar, om jag far tillfalle till nagon extra fortj anst. Nar ungefar halften
av pengarna skall dras av i skatt, kan det handa att arbetet aldrig blir utfort.
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Det ar sadana faktorer som man borde mera beakta. Ger man nlanniskorna
litet storre arbetsmod och arbetsgHidje, blir det mera produktion, mera for
tj anster och mera inkomster for statsverket, aven om skattesatsen ar lagre an
nu. Salig Thor Modeen sade en gang att varlden ar full av tappade .sugar.
Jag tror att det inte skulle ha behovt finnas sa manga "tappade sugar", om
vara skatter varit mer humana.

Jag vet att finansministern inte ar nagon van av hoga skatter. Jag satter
mycken pris pa nlanga sidor hos fin.ansministern, och jag forstar att han kan
finna det riskabelt att ge sig ut pa psykologisk gungfly. Men jag vet ocksa att
finansministern ar en modig man, och jag undrar om han inte skulle ha mod
tillrackligt for att anvanda aven den metod som jag har talat om och som
kanske skulle hjalpa honom att kIara sitt svara varVe

Statsradet P. E. Skold: Jag vet inte om herr Dickson menade, att jag skulle
replikera ~onom. Jag tror herr Dickson har tamligen klart for sig, att den
finansminister nog inte ar fodd ~om kan andra den nuvarande tendensen, att
man later staten overta mer och mer av samhallets inkomster. Inte' ens herr
Millqvist kan rakna med att inverka pa. den saken. Alla som komlner till
riksdagen, det gor detsamma vilket parti de representerar, foljer i det stora
hela troget med i den dansen. Vi vet att det finns manga tappade sugar - det
har ju herr Dickson vittnat om - och de finns inte minst i riksdagen.

Herr Millqvist holl ett langt anforande, och jag kan inte gil in pa det i
nagon storre utstrackning. Jag tycker bara det ar synd att hela det svenska
folket inte har tillfalle att se ut over d,enna sal, ty da hade det fatt se en stor
del av sin konsumtion. Har sitter namligen, antar jag, manga av de dar stats
tjanstemannen, som numera utgor det svenska folkets enda konsumtions
okning. Men for ovrigt, herr Millqvist, ~r jag inte nagon exegete Jag har aldrig
varit inne pil teologien, och darfor har jag ingen formaga att gil in pa ett be
motande av hans anforande, SOln verkade ratt exegetiskt. Det ar bara en enda
punkt i herr Millqvists anforande pa vilken jag viII anfora en mening: han
sade att lnin motivering for okningen av offentliga investeringar var svag.
Nu var det ju sa att jag pekade pa en hel rad omraden, dar de offentliga in
vesteringarna har eftersatts. Bankdirektar Jacob Wallenberg instamde i att
detta var riktigt, och var och en med praktisk erfarenhet vet ju att atmin
stone betraffande de av mig anforda punkterna motiveringen inte ar svag.
Herr Millqvist, skulle inte detta kunna foranleda fortsatta studier iamnet
far ett nytt upptradande nasta ar?

Lat mig harefter i nagon man ta upp de anforanden som hallits av professor
Montgomery och bankdirektor Wallenberg. De talade om manga saker, men
jag kan inte uppehalla publiken hela natten, och darfar tar jag ut vad jag
uppfattade som karnpunkterna. Professor Montgomery fragade, vilken var
erfarenhet ar av budgeten sasom ett medel i den ekonomiska politiken, och
aven bankdirektar Wallenberg var inne pa det. Jag tycker det ar forhastat
att saga, att den budget som nu laggs fram icke spelar nagon allmanpolitisk
roll. Det ar sant, men ar det ett bevis for att budgeten inte spelar nagon roll?
Ar det inte alldeles tvartom? I borj an av 1952 var budgetens overbalansering
en starkt bidragande faktor i den kreditatstramning som skedde. Det var en
verkan som satte in under en utpraglad hogkonjunktur - lat vara att den
med fordel hade kunnat komma ti~igare. Overbalanseringen hade till och med
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den foljden, att den forberedde den atstramning som bankerna sedan gick
Ined pa.

Nu har vi kommit in i ett Hige som, all exegetik till trots, utmarkes av en
relativt god balans. Det ar viiI da ganska naturligt att vi later budgeten bli
neutral. Ar det nagot fel att vi under tiden fran den 1 juli forra aret och fram
till den 1 juli i ar later overskottet i budgeten smiilta samman genom att storre
anslag stalls till forfogande for en okning av verksamheten inom forsvaret och
vagvasendet? Det ar viiI en naturlig och smidig anpassning till den konjunk
turforsamring som har skett. Och inte kan man viiI saga att budgeten kommer
att spela en underordnad roll, om vi kommer in i en depression, och lnan da
Inedvetet gar in for en underbalansering.

Jag tror inte man kan komma ifran att budgeten spelar en betydande roll
Oln den anpassas till konjunkturerna. Det ar emellertid uppenbart att hud
getens verkan sker med langre vagor, och budgetpolitiken far absolut inte
vara det enda medIet utan maste kompletteras med atgarder, som sa att saga
har kortare vagor och verkar smidigare. Jag tycker alltsa att man inte skall
doma ut budgeten sasom en betydelsefull faktor, och jag tror att budgeten at
minstone hittills har anvants riktigt. Jag delar bankdirektor Wallenbergs me
ning, att det ar viktigt att naringslivet far en kansla av att det ar ont om
pengar och att politiken far anpassas darefter. Jag menar att den ekonomiska
politik som vi for skall hjalpa till att ge naringslivet en kanslaav att det inte
ar sa gott om pengar, och darfor skall vi val ha kvar kreditrestriktionerna.

En annan fraga 80m till att diskutera ar hur lange vi skall ha investerings
avgiften. Jag har hittills inte kunnat finna annat an att naringslivets ansprak
pa krediter fortfarande ar storre an vad som rimligen kan tillfredsstallas, och
darfor ar det for tidigt att tanka pa att avskaffa investeringsavgiften. Det ar nog
alldeles riktigt att investeringsavgiften har sin starkaste verkan nu, vilket delvis
beror pa att det ekonomiska laget ar karvare men delvis ocksa pa att denna av
gift fran borj an gj ordes tidsbegransad. Jag gj orde den utfiistelsen, att den icke
skulle vara kvar langre an till utgangen av ar 1953. Det ar klart att manniskor
kan saga, att om de har vantat sa Hinge med investeringar, kan de vanta litet
till, och jag vet att den verkar hardare ju langre den finns kvar. Jag har
annu inte tagit stallning till fragan nar den skall avskaffas. Jag J:1ar den
kanslan, att vi efter jul och kanske annu lever i ett konstlat ekonomiskt
stamningslage, och jag vill giirna forst se det faktiska laget och de psykologiska
reaktionerna nar varsolen. borj ar skina. I denna invecklade och motsiigelse
fulla finansplan har jag sagt, att jag tanker ta stallning till denna fraga i den
proposition som vi brukar lamna riksdagen i borjan av maj manad.

Jag vill sa saga till bankdirektor Wallenberg att jag givetvis har vidtagit
sadana dispositioner, att de skatter som vi har infort for att brOlTISa den eko-

~ nomiska utvecklingen inte skall behova hallas kvar av statsfinansiella skiil.
Budgeten bygger fortfarande pa den principen att dessa skatter skall for
svinna, och jag sager att under alla omstiindigheter investeringsavgiften inte
kommer att existera Hingre an till den 1 januari 1954. Dar£or menar jag att
annlarkningen att vi anvander dessa pengar for att tacka statsfinansiella hehov .
inte ar herattigad.

Sedan skulle jag vilja gora nagra randanmarkningar till ytterligare nagra
fragor som bankdirektor Wallenberg var inne pa. Han sager att riksbanken
har spatt pa marknadens likviditet och fort en politik som ar rakt lTIotsatt
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den man skulle ha onskat. Jag tycker det ar litet onyanserat att pa ·detta satt
stalla riksbanken i skottgluggen, ty faktiskt minskade riksbanken marknadens
likviditet till och med november manad i stallet for att oka den. I december
intraffade emellertid tva ting, dels att riksgaldskontoret behovde en tillfallig'
upplaning, varfor riksbanken overtog skattkammarvaxlar for ett antal miljoner,
och dels fann affarsbankerna samtidigt sitt intresse krava att de salde ett icke
litet antal skattkammarvaxlar till riksbanken, troligen i syfte att forstarka sina
checkrakningar hos riksbanken.

Om jag nu i januari skall soka bedoma den okning av marknadens likviditet
som harigenom uppkom, tror jag den kan uppskattas till cirka 200 miljoner,
varav halften faller pa affarsbankernas forsaljning av skattkammarvaxlar och
halften pa riksgaldskontorets. Riksbanken hade naturligtvis genom en oklok
och brysk politik kunnat hindra affarsbankerna att salj a de dar skattkammar
vaxlarna - den kunde ha stallt sadana villkor for sitt kop att de inte kunnat
aceepteras - men den gj orde det inte, oeh jag tycker inte det kan anses att
detta var nagonting farligt. Jag menar namligen att det i och for sig inte kan
vara nagon allvarlig fara om riksbanken ibland hjalper riksgaldskontoret att
jamna ut sasongvaxlingar, och lyckas man bara halla riksbankens statspappers
innehav oforandrat over en langre tidrymd, har ju inte nagon olycka skett.

Det skulle fora for langt om jag gick in pc1.' en diskussion om verkan av olika
slags upplaning - jag formodar att ba,pkdirektor Wallenberg i princip har
ratt. Jag vill bara saga, att vi nu uPPenbarligen har haft en period med relativt
Hten statlig upplaning, och kapitalma~.knaden har krympt samman mer och
mer. Det kan inte bestridas att penningvardeforsamringen har paverkat pla
cerarna, och jag forstar mycket val att man kommer att stota pa manga sva
righeter nar man nu kommer fram till en mer normal situation och skall for
soka bygga upp kapitalmarknaden igeIi. Jag forstar myeket val att vi inte kan
komma till nagot fullt lyekligt resultat, om inte riksbanken och kreditinstituten
samverkar i syfte att steg for steg skapa forutsattningarna for det allmannas
upplaning.

Jag viII i detta sammanhang saga, att vi sj alvfallet inte skall foreta nagon ny
devalvering. Jag var inte nagon van av den devalvering som skedde sist, och
jag har kvar min skepsis mot sadana atgarder, framfor alIt om de ar sa
langtgaende som devalveringen 1949.

Vi behover fortfarande en politik som stramar till oeh ger folk en kansla av
att man inte kan plocka upp peng,ar pa gatan. Vi har under 1952 givit manni
skorna en livlig forestallning om att det ar ont om pengar. Det behovs en
sadan politik, och den tanker vi fora. Jag har redogj ort for ingredienserna i
den, och jag hoppas att efter hand vissa ting av mer efemar natur skall skalas
bort, sa att det kvarstar en restriktiv kreditpolitik, som helt naturHgt endast
kan genomforas i samverkan mellan staten och kreditinstituten.

Det ar j u dock sa i vart land, att vi haIler pa demokrati och frihet. Vi vill
garna - aven jag vill det - att det i detta land skall finnas grupper av manni
skor som har ett eget inflytande och pa sitt satt kan paverka utveeklingen.
Den saken kommer vi inte ifran om vi vill ha en demokratisk ordning, och
det ar sj alvfallet att oeksa kreditinstituten skall ha inflytande pa sitt omrade.
Men detta inflytande kan inte fa ga hur langt som heIst. Det kan ju omojligt
bli sa att vi far olika statsmakter som bestammer mot varandra stridande
saker. Vi kan inte fora tva slags penningpolitik, ett som beslutas av Kung!.
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Maj:t och riksdagen och som riksbanken far i uppdrag att effektuera och ett
annat slag som kreditinstituten genomfor. De maste jamkas samnlan, oeh det
ar darfor en fullstandigt naturlig sak att man skall forsoka komma till en
samverkan och gora det basta mojIiga i den foreliggande situationen. Man
kan naturIigtvis fora fram den uppfattningen, som bankdirektor Wallenberg
och kanske de fIesta i denna sal har, att man av penningpolitiska medel fram
for allt skall anvanda rantan. Det blir da ganska besvarligt att jamka samman
intressena nar statsmakterna intar en annan stallning, men det maste j u pa
ett eller annat satt ske.

Jag har aldrig haft nagon doktrinar uppfattning om rantan. Jag har traffat
manga manniskor som haft en pa teoretisk grund vilande asikt, att rantan
alltid skall vara lag; jag har traffat dem som anser att rantan alltid skall vara
hog, och jag har traffat dem - och det ar de fIesta - som anser att rantan skall
vara rorlig. Jag har em.eIIertid inte kunnat ansiuta mig till nagon av dessa kyr
kor utan ar i det avseendet agnostiker. Rent praktiska skal dikterar min stand
punkt, att jag icke nu viII vara med om en rantehojning. Jag farstar att det
kan finnas olika meningar i denna fraga. Man har enligt min asikt en over
driven tro pa rantans mojlighet att fungera sasom regulator, och den betydelse
sonl ranteforandringar far beror ju aIIdeles pa de ekonomiska krafternas speI.
Vi gjorde i hostas det tankeexperimentet att vi skulle tillgripa en rantehojning.
Vi trodde inte att vi skuIIe kunna slappa rantan fri, men det ar alldeles sakert
att en rorlig ranta i dagens lage betyder en hoj d ranta, och ingen viII ta ansvaret
for att rantan stiger. Jag har noga foljt med .vad som hant i andra Hinder,
och inte ens dar man tillampat den mest liberala ekonomien har man latit
rantan sj aiv finna sitt lage, utan man har Hitit den stiga, for att darigenom fa
ett patryckningsmedel, och last fast den vid en hogre niva.

_Vi fragade oss hur stor rantehojningen behover bli for att fylla detta syfte,
och vi kom overens om att det var meningslost att forsoka med en rante
stegring pa mindre an I procent - blir hojningen mindre, skadar man eko
nomien; det kan ni tanka ut sjalva. Kan vi ga med pa en rantehojning med 1
procent nu, Hita den verka pa hyror och livsmedelspriser, och samtidigt for
utsatta att det skalI vara mojligt att bibehalla nuvarande arbetsloner? Hade vi
gj ort det, oeh annu mer om vi latit subventionerna fol j a med i svepet, skulle
det sakerligen icke ha traffats ett sadant avtal for verkstadsindustrien som
traffades i gar, det kan vi vara livligt overtygade om.

Man kanske inte skalI bry sig sa mycket om att fraga, vern som drar nytta
av en rantestegring, vern som far en privilegierad stallning och vern som far
betala det. Det ar en oerhort invecklad rakenskap. Det al' mycket svart att
avgora om t. ex. smasparare forlorar elIer tj anar pa en rantestegring. Det finns
ju ingen smasparare som lever pa att spara, och det finns inte nagon som
bara ar pensionsforsakrad; alla har vi ju vart borgerliga yrke, vi hyr bostader
och koper mat. Det kan handa att det ligger nagonting i tanken, att en hojd
rantefot stimulerar forsakringssparandet, men jag har en kansla av att for
sakringssparandet har stigit kontinuerligt utan denna stimulans. Daremot tror
jag inte att man annat an pa mycket lang sikt - och sa lang sikt finns inte
- skulle kunna paverka det vanliga sparandet genom ranteforandringar.

Det far vara lyckligt elIer olyckligt att vi har kommit in i en situation, dar
den roll inte kan tilldelas rantan som man pa manga hall onskar, men enligt
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mitt satt att se forhaller det sig s&. Det skulle vara myeket Inera att· saga Oln
fragan, nlen jag skall stanna vid detta.

Jag vill bara berora en enda liten sak till. Bankdirektor Wallenberg sade,
att investeringsavgiften verkar knyekigt oeh att man bor undvika knyekar.
Gor inte ranteforandringar det? Jo, nog maste det verka knyekigt nar man som
i Finland forst hojer rantan, sedan sanker den oeh sa hojer den igen med
varje gang ett par procent. I Vasttyskland har man hojt oeh sankt rantan oeh
hojer den kanske igen. Aven det leder ju momentant till okade kostnader.
Teoretiskt kan dessa fragor val diskuteras, oeh var oeh en kan ge skal for
sina standpunkter. Jag vill bara saga, att jag tror att rantestegringsvagen just
nu ur praktisk synpunkt ar oframkomlig. En rantestegring skulle' skapa stora
problem oeh gora det ytterligare svart for oss att fora en politik, som befralnj ar
stabilitet oeh leder till att penningvardet bevaras.

Bankdirektor Jacob Wall1enberg: Jag vill forst saga att finansministerns tal
onl att det skulle finnas flera stater har i landet bygger pa en fullstandig lniss..
uppfattning. Det finns inte mer an en stat. Om vi framhaller att det kan
anHiggas andra synpunkter pa en fraga an de som omfattas av regeringen, har
man darfor inte ratt att darav dra slutsatsen, att vi inte foljer statens direktiv.
Jag vet inte att privatbankerna nagonsin un<Ierlatit att gora det, men darfor
behover vi ju inte alltid vara av samma mening som staten om direktivens
lamplighet oeh hur de kommer att verka. Det ar ju til syvende og sidst anda en
fraga om de ekonomiska lagarna, oeh jag tror inte att dessa later sig diktera
ens av statsmakterna - kanske far man da aterverkningar som inte alltid ar
onskvarda.

Vi kan ju se pa ranteutveeklingen < under de gangna aren. Det finns val
knappast nagonting som i sa hog gr~d har bidragit till inflationen i detta
land som rantepolitiken. Rantan har ju hallits nere helt enkelt genom kredit
expansion. Finansnlinistern sade under senare delen av sitt anforande, att
han inte tror pa rantans verkningar. Jag har sjalv manga ganger varit inne pa
den fragan. Ingen kan val forneka att den har inflytande pa tillgang oeh cfter..
fragan pa pengar oeh som kapitaliseringsfaktor, men det viktigaste ar att pen
ningpolitiken ser till att det blir ont om pengar. Man sparar kanske i regel
inte darfor att man far hogre ranta, utan man sparar darfor att man har ont
om pengar oeh helt enkelt maste spara. Rantebildningen blir mera en foljd av
tillgang oeh efterfragan. Om man snedvrider denna,·uppstar vissa mindre
onskvarda verkningar, oeh en av de verkningarna ar,' 80m jag tidigare har
framhallit i kvall, att utbudet pa kapitalmarknad~nkan minska.

Jag tyeker nog att finansministerns argumentering giek litet vid sidan av
problemet. Jag forstar visst att det hade varit taktiskt olampligt attstrax fore
avtalsforhandlingar hoja rantan oeh ta bort subventionerna, men jag disku
terade inte saken sedd pa sa kort sikt. Man far visserligen lov' att i viss nlan
anlagga taktiska synpunkter, men pa lang sikt tror jag det yore en riktig
politik att saval fa bort subventionerna som att frislappa den langa rantan.

Nar finansministern talar om knyekighet, vet jag inte riktigt vad han nlenar.
Det ar den Hinga rantan som man enligt min mening skall sluta upp att halla
fixerad, nlen jag har ingen tanke pa att i nuvarande konjunkturHige foresla en
diskontohojning. Nu nar priserna ar stabila eller fallande oeh konjunkturen
kanske gar sakta nedat, finns det val ingen, som vill foresla en diskontohojning.
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En knyckig diskontopolitik viII man inte ha, men en fri prisbildning pa den
langa raJ;ltan, och mig veterligt hal' de fIesta stora Hinderna gatt in for en
sadan politik.

Vidare sade finansministern, om jag far berora en helt annan sak, att jag
underskattar budgetpolitikens betydelse. Jag tror det val' en missuppfattning.
Det jag sade gick mest ut pa att jag fatt intrycket att finansministerl1 atmil1stone
tidigare hal' underskattat penningpolitikens betydelse. Jag ville framhalla att
bade budgetpolitiken och penningpolitiken behover anvandas i stabiliserande
syfte.

Finansministern sade ocksa att jag sag nagot ensidigt pa riksbankens kop
av skattkammarvaxlar under senaste host. Jag viII emellertid papeka, att jag
tillade att det inte hal' nagon betydelse om riksbanken temporart lamnar Ian
till staten som sedan blir betalda. Fragan ar vad riksbanken kommer att gora
nar statens langfristiga lanebehov ger sig tillkanna. Pa den punkten kanske
det ocksa var ett missforstal1d.

Statsradet P. E. Skold: Jag ar mycket tacksam for de sista tillrattalaggan
dena, och det val' mycket trevligt att hora dem.

For att inte uppehalla mig for lange vid den fragan viII jag Lara saga, att
jag undrar om inte bankdirektor Wallenberg tog litet for latt pa rantans verk
ningar. Jag tror inte man kan saga, att rantepolitiken hal' skapat penning
vardeforsamringen - det kan inte vara ett axiom. Jag skulle mer ha forstatt
om bankdirektor Wallenberg hade sagt att penningpolitiken iDte varit till
rackligt stram - det sager inte jag - men man skall inte identifiera penning
politiken med rantepolitiken.

Jag tror inte heller att man kan saga att folk sparar mera darfor att vi
hal' ont om pengar. Sparkassesparandet har ju okat ganska kraftigt, vilket har
l1ledfort att sparandet under forra aret steg med kanske 400 miljoner. Det
sparades dock inte darfor att folk hade ont om pengar utan darfor att folk
ville vanta pa att saker och ting skulle bli billigare. Det finns sakerligen flera
orsaker till att folk sparar pengar.

Men jag begarde inte ordet for att saga detta utan for att saga, att jag inte
har pastatt att manniskor och institutioner i detta land inte har ratt att fora
fraln sina meningar. Jag viII understryka att vi aldrig kan skota det ekonomiska
livet i ett land som yin vara demokratiskt utan att vara beredda att satta oss
vid ett forhandlingsbord for att resonera och soka gora det basta av situationen.

Bankdirektor Jacob WaIl'enberg: Far jag ratta ett pastaende 80m jag tror
bygger pa ett missforstand. Jag sade inte att penningsparandet okar nar det ar
ont om pengar, utan att sparandet okar, vilket aven innefattar saksparandet.

Ekonomichef Rolf Millqvist: Statsradet Skold sade, att den finansminister
inte ar fodd som kan forhindra att staten lagger beslag pa en vaxande del av
l1ationalinkomsten. Det gel' en nagot ny bild av statsradet. Man har inte tankt
sig hOnOlTI som ett vasstra som flyter nled strommen utan egen manovrerings
formaga. Det ligger litet narmare till hands att tro, att det finns nagot av
egen vilja med i spelet ocksa nar finansministerl1 driver en politik i den
riktningen.
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Finansministern sade vidare att jag hade en teoretisk syn pa saken nar jag
framholl, att de offentliga investeringarna hade okat sa mycket mer an de
privata. Det sakliga forhallandet yore att man pa vissa punkter kunde peka
pa ett storre behov av offentliga investeringar. Om vi gar till oss sjalva, skall vi
finna att de fIesta har nagot investeringsbehov som kan bli ganska patrangande.
Vi behover kanske kopa mobler, men den enskilde vet, att om man skall kopa
det far han dra in pa nagonting a,nnat. Man skulle vilja begara att en liknande
politik i hogre grad fordes nar det galler statliga utgifter. Om man vill oka
vagbyggandet, bor man kunna finna nagot annat omrade att dra in pa, och pa
att detta skulle vara mojligt tyder den omstandigheten, att de offentliga investe
ringarna har okat sa snabbt.

Det ar val anda litet missvisande nar finallsministern sager, att det innebiir
en smidig anpassning att i nuvarande situation oka de offentliga investe
ringarna. Man har ju inte kommit i en situation dar de enskilda investering
arna inte racker till, utan man har medvetet, genom inforande av investerings
avgift och genom andra atgarder, hallit tillbaka demo Sa lange nlan inte tar
bort de atgarderna utan haIler nere de privata investeringarna gor man inte
en smidig anpassning utan vidtar atgarder i syfte att kunna oka de statliga
investeringarna.



NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 10 mars 1953

Ordforande: Professor I n g v a r S v e n nil son.

Fil. lie. Lars Lindberger inledde aftonens diskussion om

Kan hyggnadsregleringen undvaras
Herr ordforande, mina darner och herrar: Nilr som amne for kvill

lens forhandlingar valts fragan om den nu snart 10-ariga byggnads
regleringen kan undvaras, sa ar det i sista hand en metodfraga som
tagits upp till provning. Fragan galler ju om byggnadsregleringen
80m investeringspolitiskt medel med fordel kan ersattas av andra
metoder.

Nu kan valet av metoder givetvis i oeh for sig vara beroende av
politiska varderingar och maste val till och med vara det. Ayen om
det radde enighet i de stora avvagningsfragoma vad betraffar in
vesteringsverksamhetens omfattning och fordelning i olika avseenden,
skulle det ju myeket val kunna rada delade meningar om vilka eko
nomisk-politiska metooer som horde anlitas for att forverkliga den
onskade investeringsutveeklingen. Men lika troligt ar val att metod
valet kan komma att hedomas olika ocksa av den anledningen att
man utgar fran olika installningar till de stora avvagningsfragorna.
Nar jag i det foljande skall redogora for oeh arilagga vissa synpunk
ter pa nagra av de viktigaste tankegangarna oeh forslagen i det be
tankande 'som nyligen avgivits av 1949 ars investeringskommitte, sa
ar det min avsikt att forst ga in pa de stora brannande avvagnings
fragorna for att darefter ocksa hI. a. soka analysera i vad man en
avvikande uppfattning i dessa fragor kommer att medfora ett for
andrat utgangslage, l1ar det galler att bedoma valet av metoder inom
investeringspolitiken. Men innan jag gar in pa avvagningsfragoma
skulle jag allra forst vilja fasta uppmarksamheten pa vissa karak
teristiska drag i investeringsverksamhetens sammansattning sadana
som investeringskommitten uppfattat dem.

Investeringsko:rnmitten skiljer mellan tva huvudomraden inom
realkapitalbildningen. Det ena omfattar statlig oeh kommunal hus
hallning samt bostads- och kraftforsorjning oeh· har _av kommitten
henamnts den allmanna sektorn. Det andra omfattar aterstaende delar
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av naringslivet och hal" benamnts foretagssektorn. AI' 1951 uppgick
bruttoinvesteringar (fransett reparationer och underhall) inom den
allmanna sektorn till i runt tal 4 miljarder kronor, inom foretagssek
torn till i runt tal 3 miljarder. Av investtrringarna inom den allmanna
sektorn utgjorde tre fjardedelar byggnader och anlaggllingar, medan
den aterstaende fjardedelen i huvudsak avsag maskinel" och andra
verkstadsprodukter. Av denna fjardedel foIl inemot halften pa den
militara materielanskaffningen. Inom foretagssektorn val" propor
tionerna nara nog omkastade. Pa byggnader och anlaggningar foIl
namligen int~ m.~ra an 25 it 30 procent av det totala inve~terings

beloppet, medan' aterstoden alltsa' i det vasentliga utgjordes av
maskiner och verkstadsprodukter. Aven vad galler finansieringssattet
Tader en karakteristisk skillnad mellan investeringsverksamheten
inom den allmanna sektorn och den inom foretagssektorn. Investe
ringarna inom den allmanna sektorn finansieras i huvudsak med
skattemedel eller genom upplaning pa .den allmanna lanemarknaden,
medan investeringarna inom foretagssektorn till betydande del finan
sieras med foretagssparande men i fo>~hallandevis liten utstrackning
over den allmanna kapitalmarknaden.. ·

Med eller utan byggnadsreglering maste det vara en huvudupp
gift for investeringspolitiken att halla balans mellal1 sparande och
investering vid stabil prisniva och i mojligaste man full sysselsatt
ning. Men investeri~gspolitiken har! dessutom kommit att inbegripa
en avvagning mellan investeringar inom olika omraden, och denna
avvagning hal" i viss utstrackning varit en stridsfraga inom den eko
nomiska politiken.

1950 aI'S langtidsutredning framlade for snart 2 ar sedan ett all
mant investeringsprogram for perioden 1951-1955. Enligt detta
program borde ett okat utrymme for investeringar framst komma
den allmanna sektorn till godo, och praktiskt taget hela den inves
teringsokning som ansags mojlig att realisera under perioden fore
slogs aven disponerad for sadana andamal. Daremot ansags indu
strins och jordbrukets investeringsvolym i genomsnitt for hela 5-ars
perioden bora bibehallas oforandrad vid 1950 aI'S niva.

For sin· del hal" investeringskommitten· inte pa nagot satt velat be
strida onskvardheten av att utvidga bostadsbyggandet och den offent
liga investeringsverksamheten. Men kommitten hal" velat understryka
vikten av att investeringsvolymen inom foretagssektorn halles sa
pass hog att man kan fa ett tillfredsstallande framatskridande inom
naringslivet. Det skall ingalunda fornekas att ocksa investeringarna
inom den allmanna sektorn lamnar avkastning och ger bidrag till
nationalprodukten, och manga at kanske benagna att uppfatta dessa
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bidrag sOln mera vardefulla an dem som kommer fran foretagssektorn.
Sasom samhallet nu ar organiserat oeh prisbildningen fungerar gal..
leI' emellertid om anlaggningarna inom den allmanna sektorn att de
endera inte avkastar nagonting aIls som kan anvandas for privat kon
sumtion eller oeksa lamnar en avkastning, som ar jamforelsevis lag.
i forhallande till kapitalinsatsen. Det senare galler exempelvis bee.
traffande bostaderna, i synnerhet vid nuvarande hyressattning. Moj
ligheterna att oka den privata konsumtionen och reallonerna blir under.
sadana forhallanden i mycket hog grad beroende av utveeklingen
inom foretagssektorn oeh darav beror ocksa till stor del mojlighetema
att pa langre sikt utvidga bostadsbyggandet och offentliga investering·
are Man lar IlOg inte garna vara beredd att avsta fran en framstegs..
takt som Inall numera vant sig att betrakta som normal vad galler
produktion och omsattning inom naringslivet - dvs. 2 it 3 procent
per ar (vid en i det narmaste ,konstant arbetsfor befolkning). Uppen
barligen kravs det en hel del investeringar inom naringslivet om ett
sadant framatskridande skall kunna hallas vid makt. For ell kortare
tid kan det kanske. vara mojligt, aven om investeringsvolymen inom
naririgslivet llalles oforandrad eller sjunker. Men pa nagot langre·
sikt - och det far val numera innehara att man liven riktar blic-·
karna pa tiden bortom 1955 - pa langre sikt maste man enligt
investeringskonllnittens uppfattning vara beredd pa att det kommer
att kravas ell viss fortlopande okning av investeringsvolymen inom
l1aringslivet och hI. a. ocksa inom industrin.
. Om man alltsa far rakna med att det pa langre sikt blir svart
att motsatta sig en viss fortskridande okning av foretagens investe-·
ringar, kan man sedan stalla fragan pa vad satt man vid bibehaJlen
balans inom samhallsekonomien dessutom skall kunna bereda ut··
rymme for en sa stor investeringsokning som mojligt inom den all-
manna sektorn, d. v. s. vad galler bostadsbyggande och offentliga inves
teringar. Den fragan har investeringskommitten ocksa tagit upp till
behandlillg. Men kommittt~n har dessutom uttalat, att det yore for
delaktigt om bostadsbristell inom rimlig tid kunde avvecklas vid en
mindre utokning av bostadsbyggandet an den som forordats av bo
stadsstyrelsen och langtidsutredningen. Kommitten hal" namligen inte
funnit det sarskilt troligt att man skall lyckas astadkomma en sa stor
okning av bostadsbyggandet. Men det ..a~ en uppfattning som kanske
kan behova motiveras litet narmare.

. Langtidsutrednillgens investeringsplan innebar att bostadsbyg-·
gandet successivt skulle oka fran 44 000 lagenheter ar 1950 till
65 000 .'lagenheter ar 1955 vilket i genomsnitt skulle bli 56 000
la.gellheter per ar tInder tiden 1951-1955. Bostadsstyrelsen hade
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for sin del uttalat att en bostadsproduktion av 60 000 lagenheter 3.1"
ligen under 1950-talet yore ett ~minimum. Av perioden 1951-'1955
hal" vi nu i det narmaste halften bakom oss, och .vi kan nu konstatera
att bostadsbyggandet under 1952 legat langt under langtidsutred
ningens program. Det var 45 000 it 46 000 lagenheter 80m blev full
bordade forra aret i stallet for 52 000 it 53 000, och det kall ju fore
falla att vara ett ynkligt resultat med tanke pa att det faktiskt byggdes
58 000 lagenheter har i landet redan ar 1939 och annu nagot mera un·
der aren 1946 oeh 1947. Eftersom investeringsvolymen totalt sett nu ar
betydligt storre an fore kriget, sa ar det klart att Lostadsbyggandets
andel av investeringarna maste ha minskat avsevart sedan tiden orne·
delbart fore kriget. Det framgar oeksa av tillgangliga berakningar.

AI' 1938/39 svarade bostadsbyggandet for 32 % av den totala
investeringsverksamheten och 49 % av byggllads- oeh anlaggnings
verksamheten, medan Inotsvarande siffror 'for 1952 har beraknats
till 21 % oeh 37 roe Den har minskningen i bostadsbyggandets andel
av den totala iI!vesteringsverksamheten harfman pa sina haIl i framsta
rummet velat lagga byggnadsregleringen;,tilllast. Byggnadsregleringen
har varit en effektiv broms for bostadsbyggandet heter det, mindre
effektiv nar det galler andra byggnadsinvesteringar oeh helt verknings..
los ifraga om reparationer oeh maskininvesteringar. Savitt jag kall
bedoma ligger det atskilligt i den dar argumenteringen, men man
far akta sig for att 'pressa den for Jangt. Ser filall efter vilka omra
den det ar som fatt sin andel av den totala investerillgsverksamheten
okad fran 1938/39 till 1952 sa finner mall att det inte ar !oretags
sektorll utan de offentliga investeringarna och kraftverksbyggandet.
Foretagssektorn har tidigare under efterkrigstiden haft ell storre an..
del av investeringsvolymen an den hade 1938/39 men sa ar inte langre
fallet. Samtidigt som bostadsbyggandets andel av investeringarna
sjonk fran 32 % till 21 % okade de offentliga investeringarna och
kraftverken sin andel fran 28 % till 40 %.

Bilden blir f. o. inte annorlunda om man begral1sar sig till att
folja utveeklingen inom, enbart byggnads- oeh anlaggllingsverksam- '
heten. Om man studerar perioden 1947-1952 finner man attho
stadsbyggandet minskat fran 58 000 'lagenheter till 45 000 it 46 000
under det att byggnads- oeh anlaggningsverksamhetens totala volym,
om Inan bortser fran reparationer oeh underhall, val" ungefar lika
stor vid periodens borjan som vid dess slut. Under samma period
hal" offentliga anlaggningar och kraftverksbyggen okat oeh de har
ahsolut sett okat atskilligt mera an bostadsbyggandet gatt tillbaka.,

Det bor kanske framhallas att vad som aterspeglas i dessa siffror
inte ar overforingar av det slaget 80m intraffat nar komnlunerna kom-
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mit att ta hand om en betydande del av bostadsbyggandet och staten
kommit att svara for en nagot storre del av industriinvesteringarna.
Sadana overforingar har inte fatt influera pa de siffror som jag nyss
anforde.

Vad ar det da for slags allmanna investeringar som okat sarskilt
starkt sedan forkrigstiden. Ja, forutom forsvarets materielanskaffning
och kraftverksbyggandet ar det val telegrafverkets anlaggningsarbe
ten, vatten- och avloppsanlaggningarna och skolbyggena i forsta hand
ar varda att namnas. Manskligt att doma skulle dessa investeringar
ha trangt sig fram pa bostadsbyggandets bekostnad, aven om bygg
nadsregleringen inte hade funnits. Vad galler den framtida utveck
lingen pa det har omradet kan arets nationalbudget ge en finger
visning. Enligt denna beraknas investeringsvolymen inom den all
manna sektorn oka med narmare 700 miljoner kronor under 1953
och av denna okning faller mindre an en .tredjedel pa bostadsbyg
gandet. Det forefaller alltsa som om det s'kulle droja nagra ar innan
vi kommer upp i ett bostadsbyggande om 60 000 it 65 000 lagen
heter om aret.

Det har ihland sagts att bostadspolitiken efter kriget i stort sett
varit framgangsrik. Utan att ta stallning till fragan om den varit
det eller inte skulle man val i anknytning till den har diskussionen
av avvagningsfragorna anda framhalla vissa ljuspunkter i utveck
lingen inom bostadsforsorjniqgen. Bostadsstandarden har obestridli
gen stigit sedan fore kriget. De lagenheter som l1U finns ar i genom-
snitt storre och hattre utrustade an de som fanns 1939. Frekvensen
av lagenhetsinnehavare inom olika civilstands- och aldersgrupper har
med undantag for sjalva krigsaren i stort sett stigit i samma takt
som under senare halften av 1930-talet, och detta har kunnat ske
samtidigt som giftermalsfrekvensen stigit och giftermalsaldern sjunkit.
Utvecklingen skulle val kunnat forefalla nagorlunda tillfredsstiillande
om man kunnat bortse fran alIt det bostadselande som uppkommit
da bostadsefterfragan varit storre an tillgangen, da det inte funnits
Dagon bostadsreserv och bostadsmarknaeen. blivit last.. Nu kan. man
givetvis inte bortse fran "'detta ooh :aven av"andra 'skal vore .det ju
i och for sig angelaget att man kunde skapa utrymme for en sa stor
okning av investeringsverksamheten att. ocksa bostadsproduktionen
kunde utvidgas avsevart. Det forutsatter en avsevard okning av spa
randet och kommitten har diskuterat hur en sadan skall kunna komma
till stand under forutsattning av stabil prisniva.

Det ar i stort sett tre olika former av sparande som skulle kunna
tagas i ansprak i okad utstrackning, namligen personligt sparande,
offentligt sparande och foretagssparande. Vad det sistnamnda betra£-
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far hal" kommitten kommit till den slutsatsen att det skulle .kunna
leda till mindre onskvarda konsekvenser om man i a~ltfor hog grad
litade till ett okat foretagssparande nar det galler att hoja investe
ringarnas andel av nationalprodukten i all synnerhet om investerings
okningen till overvagande del skall forlaggas utanfor foretagssektorn.
Man maste ju rakna med att det pa langre sikt blir alIt svarare att
i avsedd utstrackning forma eller tvinga foretagen till att i tillrack
Iig grad avsta fran att utnyttja sitt sparande for egna andamal.

Mycket skulle kunna vara att saga om det offentliga sparandet
oeh vilka mojligheter det finns att oka det. Men det far raeka med
ett papekande om hur sv~rt det uppenbarligen ar att astadkomma
nagon verkligt betydande och bestaende okning av det offentliga spa
randet. Okade statsinkomster hal" otvetydigt en stark tendens att
foljas av okade statsutgifter. I dagens lage ar det offentliga sparan
det pa tillbakagang.

Savitt investeringskommitten kunnat bedoma blir en okning av
det personliga sparandet under sadana forhallanden en ofrankomlig
forutsattning for att det skall bli mojligt att genomfora nagon bety-·
dande okning av bostadsbyggande oGh· offentliga investeringar. Ange
lagenheten av att framja 'det personliga' sparandet hor darfor beaktas
vid utformningen av den ekonomiska politiken. Kommitten har i detta
sammanhang sarskilt fast uppmarksamh.eten vid de mojligheter sam
finns att genom en skarpning av f~nansieringsvillkoren for bostader
driva fram ett okat pe.rsonligt sparande.

En mera betydande utvidgning av in~esteringsverksamheten kommer
vidare att stalla speciella krav.pa inriktningen av produktionsappa
ratens utbyggnad. Sarskilt om en forhallandevls stor del av realkapi
talbildningen skall falla pa investeringar inom den allmanna sektorn
som ju framst utgores av byggnader9ch anlaggningar, blir det nod
vandigt att forstarka byggnads- och anlaggningsindustrins produktions
formaga. Det kan tillaggas att en verkligt drastisk omliiggning aV
investeringsverksamhetens inriktning fran den maskinbetonade fore
tagssektorn till den byggnadsbetonade allmanna sektorn nlaste vara
svar att genomfora bl. a. av det skalet att den latt skulle kunna leda
till s~ora sysselsattningssvarigheter inom verkstadsindustrin.

Efter denna oversikt over de stora avvagningsfragorna var det me
ningen .att vi nu skulle. agna oss at det egentliga amnet for kvallens
forhandlingar namligen. fr~gan om vilka metoder som i stallet for
byggnadsregleringen skulle kunna anyandas for att forhindra att det
satts igang mera investeringar" an som svarar' mot det sparande, som
kB:n presteras vid stabil prisniva och i mojligaste man full syssel
sattriing.
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Inom den del av folkhushallet som investeringskomlnitten kallat
for den allmanna sektorn utgores investeringarna som jag tidigare
framhallit till overvagande delen av byggnader oeh anlaggningar.
Byggnadsregleringen har har haft forutsattningar att vara ett tam··
ligen verksamt investeringspolitiskt medel oeh har oeksa blivit anvand
som ett sadant. Detta innebar nu ingalunda att byggnadsregleringen
ar det enda kontrolimedel som star till buds inom det hal" investerings··
omradet. Mel1 det konlmer att behovas bromsar av annat slag oeh
forhallandevis starka sadana, om man skall kunna undvara byggnads.·
regleringen.

Vad forst betraffar den statliga investeringsverksamheten sa
bor denna i prineip kunna kontrolleras over budgeten. Att tillampa
en sadan kOlltrollmetod ar visserligen inte sa enkelt som det later,
men alIa torde vara overens om att det inte an nagon ooverkomlig.
uppgift. Den kommunala investeringsverksamheten erbjuder ur mot·
svarande synpunkter ett besvarligare problem, aven om man tills·
vidare bortser fran det kommunala bostadsbyggandet. Det kan fore·
falla symptomatiskt att ett av de tva politiska partieI' som till a.!ets
riksdag motionerat om atgarder for byggnadsregleringens avskaffande
i sjalva verket forutsatt att en slags byggnadskvotering skulle bibehal
las for kommllnernas del. Varje kommun borde enligt motionarernas
uppfattning utrustas med en allman byggnadskvot som den sjalv skulle'
fa bestamma over hur den skulle fordelas pa olika andamal. Efter..
som byggnads- oeh anlaggningsverksamheten ar helt dominerande
inom den kommunala investeringsverksamheten skulle den alltjamt.
kvarstaende begransningen av den kommunala rorelsefriheten bli
llngefar densamma, om lnan i stallet kvoterade den kommunala upp
lallingen. Kommunerna skulle da sjalva fa avgora hur ·de skulle for
dela sina lallelnedel pa olika investeringsbehov' oeh i den man de
darutover skulle vara beredda att foreta investeringar som finan··
sierades med skattemedel sa skulle det inte behova mota nagra hillder.
Det ligger emellertid i sakens natur att den avvagning av de olika
kommunernas lanebehov som finge loy att goras i hog grad maste
fa karaktaren av ell diskretionar provning. Som en mera generell
metod att begransa den kommunala investeringsverksamheten hal"
k:ommitten foreslagit att kommunerna i huvudsaklig overensstam
melse .med .kommunlaneutredningens forslag bli alagda att skattefi·
nansiera viss del av sina investeringsutgifter. Det hoI' harigenom 'bli
mojligt att slopa byggnadstillstandsprovningen for kommunernas del.

Skattefinapsieringskravet bor nlildras vid lagkonjunktur. Vid mera
svarartad k(i~junkturforsamring bor en okriing ske' av de statliga
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hidragen~ andel av kostnaderna for olika slags kommunala investe
ringsprojekt.

Fran kommunerna kommer vi over till' fragan om kontrollen over
bostadsbyggandet. Hal" kanske nagon invander: AI' det verkligen nod
vandigt ·att begransa bostadsbyggandet? Om det ar byggnadsregle
ringens uppgift att sorja for att bostadsproduktionen blir tillgodosedd
med material oeh arbetskraft - oeh det hal" ju ibland sagts att sa
skulle vara - da skulle det val mest effektivt kunna ske pa det

. sattet att man lamnade bostadsbyggandet fritt oeh inriktade sig pa
att begransa ovriga investeringar. Och pa samma satt borde man val
forfara ocksa nar det galler att anvanda andra investeringspolitiska
medel.

Men om den totala investeringsverksamheten skall kunna begransas
inom ramen for det sparande som presteras vid stabil prisniva, sa
ar det sa vitt jag kall forsta inte mojligt att undga en viss begransning
oeksa av bostadsbyggandet, aven om man far hoppas att det ar en
stigande bostadsproduktion som kommer att rymmas inom den givna
ramen. Man kanske kan bereda mera utrytnme for ett storre bostads
byggande genom att halla igen hardaret pa ovriga investeringar, men
tvanget att iaktta begransning ifrag~ om bostadsbyggandet kommer
att finnas kvar oberoende av hur man tanker sig avvagningen mellan
de olika investeringsomradena. Oeh sa lange bostadsbristen ar sa
kannbar som for narvarande kan det ~omma att behovas ganska harda
hromsar. Den erforderliga kontrollen over bostadsbyggandet skulle
emellertid kunna utovas med mattligare stranghet, om det funnes
mindre av otillfredsstalld bostadsefterfragan.

Det ar ifran den utgangspunkten kommitten hal" diskuterat fragan
om en del av overtryeket pa bostadsmarknaden skulle kunna elimi
neras genom en hojning av hyresnivan. Nu ar det onekligen en om·
stridd fraga i vad man bostadsefterfragan ar priskanslig eller inte.
Men det farefaller att rada enighet darom att efterfragan pa bostads
utrymme ar tamligen priskanslig d. v. s. hushallen hal" benagenhet att
skaffa sig storre oeh battre bostadeI', nar hyrorna sjunker i forhallande
till inkonlsterna; samt i jamfercil.se med ovriga konsumtionspriser.
Vad sedan galler antalet efterfragade lagenheter eller som jag fort
sattningsvis kommer att saga lagenhetsefterfragan, sa tyeks man
ocksa vara overens om att den praktiskt taget inte aIls ar priskanslig
vad betraffar gifta par oeh sadana sam skulle ha gift sig am de hade
kunnat komma over nagon lagenhet. Striden galler i vad mall det
finns Dagon priskanslighet i den lagenhetsefterfragan sam harrar fran
ogifta samt forut gifta personer, eller sam man oeksa kan uttryeka
det, i vad man frekvensen lagenhetsinnehavare inom ifragavarande
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civilstands- och aldersgrupper de s. k. hushallskvoterna ar priskans
liga.

Investeringskommitten har kommit till den uppfattningell att hus
hallskvoterna i beaktansvard grad ar priskansliga, och det forefaller
80m om en jamforelse av erfarenheterna fran 1920- respektive 1940·
talen skulle kunna ge ett ganska starkt stod at denna uppfattning.
Under 1920-talet som ju anses 80m ett ur bostadspolitisk synpunkt
svart artionde steg hyrorna mycket kraftigt i forhallande till inkoms
terna och an kraftigare i forhaJlande till ovriga konsumtionspriser..
De faktiska huhallskvoterna holl sig atminstone inom de storre sta
derna oforandrade under 1920-talet, och tar man hansyn till att hus
hallskvoterna med all sannolikhet skulle ha varit hogre an de faktiskt
var vid artiondets horjan, om bostadsbristen inte utgjort hinder, sa
kan man rentav saga att det intraffade en vissnedgang i hushalls
kvoterna. Om man nu viII betrakta 1930-talet, da det forekom en matt-
lig stegring av hushallskvoterna, som ett ..slags normalartionde ·och
vidare konstaterar, att hushallskvoterna minskade nagot under 1920
talet da det forekom en stark stegring av hyror i forhaJlande till in
komster, sa maste det ju vittna om en marklig konservatism i hus
haJlsbildningsvanorna, om inte husllaIlskvoternas tillvaxt hade blivit
paskyndade under 1940-talet, da hyrorna sanktes kraftigt i forhal
lande till inkomster och ovriga konsumtionspriser.

Kommitten som for sin del anser att hushallskvoterna ar priskans
liga foresiar att man genom en uppjustering av hyresnivan skall eli
minera en del av d"en otillfredsstallda bostadsefterfragan som anda
inte har nagon chans att bli tillgodosedd inom rimlig tid. Man bar
i forsta hand inrikta sig P~ att aterga till den relation mellan hyror
och inkomster som statsmakterna 1946 fann det rimligt att soka far
verkliga under den narmast foljande perioden. Det innebar att hyra
(inklusive bransle) for lagenhet om 2 rum och kak med fullvardig
utrustning skulle uppga till omkring 20 procent av en genomsnittlig
industriarbetarlon. Vid ett omedelbart genomforande av en sadan
hyressattning skulle hyror (inklusive bransle) for aldre fastigheter
fa hojas med omkring 15 procent. I vissa orter med" ~r$kilt hoga
byggnadskostnader skulle darigenom hyran for fullvardiga 2-rums
lagenheter komma att uppga till mer an 20 procent av en genom
snittlig industriarbetarlan. Med en sadan hyresstegring i aldre fastig
heter blir det i alIa fall nodvandigt att bibehalla en 8ubventionering
for att halla hyrorna i nyuppfarda hus nere i samma niva som i aldre
hus, en 8ubventionering av ungefar 8amma eller mojIigtvis llagot
lagre omfattning an den 80m bostadsutredningen forordat i sitt ny
ligen framlagda betankande. Enligt kommittens mening bor man far-
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soka komma bort fran dessa subventioner, oell en plan bor upprattas
for hur den allmiinna bostadssubventioneringen sedermera skall kunna
avvecklas. Uppjusteringen av hyresnivan bor pa langre sikt kunna
forsigga utan att reallonerna forsamras. Syftet ar inte att forsamra'.
reallonerna utan att hoja hyrorna i jalnforelse med inkomsterlla samt
i forhallande till priserna pa ovriga nyttigheter.

Fragan om hur mycket av den hal" hyresstegringen som bor till..·
falla fastighetsagarna och hur myeket SOln samhallet eventuellt skall
lagga beslag pa, den hal" investeringskommitten inte gatt in pa, da
det ju funnits en annan kommitte, 1951 aI'S bostadsutredning, som
enligt givna direktiv provat fragan om hyresavgifter for aldre fastig
heter.

I delta sammanhang bor val oeksa papekas att det finns andra skal
till att slappa upp hyroma en bit an det som jag hittills hal" uppe-
hallit mig vide 1951 ars bostadsutredning hal" ju uttalat, att en inte:
ovasentlig stegring av hyrorna i hus som fullbordats fore 1951 skulle·
vara motiverad med hansyn till intraffade driftskostnadsstegringar.
En viss uppjustering ay hyrorna i a~dre hus kan aven motiveras ur
den synpunkten att man bor undga ~ri splittring i hyresnivaerna, SOln.

skulle kunna verka forlamande pa den nyproduktion av bostader SOln.

bedrivs till nuvarande hoga byggna;dskostnader.
Aven om en hyresstegring av den omfattning som det hal" gaIleI"

kommer att medfora en viss lattn~d i overtryeket pa bostadsmark·..
naden sa forefaller det inte sannolikt att bostadsbristen skulle for-·
svinna pa en gang, ens om man genomforde hela uppjusteringen avo
hyrorna omedelbart, vilket man val inte kommer att gora. Man kom
mer alltsa tillsvidClre att sta infor uppgiften att kontrollera bostads-
byggandet under bostadsbrist. Om det da fUImes obegransade moj
ligheter att finansiera bostadsbyggen med Ian fran 90 till 100 pro
cent av anskaffningskostnaderna, samtidigt som det rader bostads-·
brist oeh man kan rakna med skalig hyresavkastning for de nybyggda.
husen oeh det inte forekommernagon splittring i hyresnivaerna 
ja, under sadana forhallanden skillle det val, om inga andra hinder
moter, l(omma att paborjas bostadsbyggen i storre omfattning an som
stammer overens med tillgangen pa material oeh arbetskraft. En all
mant spridd forestallning om starkt fallande byggnadskostnader skillle
visserligen till en tid kunna verka som en tillrackligt stark eller kanske·
alltfor :'stark broms. Men det ar iilte troligt att en sadan forestallning'
kommer att vara forharskande annat an i speciella och overgaende
situationer.

Harmed .ar. inte sagt att den begransning som kan befinnas nod..··
vandig ofrankomligen behover ombesorjas genom en fysisk kontroll
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sadan som byggnadsregleringen. For man en effektiv penning- oeh
finanspolitik, sa blir det inte mojligt for byggherrarna att finansiera
en storre bostadsproduktion all som vid konstant prisniva kan om
hesorjas med tillgangliga reala resurser. Fragan blir emellertid hur
finansieringsvillkoren for bostader skall kunna utformas vid en sadan
penning- oeh finanspolitik. En mojlighet skulle vara att man med stod
av hI. a. ranteregieringsiagen ser till att kreditvilikoren for bostader
i alIa avseenden blir oforandrade aven sedan rikshanken genom sina
atgarder begransat kreditinstitutens moj~igheter att ge Ian. Man skulle
oa fa den begransning som yore erforderlig bade vad galler den
kommunaia investeringsverksamheten - dar det ailtsa inte skulle
behovas nagra ,.speeiella skattefinansieringsbestammelser - oeh vad
galler hostadsproduktionen, men kreditinstituten skulle fa loy att om
besorja ett slags kreditkontingentering av hI. a. hyggnadskreditiv oeh
primarlan for bostader..Men det forefaller inte sannolikt att ett sa
dant system - som hal' atskilliga beroringspunkter med den nuva
rande ordningen pa kapitalmarknaden - skulle visa sig hltllbart i
.langden.

Man skulle oeksa kunna tanka sig dell mojligheten att man for
Jagger en kreditkontingentering till de statliga toppkrediterna, som
,det skulle bli de hostadspolitiska organens uppgift att fordela inom
hegransade ramar. Men investeringskommitten som forsokt finna en
mera generell metod att begransa bostadskrediterna har i stallet fore
.slagit att belaningsgranserna for statliga bostadslan skall sankas eller
.amorteringsreglerna skarpas oeh detta saval i fraga om egnahem oeh
bostadsrattslagenheter som kommunala oeh privatagda hyreshus samt
personalbostader. I fraga om egnahem oeh bostadsrattslagenheter
.borde nuvarande hestammelser hibehallas i viss utstraekning men
endast i sadana fall, dar det framstode sasom soeialpolitiskt motiverat
med hansyn till den lanesokandes ekonomiska stallning.

For narvarande far kommunerna sjalva satsa en tiondel av tillaggs
lanen eller ungefar 2 l}1o av totalkostnaderna. Detta skattefinansierings
krav sam nu faktiskt tillampas hI. a. ifraga am kommunala bostads
'byggen hoI' inte upphavas, am tillaggslltngivningen avskaffas oeh er
.sattes med lopande bidrag utan det bor i stallet skarpas, lat vara
i hegransad utstrackning.

En dylik skarpning av finansieringsvillkoren bor gora det moj
1igt att upphava tillstandsprovningen i fraga om bostader. Kommit
ten hal" -forutsatt att belltningsgranser oeh amorteringsvillkor inom
den statlig~ bostadsutlaningen skall varieras med hansyn till kon
junkturutveeklingen.

Genom att skarpa finansieringsvillkoren ,bor det bli mojligt att
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driva fram ett okat personligt sparande. For egnahemsfinansieringen
skulle harigenom komma att bindas en del medel som eljest kommer
att anvandas for exempelvis bilinkop. Oeh vad galler privatagda hyres
hus skulle sankta belaningsgranser kunna medfora att bostadsfinan
sieringen droge till sig medel som eljest komme att ledas over till
foretagssektom.

Om vi "TIU tillsvidare lamnar den allmanna sektorn med dess spe
ciella problem oeh i stallet agnar nagon uppmarksamhet at foretags
sektorn, stalls vi infor ett omrade dar byggnadsregleringen inte kunnat
utgora ett lika betydelsefullt investeringspolitiskt medel av den enkla
anledningen att byggnadsinvesteringarna har utgor en sa pass liten
del av realkapitalbildningen. Harvid ar att marka att bland' de
investeringar som in:te sker i form av byggnader oeh anlaggningar
finns viktiga poster som inte heller pa indirekt vag ar atkomliga
genom byggnadsre.gleringeni. Det galler exempelvis i fraga om jord
brukets maskinanskaffning. liksom om handelsflottans oeh biltrafikens
anskaffning av fartyg respektive motorfordon. Dessutom galler det i
praktiken oeksa om nastan alIa lagerinvesteringar. Daremot ar det
val obestridligt att byggnadsreglering~nkan verka som sparr for vissa
maskininvesteringar inom industrin. Men om man pa den vagen skall
uppna en begransning av maskinirivesteringarna som totalt sett kan
heteeknas som effektiv maste byggnadskontrollen tillampas med en
restriktivitet som synes varken rimlig eller andamalsenlig. Slutsatsen
blir att om man viII ha en begransning av investeringsverksamheten
inom foretagssektorn i dess heThet, sa maste man anIita penning- oeh
finanspolitiska atgarder, oeh den uppfattningen har val aven slagit
igenom i den ekonomiska politiken under senare are

En annan fraga ar om fysiska kontroller har eller inte har nagon
uppgift att fylla sasom komplement till penning- oeh finanspolitiska
kontrollatgarder. Fragan galler alltsa narmast om nagra av de spe
ciella krav som mer eller mindre allmant stalls pa investeringskon
trollen ar av sadan beskaffenhet att de kan tillgodoses endast genom
fysiska kontrollmedel. Om vi ur den synpunkten forst skulle agna
nagon uppmarksamhet at lokaliseringsfragan sa ar det val till att
borja med obestridligt att det finns foresprakare for en allman loka
liseringskontroll. Oavsett hur man skall bedoma det kravet sa ar det
val anda uppenhart att en sadan kontroll inte nodvandigtvis hehover
vara kombinerad med en allman byggnadskontroll.

De forslag oeh synpunkter i lokaliseringsfragan som framlades av
lokaliseringsutredningen har numera varit foremal for statsmaktemas
provning. Socialministern har i detta arende hI. a. uttalat foljande:
"Tillstandsgivning for att forhindra olamplig lokalisering anser jag
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ieke erforderlig. Sa lange byggnadsregleringen fortgar, bora elneller
tid Iokaliseringspolitiska synpunkter anlaggas vid provningen av an
sokningar om byggnadstillstand". Investeringskommitten har av detta
uttalande dragit den slutsatsen att det inte forutsattes att en aliman
byggnadsreglering skulle kunna bibehallas enbart for att mojliggora
en viss lokaliseringskontroll.

Sedan var det sasongutjamningsfragan. Den skulle ju i oeh for sig
ga att agna manga timmars diskussion at, men jag skall har endast 
berora den i forbigaende. Det ar kommittens uppfattning att den har
fragan sa smaningom skall kunna losas pa annat satt an genom en
reglering i sasongutjamnande syfte. Kommitten har emellertid fore
slagit att man, nar byggnadsregleringen i ovrigt avskaffas, tillvidare
behaJler sadana bestammelser som behovs for en reglering i sasong
utjamnande syfte. Daremot borde myndigheterna enligt kommittens
mening inte behalla sadana befogenheter som ger dem mojlighet att
pa obestamd tid uppskjuta igangsattningen av planerade byggnads
foretag.

Vid en reglering som skall ha till uppgift att paverka urvalet av
investeringsprojekten ar det daremot ofrankomligt att kontrollorganen
skall inneha be£ogenhet att forhindra att planerade utbyggnader oeh
nyanlaggningar aIls kommer till utforande. Fragan ar alltsa: Skall
man ha en selektiv investeringskontroll eller skall samhallet noja
sig med att i viss utstrackning paverka sammansattningen av narings
livets investeringar genom positiva atgarder? Det avgorande argu
mentet mot en selektiv investeringskontroll ar val att man atminstone
for narvarande inte har nagra enhetliga normer for en sadan. Svarig
heterna darvidlag papekades redan i direktiven for investeringskom
mitten dar det heter: "Det ligger for ovrigt i sakens natur att moj
ligheterna for statliga organ att bedoma behovet och angelagenheten
av olika byggnadsprojekt aro begransade. Nagra objektiva eller all
mant accepta~la Dormer for endylik provning ar det i varje fall
utomordentligt svart att finna." Kommitten hal" vid sin behandling
av fragan inte funnit nagot som heIst ska1 for en annan standpunkt.

En annan fraga som skulle kunna vara yard att berora ar om bygg
nadsregleringen utgor nagot lampligt medel for att dampa konjunktur
rorelserna inom foretagens investeringsverksamhet. Teoretiskt ar det
kanske inte uteslutet att man genom byggnadsregleringen skulle kunna
astadkomma en viss konjunkturutjamning av foretagens investeringar
i byggnader och anlaggningar, men det ar risk for att utjamningen
skulle komma atf ske till priset av en okad konjunkturkanslighet. For
om foretagen under hogkonjunkturen hindras att bygga sa mycket
sam de skulle onska ar det tankbart att de i stallet genomfor storre
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maskinanskaffningar an de eljest skulle ha gjort med pafoljd, att be
hovet av ytterligare maskininvesteringar blir desto mindre under ell
efterfoljande konjunkturavmattning. Och om foretagen da far moj
lighet att utfora byggnadsarbeten for vilka de inte kan parakna till
stand under gynnsammare konjunkturer, sa kan det ul" deras synpunkt
framsta som rationellt att koncentrera sig pa byggenskapen och
tillsvidare lata maskinanskaffningen ansta i mojligaste man. Efter
som en sysselsattningskris inom verkstadsindustrin under en lagkon-
junktur skulle vara svarare att motverka an en sysselsattningskris
inom byggnadsindustl"in blir slutsatsen att byggnadsregleringen som
konjunkturutjamnande medel ar direkt olamplig inom foretagssektorn.

Nu finns d~t~kanske ytterligare ett argument for byggnadsreglering
inom foretagssektom som skulle kunna vara vart att anfora namligen
ungefar foljande: Lat vara att penning- och finanspolitiken utgor det
lampligaste medlet nar det galler att astadkomma en pakallad be
,gransning av den totala investeringsvolymen inom naringslivet, men
ar det inte risk for att foretagen om de inte hindrades av byggnads-
regleringen skulIe agna alldeles for stor del av sina investeringsut
gifter at byggande och inkrakta pa den byggnadskapacitet som man
viII ha reserverad for bostadsbyggqnde och offentliga investeringar?
Det ar uppenbart att det hal" ar ~it argument som endast kan avse
en overgangsperiod. For om investeringsviljan i sarskilt hog grad
riktar sig mot byggnadsomradet, bpI' man rimligtvis tillata och efter
strava en successiv utokning av byggnadsindustrins kapacitet. Och
under en sadan overgangsperiod yore det ju inte otankbart att man
skulle kunna halla tillbaka foretagens byggnadsinvesteringar med
,andra medel, exempelvis en tillfallig accis enbal"t pa byggnadsinveste
ringarna. Nar invest~ringsviljan inom naringslivet under de senaste
aren avtagit - delvls till foljd av den ekoll0miska politiken - sa
hal" det for ovrigt visat sig att ocksa byggnadsviljan gatt starkt till·
'baka.

Kommitten hal" kommit till den slutsatsen att man far lita till pen
,ning- och finanspolitiska atgarder om man skall halla igen pa inves
teringarna inom foretagssektorn och den uppgiften kommer inte att
bli mycket svarare om man slapper den forhallandevis illeffektiva
kontroll over foretagens investel"ingar som hal" baserats pa byggnads
regleringen. Under normala forhallanden bor det vara mojligt att
prestera en effektiv penning- och finanspolitik vid mattliga forskjut-

,ningar i rantenivan. Ranteforandringar inom en marginal av 1 it 2
-procent skulle kommitten inte anse avskrackande om de behovdes for
att fa effektivitet i penningpolitiken. Men kommitten hal" velat under

.stryka .att det snarare ar genom att framkalla knapphet pa kredit
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an genom att orsaka rantestegring som kreditpolitiken forvantas fa
en aterhallande inverkan pa foretagens investeringar liksom oeksa-,
att vissa forsok gjorts att halla knapph~t pa kredit utan att lata ran
tan ,stiga.

For man salunda en effektiv penning- oeh finanspolitik gentemot
naringslivet, sa borde det inte finnas 'nagot tekniskt hinder att slappa
hyggnadsregleringen inom foretagssektorn aven om man ifraga om
bostadsbyggandet av nagon anledning skulle foredra byggnadsregle
ring framfor andra kontrollmetoder. Behaller mall anda regleringen
over industrins oeh handelns byggande for att inte ge sig sken av att
missgynna bostadsbyggandet, sa kommer den delen av byggnadsreg
Ieringen i sa fall inte att spela nagon sarskilt betydelsefull roll inom
den ekonomiska politiken.

Vi kommer tillbaks till den fraga som stalldes: Kan byggnads
regleringen undvaras? Investeringskommitten anser ju att det ,skulle
kunna vara mojligt. De som ar av motsatt uppfattning ar val dels
sadana som anser att det finns prineipiella skal mot en avveckling.
- Jag kanske i det har sammanhanget bor erinra om att en av kom
mittens ledamoter, ombudsman Bror Johansson, i sarskilt yttrande ut
talat att de generella medlen maste kompletteras med direkta kontroller
i sadana fall dar det fordras sarskilda ingripanden for att halla sam
hallsekonomisk balans oeh full sysselsattning. - Sedan finns det
val de som ar skeptiska mot en avveekling av byggnadsregleringen
darfor att det forutsatter impopulara atgarder av annat slag som man
tror att det skall bli svart att forsvara. A andra sidan ar det ju inte
heller nagon tacksam pedagogisk uppgift atl' forklara varfor byggnads
regleringen ar nodvandig. Om det inte intraffar nagra katastrofer
forefaller det darfor troligt, att fragan om byggnadsregleringens av
skaffande kommer att ha aktualitet sa lange regleringen bestar.

Ordforanden: Ordet ar fritt for diskussion. Inledaren har ju berort
en lang rad av fragor som kan diskuteras, dels den allmanna fragan,
om byggnadsregleringen kan avskaffas, dels en mangd speeialproblem.

Harefter yttrade:

l:e aktuarie Lennart Bjork: Herr ordforande, mina darner och herrar! Jag
hade egentligen kommit hit for att litet narmare diskuter-a bostadsefterfragans
priskanslighet for hyresforandringar, n:ten efter att ha hort inledaren vill jag
nog fatta mig litet mera kort i den fragan an jag ursprungligen hade tankt gora.

Invesreringskommitten har ju i sitt betankande gjort vissa uttalanden o~
hostadsefterfragans elasticitet raknad i ~ntal efterfragade lagenheter, utt~landen

4 - Nationalekon. FOTen. Fork. 1953.
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80m i nagon man ar polemis~fl mot bostadsstyrelsen och 1951 ars bostads
utredning. Men jag ar litet tveksam, om jag skall ta upp tiden med att "mocka
gral" med lie. Lindberger, pa de punkterna. 1951 ars bostadsutredning har
havdat, att bostadsefterfragan' i antal lagenheter raknad ar ganska litet kanslig
for mera mattliga hyresstegringar, och jag har inte kunnat finna att investe~

ringskommittt~nanfort nagra argument mot den uppfattningen. Den kan grundas
pa en del undersokningar sQm visar, att de ogifta egentligen ar den enda hus~

hallsbildande grupp, for vilken man har att rakna med en viss elasticitet i
efterfragan - och de ogifta ar i och for sig en minoritetsgrupp. Dessutoln kan
Inan jamfora hushallskvotandringarna under 1930-talets hogkonjunktur med.
utvecklingen under 1940-talet; det ar ett faktum att skillnaderna inte ar
sarskilt vasentliga, trots att man under 1940-talet hade en hogst avsevard relativ
hyressankning.

Jag skall garna medge, latt man har ror sig pa mycket osaker mark och
maste vara forsiktig med sina omdomen. Dels pa grund av brister i del'
statistiska materialet, dels pa grund av att den latenta bostadsefterfragan inte
kan statistiskt faststallas, ar' det vanskligt att utta1a sig alltfor tvarsakert i
dessa fragor.

Lie. Lindberger har hanvisat till, utvecklingen under 1920-talet, nar n1al1;
hade en kraftig hojning av den relativa hyresnivan och samtidigt i stort sett.
konstanta hushallskvoter. Det talar val, om man vander pa resonemanget, for
.att en stegring av hushallskvoterna skulle fia intratt under 1920-talet, om man
haft en oforandra'd relativ hyresniviL .

Bostadsutredningen och bostadsstyre~sen har anfort vissa omstandigheter~ .
som medverkar till att man far en sadari'har stegring och som kan bidraga till
att forklara stegringen under 1940-talef. Man har salunda pekat pa den fulla'
sysselsattningen och den darmed sammanhangande trygghetskanslan, som
rimligen bOT gora folk mera benagna atf efterfraga lagenheter. Vidare har man
framhallit, att inflyttningen fran landsbygd till tatorter skilt de unga ogifta
fran deras familjer, och darmed i stor utstrackning gjort det nodvandigt for
dem att, hyra. egna lagenheter.

Investeringskommitten har anmarkt, att inflyttningen under senare halften
av 1930-1Jalet var lika stor som under 1940-talets senare del. Det kan val i och:
for sig inte vara nagon invandning mot konstaterandet, att denna flyttning
starkt bidragit till hushallsbildningen bland ogifta.

I frag.a OlD den okade tryggheten nojer sig investeringskommitten med att
formoda, att den kan forklara en mattlig stegring av hushallskvoterna, dock
mindre an vad den relativa hyressankningen forklarar. Det finns ingen anled··
ning for mig att nar.mare polemisera mot ett sadant uttalande - det ar ju ett
rent formod.ande utan motivering.

Den uppjustering av hyrorna, som investeringskommitten rekommenderar~

harman fran bostadspolitiska utgangspunkter kanske inte sa stora skal att
hysa betankligheter mot. Det ar inte osannolikt att man far rakna med samma
uppjustering fran den utgangspunkt som 1951 ars bostadsutredning haft for
resonemanget; det giiller ju dar hur man skall fa till stand en utjamning av
hyresnivan mellan aldre och nyare lagenheter. Men principiellt kan det knap~

past vara rimligt att uppstalla ett visst hyresprocenttal som norm for hyres..
politiken.

Nar det sedan galler investeringskommittens, forslag att sanka belanings
granserna och eventuellt skarpaamorteringskraven for den statliga finansie..
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ringen av bostadsbyggandet, sa viJl jag i llte pasta att de nuvarande beHlnings~

granserna .under. alIa forhallanden ar ·sakrosankta oeh inte kan rubbas; den
saken far val provas. Men jag tycker att man staller~ig litet fragande till om
det .i dagens situation verkligen k~n, vara. aktuellt att i investeringsbegransand~

Byfte skarpa finansieringskraven. F(if narvB:rande ar man ju. allmant install~

pa att forsoka oka bostadsbyggand~t, .oeh det finns vissa teeken som tyder pa
att produktionsviljan. tamligen snart kan ~vikta, sa att produktion~initiative~

inte kommer att raeka till.
I :det sammanhanget forefaller det mig som om. iqvesteringskommitten inte

tillraekligt hade beaktat de bostadsmarknadspolitiska konsekvenserna av sina
rekommendationer. Jag tanker: da.. pa den ol11standigheten att det sages, att man
i fraga om flerfamiljshusen far tank~ sig ':1tt tills vidare beh&lla de av 1951 ar~

hostadsutredning foreslagna subventionerna - mojligen sanka dem nagot oeh
lagga upp en plan for deras avveekling pa litet langre sikt - Inedan kapital
subventionen till egnahem daremot ~narast bor avvecklas. Detta sager man
i en situation da egnahemsbyggandet starkt har trangt,s tillbaka., Det ar en
pataglig nedgang i produktionsinitiativen, egnahemsbyggarna ar tveksanlma,
oeh man har upphavt kvotrestriktionerna for egnahem. Savitt jag kan forsta,
ar det fullkomligt orimligt att tanka sig att samtidigt avveekla subventionen
till egnahem oeh behalla den for flerfamiljshusen. Risken ar tamligen uppenbar
for att man i ,nuvararlde. stund stryper egnahemsbyggandet oeh samtidigt
stimulerar etthyggande ,av flerfamiljshus exempelvis i mindre tatorter oeh
pit landsbygden,. dar en sadall hyggenskap pa langre sikt maste framsta 80m
en felinvestering. Den aspekten pa fragan har .. investeringskommitten, over
huvud taget inte herort. .

Slutligen fragar man sig om. det ar,' alldeles klart, att resultatet blir ett okat
sparande darest man skarper kraven pa egnahemsbyggarnas insats. Ar det
inte lika sannolikt att man i stalIet f:ar en star]( begransning av egnahems..
byggandet? Kan det inte tankas att atskilliga, som vid nuvarande relativt laga
insatser anser att det finns utsikter att spara for ett eget hem, skulle komma
att avsta helt fran sadana planer oeh i stallet skaffa sig bil, resa till Rivieran
eHer gora nagonting liknande for sina pengar?.

Fil. lie. Gustav CederwaJl: Herr ordforange! Jag hal' egentligen inte begart
ordet. Jag hade· hoppats att.. kunna sta ,utanfor den har debatten, oeh jag ar
kanske inte beredd att deklarera nagot bestamt standpunktstagande i en hel del
av de fragor diskussionen galler, men jag far mojHgen loy att fralnfora nagra
aHmanna synpunkter~

N.ar jag horde lie. Lindbergers myek~t intressanta' foredrag, hade jag ett
starkt intryek av att det utgj orde en· :serie reflexion'er som' man kanske till
aUra storsta delen kan instamma i, en del relevanta, andra .mindre relevanta
fOf den fraga· 80m skall diskuteras, namligen om byggnadsregleringen kan
avskaffas. lett kort foredrag kan det ju aldrig blifraga om annat an att peka
pa ett antal faktorer som man sarskilt viII framhaUa, men jag maste saga att
lasningen av investeringskommittens betankande ger ·mig ungefar samma in-

. tryek av en samling i oeh for sig mycket intressanta reflexioner, en del rele
vanta, andra mindre relevanta for de fragor som utredningen egentligen
skulle behandla.

Jag tI:.or: att .lie. Lindberger formulerade·; inte bara foredragets uppgift utan
&~en: utredningsuppd~aget.sa, att det·· giHlde att undersoka vilka medel som
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skulle anvandas for att paverka investeringarnas 'samlnansattning oeh· omfatt
ning. En sadan diskussion kan s'avitt jag forstar genomforas pa ett relativt
tekniskt plan. Naturligtvis finns det en del politiska aspekter aven pa fragan
om medlen, Inen det forefaller mig som om investeringskommitten dels lamnat
asido vissa saker som det i detta sammanhang skulle vara naturligt att ta upp
till behandling, men dels oeh framfor alIt funnit det intressantare att ga in pa
atskilliga saker, som egentligen inte har samband med fragan om vilka medel
som skall anvandas.

Lie. Lindberger borj ade sin redogorelse med att tala om den generella fragan,
hur avvagningen skall goras mellan de allmanna investeringarna oeh investe
ringarna inom foretagssektorn. Den fragan har varit foremal for utredning
oeh overvaganden framfor alIt av 1950 ars langtidsutredning, oeh den har
aven diskuterats har i Nationalekononliska foreningen. Det skulle darfor kunna
synas 80m en overloppsgarning att oeksa investeringskommitten - darfor att
den tyeker att det ar intressant - tar upp denna fraga. Men kommitten gor
det dessutom pa ett satt, som jag tyeker ar oppet for en del erinringar.

Jag ar val medveten om att man kan ha myeket olika asikter betraffande
langtidsprogrammets avvagning mellan investeringar pa olika omraden; det
forsiggiek ju en ganska langvarig diskussion om den saken. Vill man komma
en bit langre, forefaller det mig Sonl om man skulle behova en del ytterligare,
ratt preeiserade utredningar om vilken effekt en begransning av investeringarna
i foretagssektorn skulle ha pa produktiv1tetsutveeklingen inom naringslivet.
Lie. Lindberger gjorde har bara en antydning med nagra ord. Fragestallningen
har naturligtvis inte varit frammande for langtidsutredningen; man kan tyeka
att den irJ.te har tillraekligt motiverat sina avvagningar, oeh jag tror att det
ligger myeket i den erinringen. Men detforefaller mig ganskaanmarkningsvart,
att en annan kommitte ett par ar efterat,kommer med lika allmanna, eller annu
mera allmanna uttalanden, som egentligen inte okar vara kunskaper pa om
radet nlen som tyeks innebara ett politiskt stallningstagande utan att man riktigt
vet, jag holl pa att saga, vern det i sa fall ar som tar stallning. I National
ekonomiska foreningen brukar vi ju fora savitt mojligt lidelsefria oeh objektiva
debatter, oeh det borde darfor inte vara alldeles opassande att i denna forsam
ling framfora atminstone ett onskemal, att debatten i en frag.a som denna borde
vara grundad pa litet djupare gaende utredningar, som gjorde det mojligt
for oss att se, hur langt de rent ekonomiska argumenten for den ena eller andra
standpunkten haIler.

Savitt jag forstar har investeringskommitten oeksa pa en annan punkt upp
fort sig pa samma satt. I samband" med fragan om byggnadsregleringen har
man tyekt, att det skulle vara roligt aU ta upp vissa aspekter pa bostads
politiken, bi. a. fragan om en hoj ning av hyresnivan. Savitt jag forstar, ar val
·oeksa det nagonting som i huvudsak lag utanfor kommittens uppdrag. Sam
tidigt med investeringskommitten satt under den sista tiden oeksa 1951 ars
bostadsutredning, som den foregaende talaren representerade, oeh det kunde
forefalla som en overloppsgarning att investeringskommitten ger sig in pa fragan
bm hyi'"esriivan. Men om: man gor' det, forefaJler det mig ocksa har som om
man borde ha gjort det inte genom att uttryeka nagra myeket allmanna oeh
·relativt vaga synpunkter utan genom att forsoka ge ett ytterligare bidrag till,
jag skulle viIj a saga, den sakliga diskussionen.
. Lie. Lindberger oeh investeringskommitten sager' onl en eventuell uppj llste
·ring av hyresnivan', att det kanske: kunde vara Himpligt att latta trycket ·pa
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hostadsmarknaden genom en hyreshojning, sOln underforstas fa en viss effekt
pa bostadsefterfragan. Aktuarie Bj ork sager att bostadsutredningen tror, att
den effekten ar ratt liten. Vi kommer val ingen vart med den fragan, am
man inte satter sig ned och fors9ker gora en kvantitativ precisering - jag vet
attsadana utredningar och statistiska berakningar ar mycket svara - som
skulle kunna ge hallpunkter for en bedomning av hur. stor effekten skulle bli
av en hyreshojning med 15 procent eller nagon annan procentsats. Har man
inte en sadan precisering S0111 utgangspunkt, ja, da blir det hela ett valme
nande men savitt jag forstar foga nyttigt bidrag till diskussionen, ett uttryck
for nog sa aktninpsvarda kanslor, men knappast mycket mer.

Jag begagnar tillfallet, att i Nationalekonomiska foreningen lagga tonvikten
just vid de grundHiggande utredningar som behovs for att de, sam i sista hand
har att fatta besIut, skall kunna gora det med sa star kannedom sonl moj ligt
om hur olika alternativa konstruktioner skulle verka - vilken effekt en viss
investerings- eller hyresavvagning skulle fa. lalla tre utredningarna - investe
ringskommitten, bostadsutredningen och ,langtidsutredningen - har det suttit
framstaende nationalekonomer, och det forefaller mig narmast en liten smula
anmarkningsvart att man inte har vagat sig pa forsoket att astadkomma nagot
mera djupgaende analyser pa dessa punkter.

Sedan ar det alldeles klart, att investeringsavvagningen och fragan om
hostadspolitikens upplaggning inte enbart ar ett tekniskt problem, utan i
ganska hog grad ocksa en politisk bedomningsfraga, dar man kan ha olika
uppfattningar. Men innan man kommer till skiljaktiga meningar, bot man
val sa langt mojligt forsoka klargora saken och fa fram de sannolika verk
ningarna av olika alternativa utformningar av den ekonomiska politiken.

Investeringskommitten har kanske inte heller fort den mera tekniska diskus
sionen om de olika medel, som star till forfogande for. att paverka investering
arnas sammansattning och omfang, sa konkret som hade ,varit onskvart. Jag
vet inte, om bakoln detta ligger nagon forestallning, 'att den basta politiken
ar att inte ha nagon politik, att det ar bast for samhallet att vi inte tar bestamd
standpunkt till fragan om investeringarnas storlek eller sammansattning. Finns
en sadan forestallning, blir det begripligt att man inte kan driva diskussionen
sarskilt langt. Men utgar man i stallet fran att samhallet inte kan fransaga sig
ansvaret for investeringarnas omfang och inriktning - nagot som jag for lnin
del tror representerar en hogre grad av politisk realism; jag har fran denna
plats uttryckt samma mening i en diskussion for nagra manader sedan - sa
faller efter alIt att doma atminstone nagra av de argument, som foredrags'
hallaren har fraInforde. Savitt jag kan se maste samhallet ha intresse av att i
hog grad paverka investeringarnas fordelning bade i tiden och i rummet, eller
med andra ord konj unkturforloppet, sasongvariationerp.a och lokaliserings~

problemet.

Nagra av dessa saker avfar~ades savitt jag forsmr aven av inledaren med
politiska argument eller mycket allmanna fraser. Betraffande lokaliserings
fragorna citerade han - och tyckte tydligen att det rackte - en mening
ur ett uttalande av socialministern, som dock hade det egendomliga .med sig
att den bestod av tva delar, dar andra delen upphavde det som sades i forsta
delen. Och i fraga om vad inledaren i ett sammanhang 'kallade den selektiva
investeringskontrollen, citerade han, om jag horde ratt,..'.en mening ,ur direk
tiven, som i varje fall av honom tolkades sa att en kontroll av detta slag fran
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'horj an skulle vara utesluten~ Det arklart att man kan komma ifran problemet
pa detta satt, men jag. tror inte att det representerar en losning. i

Darlned skulle jag egentligen kunna sluta. Jag. tillater mig bara att for dis
kussionens skull peka pa ytterligare nagra fragor, narmast pa det metodo
logiska planet, dar jag tycker att utredningen ar litet otillfredsstallande.

Lie. Lindberger sade att investeringskommitten rakna~ med att man skull~

kunna na vissa effekter genom ranteforandringar pa. hogst tva' pro~ent. Jag vet
'inte onl jag var myeket orippmarksam - oeh har varit det vid studiet av 'be
tankandet - men det forefaller mig som om de effekterna och deras kvantita
tiva beskaffenhet knappast har preciserats. Detta ar ocksa eli fraga dar det
inte ar latt att ta stallning, om inte diskussionen grundas pa en viss ytterligare
kvantitativ precisering.

Far jag taupp en, annan sak, dar jag tror att atskilligt forsk~ingsarbete

aterstar att utfora. Kommitten har diskuterat 'hur man kan paverka sparandet,
fastan den saken inte direkt· har med uppdraget att gora. Kominitteris enda
uppslag galler forsoket med belaningsgranserna for bostaderna, alltsa ett o~

rade dar det forefaller som om vi skuHe behova en del mera av forskning.
Detta ar, herr ordforande, nagra myeket aUmanna synpurikter som mojligen

kan stimulera debatten. Jag skulle i aUa fall utan motiveririg vilja deklaiera
en uppfattning, namligen att det forefaller mig som om man ;sk:,ulle kunna' ha
anledning att i de fIesta situationer anvanda - .om jag far gora ett mycket
allmant uttalande - en kombination av olika medet i den ekonomiska politiken.
MojIigen ar det berattigat att saga, att man har i Sverige ~nder efterkrigsaren
har for lnycket litat till en del medel, ~nklusive byggnadsregieringen, och for
litet till andra, exempelvis penningpolitiska nledel. Men· det forefaller mig inne
bara ett myeket langt steg att rekommendera, att eftersom man gatt till en
ytterlighet i ena riktningen, sa skall m~n i fortsattningen ga till en ytterlighet
i andra riktningen och avhanda sig m6jligheten att komplettera en fotnuftig
anvandning av penning- och finanspolitiska medel ocksa med vissa direkta
kontroller.

Tyvarr tilHiter inte tiden att jag 'nlotiverar den uppfattningen.

Professor Erik Lundberg: Jag ar ju en av dessa medlemmar av investe
ringskolTIlnitten som har en aktningsvard kansla meri begransad formaga att
tanka, och SOln garna ror sig pa olTIraden som ligget utanfor den ram herr
Cederwall har har dragit upp for kommittens arbete. Jag skall forsoka att pa
det allmanna planet beskriva min egen reaktion infor .herr Cederwalls an~a:rk

ningar, SOlll jag finner delvis berattigade men i huvudsak oberattigade, och
overlater at herr Lindberger att klara de mera tekniska sporsmalen.

Jag -kan inte se att investerili.gskommitten kuride undvika att prova aven
'maleh for investeringspolitiken vid sidan av medlen. Herr Cederwall sade, att
kommitten har gatt utover sin egentliga uppgift oeh alltfor mycket korirmit
in pa malavvagningen, samt att den forsummat iltskilliga uppgifter vid sin p~ov-

'ning av de olika medlens verkningar. . . ' ,
. Som herr Lindberger framholl i sitt foredrag arbetar byggnadsregleriilgen
·utan normer eller med DorIner som inte ar hallbara. Investeringskommitteri hal'
efter en ganska ingaende provning av hur byggnadsberedningen oeh iildustri
kommissionen arbetat funnit, att principerna for prioritering· av vissa foretag
'vid investeri~gsavvagninge'n varit mycket oklar och ofta' inriktad: pa myck¢t
kort sikt. Skal1 man i detaIj 'diskutera investeringskorttrollens medel,: t~' ex~,,"~hur
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man genom byggnadsregleringen skallieda in investeringsverksam~eten'i be
stamda faror, kan man inte undvika att prova, efter vilka normer byggnads
regleringen arbetar. Varfor anser man att exportindustrin skall ha prioritet
i en situation eller handelIi ha prioritet i en annan situation for att bygga
lagerlokaler? Om man da finner att normerna ar vaga oeh "inriktade pa kort
sikt, har ocksa medlen att genomfora en sad;an: byggnadsreglering myeket litet
yarde. Jag kan inte se att det gar att gora' en strikt avgransning, sa att en
kommitte skall undersoka medlen men inte b~fatta sig med malen.

Detsamma tyeker jag galler den avvagning, som lnled,aren mycket talade
()m, mellan bostadsproduktionen oeh investeringarna inom foretagssektorn. Det·
ar val av storsta betydelse, att man kommer till klarhet om hur olika alternativ
for investeringarnas fordelning mellan dessa omraden verkar pa kortare oeh
langre sikt. .

Herr Cederwall efterlyste, kanske med all. ratt, mera forskning pa detta
omrade. Hur paverkas industrins produktionsformaga av investeringarnas om
fattning? Emellertid har kommitten gjort enligt min mening ganska aktnings
varda .forsok, inte att gora en preeiserad analys, men att bilda sig ett omdome,
grundad pa historisk-statistisk erfarenhet, om i vilken man industrins produk
tivitet sammanhanger med investeringarnas omfattning. Denna undersokning.,
som herr Lindberger har gjort, ger vid handen att produktionsvolymen inom
industrin, kanske inte over ett par ar lnen pa litet sikt, vaxer paralle«lt med
investeringsvolymen. Det ar inget tvivel om att det behovs mer forskning, men'
<letta omdome grundar sig i alIa fall pa en statistisk provning.

Om nlan nu har fatt denna bild, tyeker jag att oeksa fragan om malen maste
diskuteras. Om man sager att investeringsavvagningen skall innebiira, att vi.
under en ganska lang period okar bostadsbyggandet oeh investeringarna inom
den offentliga sektorn pa bekostnad av investeringarna lnom foretagssektorn,
Tyeks da inte underlaget bort dels for den allmanna levn.adsstandardhojningen
oeh dels for sadana investeringar i framtiden som skulle grunda sig pa produk
tionsutvecklingen inom sarskilt industrin?

Om man vin se djupare pa forhallandena maste man alltsa inte bara disku
tera medlen. En utredning som skall ga igenom medlen maste savitt jag forstar
oeksa prova, hur oiika investeringsavvagningar pa langre sikt paverkar prd~

duktionen.
Jag forstar inte heller herr Cederwalls kritik betraffande bostadsbyggandet.

Det ar naturligt att investeringskomitten oeksa har ansett sig bora ta upp den
fragan. Nar sparandet ai for litet for att vid konstant prisniva bereda utrymme
for alIa investeringsonskemal som gor sig gallande, finns det ingen annan
mojIighet an att genom en .reglering minska anspraken pa investeringar. Nar
det rader ett efterfrageoverskott, kan man inte bara prova penning- oeh finans
politikens olika medel, utan man maste oeksa undersoka andra mojligheter
att dampa efterfragan pa 'de omraden dar investeringse£terfragan ar sarskil~

stark. Det innebar en provning inte bara av medlen utan oeksa av malet, 60.000
lagenheter per are Malet ar inte fysiskt givet. Vi har inte och hor inte ha nagra
femarsplaner, faststallda i sadana fysiska kvantiteter, uta'll vi skall se till att
bereda manniskor en draglig bostads£orsorjning oeh se' till att onskemal aven
pa andr~ omraden blir tillgodosedda.

Malet ar irite dIldeles givet utan maste provas tillsammans' med medlen. Kan
man minska efterfragan pa bostiider genom en relativ hojning av hyrorna,
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i forhallande till andra priser, minskas pressen pa investeringskontro11en oeh
niedlen blir av ett annat slag an de eljest blir. .

Jag har a11tsa svart att forsta det avsnittet av herr Cederwalls kritik, att vi
behandlat problem som vi inte borde ha tagit lipp utan borde ha overlamnat
till speeialkommitteer, bostadsutredningen oeh andra.

Jag ar 'emellertid fullt pa det klara med att herr Cederwall har ratt i att mer
forskning skulle behovas, att vi inte ar fardiga med vart stallningstagande oeli
,att en hel del omdonlen sakerligen ar forhastade. }ag skulle emellertid vilja.
hora exempel pa vad slags forskning herr Cederwall skulle ha velat gora i en
sa svar fraga som bostadsefterfragans elastieitet. Man har vissa internationella.
erfarenheter. Danskarna har gj ort kolossalt 10sa statistiska manipulationer oeh'
kommit till en myeket hog elasticitet. Man kan sakert med liknande manipula
tioner komma till att elasticiteten 'ar lag. Jag tror inte att man med statistisk
flit och raffinerade matematisk-statistiska nletoder verkligen kan dra sa preci-·
serade slutsatser som herr Cederwall onskar, utan har kan man tyvarr inte
komma langre an till ett omdome av fornuftiga manniskor. Kommittt~n har
i stor utstraekning haft den installningen, att vi vet ratt litet bade om sasong
rorelsernas natur oeh om elastieitetens storlek i detta liksom i andra avseenden.
Komnlittt~n anser emellertid att vi skall prova oss frame Det har inte galt sa
bra med nuvarande metoder; vi ar inte nojda med den bostadspolitik som
forts oeh inte med den allmanna ekonomiska politiken heller. L.at oss nl prova
dessa forandringar och se pa effekten. De~ ar en sant vetenskaplig installning.
till problemet att inte bara tyeka nagot utah ocksa gora experiment. Resultatet
kan inte garna bli samre an av de experiment som tidigare gj orts.

Sa viII jag endast tillagga ett ord om elasticiteten. Herr Lindberger oeh.
andra har ofta diskuterat det forhalila:q.det, att de som ar speeialister pa ett
omrade brukar saga att det inte finns hagon elastieitet just pa det omradet.
Nar man fragar en foretagare om inte ~n viss prissankning skulIe lnedfora en
vasentlig okad efterfragan, oeh motsatsen vid en prishojning, far man oftast till
svar att det ar en oerhort lag elasticitet just pa hans omrade; efterfragan ar d~r

strukturellt oeh fysiskt betingad. Man far det intrycket att priskonkurrens.
inte leder framat, oeh att de priser som har hallits ar val avvagda.

Pa samma satt finner man i diskussionen om vaxelkurserna, att det under'
langa tider har varit modernt' att forneka att det finns nagon elasticitet i efter
fragan pa importvaror respektive exportvaror infor forandringar i vaxel
kurserl1a med atfo~jande ,prisandringar. Nu haIler modet pa att sla om: det aJ.1·
omodernt att inte tro pa priselastieitet. I stallet for med 0,4 raknar man nu
i en del undersokningar med en elasticitet pa kort sikt i efterfragan av 2, 3·
eller 4.

Jag tycker att vi nu borde vara trotta pa de Higa elastieitetstalen ocksa vad
betraffar bostadsefterfragan. Vi skall inte ga till overdrift at nagotdera hallet,
lnen vi skall hal'J.a pa att det pa detta liksom pa andra omraden, med hansyn
till folks rimliga reaktioner, bor finnas en betydande elasticitet infor pris
forandringar. Vi far nled beaktande av alla sociala hansyn se till att manniskor
inte lider okad nod om man begagnar prisvapnet, men i ovrigt bOT vi prova
oss ftam och se, hu.ruvida luan kan astadkomma en viss avspanning pa mark..·
naden genom en relativ forskjutning uppat av hyrorna fran nuvarande lage,
i forhallande till inkomsterna.

Det var mycket intressant att hora herr Bjork tala om den valdsamma
reaktion pa egnahemsbyggandets omrade som han be·farar att en skarpning
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av avbetalningsvillkoren 'skulle medfora. Det ger mig anledning att fraga,
varfor inte denna avsevarda kanslighet skulIe vara detsamma som en pris~

elasticitet. Jag kan inte se, att det skulle vara nagon avgorande skillnad for
dem som skall bo i huset mellan en hojning av priserna pa egna hem i for
hallande till andra priser och en skiirpning av lanevilIkoren. En annan fraga
ar jn hur byggmastarna reagerar.

Fil. dr Sven Moberg: 'Jag ar inte nagon expert pa detta omrade. Jag har
bara last referaten av betankandet och hort inledningsforedraget, men jag vill
gora ett par reflexioner i anledning av de papekanden som gj ordes av in
ledaren.

Den ena re£lexionen galler den slogan, som kommitten tydligen myntat, att
vi skall aterga till en politik som innebar att 20 procent av en industriarbetares
inkomst gar till hyra. Det ar ju sa att detta mal formulerades 1945. Da upp
gick kommunal- och statsskatten for en industriarbetare till mindre an 10
procent av hans Ion - jag tror 8-9 procent ar ett rimligt yarde. I dag ar
skatten uppe i mer an 15 procent av hans lone Om man, som jag tycker ar rhn..
ligt, raknar med hyreskostnaden i procent av inkomsten sedan skatten dragits
av, innebar Alf Johanssons norm fran 1945, att ungefar 22 procent av inkoms
ten exklusive skatt skall ga till hyra - ja'g raknar da med att skatten utgj orde
8-9 procent av'inkomsten. Om man i dagens situation raknar med en skatt
pa 15--16 procent, skulle enligt denna politik bostaden kosta 24--25 procent
av inkomsten exklusive skatt. Investeringskommittens norm i detta hanseende
innebar alltsa en skarpning jamfort med bostadssociala utredningens forslag,
eftersom den inte beaktar stats- och kommunalskattens specieHt starka stegring
mellan 1945 och 1951.

Den andra reflexionen ar mer allman och galler sj alva bostadsbristen. Ett
satt att fa bort bostadsbristen, som jag tycker i och for sig inte ar manskligt
tilltalande, ar att sa att saga dolja den genom att ordna det sa att folk inte
har rad att efterfraga bostader. Jag tycker emellertid att man borde ha disku
terat en annan fraga: Hur lange kommer bristen att besta? Den har kanske
diskuterats av kommitten, men inte hare Man far ta hansyn till befolknings
utvecklingen. 1930-talets laga fodelsekullar kommer nu ut pa aktenskapsmark
naden. Man har darfor anledning vanta, att efterfragan pa bostader av den
anledningen kommer att ga ned hogst vasentligt. Det har exempelvis for nagot
ar sedan gj orts en undersokning i Malmo som visar, att efterfrageoverskottet
pa bostader, under vissa antaganden om inflyttningen, i stort sett skulle vara
havd i mitten av 1950-talet. Det sku1lle vara intressant att fa veta, huruvida,
utredningen i sina overvaganden har tagit hansyn till att denna overskotts
efterfragan med' all sannolikhet kommer att ga ned vasentligt.

Universitetskansler A. Thomson: Herr ordforande: Det ar egentligen full·
standigt onodigt att jag tar till orda, sedan professor Lundberg svarat lic.
Cederwall. Jag skall emel1ertid gora ett par reflexioner om nagra sma detalj er"

Jag ar fullstandigt overens med professor Lundberg och lie. Cederwall om
att det hade varit onskvart att man hade kunnat bedriv'a en mera omfattande
forskning pa detta omrade innan betankandet skrevs. Jag har under kommit
tens arbete haft en stark kansla av alt man rorde sig pa ganska 'osaker mark.
Det kanske var en av anledningarna till at! det' droj de sa Hinge, trots att det.
inte utforts nagon mer forskning, innan betankandet lades frame

Jag ar a andra sidan pa det klara med att denna kommitte, nar den tillsattes,
icke' var avsedd att vara en £orskningskommitte. Kungt Maj:t har sedan dess
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tillsatt andra kommitteer p~omradet sonl narmast haft till uppgift att bedriva
.forskning•.· '.

Nu vet jag inte riktigt ·vad lie. Cederwall menar med forskning. Jag har
,. rattstora ansprak. i dethanseendet, vilket hor till mitt ambete. Jag vill dock
saga, att. det ocksa har sina risker, att ge sig in pa sadant som man inbillar sig
vaxa forskning. Jag vill i anslutning till det. senaste anforandet gora den
reflexionen att nar generaldirektor Alf Johansson ar 1944 lade fram program
met om bostadsforsorjningen under den narmaste tiden, raknade han med att

,vi skulle ha avverkat bostadsbristen efter fern ar, och att det da skulle bli ett
problem hur m·an .skuIIe sysselsatta byggnadsarbetarna. Denna asikt var grun
dad pa en verkligt vetenskaplig utredning.

Ja'g vill sa saga, att invesieringskommitten i realiteten redan hade fort det
resonemaijg ~om staratergivet· i betankandet, nar' Iangtidsutredningen tillsat~es.

pet hade'i'enligt. min uppfattning v.arit naturligar'e att langtidsutredningens ltpp
drag hade ~',lamnats till ·.inve~tering~kommitten eller att investeringskomnii~te!n8

uppdrag hade dragits, in pa vi~sa punkter nar langtidsutredningen tillsattes,.
Det ar alltsa inte sa markvardigt att vi har berort en del punkter, som ocksa
langtidsutredningen .har behandlat.

Jag viII ocksa saga ett par ord om lokaliseringspolitiken, eftersom jag har
varit ordforande bade i lok(~liseringsutredriingen och i investeringskommitten.
Investeringskommitten har inte haft i uppdrag att utreda atgarder inom lokali
seringspolitikens omrade. Om den hade s'att sig att utreda lokaliserings£ragor,
kunde lie. Cederwall med skiil franlfora sina invandningar mot ·att den givit
sig in pa ett omrade, som Qen inte hade att gora med.

Om vi i utlatandet har knutit an till .:..:....- onl j ag fatta~e lie. Cederwall ratt 
vad en tillfallig socialminister behagat uttala, och inte givit nagra verkliga
skal for den standpunkt vi. har intagit, heror det pa att statsmakterna har tagit
stallning till lokaliseringspolitiken geno~l att £atta beslut i anslutning tilllokali
seringsutredningens betankande.. Investeringskommitten har inte haft anled..
ning gora annat an stryka under den forra delen av yttrandet. Den andra
delen av yttrandet innehar hara att man skall handla pa ett visst satt sa lange
byggnadsregleringen finns kvar.

Sa viII jag gora den reflexionen att byggnadsregleringen har tiqlskapats i en
till£allig situation. Den har j u inte kommit till for att losa de problem, som
man nu vill att den skall 108a, utan i en krigssituation for att skota en regIe
ring som sammanhangde med kriget. Det intressanta har emellertid intraffat,
att samtidigt som alIa - med undantag .for en och annan framstaende teor.e..
tiker - bekanner att de vill ha bort regleringen, passar man .·pa att gora den
till nagot rationellt· S9m ~en' ~c~e ~r och aldrig har varit avsedd att vara. Man
har rationaliserat i e-fterhan,d' och . latit byggnadsregleringen fralusta ,:.' som

,nagonting effektivt. 13y~gTI:~Q&regleringen kan inte genereHt verka effektivt. Den
ar skapad i en tillfallig situation och har aldrig tillampats efter nagra prin
ciper. Man har da och; da klistrat pa en etikett som givit den forestallningen,
att det har Iegat en princip bakom, men' det har det inte gjort. Nar man dfl

. diskuterar hyggnadsregleringens avskaffande, har luan litet svart att anlagga
nagra rationella synpunkter pa den och sedan polemisera mot dessa. Det hade
varit en felaktig metod att undersoka den sidan av problemet.

Jag ar av den uppfattningen, att denna reglering liksom mycket annat ar
foga rationell. Jag kan forstA att detta fran vissa hall kommer att uppfattas
-som en oformaga att fatta 'standpunkt, men jag tar den risken.
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Bynlchefen Harry Bernhard: Herr.or.dforande!:Sedan: vi.har hort universi
tetskanslerThomson forklara, att byggnadsregleringen ,aJdrig .grundats pa nagon
viss princip, verkar det ratt underligt med .allt ,det stah~j .·som uppkommit
()mkring byggnadsregleringen. .':

"Kan byggnadsregleringen undvaras?" heter ju amnet·for dagens diskussion.
Det ligger val darfor anda nara till hands att.stalladenJragan: Vilken·funktion
har byggnadsregleringen haft att fylla? .Det forfaller ·mig tamligen klart att den
'fran borj an narmast tillkom darfor att det :var' brist pa :arbetskraft, material
:och realkapital av det ena eUer andra slaget. Fragan ar. sedan~ om man i ett
Iage, da man pa ett elIer annat satt kommit: ifran. denna bristsituation, har
.intresse av att anvanda byggnadsregleringen. for att inrikta investeringarna pi!
nagra bestamda andamal, t. ex. lagerlokaler for handeln eller industrien. Vidare
hat, i varje ~all i den allmanna diskussionen, ratt ofta skymtat en annan
fraga, namligen den om h~r mart skan. astadkomm~ bastamojliga sasong
utjamning inom byggnadsbransehen.'Investeringskommitten har konstater~t att
det ar nagot dyrare att bygga pa vintern an pa sommaren, och det ar sakert
alldeles riktigt. Men a andra sidan ar givetvis det. dyraste av allt att ha bygg
nadsarbetare gaende sysslolosa pa vintern.

Lie. Lindberger betraktade fragan om byggnadsregleringens avskaffande
'narmast som en metodfraga, d. v. s. som en fraga om vad Inan skall satta
i stallet for att na vissa mal. Savitt jag fattade, talade han darvid om tre olika
mal, namligen for det forsta att astadkomma en sasongutjamning, for det andra
att halla tillbaka investeringarna i handelse av brist inom nagon realkapital
sektor oeh for det tredje att inrikta investering,arna pa nagot visst andamiH.

Jag skall tillata mig gora nagra reflexioner omkring dels vad som salunda
sagts i inledningsanforandet, dels vad som framgar av utredningens betankande.
Utredningen sager klart ifran att det ar onskvart med ett okat bostadshyggande
- pa den punkten tyeks det inte vara nagon·diskussion. Vid~re konstaterar
man att det behovs ett okat sparande. Man framhaller att det nog alltid ar
mojIigt att reglera de statliga investeringarna oeh' att en viss reglering av de
kommunala investeringarna skulle kunna ske genom. bestammelser om skatfe
finansiering. Vidare sages det att fragan om en sasongutj a.mning skulle kunna
losas genom att staten oeh kommunerna hygger pa vintrarnll, medan det ovriga
hyggandet i huvudsak sker pa so'mrarna. .

(Lie. Lindberger: Jag vet inte var detta skulle sta i kommittens betankande.)

Ja, om jag har misstagit mig pa den punkten, desto battre. Jag tankte just
framhalla att man nog inte kan fa en kommunal instans att bestamma sig for
att bygga under en period, da det ar dyrare, i synnerhet inte om byggandet
:delvis. skall finansieras skattevagen.. En reglering av de kommunala investe-
.ringarna genom en skattefinansiering kan salunda i varje fall inte fa nagon
.sasongutjamnande funktion. Och vad de statliga investeringarna betraffar,
tror jag inte att riksdagen skulle vara sa fortjust over att behova ge direktiv
-om att de statliga myndigheterna framst skall bygga under den period av aret,
·(la det staller sig dyrast.

Fragan ar da vad som kan goras i fraga om det enskilda byggandet. Kom
mitten har tankt sig att man atminstone tills vidare skulle: kunna fortsatta med
·ungefar samma metod som nu tillampas, namligen att for sadana hyggen som
·sker under vintern ett visst bidrag utgar, avsett att kompensera ',merkostna
derna. Men kommitten uttalar samtidigt en viss· tveksllmhet ,om metodens effek-
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tivitet, och det har man obestridligen ratt ;att gora. Metoden har hittills tilI
lampats i mycket begransad omfattning, men skall det i fartsattningen ske
pa ett sadant satt, att man lamnar full kompensation for merkostnaden for
byggen, som sa atl saga tvingas i gang vid en olamplig tidpunkt, kommer det
nog 'att rora sig om ratt stora belopp - kanske av storleksordningen 10-15
miljoner kronor. Det finns ocksa den risken - kOlTIlTIitten har sjalv pekat
darpa - alt en foretagare pa" hosten borjar kora for fullt med ett bygge,
lagger ned arbetet under hogvintern och satter i gang igen pa varkanten. ViII
man fa en god effekt ur sysselsattningspolitisk synpunkt maste darfor bidraget
pa ett eller annat satt knytas till antalet arbetstimmar, och da kan det hela
Iatt komma att paverka avtalen och alltsa satta i gang prisskruven uppat. Bidrag:
av detta slag utgor alltsa ett ratt svarmanovrerat vapen, men de ar naturligtvis
inte ineffektiva.

Investeringskommittt~n har ocksa varit inne pa sporsmalet, om m.an borde
soka lninska bostadsefterfragan genoln den dampande inverkan som en hojning;
av hyrorna skulle ha, och kommitten har darvid raknat med att en uppjuste
ring av hyrorna med omkring 15 procent skulIe kunna komma i fraga. Det ar
faktiskt samma hojning som bostadsutredningen har foreslagit, varvid man
dock knutit an hojningen till okningen av driftskostnaderna, som pa detta
satt skulIe kunna ungefar kompenseras. Enlig~, investeringpkommittens .mening
skulIe det ske en generell hyreshojning for befintliga fastigheter av den storleks
ordning det har galler. Huruvida detta sk\llIe kunna dampa t. ex. de ensam
staendes bostadsefterfragan, skall j ag int~ nu ge mig in pa - det ar nog ratt
besvarligt att utreda den saken.

Kommitten talar vidare om att en annan utvag ar att sanka lanegransen
och pa det sattet tvinga fram ett okatsparande. Men man astadkommer val
inte ett akat sparande genom att sanka \anegransen, utan det betyder bara att
byggherren - om det galler ett flerfamiljshus - maste ha mera kapital dispo
nibelt. Snarare ar det val de okade amorteringarna och som foljd darav hyres
hoj ningar, som skulle kunna leda till ett okat sparande. Man skulle alltsa
tvinga hyresgasterna att sa att saga spara at fastighetsagarna. Det ar den
enda form av sparande, som harvidlag skulle komma i fraga, och det ar val
inte sa roligt att se det forhallandet i ogonen. .

Xyen nar det galler egnahem och hostadsrattsforeningar viII kommitten
sanka lanegransen. Man skulle dock ha kvar den hogre lanegransen i sadana
fall dar det ar socialt motiverat. Pa det sattet skulle vi alltsa fa vad vi hela
tiden har velat undvika, namligen en behovsprovning. I fraga om bostadsratts
foreningarna skulle det val ocksa vara litet svarare att ha en sadan anordning.
Det ar ju inte aUs sakert att de manniskor, som ar nledlemnlar av en bostads
rattsforening, tillhor samma inkomstskikt, och en behovsprovning skulle kanske
leda till att man inom en bostadsrattsforening fick loy att ha insatser av olika
storlek for ett visst andamiH,' vilket nog i varj e fall skulle vara en
komplikation.

Nar kommitten kommer in pa fragan om den kommunala finansieringen
av 2 procent, SOln ju skulle lTIotsvara det nuvarande kommunala bidraget, fram
haIler kommitten att ett sadant bidrag pa ett eller annat satt· bor. bibehallas
for de kommunala foretagens del. Det framgar inte klart, huruvida kommitten
har varit medveten om atl detta kommunala bidrag har utgatt till aUa katego
rierav foretag, men· det spelar kanske inte heller nagon roll i detta samman
hang - jag har bara velat gora detta papekande.



KAN BYGGNADSREGLERINGEN UNDVAR~S 61

I likhet med aktuarien Bj ork tror jag att· en sankning av lanegransen for
egnahem narmast skulle ha den effekten att egnahemsbyggandet ytterligare mins
kades. Detta utgor nu omkring 25 procent av det antal bostader som bygges, och
det anses val allmant att detta procenttal ar for lagt. Det yore onskvart, om det
kunde byggas mer egnahem, inte bara pa landsbygden och i smaorterna, utan
aven i staderna. Man kan ju gora en jamforelse med Amerika, dar produk
tionen av egnahem uppgar till 89 procent av bostadsbyggandet, medan 11 pro
,cent utg,ores av lagenheter i flerfamiljshus. De~ lamnas dock inte nagra sub
ventioner till dessa egnahem och livslangden pa husen ar kort, vilket ju medfor
att de maste amorteras snabbt.

Jag tror inte heller att· det forhallandet, att vi nu har en hogre lanegralls
an fore ar 1948, inbjuder till nagot sloseri fran egnahemsbyggarnas sida. Fore
1948 fick man lana 85 procent pa ungefar 25.000 kronor, vilket betyder att
den egna insatsen utgjorde omkring 3.750 kronor. Nu ligger lanegriinsen vid
90 procent av ett lanebelopp pa 40.000 kronor, vilket gor att den egna insatsen
ar 4.000 kronor ehuru vid ett annat penningvarde an fore 1948. Jag har Dog
·den ., uppfattningen, att de som ger sig pa att bygga egnahem sparar mycket
i forvag for att kunlla bygga och att de inte hener slosar sedan de flyttat in
- i allmanhet har de ratt svart att klara det hela. Ofta ar det har fraga om
ett gransskikt av inkomsttagare, 80m har fatt mojlighet att bygga egnahelu
just genom att lanegransen hojdes. Sanker man den igen, riskerar man att
detta inkomstskikt utestanges fran mojligheten att skaffa sig egnahem och
i stallet maste soka sig till flerfamilj shus, dar det kanske inte behovs nagon
insats, vilket gor att de mahanda anvander sitt sparande till mer improduktiva
andamal.

Fil. lic. La~s Lindberger: Jag ar alldeles ense med aktuarien Bjork OIU att
man nog ror sig pa ganska osaker mark, nar det galler att bedoma den inverkan
som forandringar i hyresnivan etc. kan ha pa bostadsefterfragan. Men vad som
har sagts om forhallandena pa 1920-talet tror jag ar riktigt satillvida, att det nog
skulle ha blivit en okning av hushallskvoterna, om luan verkligen kunnat
bygga de hus som behovdes. For mig framstar det darfor som overvagande
sannolikt, att om man efter forsta varldskriget fort samma sociala bostads
politik som forts efter andra varldskriget, hade det varit bostadsbrist ar 1930,
med hansyn till det ringa tillskott av bostader som vi fick pa 1920-talet. .

Det var mycket intressant att hora att vad investeringskommitten foreslagit
i fraga om hyressiittningen ar detsamma som bostadsutredningen gj ort. Jag
hade vissa nlisstankar att det kunde forhalla sig pa det sattet, men det var
mycket tacknamligt att bade aktuarien Bjork och byrachefen Bernhard har
hetygade det. Jag tror att den saken t. o. m. skulle kunna ha intresse for en
vidare .allmanhet an den som ar" haT forsamlad.

Det var ocksa intressant att hora att det egentligen inte ar rinlligt atl Uigga
en viss relation mellan inkomster och hyror till grund for bostadspolitiken..
Detta innebar val narmast en kritik av bostadssociala utredningens betankande
av ar 1945. Investeringskommitten har ju inte ansett, att man skall hanga
upp det hela pa en viss hyresprocent. Den har bara sagt att det yore rimligt
med en viss hojning av hyrorna.Den har inte gatt sa langt som bostadssociala
utredningen gjorde, nar man talade om ett visst bostadspolitiskt program som
:skulle kunna genomforas under den narmaste femarsperioden.

Investeringskommitten anser ju ocksa att de allmanna bostadssubventionerna
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skall upphora, men detta :skall; 801n sagt, vara en etapp pa 'vagen, oeh'det tat
naturligtvis sin tid, ,att. kbnllna sa langt.

Vad sedan betra:ffardet forhallandet att kommitten uttalar sig for att sub
ventionerna till egn:ahem' sna'rast mojligt avskaffas, men inte gor nagot sadant.
uttalande betra£fande~subve'ntionerna till hyreshus, ar det inte har fraga om
nagon motsattning, utankommitten anser givetvis att aven de senare subven
tionerna snarast'mojligt' 'bor avskaIfas. Man ar emellertid medveten om att.
avskaffandet av subv~ntio'neri1a kommer att ta sin tid. Det finns vissa mojlig
heter att lii-mna' beh'Ovsprovade subveritioner' till egnahem, .men kommitten har
inte i detalj gatt in pa den saken.

Mot kormnittens uttalande att en sankning av' belaningsgransen skulle'
kunna leda till okat' 'sparande' har har gjorts den invandningen, att genom en
sankning av Hinegransen'<Jriver man kanske bort den mest onskvarda katego.·
rien av egnahemsbyggare~ Jag vill darfor papeka att enligt kommittens mening'
skall de nuvar'ande bestanunelserna fortfafande tillampas i sadana fall, dar
det ar soeialpolitiskt motiverat med hansyn till den sokandes ekonomiska stall- -,
ning. Det finns alltsa inte nagon risk for att den som' sparar pengar for att
bygg~ ett eget hem inte~an -fa anvanda sitt sparande for sadant andamal.

Vad lie. Cederwall' har anfort har redan varit foremal for ratt ingaende~

granskning, oeh jag viII nu para gora nagra fa~fefl~xionermed anledning darav..
Jag skulle nog inte' vilja vara sekreterat~ - aven om det utan tvekan vore

en myeket intressant uppgift - i den kommitte, som skulle' ha till uppgift att:
skaffa .fram sadana utrediIingar lie. Ced~rwall har talat om, oeh dar han val
sj alv skulle bli ordforande.

Vidare l11aste jag saga att jag blev en aning besviken over att lie. CederwalI
inte giek in pa nag:on llarma:re analys avtbegreppet selektiv investeringskontroll"
som savitt jag forstar a;r e~ central fraga i detta sammanhang.. Att jag for min.
del bara hanvisade till ett utialande i kommittens direktiv berodde delvis pa,
att detta uttalande - det.ma .vara tokigt eller ej - val maste vara politiskt
betydelsefullt, dil det'. ju :'var funderingar i den riktningen som formadde'
vederborande, d. v. s~ .lluvarande finansministern, att utverka Kung!. Maj :t8'
hemyndigande att ,tillsatta kommitten. Jag ansag inte hell~r att jag behovde'
uppta tiden med. att i mitt. inledningsanforande narmare' berora fragan om
selektiv investeripg~kontro,ll, da. atskilliga sidor i kommittens betankande agnas;
just at en diskussio'nav. den saken.

Dr Moberg undrad~, om, kommitten hade brytt sig om att soka utrona, hur
den sannolika utveeklingen tedde sig nar det gallde bostadsefterfragan. Jag
vill i anledning dara,V hapvisa till att kommitten tagit del BV de i oeh for sig
myeket intressanta pr9gnoser som hostadsstyrelsen nu senast utarbetat. Dessa
prognoser innehaller olika alternativ - det ar aUtid sv~rt att gora prognoser
av detta sl~g -och .enligt 'en del av dem skulle inte bostadsbristen vara
avhjalpt forran ar 1959" .aven om det arligen bygges 60.000·lagenheter. Det finns;
alltsa anledning till en :viss .oro betraffande mojligheterna att snarast kunna.
klara av,bostadshristen.

Slutligen viII·. jag till byraehefen Bernhard saga, att de, uttalanden kommitten'
gjort om mojligheterna att astadkomma en sasongutjamning inte innebar nagon
slutgiltig losning ·av fragan. Jag ~skune. gissa att tiden overhuv':ldtaget inte ar
roogen darfor. Om. man nagon gang kommer i det laget att man systematiskt
far hedriva en. regleringsverksamhet i sasongutjamnande syfte, kanske bristerna
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kommer att fralnsta klarare, och det blir Hittare att hitta pa en losning av det
ena eHer andra slaget.

Jag behover val inte sarskilt uppehalla Inig vid det forhallandet, att kom..
mitten aldrig har avsett att staten oeh kommunerna cnbart skulle bygga pa
vintern, medan andra foretagare skulle bygga pa sommaren.

Byraehefen Bernhard var oeksa inne pa fragan om sparandet. Jag skall inte
nu saga mer darolu an att jag konstaterar att det var en intressant reflexion
som lie. Cederwall gj orde, da han framholl att luan i detta sammanhang egent..·
ligen inte hade nagon anledning att syssla Ined sparandet.

Fil. lie. Gustav OederwalI: Det ar ett direkt missforstand att jag skulle'
ha sagt nagot sadant - men missforstandet kanske var avsiktligt. Jag framholl
ju att fragan Oln sparandet star pa den langa listan over utredningskrav.

Jag maste saga att jag blev nagot forvanad, nar jag lyssnade till vad,
investeringskommittens ordforande hade att saga. Han konstaterade ju att
lokaliseringsfragan losts helt oberoende av investeringskommittens utredning.
Om man dartill Higger att fragan om den selektiva investeringskontrollen enligt
lie. Lindberger var avfardad redan i kommittens direktiv oeh att fragan om en
sasongutj amning i stort sett har lamnats oppen av kommitten, sa maste man,
nar universitetskansler Thomson har vidare sager att byggnadsregleringen
aldrig avsetts att vara nagot rationellt instrulnent, sannerligen fraga sig: Vad
har da investeringskommitten haft for uppgift?

O.rdforanden: Jag skulle avslutningsvis vilja med instammande citera den
nast sista lneningen i investeringskommittens betankande: "Nar byggnads..
regleringen upphaves torde behovet av en samordnad investeringspolitik bli
an mera kannbart." Vidare vill jag, kanske med nagot beklagande, anfora vad
kommitten sager i den aUra sista meningen i betankandet: "Rorande formerna
for denna samordning har investeringskommitten dock inte ansett sig kunna
framlagga nagot forslag."

Savitt jag forstar, har investeringskolnmitten i viss nlan skapat ett vakuum·
genom att avskaffa den gamla byggnadsregleringen utan att anvisa hur den
samordning av investeringspolitiken, som man sjalv anser onskvard, skall se
ut. Man har darigenOlTI lamnat olost ett stort och viktigt program, som kanske
denna forening kan diskutera vid ett annat tillfalle" Det vasentliga i detta sarnO'
manhang ar namligen inte fragan om huruvida man skall ha en investerings
minister eller ej, utan fragan om vilka former denna samordning overhuvud
taget skall fa, alltsa inte bara centralt sasom en samverkan mellan ett antal
generaldirektorer, utan ocksa inom olika delar av landet.

Till slut ber jag att fa tacka inledaren och ovriga som deltagit i denna
diskussion.
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Ordforande: Bankdirektor Got e Eng for s.

Professor Carl Iversen inledde aftonens diskussion om

Dansk okonomisk politik efter krigen

Da professor Erik Lundberg i december i fjor gastede National
okonomisk Forening og gladede os med et fortrinligt foredrag om
"Aktuella problem i svensk ekonomisk politik", udkastede han den
ide, at vi snarere skulle have bedt ham diskutere de aktuelle danske
problemer, og at det maske omvendt kunne have interesse her i .Sverige
ved lejlighed at bede en dansk nationalokonom om ud fra sine forud
satninger at behandle de svenske problemer. Det forekommer mig at
vare en forfriskende og frugtbar tanke, og vi agter i Nationalokonomisk
Forening at holde professor Lundberg fast pa det halve lofte, der vel
Ia i tankens fremsattelse. For min egen del har jeg desvarre ikke haft
Iejlighed til at folge forholdenes udvikling her i Sverige sa noje, at
jeg turde vove mig i kast med dem. for dette forum. Jeg glader mig
derfor over, at det "kun" er dansk okonomisk politik efter krigen,
man har bedt mig fortalle lidt om her i aften. Og sa haber jeg, at bade
professor Lundberg og andre viI benytte allerede denne anledning til
bagefter at fremsatte deres syn pa den danske politik. I sa fald er jeg
nemlig sikker pa at tage vardifulde impulser med mig hjem, og det
er ikke mindst i forventning derom, at jeg gerne viI takke National
ekonomiska Foreningen for inbydelsen til at tale her i aften.

Derimod er det straks mere tvivlsomt, hvor stor interesse det, jeg
har at sige, kan frembyde for en svensk tilhorerkreds. Den okonomisk
politiske debat er utvivisomt mere jordbunden i Danmark end her i
Sverige i den forstand, at vi i hojere grad indskranker os til "at gore
dagens gerning", som Stauning sagde, uden at indlade os pa dybsindige
"utredningar" og principielle diskussioner om den okonomiske poli
tiks motiver og intentioner, sammenhang og konsekvenser. Ogsa hos
os er det naturligtvis et hovedproblem, om og hvordan man kan forene
fuld beskaftigelse med en stabil pengevardi og en nogenlunde fri
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okonomi specielt i forholdet til andre lande. Men vi har ikke blot ikke
fundet nogen losning af dette fundamentale problem; vi er end ikke
som her i Sverige naet til at lagge losningen i handerne pa syv vise
mand; sa mange vismand har vi vist for resten slet ikke i Danmark
pa det nationalokonomiske omrade. I en redegorelse for dansk okono
misk politik efter krigen risikerer man derfo"r let at fortabe sig i de
mangfoldige enkeltsporgsmal, der har varet fremme i disse bevagede
ar, og det har naturligvis ikke sa stor interesse udenfor landets
granser.

Jeg skal imidlertid bestrabe mig for at opridse nogle hovedlinier
i den okonomiske utvikling og den okonomiske politik i Danmark
efter krigen, hvad der vel dels kan have en vis interesse i sig selv
dels maske ogsa pa et og andet punkt give Dem, mine tilhorere,
anledning til at anstille frugtbare sammenligninger med hjelmlige
forhold, enten det nu er lighedspunkter eller forskelligheder der fal
der mest i ojnene. I hvert fald tror jeg, at jeg kan stille Dem den
tilfredsstillelse i udsigt, som ogsa Lundberg bebudede i sit foredrag
i Kabenhavn, men som vi - desva,rre havde jeg nar sagt - kun
opnaede i meget ringe grad, nemlig den tilfredsstillelse, der ligger
i at konstatere, at sa tabeligt har vi da i hvert fald ikke baret os ad.

Lad mig forst ganske kort navn~' de viktigste af de mal, man har
sat sig i dansk okonomisk politik efter krigen. For selv om vi ikke
i Danmark i samme grad som her i Sverige udsteder hajtidelige
officielle deklarationer om den okonomiske politiks mal, har der
naturligvis - aIle politiske modsatninger til trods - varet visse ting,
som befolkningens store flertal har varet enig om, at man skulle
tilstrabe. Jeg viI navne fern sadanne mal.

For det farste var det allerede under krigen i Danmark som andet
steds en udbredt opfattelse, at hovedmalet for den okonomiske politik
efter krigen skulle vare at holde tuld beskiiftigelse. Dernast var der
ogsa - i alt fald i principet - ,enighed om, at man skulle tilstrabe
stabile pris- og 'lonforhold og saledes undga bade en fortsattelse af
krigsarenes inflation og en gentagelse af den adelaggende deflation,
man oplevede efter ~en farste verdenskrig. For det tredie var der
naturligvis et udbredt onske om sa hurtigt som muligt at fa genop..
rettet forkrigstidens levefod efter den forbrugsnedgang, som krigen
og den tyske besattelse havde medfort. Forudsatningen herfor matte
vare genopbygning at landets produktionsapparat og genoptagelse af
et omfattende handelssamkvem med utlandet; ogsa disse to ting har
derfor varet mal for vor okonomiske politik. For det fjerde var der
ogsa i store kredse af befolkningen et starkt onske om sa hurtigt
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og i sa hoj grad som muligt at komme bort fra de mange indgreb
i den personlige handlefrihed, som krigsarene havde bragt og fa
genoprettet friere forhold med hensyn til forbrug og produktion, pris
fastsattelse og udenrigshandel. Men mellem mere liberalt og mere plan
okonomisk indstillede kredse val" del" naturligtvis delte meninger om,
hvor hurtigt og hvor langt man skulle ga med ophavelsen af restriktio
nerne. Til disse fire mal er endelig i de sidste ar kornmet et femte,
nemlig en kraftig styrkelse af landets forsvar. Ogsa herom hal" der
varet ganske overvejende enighed mellem bade tilhangere og modstan·
dere af Atlantpagtspolitiken.

Lad 'os dernast se pa, hvordan det faktisk er gaet pa disse forskellige
omrader.

Hvad forst beskiiftigelsen angar, har den faktiskt gennem hele
efterkrigsperioden ligget pa et meget hojt og temmelig stabilt niveau
i sammenligning med mellemkrigsarene, og gennem lange tidsrum har
del" varet udpraget knaphed pa al"bejdskraft, som hal" resulteret i
sortborslonninger og anarki pa arbejdspladserne.

Mod slutningen af den tyske besattelse val" ca. 170.000 arbejdere
ellel" henved 30 pet. af samtlige arbejdsloshedsforsikrede direkte eller
indirekte beskaftiget af besattelsesmagten. Det kan derfor ikke undl"e,
at man i Danmark som andre stedel" frygtede at overgangen fra kl"ig
til fred skulle blive ledsaget af en betydelig arbejdsloshed', og plan
lagde omfattende foranstaltninger til imodegaelse af denne eventuali
tet. Del" indtradte ogsa en vis stigning i ledigheden i sommeren 1945~

men bade dens omfang og dens varighed blev vasentlig mindre, end
man havde frygtet. I 1948-49 og igen i 1951-52 var del" pany en vis
opgang i arbejdsloshedstallene, men i de allersidste maneder hal" de
atter ligget lidt lavere end aret forud. Mange faktorer har naturligvis
medvirket til at fremkalde disse variationer i beskaftigelsen, men det
er nok alligevel karakteristisk - desvarre - at de to pel"ioder med
stigende ledighed ogsa - som vi skal se - er de to perioder, hvor
det bedst lykkedes at holde inflationspresset under kontrol.

I helarsgennemsnit har arbejdsloshedsprocenten for de forsikrede
arbejdere svinget mellem 8,7 og 12,5 pet. Sammenlignet med de
vasentligt lavel"e tal, man moder i svensk, engelsk eller amerikansk
statistik, kan det rnaske undre, at vi hal" talt om fuld eller overfuld
ellel" nasten fuld beskaftigelse i disse ar. Lidt af forskellen kan nok
skyldes den danske arbejdsloshedsstatistiks fuldstandighed, som gor
talleren stor, og statistikens begransning til de arbejdsloshedsforsik
rede, som gol" navneren lille i ledighedsbroken. Men i hovedsagan
er forskellen vist desvarre reel nok. Vi har en stor - altfol" stor _.
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minimumsarbejdsloshed i Danmark. Den skyldes det danske erhvervs
livs og det danske arbejdsmarkeds struktur. Landbrug og byggeri med
den store sasonledighed vejer langt tungere i det samlede tal i Dan
mark end f. eks. i England. Desuden er arbejdskraftens mobilitet vist
nok mindre i Danmark end de fleste andre steder.

Begge disse forhold viI fremover stille betydelige krav til dansk
okonomisk politik. Der skulle yare mulighed bade for at mindske
sasonarbejdslosheden isar i byggeriet, hvor den lige sa meget skyldes
vane som klima, og for at nedbryde nogle af de skranker, som fag
foreningsmonopoler, boligmangel og meget andet har sat for arbejds
kraftens bevagelighed. Man har i de allersidste ar taget fat pa begge
disse probl~mer, men storre resultater er endnu ikke naet. Dertil kom
mer, at der i de narmest kommende ar rna regnes med en starkt
foroget tilgang af unge pa arbejdsmarkedet. Det drejer sig om en
stigning fra 60.000 til 85.000-90.000 i de naste 6-7 are

Jeg vender mig dernast mod det andet af de rna.!, jeg omtalte:
stabile pris- og lonforhold. Dette mal har vi som bekendt heller ikke
i Danmark varet i stand til at realisere. Hos os som her i Sverige
har efterkrigsarene som helhed varet praget af inflation, selv om
presset ikke hele tiden har varet/lige starkt.

Engrospriserne steg i de forste, 3 ar efter befrielsen 17 pet. og
la derefter i 1948---49 i et ars t,id omtrent stabilt, men sprang sa
som folge af devalueringen og Koteakrigen 50 pet. i vejret, saledes
at den samlede stigning fra 1945 til midten af 1951 kom op pa 75
pet. Siden da har der varet en nedgallg pa en halv snes procent.

Detailpristallet er siden befrielsen steget 30 pet. Halvdelen af denne
stigning er indtradt efter Koreakrigens udbrud, og her fortsatte op
gangen omend i aftagende tempo lige til januar i ar, medens det
forleden offentliggjorde april-pristal viser en nedgang pa 1 pet.

Arbejdslonnen - forstaet som den gennemsnitlige timefortjeneste
for voksne mandlige arbejdere indenfor industrien - er steget med
godt 60 pet. fra befrielsen til udgangen af 1952. Ogsa for lonnens ved
kommende bremsedes stigningen noget i 1948-49; derimod forsatte
den ret kraftigt bade i 1951 og ved overenskomstfornyelsen i foraret
1952. Men da cler i 1952 blev afsluttet toarige overenskomster for sa
godt som aIle fag, skulle cler med den nu indtradte stabilitet i detail
pristallet igen yare udsigt til en roligere udvikling i alt fald for en tid.

Lad mig endelig tilfoje, at en umiddelbar sammenligning af de
to stigningsprocenter - 30 for detailpriserne og 60 for arbejdslonnen
- giver en overdreven forestilling om reallonnens forbedring. Pris
talsbudgettet afspejler nemlig ikke en arbejderfamilies faktiske ud-
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giftsfordeling i dag; poster, der vejer for tungt i pristalsbudgettet,
er holdt nede ved subsidier, huslejeregulering m. m., hvorimod der
har varet stark 'prisstigning pa andre ting, som enten slet ikke eller
kun med for ringe vagt indgar i pristalsberegningen, hI. a. spiritus og
tobak.

For en del er prisstigningen kommet til Danmark udefra i form
af hojere priser pa yore eksportvarer og - desvarre - navnlig pa
yore importvarer. Pa dette punkt har der jo varet en afgorende forskel
pa udviklingen i Danmark og Sverige. Selv om der har varet visse
svingninger i hytteforholdet mellem vor eksport- og importvarer 
det, man plejer at kalde the terms of trade - har dette bytteforhold
som helhed ligget vasentlig ugunstigere end for krigen, og navnlig
efter Koreakrigens udbrud hevagede det sig i Danmarks disfavor,
idet de ravarer, der vejer sa tungt i Danmarks import, gik kraftigt
i vejret, medens priserne pa en vasentlig del af vor landbrugseksport
var bundet ved langtidskontrakter. Fra befrielsen til midten af 1951
steg det danske importvarepristal 85 pet., men eksportpriserne kun 42
pet. Siden da har forholdet hedret sig noget, men det er dog stadig
ugunstigere end for Koreakrigen.

Der er saledes kommet hetydelige prisstigninger udefra og det har
dansk okonomisk politik naturligvis varet uden indflydelse pa; men
alligevel er det hojst halvdelen af opgangen i leveomkostningerne, der
direkte kan henfores hertil. Resten rna altsa skyldes indenlandske
arsager.

Ved krigens ophor habede man ganske vist i Danmark som her i
Sverige pa efterhanden at fa krigstidens knaphedsprisstigninger af
viklet. Det skete for sa vidt ogsa; man kom bort fra den fordyring
af produktionen, der skyldtes anvendelsen af indenlandsk brandsel,
erstatningsrastoffer og anden "derationalisering". Men den tendens
til prisfald, som fulgte heraf, blev mere end opvejet af andre mod
gaende tendenser. En darlig host i 1947 gay anledning til betydelige
forhojelser af de af det offentlige fastsatte landbrugspriser pa hjemme
markedet for at holde landmandene skadeslose for nedgang i pro
duktionsmangderne, og det er vel overflodigt at tilfoje, at der ikke
fandt tilsvarende nedsattelser sted i anledning af de folgende ars
rekordhost. Ogsa mange selvstandige naringsdrivende kunne i det ud
pragede sellers' market, vi det meste af tiden har haft, trods pris- og
avaneekontrol, satte deres fortjenester i vejret. Og endelig har der
som allerede navnt varet en kraftig opgang i arbejdernes pengeindtagt.

Det er ikke mindst denne stigning i arbejdslonnen, der harvaret
fremme i den politiske diskussion, og her har droftelserne igen isar
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drejet sig om den automatiske pristalsregulering at lonnen, som vi
fik genindfort i foraret 1946. Derved - sagde man - havde man
sa at sige indbygget inflationsmekanismen i systemet, idet enhver
autonom prisstigning jo via den automatiske lonkompensation matte
drage afledede prisstigninger efter sig. Og man framhavede det urime
lige i, at man fortsat kontrollerede varepriserne, men opgav kontrollen
med den vigtigste af aIle priser: prisen pa arbejdskraft lange for
ligevagt i dansk okonomi' var genoprettet. Specielt fandt man det
uheldigt, at pristalsbudgettet ikke blot registrerer aIle prisstigninger
som folge af hojere indirekte skatter, men ogsa medtager de direkte
skatter blandt pristalsfamiliens udgifter. Derved faf jo aIle med pris
talsreguleret indkomst automatisk kompensation for enhver skatte
forhojelse.

Overfor disse angreb pa pristalsreguleringen er det dog yard at
fremhave to tinge For det forste viser de tal, jeg allerede har navnt,
·at kun halvdelen af lonstigningen siden krigen kan forklares ved den
automatiske pristalsregulering; detailpristallet er jo kun steget 30
pet, men arbejslonnen 60. Resten af stigningen rna henfores til arbej
dernes starke taktiske stilling under fuld eller overfuld beskaftigelse,
og man kan ikke afvise den mulighed, at denne starke taktiske position
ogsa uden automatisk pristalsregulering kunne have fort til lige sa
store eller maske endog endnu storre lonforhojelser og i tilgift med
fort strejker og anden uro pa arbejdsmarkedet. Det er derfor tanke
ligt at den automatiske lonregulering snarere har virket stabiliserende
end inflationsdrivende. Sammenligningen med de erfaringer, man har
gjort' her i Sverige, peger vel narmest i den retning.

Det andet, som jeg gerne viI fremhave, er, at landmandenes og
de selvstandige erhvervsdrivendes indtagter er steget mindst lige sa
starkt som arbejdslonnen af de grunde, jeg allerede har antydet. Vi
har altsa haft en almindelig indkomstinflation og ikke en speciel lon
inflation. I en sadan situation betyder automatisk lonregulering, at
arbejdernes pengeindtagt i storre eller mindre udstrakning folger de
andre samfundsgrupper, saledes at inflationens uheldige virkninger
pa realindkomstens fordeling i nogen grad. begranses.

Til at udrede problemerne omkring den automatiske pristalsregulering
nedsatte den nuvarende regering kort efter sin tiltraden et sagkyndigt
udvalg, som afgav betankning for et ars tid siden. Medens et enkelt
medIem - professor Jorgen Pedersen - starkt fremhaver den auto
matiske lonregulerings inflationdrivende virkning, lagger de ovrige
medlemmer hovedvagten pa systemets fordele ikke mindst i retning
af at muliggore afslutning af langere arbejdsoverenskomster. Mere
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ejendommeligt er det, at udvalget ogsa gar ind for at bibeholde posten
direkte skatter pa pristalsbudgettet. Det er nok riktigt, at en ude
lukkelse af skatterne nappe ville andre bevagelsen i pristallet ret
meget og maske snarest ville have faet det til at stige lidt starkere,
end det hidtil har gjort. Men rent prineipielt forekommer det mig
forkert at medtage skatterne i et pristal, der skal bruges til lon
regulering. Udvalgets argument er, at skatten er betaling for det
offentliges ydelser til borgerne, og nar de bliver dyrere, bor det regi
streres ligesom aIle andre forhold, der oger Iivets dyrhed. Men i det
omfang skatterne palagges for at redueere kobeevnen eller omfordele
indtagterne, synes det urimeligt at tage med den ene hand og give
tilbage med den anden. Skattens medtagelse i pristallet betyder
m. a. o. en vasentlig indskrankning af det offentliges adgang til at
benytte finanspolitiken som konjunkturpolitisk eller soeialpolitisk
instrument. Og dertil kommer, at den del af skatterne, der gar til
finaneiering af offentlige ydelser, allerede i forvejen er reprasenteret
ved de ovrige poster pa pristalsbudgettet. Det offentliges indkob spre
der sig jo nemlig over sa mange goder, at deres prisbevagelse stort set
rna folge bevagelserne i et pristal beregnet uden medtagelse af skatten.
Hvilken rolle finanspolitiken faktisk har spillet for den pris- og lon
udvikling, jeg her har skildret, skal jeg senere vende tilbage til.

Det tredie mal, jeg navnte, var genopbygning at del danske produk
tionsapparat med det videre formal at fa genoprettet forkrigstidens
levefod. Man regner med, at realformuen i Danmark under den tyske
besattelse gik 5-10 pet. tilbage gennem tomning af varelagre, reduk
tion af Iandbrugsbesatninger, sankning af handelsskribe, manglende
vedligeholdelse af de faste anlag osv., medens realkapitalen vel uden
krig og besattelse ville yare vokset op -mod 10 pet. i disse 5 are Der
var derfor et stort ekstraordinart investeringsbehov ved krigens ophor.
Men der var ogsa en stark opsat eftersporgsel efter forbrugsvarer,
og den store likviditet, som den tyske besattelse havde medfort, gjorde
det muligt for store dele af befoikningen at realisere sine onsker i
sa henseende. Resultatet blev, at forbruget i de forsta ar efter krigen
steg starkere end produktionen, og at nettoopsparingen sank ned i nar
heden af nul.

Det hang sammen med, at produktionen i disse forste ar kun steg
forholdsvis lidt. I 1945 Ia det samlede produktionsresultat henved 10
pet. lavere end for krigen; i 1947 naede man ganske vist op pa for
krigsniveauet, men da arbejdertallet samtidig var steget godt 5 pet..
og mellemkrigsarenes store antal arbejdslose ogsa havde faet beskaf-
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tigelse, la produktiviteten - resultatet pl'. arbejdsdag - stadig en
halv snes procent lavere end for krigen.

En vasentlig grund til den beklageligt lave produktivitet i de forste
efterkrigsar rna soges i udenrigshandelens. begransede omfang. Pa
grund af vanskelighederne ved at skaffe tilforsler af foderstoffer
udefra val' det ikke muligt fuldt ud at udnytte vort landbrugs produk
tionskapacitet. Disse vanskeligheder hang igen sammen med, at knap
heden pa fodevarer i verden val' sa stor, at man kun i begranset om
fang kunne tillade sig den luksus at ga den dyre omvej over produk..
tion af foradlede animalske produkter; en storre del af verdens host
end for matte anvendes direkte till menneskefode. Ogsa VOl' industri
led under vanskelighederne ved at ska££e undenlandske rastof£er og
kul; den starkt arbejdskravende danske torveproduktion matte jo
f. eks. opretholdes i de forste ar efter krigen.

Der taltes ganske vist meget i Danmark om genopbygning i disse
aI', men £aktiskt kom den ikke i gang, for Marshallhjalpen satte ind
i 1948. I 1945-47 val' nettoinvesteringen mindre end for krigen,
saledes at man sa at sige havde';genopbygning med modsat for
tegn; man fjernede sig fra malet i stedet for at narme sig
til det. Og endda matte en vijsentlig del af denne begransede
investeringsvirksomhed financieres ved underskud pa betalingsbalan
cen, altsa ved galdsattelse overfqr udlandet. Vi fik ganske vist sa
nogenlunde genoprettet forkrigstidens leve£od, men det val', som De
viI £orsta, ikke pa noget holdbart grundlag.

Man kunne abenbart ga tre veje for at fa gang i genopbygningen.
Det kunne ske ved begransning a£ forbruget, ved forogelse af produl(
tionen eller ved yderligere hjalp udefra i form a£ Ian eller gavel'.
Ogsa i de to sidste tilfalde ville det dog yare nodvandigt at holde
igen pa forbruget for at sikre, at den forogede produktion eller den
udefra ydede hjalp virkelig blev brugt til genopbygning og ikke til
yderligere forbrugsudvidelse. Men det ville naturligvis yare lettere
at hindre forbruget i at stige end at presse det ned.

At gennemfore en sadan forbrugsbegriinsning er jo nemlig over
ordentlig svart. Det kunne abenbart ske enten ved at soge den fri
villige opsparing foroget eller ved at tvinge forbruget ned. Vi hal'
forsogt begge dele i Danmark. For at lokke nye kredse til at spare
udbod man i sommeren 1948 et pramieobligationslan i ganske sma
belob, og man hal' ogsa overvejet forskellige muligheder for at be
skatte opsparet indkomst lempeligere end forbrugt indkomst, uden at
del' dog forelobig er kommet noget navnevardigt ud deraf.

Tvangsmassigt kan man begl'anse forbruget direkte gennem ratione-
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ringer og indirekte gennem finanspolitiken. Vi har anvendt begge meto
der. Rationering blev i de forste fern ar efter krigen anvendt dels som
led i begransningen af importen, sarlig af dollarvarer som kaffe,
dels for at frigore yarer som smor og sukker til eksport. Men man
har jo ikke derigennem nogen sikkerhed for, at det samlede forbrug
gar ned. Maske vender det sig blot mod andre varer. Den indirekte
forbrugsbegransning gennem finanspolitiken skal jeg senere vende
tilbage til.

Omtrent lige sa svart som at presse forbruget ned var det i den
da foreliggende situation hurtigt at fa presset· produktionen i vejret.
De arbejdsloses reservearme var allerede mobiliseret, og en forlangelse
af arbejdstiden var heller ikke politisk mulig. En produktionsudvidelse
matte derfor hovedsagelig ske ved forogelse af effektiviteten. Men
herved var der bl. a. den vanskelighed, at det forudsatte en import,
80m der ikke kunne skaffes fremmed valuta til, for produktion og
eksport var bragt i vejret. Man lob derfor fare for at kore iring og
ikke komme videre. Og selv i bedste fald var en sadan rationalisering
af produktionen jo en proces, der matte tage sin tid.

Det er derfor ikke sa markeligt, at der forst kom fart i genop
bygningen, da den tredie udvej: yderligere kapitaltilforsel udefra
abnede sig i form af Marshallhjalpen. Den direkte virkning var jo
at afhjalpe valutamangelen og derved muliggore import af de kapi
talgoder, som var den nodvandige forudsatning for produktionens
rationalisering og produktionsapparatets udbygning. Og samtidig
ville Nationalbankens salg af Marshalldollars til importorerne drage
penge ind fra omsatningen og derved kunne bidrage til at begranse
eftersporgelspresset. Det gjorde det ogsa i den forste tid, men siden
blev denne virkning, sorp. vi skal se, neutraliseret af statens finans
politik.

Omtrent samtid~igt med Marshallhjalpen opnaede Danmark des
uden ved en ny handelsaftale med England en kraftig forhojelse af
eksportpriserne og efter den darlige host i 1947 fulgte der som allerede
antydet en rakke usedvanlig gode hostar. Endelig bedredes ogsa mulig..
hederne for import af foderstoffer, saledes at landbrugets produk
tion og eksport kunne sattes i vejret.

Resultatet blev en fortsat opgang i nationalproduktet og en bedring
i bytteforholdet overfor udlandet. Og samtidig steg forbruget nu
vasentlig mindre, dels fordi krigsarenes opsatte eftersporgsel i nogen
grad var dakket, men ogsa som folge af den finanspolitik, man forte
i Marshallhjalpens forste ar, saledes at produktionsudvidelsen nu
overvejende kom investeringsvirksomheden til gode. Investeringen
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steg derfor med betydeIigt mere end MarshaIIhjalpens samlede heIoh,
og hade- investeringen og den hjemlige opsparing la nu pa et noget
hojere niveau end for krigen, I disse ar - 1948--49 - foregik der
altsa virkelig en positiv genopbygning.

Ogsa betalingsbalancens stilling bediedes i disse are I 1949 kunne
vi endog anvende op mod 300 mill. kr. til nedbringelse af den kort
fristede gald, vi havde padraget os i de foregaende are Dette hlev dog
kun muliggjort ved Marshallgaver pa mere end 550 mill. kr.; hortset
herfra var .der altsa stadig et underskud pa den lobende betalings
balance pa op mod 300 mill. kr. Og sa lange en sadan hjalp udefra
var nodvandig, kunne genopbygningen naturligvis ikke siges at yare
fuldfort, selv om vi sa nogenlunde var kommet op pa forkrigstidens
levefod. Det matte forudsatte, at vi tillige kunne opretholde en
passende investering uden stotte udefra.

Vi var imidlertid inde i en udvikling henimod ligevagt i vart oko
nomiske liv, men den blev brat afbrudt af devalueringen i september
1949 og Koreakrigens udbrud det folgende are Den hjemlige produk
tion forsatte ganske vist sin vakst gennem hele aret 1950, og pa mange
omrader naede man allerede dett~ ar de produktionstal, der var
opstillet som malet for 1952 i det langtidsprogram, den danske rege
ring afgav til l\tIarshallorganisationen i 1948. Men denne opgang i
den hjemlige produktion blev mere ~nd opvejet af den ugunstige udvik
ling af bytteforholdet overfor udlandet, og da forbruget vedblev at stige,
gik det ud over opsparingen. Ogsa investeringen var dog forsat stigende
i 1950. Resultatet matte derfor blive et nyt stort underskud pi!
betalingsbalancen. Udover knap 400 mill. i Marshallhjalp udgjorde
det op mod 400 mill. kr. som for storstedelen skaffedes ved trak
pa EPU. Danmarks samlede konsum og investering oversteg sa
ledes i 1950 landets nationalindtagt med ca 3/4 milliard kr. Den
stigende forbrugstilbojelighed hang naturligvis sammen med forvent
ninger om yderligere prisstigning" men den understottedes, som vi skal
se, af det offentliges finanspolitik.

For aIle kyndige iagttagere matte det allerede tidlig pa aret 1950
sta klart, at den udvikling, vi var kommet ind i, ikke kunne fortsatte.
Alligevel tovede regering og rigsdag lange - altfor lange - med
at tage skridt til imodegaelse af vanskelighederne. Vi fik forskellige
politlske manovrer: et rigsdagsvalg i august og et regeringsskifte i
oktober, hvorved en socialdemokratisk mindretalsregering aflostes af
den endnu siddende mindretalsregering udgaet af venstre og konserva
tive.

Den socialdemokratiske regerings eneste foranstaltning overfor
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betalingsbalancens voksende underskud var en vis stramning af
impo~treguleringen, hvorimod den nuvarende regering straks slog
ind pa en strammere kredit- og finanspolitik. Den skal jeg vende til
bage til om et ajeblik. Forelabig viI jeg indskranke mig til ganske kort
at fastsla resultatet af udyiklingen i 1951 og 1952.

Opgang~n i den hjemlige produktion fortsatte indtil midten af 1951,
men i sidste halvdel af aret begyndte den mere restriktive kredit- og
finanspolitik at lagge en damper pa forbruget med det resultat, at
der i lobet af sommeren indtradte en ikke ubetydelig tilbagegang i
produktionen af tekstilivaret og bekladning, tobak, chokoladevarer o. 1.
Samtidig medforte den pengepolitiske stramning i forbindelse med
det internationale prisfald, at den stigende linie i de indenlandske
investeringer standsede, ligesom importorerne blev mere tilbageholdene
med afgivelse af ordrer. Endelig opnaedes der fra 1. oktober ved en
ny handelsaftale med England en vasentlig forhojelse af landhrugets
eksportpriser, som forbedrede bytteforholdet overfor udlandet med ca.
15 pet. og indvarslede en afgorende vending pa betalingsbalaneen.

I 1952 er tendensen til produktionsnedgang fra efteraret 1951 stort
set bragt til ophor. Som helhed har produktionsresultatet malt ikon
stante priser bade i 1951 og 1952 varet af omtrent samme storrelse
som i 1950. f"orbruget viste - ligeledes regnet i konstante priser 
nogen nedgang i 1951 modsvaret af en ikke ubetydelig stigning i den
private opsparing. I 1952 synes der derimod pany have varet en mindre
stigning i forbruget, og opsparingen har i hvert fald nappe varet
storre end aret forud. Investeringen viser en tilsvarende bevagelse:
lidt nedgang i 1951 og en smule stigning i 1952.

Endelig skal det navnes, at betalingsbalancens underskud i 1951
gik ned til 273 mill. kr., som mere end opvejedes af de 428 mill. kr.,
vi dette ar fik i Marshallhjalp, og at der i 1952 for forste gang efter
krigen opnaedes et overskud pa den lobende betalingsbalanee, der kan
anslas til sma 100 mill. kr. Hovedarsagen til denne bedring rna som
allerede antydet sages i det gunstigere bytteforhold, der holdt sig
gennem hele 1952, men ogsa den strammere kredit- og finanspolitik
har utvivlsomt spillet sin rolle.

Dermed kan i en vis forstand genopbygningsperioden siges at vare
afsluttet, samtidig med at Marsllallhjalpen horte Ope Den androg kun
40 mill. kr. i 1952. Der kan derfor vare grund til at tilfoje et par ord
om, hvad denne hjalp har betydet for Danmark. Ialt har Danmark

, modtaget knap 1600 mill. kr. i Marshallhjalp, deraf 1350 mill. kr.
som gave .og 250 mill. kr. som Ian. Den import fra USA, som derved
blev muliggjort, har hovedsagelig omfattet foderstoffer til landbruget, .
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brandselolie samt yarer som jern, stal, metaller og andre ramaterialer,
der i Danmark blev forarbejdet til maskiner eller brugt til moderni
sering af bestaende virksomheder eller opforelse af nye fabriker, kraft
varker, beboelsesejendomme m. m. Resultatet har varet, at der i
perioden fra 1947 til 1951 har varet en produktionsfremgang indenfor
industrien pa godt 40 pet. og indenfor landbruget pa godt 45 pet.,
medens den samlede investering er steget med ca. 30 pet.

Det er hemarkelsesvardigt, at en vasentlig del af stigningen i valuta
beholdningen i 1952 falder pa dollarbeholdningen. Den gik op fra 267
til 494 mill. kr. En del af denne stigning skyldes sarlige arsager, der
ikke kan paregnes at yare varige; der eksporteredes en del
maltbyg mod betaling i dollars, og endvidere udnyttede man i hoj
grad fra dansk side den kortvarige adgang, England abnede i august
1952 til herfra at erhverve dollarvarer mod pund. Men der synes dog
ogsa delvis at yare tale om en mere holdbar forskydning i vor uden
rigshandel; den omstandighed, at man nu i adskillige ar i trak har talt
om rekordh6st, tyder pa, at det er selv:e hostudbyttets niveau, der er
steget, og der er ingen tvivl om, at vort landbrugs afhangighed af
importerede foderstoffer er for nedadgaende; desuden kan den import,
der stadig er nodvendig, i stigende grad skaffes uden betaling i dollars;
men navnlig har forbedringen af forsyningssituationen i Vesteuropa
og de dertil knyttede valutaomrader medfort, at en lang rakke industri
elle ra- og hjalpstoffer, ikke mindst k~l og olie, som en overgang matte
hentes fra dollaromradet, nu pany kan skaffes fra andre forsynings
kilder. Endelig stimuleredes udviklingen fra august 1952 ved ind
forelse af en "dollarpramieringsordning", hvis hetydning dog vistnok
har varet mindre, end man kan fa indtryk af ved at lase de danske
aviser. Ordningen gar i hovedtrak ud pa, at eksportorer, der indtjener
dollars, far udleveret omsattelige importbevillinger pa EPU-omradet
svarende til 10 pet, af de indtjente dollars. Disse importtilsagn har
kunnet salges til "kurser" mellem 80 og 200. De er fortrinsvis anvendt
til import af biler.

Om det fjerde af de mal, jeg navnte: tilbagevenden til friere forhold
skal jeg fatte mig kort. AIle rationeringsordninger er forIangst op
havet, priskontrollen er lempet, og takket yare den forbedrede valuta
situation har Danmark endelig i slutningen af 1952 fuldt ud kunnet
opfylde Marshallorganisationens bestemmelser om liberalisering af 75
pet. af importen fra de andre medlemslande.

Den form, hvorunder denne ikke mindst fra et dansk synspunkt sar
deles onskelige liberalisering har fundet sted, har iovrigt be~edt Dan
mark adskillige vanskeligheder. Vor import fra de andre Marshalllande
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udgor en relativt stor andel af vor samlede import. Kravet om fri
givelse af en bestemt procent af importen fra Marshailiandene bestod
derfor, at Danmark skulle liberalisere en storre andel af sin samlede
import end de fleste andre lande. Dertil konlmer, at dansk eksport
hidtil kun har nydt forholdsvis lidt gavn af de andre landes liberalise
ring. Dels er statshandel undtaget fra liberaliseringen, og herunder
falder jo hovedparten af de engelske indkob af dansk landbrugsvarer,
dels har de andre lande som bekendt ikke varet sarlig tilbojelige til at
satte landbrugsvarer pa friliste. Dette kan i nogen grad forklare Dan
marks tovende holdning overfor liberaliseringen.

Hvad endelig angar det fernte og sidste mal, jeg navnte: styrkelsen
at Danmarks forsvar, stiller dets virkeliggorelse jo stort set de samme
krav til os, som vi stod overfor, da vi skulle have gang i genopbyg
ningen. Vi rna enten udvide produktionen eller begranse forbruget
eller opna hjalp udefra. Vi far jo ogsa betydelig stotte fra USA, men
ma ogsa selv gore en vasentlig indsats. For at give Dem et begreb om
problemets storrelsesorden kan jeg navne, at forsvarsudgifterne'i det
finansar, der lob ud den I. april, har udgjort ca. 800 mill. kr. og i det
finansar, vi lige er gaet ind i, antagelig viI komme op pa godt I
milliard kr., medens de endnu i finansaret 1949-50 kun androg 300
mill. kr. Hvor lange og i hvilket tempo denne stigning viI fortsatte,
kan man jo ikke vide, men jeg kan til sammenligning anfore, at vi
i ojeblikket anvender ca. 3 pct. af vor nationalindtagt til forsvaret,
medens den tilsvarende procent her i Sverige vist er 5. Af aIle Atlant
pagtens lande er Danmark vistnok stadig det, der anvender den
mindste andel af nationalindkomsten til oprustning. I Frankrig og
England ligger militarudgifterne jo pa omkring 10 pct. og i USA
endnu hojere. Det kan i og for sig ikke undre, at Danmarks og enkelte
andre landes lave procenter pa Lissabonkonferencen i februar i fjor
affodte kraftige henstillinger til disse lande om en vasentlig forogelse
af deres indsats. Til forklaring af og forsvar for vor lave procent
henviste man fra dansk side navnlig til, at de andre landes oprustning
havde ramt Danmark sarlig hardt gennem den starke forringelse af
vort bytteforhold overfor udlandet, som i 1951-52 havde reduceret
vor nationalindkomst med ca. 5 cpt. og kostet os mere end aIle de
1600 mill. kr., vi havde modtaget i Marshallhjalp. Allerede der
igennem - sagde ~an - havde Danmark pa en made ydet et betyde
ligt offer pa oprustningens alter.

Ja, dermed har jeg forsogt at give dem en oversigt over den faktiske
okonomiske udvikling i Danmark i efterkrigsarene. Samtidig har jeg
pa en rakke punkter herort den okonomiske politiks betydning for
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handelsesforlobet. Men det star endnu tilbage at samle disse spredte
trak til et helhedsbillede. Det er imidlertid ikke helt let at finde klare
linier i VOl' okonomiske politik i denne periode. Den hal' pa mange
mader fulgt en zig-zag-kurs. Del' er dog een linie, man kan pege pa:
ligesom her i Sverige. er tendensen gaet i retning af at lagge mindre
vagt pa detailregulering at niiringslivet gennem direkte indgreb og
restriktioner og mere vagt pa en generel tilriitteliiggende politik 
altsa i forste rakke pa kredit- og finanspolitiken. Men hellel' ikke denne
linie hal' varet uden bugter.

For importreguleringens vedkommende var del' ved krigens ophor
enighed om, at eksportevnen val' sa .ringe og importbehovet sa stort,
at en streng importkontrol indtil videre val' en absolut nodvandighed.
Men da det i d~n forste tid efter befrielsen viste sig vanskeligere end
ventet at skaffe importvarer frem, gik man efter gennemforelse af den
dansk-engelske betalingsaftale, hvorved det to landes centralbanker
lovede hinanden kredit uden narmere begransning, over til praktisk
taget fri bevillingsudstedelse pa. England. Resultatet blev, at landet
i den folgende tid oversvommedes,. af engelske forbrugsvarer, ikke
mindst tekstilier af temmelig ringe

j
kvalitet, og at del' oparbejdedes en

betydelig valutagald. Det bevirkede, at englanderne, som havde regnet
med en udvikling i modsat retning, lagde loft over Bank of Englands
kredit, og sa matte vi pany stramIne importreguleringen.

Da varesituationen bedredes i 1948--49, rejste del' sig i erhvervs
kredse starke onsker om at fa importreguleringen afviklet eller dog
starkt begranset. En af den davarende regering nedsat "afviklingskom
mission" kom dog i juni 1949 til den konklusion, at det hidtidige
system stort set matte bibeholdes, isar fordi det val' det smidigste
middel til administrering af de mange tosidige hadelsaftaler, hvorved
vi tilbod visse importmuligheder mod til gengald at fa abnet adgang
til en vis eksport. Fa maneder efter kom jo imidlertid Marshallorga
nisationes krav om liberalisering af 50 pet. af handelen mellem orga
nisationens medlemslande og tvang Danmark ind pa en afvikling af
importreguleringen. Men i sommeren 1951 skete del', som jeg allerede
hal' navnt, pany et tilbageskridt, idet en del yarer blev flyttet tilbage
fra den frie til den hundne liste, og det var forst i december ifjor,
at vi naede til fuldt ud at opfylde VOl' forpligtelse overfor OEEC.

I forbindelse med afviklingen av de kvantitative importrestriktioner
harman droftet en forhojelse af vore sammenlignet med andre landes
meget lave toldsatser, men da planerne herom vistnok er skrinlagt
indtil videre, skal jeg ikke komme ind pa dette sporgsmal.

Jeg vender mig i sterlet tilsidst mod kredit- og finanspolitiken, 80m
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jeg flere gange hal" berort i det foregaende. Ogsa den hal" fulgt en noget
bugtet linie, del" nappe helt kan motiveres af de skiftende situationer.
Thi tl"ods visse omskiftelser hal" situationen jo stort set gennem hele
perioden varet den, at vi stod overfor to nart sammenhangende proble
mer: udadtil et underskud pa den lohende betalingsbalance og inda~til

et inflatorisk pres. Begge disse onder nodvendiggjorde en begransning
af den effektive eftersporgsel, og i betragtning af den vagt, man ved
malsatningen for den okonomiske politik hal" lagt forst pa genopbyg
ningen og senere pa oprustningen, matte det galde om at holde igen
overfor forbruget snarere end overfor investeringen. Naturligvis matte
det ogsa galde om at soge produktiviteten fremmet mest muligt, og
dette synspunkt hal" nappe altid varet tilstrakkeligt fremme ved den
okonomiske politiks tilrettelagning.

For at forsta kredit- og finanspolitiken i den fol"ste tid efter befriel
sen rna man erindre sig den situation, der forelll i Danmark ved
krigens ophor. Til dakning af varnemagtens udgifter i Danmark og
betaling af mereksporten til Tyskland havde tyskerne under besattel
sen trukket 7,6 milliarder kr. pa Nationalbanken. Fra dansk side havde
man ganske vist sogt at imodega denne pengeudpumpning. National..
banken inddrog praktisk taget aIle sine udlan og solgte storstedelen
af sin obligationsbeholdning. Begge dele mindskede pengeforsyningen
men det forslog kun lidt. Noget mere betod det, at staten dels havde
haft ret betydelige overskud pa sit budget i besattelsearene og derved
trukket penge ind fra borgel"ne, dels havde optaget store kortfristede
hin til sterilisering eller "nedkuling" af de af tyskerne udpumpede
penge. Alt i alt lykkedes det ved disse midler at trakke nasten 3 milli..
arder kr. ud af omlobet under hesattelsen, men vi stod alligevel ved
dens ophor med en pegneforsyning i form af sedler og folioindskud
i nationalbanken pa 5.3 milliarder kr. mod ca. 600 mill. kr. i 1938.
Nu var del" naturligvis pa grund af pengeindkomsternes stigning, folke
tallets vakst m. m. brug for flere penge i omsatningen end for krigen.
Men man regnede dog med at have ca. 4 milliarder kr. i "ledige
penge", som vi kaldte det.

I denne situation, hvor bankerne trods skarpede kasseLindingsregler
val" abnormt likvide, ville et forsog fra Nationalbankens sine pa at for
hoje renten vare et slag i h.~ften, og Nationalbanken kunne ikke direkte
gore noget for at bringe likviditeten ned; den havde allerede under
besattelsen udtomt sine krafter ved at trakke aIle sine udlan tilbage
og salge ud af sin obligationsbeholdning.

Det er derfor helt naturligt, at det i de forste ar efter krigen var
finanspolitiken snarere end kreditpolitiken, der kom i forgrunden.

6 - Nationalekon. Foren. Forh. 1953.
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I den forste tid efter befrielsen fortsatte den nye danske regering
besattelsestidens ekspansionspolitik, omend i n1ere begranset skala. Man
kan dog nappe tale om noget bevidst forsog pa at neutralisere virk
ningen af de tyske betalingers bortfald og holde indkomststrommen
oppe. ·Det val' simpelt hen ekstl'aordinare udgifter i forbindelse med
befrielsen, som resulterede i underskud pa budgettet. BL a. kostede det
ca. 1 mill. kr. om dagen at underholde de 200.000 tyske flygtninge,
der var blevet efterladt i Danmark. Iovrigt viste det sig jo hul'tigt,
at forbrugs- og investeringstilbojeligheden steg sa starkt, at under
skudet pa statsbudgettet bidrog til at forstarke eftersporgselspresset.

Ved skatteforhojelser og udgiftsbesparelser lykkedes det i 1946 at
bringe denne underbalancering til ophor, og i de folgende ar viste det
offentliges lobende indtagter et ikke ubetydeligt overskud over de
offentlige udgifter. En del af denne offentlige opsparing blev natur
ligvis anvendt til investering, men derudover fol'egik der i 1946-49
en nettoindragning at kobekraft pa 200-400 mill. kr. om aret.

Men foruden denne opsugning af kobekraft, der formindskede
borgernes indkomster og derved i nogen grad dampede eftersporgsels
presset, foregik del' i disse ar en betydelig pengeinddragning, som
uden direkte at pavirke indtagtsstrommen pavirkede likviditeten i
samfundet. Med det udtrykkelige. formal at inddrage Hogle af de
"ledige" penge, og tillige for at konfiskere en del af de formuer, del'
var tjent pa leverancel' til de tyskb besattelsesmyndigheder, gennem
fortes en pa formuefremgang under krigen starkt progressiv formue
afgift, den sakaldte engangsskat. Den indbragte en1ellem 800 og 900
mill. kr. Samtidig foretoges en seddelombytning og en almindelig for
mueopgorelse includerende registrering af bankkonti og afstempling af
obligationer og aktier. Derved bragtes store skjulte formuer for dagens
lyse I efterbetaling af skat og skatteboder samt ved konfiskation af
tysk og japansk ejendom indgik der andre 400-500 mill. kl'. Del'
overfortes saledes 12-1400 mill. kr. til det offentlige ad disse for-
skellige veje. .

Ogsa dette havde vel nok en vis eftersporgselsdampende virkning.
Ganske vist anvendel' folk jo ikke i almindelighed deres forn1ue til kob
af forbrugsvarer, men i den foreliggende situation blev som allerede
antydet en del af de ledige penge brugt til dakning af den opsatte
eftersporgsel efter varige forbrugsgoder.

Men hovedbetydningen af denne "pengesanering" la i den virkning,
den matte antages at have for renteudviklingen og rentepolitiken pa
lidt langere sigt.

Nar folk under krigen havde holdt sa store belob pa anfordring i
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bankerne nasten uden at fa nogen rente derfor, skont de ved at kobe
obligationer kunne have faet en effektiv rente pa 4 pct. eller derover,
var det vel navnlig, fordi man frygtede et starkt kursfald for obliga
tioner efter krigen. Det indtraf imidlertid ikke, og man kunne derfor
ikke vente, at denne abnorme likviditetspraference ville holde sig.
Efterhanden ville formodentlig flere og flere af de ledige penge soge
over pa obligationsmarkedet og presse den lange rente ned. Den ville
eventuelt kunne synke til et meget lavt nivau, der helt ville satte
den ud af spillet som regulator af den okonomiske aktivitet. Denne
matte da reguleres pa anden made, f. eks. gennem en direkte investe
ringskontrol, hvis en inflatorisk udvikling skulle undgas. Derved fik
man den paradoksale situation lige eftert- krigen, at de, der var til
hangere af en omfattende planokonomi, anbefalede at fore en laissez
faire politik overfor de ledige penge, medens motstanderne af omfat
tende planokonomi gik ind for indgreb til opsugning af de ledige penge
i erkendelse af, at dette var en del af den pris, der matte betales for
at kunne vende tilbage til friere forhold, hvor der hI. a. igen kunne
fores rentepolitik.

Samtidig med at opsuge penge gennem engangsskat m. m. afdrog
staten ganske vist noget pa sin indenlandske gald; og den ydede ogsa
Ian til boligbyggeri, men nettoresultatet blev dog at staten i finansarene
1946-49 opsugede c.a 1600 mill. kr. pa den ene eller den anden made.

Hertil kom, at pengeforsyningen i samme periode gik ned med
1300 mill. kr. som folge af underskudet pa den lobende betalings
balance. Det betod jo nemlig, at importorerne indbetalte flere kroner
til Nationalbanken end eksportorerne fik udbetalt.

Alt i alt blev pengeforsyningen derved bragt _ned fra 5.3 til 2.4
milliarder kr. og da befolkningens indtagter stadig steg bade pa grund
af storre aktivitet og pa grund af prisstigningen, saledes at penge
forsyningen nu matte yare storre end i 1945, kan man regne med,
at de ledige penge gik ned fra 4 milliarder kr. i 1945 til ca. 800 mill.
kr. i begyndelsen af 1949.

Resultatet var den udvikling henimod storre stabilitet og ligevagt
i det okonomiske liv, der som vi sa karakteriserede arene 194&-49.
At ogsa en rakke andre faktorer bidrog til denne udvikling, har jeg
allerede fremhiivet.

I lobet af 1948 ebbede imidlertid indbetalingerne til det offentlige
som folge af pengesaneringsforanstaltningerne ud, og i de folgende ar
andredes billedet. Den borgerlige regering blev aflost af en social
demokratisk, som gennemforte visse skattenedsiittelser, der reducerede
overskudet pa det lobende budget, men navnlig ogede staten nu likvidi-

6* - Nationalekon. Fo,en. Forh. 1953.
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teten dels ved tilbetaling af nogle af de korte steriliseringslan, der
var optaget under kriget, dels ved meget betydelige llln til boligbyggeri.

Resultatet var, at staten i de tre finansar 1949-51 ogede penge
inangden med 1200-1300 mill. kr. Dette svarede nogenlunde til det
belob, der i samme tidsrum opsugedes gennem underskud pa betalings
balaneen. Disse underskud finaneieredes jo nu overvejende gennem
Marshallhjalperi, og den nye soeialdemokratiske regering begrundede
da ogsa udtrykkeligt sin andrede finanspolitik med, at den inddragning
af kobekraft, der nu fandt sted gennem Nationalbankens salg af Mars
halldollars, skulle neutraliseres for at undga en uonsket rentestigning.
I realiteten var det vel isar den beskedne stigning i arbejdslosheden
i 1948-49, der var baggrunden for den socialdemokratiske regerings
ekspansive finanspolitik.

Den starke forringelse af "terms of trade" efter devalueringen
og Koreakrigens udbrud bevirkede jo imidlertid, at betalingsbalaneens
underskud i 1950 voksede i faretruende grad - langt ud over, hvad
Marshallhjalpen kunne dakke, og da staten stadig fortsatte sin penge
udpumpning, blev de inflationstendenser, der udlostes af importvarer
nes prisopgang i Koreakrigens for8te tid, ikke imodegaet. Derved
"afskaffedes" den sidste rest af de l~dige penge, saledes at likviditeten
trods alt strammedes en del r10bet. af aret.

Dermed kom Nationalbanken og !kreditpolitiken igen ind i billedet.
Allerede i 1947 havde Nationalbanken advaret de private banker imod
ved yderligere kreditgivning at understotte de forhandenvarende infla
tionstendenser, men da regeringen lempede krigsarenes kassebindings
regIer, efterhanden som bankernes likviditet strammedes, havde
Nationalbanken endnu ingen magt over markedet. I lobet av 1950 gav
den flere gange udtryk for sin bekymring over regeringens passive
holdning overfor den alvorlige udvikling pa valutamarkedet, og den
understregede nu sine advarsler ved i juli at have diskontoen fra 3112
til 4112 pet. og i november yderl~gere til 5 pet.

Omtrent samtidig med den sidste diskontoforhojelse lagde som
allerede navnt den nye borgerlige regering roret om i finanspolitiken.
Bade i efteraret 1950 og i foraret 1951 gennemfortes en rakke skatte
forhojelser samt en "bunden opsparing", del" dog ikke var sarlig ratio
nelt udformet. Men ogsa de offentlige udgifter steg pa grund af pris
stigningen og den begyndende oprustning, saledes at kontraktionen over
det lobende statsbudget ikke blev ret store

Mere betod det, at den nye finansminister udtrykkelig erklarede sig
enig med Nationalbanken i, at underskrudet pa betalingsbalancen
skulle have Iov at sIll igennem i den indenlandske pengeforsyning.
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Staten begyndte derfor i 1951 gennem Nationalbanken en lobende
emission af obligationer af forskellige typer til dakning dels af statens
stigende udlall til boligbyggeri deIs den fortsatte indfrielse af de korte
stabiliseringslan fra besattelsestiden. Dette kunne ske uden rigsdagens
medvirkning, idet finansministern i boligstatteloven af 1947 havde
en bemyndigelse til at udstede statsobligationer i det omfang, hvori
der ydedes statslan til boligbyggeri, Indtil udgangen af 1952 var der
ydet boliglan pa ialt 1365 mill. kr., deraf alene i 1952 413 mill. kr.,
og desuden var der ult. 1952 givet tilsagn om yderligere lan, som
reelt kan anslas at ville belobe' sig til ca. 1100 mill. kr. Ved den
navnte labende emission af statsobligationer var der indtil udgangen
af 1952 afsat for godt 1100 mill. kr. Det drejede sig alltsa om meget
betydelige belob, som selvsagt matte pavirke kursniveauet.

Da der som for navnt indtradte en vis stigning i arbejdslosheden,
blev regeringen naturligvis starkt angrebet af den socialdemokratiske
opposition for denne '~beskaftigelsesfjendtlige kreditstramning". Her
til svarede finansministeren, at obligationssalget ikke betod nogen
stramning af markedet. Nar staten efterhanden ved sine omfattende
Ian til byggeriet var hlevet landets storste kreditforening, var det klln
naturligt, at den opforte sig som en kreditforening og bragte obliga
tioner pa markedet i samme omfang, som den ydede Ian. Derved var
staten i virl(eligheden neutral. Den havde kun tilladt valutaunder
sl(udet at ove sin "naturlige" virkning pa pengeforsyningen, medens
det var den socialdemokratiske regering, der' "kunstigt" havde neutra
liseret denne effekt.

Hvorom aiting er, kan vi konstatere, at statens pengeudpumpning
nu stort set horte op, og da Nationalbanken heller ikke pavirkede
pengeforsyningen navnevardigt, kom den fra nu af i det vasent
lige til at afhange af vort betalingsmellemvarende med udlandet.

Gennem storstedelen av 1951 var der som far omtalt endnu
underskud pa betaiingsbalaneen, hvorfor likviditeten strammedes.
Hertil bidrog ogsa den sakaldte "deponeringsordning", en ejendom
melig pengepolitisk foranstaltning, der gennemforte i begyndelsen af
1951 i forbindelse med en omordning af importen af metervarer. Som
et led i liberaliseringen og vel ogsa, fordi den hidtidige importregule
ring pa dette omrade efterhanden var blevet sa komplieeret, at den
var ved at vokse myndighederne over hovedet, frigav man importen,
men lagde samtidig en bremse pa den ved at bestemme, at importarer
ne udover betaling for varerne skuIIe deponere 150 pet. af de indforte
varers vardi pa en sparret bankkonto. Af disse belob frigaves de to
trediedele efter tre maneders forlob, resten efter et ars forlob. Derved
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fik man opsuget sa. 300 mill. kr., men det var selvsagt pengepolitisk
lidet rationelt at gennemfore en kreditstramning pa denne made over
for en enkelt branche. Ordningen begunstigede de gamle, kapital
starke importorer; andre matte soge at skaffe sig Ian ulldenom ban
kerne - man sa i annoncer tilbud om en rente pa bade 10 og 12 pct.
-. eller ga nedenom og hjem, hvilket nappe heller altid var nogen
ulykke, da der i la af importreguleringen var tilfort denne branche
en rakke outsiders.

Mod slutningen af 1951 skete der jo imidlertid et omslag pa beta
lingsbalancen og i lobet af 1952 bedredes Nationalbankens valuta
stilling med ca. 300 mill. kr. I samme udstrakning voksede altsa
pengeforsyningen, og nu horte man ikke fra socialdemokratisk side
noget om, at dette var "unaturligt".

Under indtryk af bedringen i valutastillingen gennemfortes der
allerede i maj 1952 visse afgiftslempelser, ligesom den bundne
opsparing ikke forlangedes. Finansministeren havde foreslaet skatte
forhojelser til modvirkning af de samtidigt bevilg~de lonforhojelser
og de stigende forsvarsudgifter, mel! han matte altsa give efter. Og
i marts i ar gik man videre med lempelsen af finanspolitiken ved et
politisk forlig, der bar prag af de valg, der stod for doren i anledning
af grundlovsandringen. Ved dette~forlig gennemfortes der betydelige
skattelempelser og ogede sociale udgifter. Til gengald forhojede man
jernbanetaksterne og ned~atte tilskhdene til rugbrod, malk og fodtoj.
Nettoresultatet blev en forringelse af driftsbudgettet pa godt 25 mill.
kr., men desuden ophavede man den hidtil galdende regel, hvorefter
visse skatter og afgifter gik udenom statens driftsregnskab og blev
afskrevet direkte pa statens gald til Nationalbanken fra besattelses
tiden (de tyske konti). Det drejede sig i 1952 om ca. 100 mill. kr.
Endelig har statens obligationssalg gennem Nationalbanken nappe
holdt trit med dens udlan og tilbagebetalinger i de sidste maneder.

Der synes saledes narmest at yare udsigt til, at bade betalingsbalan
cens stilling og statens finanspolitlk viI bidrage til at oge pengefor
syningen i den ~ommende tid. Man tor derfor ikke stole altfor sikkert
pa, at den udvikling henimod balance i det okonomiske liv, som kende
tegnede 1951-52, viI holde. Der bestar en fare for, at vort pris- og
omkostningsniveau igen kan blive presset opad, hvorved Danmarks
konkurrenceevne overfor udlandet svakkes, og for at et stigende ind·
komstniveau igen viI oge importen og svakke eksporten, sa at valuta
overskudet atter forsvinder.

Det, som navnlig gor en sadan udvikling betanklig, er, at Danmarks
valutareser·ve stadig er ganske overordentlig beskeden. Ved udgangen
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af 1951 hlev Nationalhankens valutaheholding for forste gang efter
krigen positiv - den udgjorde 20 mill. kr.! - og endnu idag udgor
den kun knap 300 mill. kr., svarende til 14 dages import. En vasentlig
del af stigningen i valutabeholdningen i 1952 falder som for navnt
pa dollarbeholdningen, der nu ligger pa ca. 500 mill. kr. Men selv
om man hertil lagger vor guldbeholdning - 68 mill. kr., opfort til
gammel guldpris - kommer man dog kun op pa ca. 100 mill. dollars.
Heroverfor star forfalden dollargald pa 40 mill. dollars og en gald
til EPU pa 30 mill. dollars, saledes at den reelle reserve kun er
pa ca. 30 mill. dollars.

Det er derfor i hoj grad pakravet at soge valutareserven bragt meget
vasentligt i vejret. Skulle den seneste tids forhahninger om interna
tional afspanding resultere i noget i retning af en "fredskrise" med
voksende afsatningsvanskeligheder, skulle bytteforholdet atter andre
sig til Danmarks ugunst eller hosten blot et enkelt ar blive darlig, har
vi meget lidt at sta imod med. En virkelig valutaholdning er ogsa
iovrigt af stor betydning for vor internationale position; det galder
ved handelsforhandlinger, hvor vi ofte har erfaret, at det er "dyrt
at yare fattig", og det galder, hvis der bliver tale om konvertibilitet
mellem de vigtigste valutaer.

Dette er baggrunden for, at man fra Nationalbankens side starkt
har understreget, at overskudet pa betalingsbalancen ikke i den fore
liggende situation burde have lov att sla igennem i vor pengeforsyning,
og at denne naturligvis endnu mindre burde oges yderligere gennem
statens finanspolitik. Banken har derfor ved flere lejligheder frem
havet det onskelige i, at staten strammede finanspolitiken og tilveje
bragte et betydeligt overskud pa sit lobende budget.

Det kan maske saledes forekomme ejendommeligt, at Nationalban
ken saledes opfordrer til at lose de okonomiske vanskeligheder ved
finanspolitikens hjalp; i gamle dage ville jo snarere omvendt finans
ministeren have lagt ansvaret pa Nationalbanken og. henvist den til at
bruge sin diskonto. Men det hanger sammen med hele udviklingen pa
kreditmarkedet.

Her' er staten som allerede omtalt kommet til at spille en domine
rende rolle. Selv om den i stedet for blot at trakke belobet pa National
banken "neutraliserer" sine store udlan til boligbyggeri gennem den
lobende emission af statsobligationer, betyder dette en kraftig belast
ning af obligationsmarkedet. Resultatet har varet at den .effektive rente
af stats- og kreditforeningsobligationer igennem hele 1952 har ligget
pa nasten 6 pet.

Sammenlignet med renten her i Sverige er detta jo en meget hoj
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rente. Men ved bedommelsen af den rna det erindres, at store dele af
kreditmarkedet betjenes til en vasentlig lavere rente. Obligationsrenten
er ikke i samme grad som i gamle dage det typiske Ildtryk for "landets
renteniveau". Ja, man kan vel overhovedet knap nok tale om et rente
niveau mere, men kun om en rentestruktur.

Forst og fremmest ydes de store Ian til boligbyggeri til en rente
pa 2-21;2 pet. Desuden anvender staten en del af de sakaldte "Coun
terpart funds" (d. v. s. de af importorerne ved kob af Marshalldollars
til Nationalbanken indbetalte kronebelob) til udlan til forsl(ellige
genopbygnings- og rationaliseringsformal; det sker til rentesatser pa
31;2-5 pet. Og selv om del" vel hal" varet nogen stigning i bankernes
udlansrente, hal" deres kreditstramning i forste rakke taget form af
kreditrationering, hvad del" selvsagt hal" begunstiget bankernes gamle
kunder og vanskeliggjort financiering af nyt initiative

Skal man karakterisere udviklingen pa det danske kreditmarked
siden 1950, er det derfor ikke tilstrakkeligt at sige, at obligations
renten er steget fra 4 til 6 pet. Hvad derler sket siden 1950 forklares
rigtigere som en kombination af to fQrandringer: en rakke forskyd
ninger i rentestrukturen og en vis k1J,antitativ stramning af kreditgiv
ningen i pengeinstituterne.

Folgen af saledes at give boligbyggeri og visse dele af erhvervslivet
Ian til favorrente, bliver naturligvis, at disse specielle omrader, der
arbejder med en kunstig lay rente, tiakkel" mere kapital til sig, end de
ellers ville, og at del" omvendt kommer en nedgang i de ikke-priviligie
rede investel"inger bade absolut og navnlig relativt til de favoriserede.
Samtidig har den hoje obligationsrente begunstiget de passive kapital
ejere, selv om denne virkning er blevet noget modvirket af, at rente
marginalen i pengeinstitutel"ne er steget.

Denne udvikling hal" uden tvivl bidraget til at hamme den okono
miske aktivitet og maske ogsa i et beskedent omfang stimuleret op
sparingslysten. Ad begge veje hal" den virket dampende pa inflations
presset. Men den har som alt antydet varet ledsaget af betydelige
ulemper. Det er et ret tilfaldigt udsnit of investeringerne, del" er blevet.
generet af den hoje rente, og det er vel desvarre ikke mindst i'nveste
ringer i det produktive erhvervsliv. Det kan blive meget farligt. Vi
kan jo nu engang - sonl det er sagt - ikke "leve af at bo". Skal vi
pa langt sigt holde en hoj beskaftigelse og en stor produktion, og skal
vi foroge vor produktivitet og vor konkurrenceevne overfor udlandet,
rna del" hvert ar foretages betydelige produktive investeringel" i
erhrvervslivet.

Skal del" skaffes "plads" bade til disse produktive investeringer og
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til et stort boligbyggeri og betydelige militare anlagsarbeider, ma for
bruget holdes tilbage og opsparingen ages. Nar Nationalbankens direk
tor som navnt for nylig i et foredrag gik starkt ind for en stramning
af finanspolitiken, var det netop ud fra den tanke, at der uden at
angripe den private opsparing burde tilvejebringes en betydelig offent
lig opsparing gennem overskud pa det lobende statsbudget. Derved ville
staten blive i stand til at undlade at benytte kapitalmarkedet i sa stor
udstrakning som i de sidste ar og sa ville renten kunne nedbringes
til gavn for de produktive investeringer. Nationalbankdirektoren pegede
navnlig pa to nye indtagtsmuligheder: en almindelig omsiitningsskat
og en udligning af huslejen i gamle og nye beboelsesejendomme led
saget af en viirdistigningsafgift pa de gamle huse. Naturligvis kan et
overskud pa statsregnskabet ogsa tilvejebringes ved en udgiftsreduk
tion,.og det bor i den forbindelse navnes, at finansministeren ved fore
laggelsen af finansloven sidste efterar understregede, at Danmark ikke
blot tranger til en skattereform, men ogsa til en "udgiftsreform", sarlig
fordi staten under og efter krigeil i hojere grad end ollskeligt og for
nuftigt val' kommet ind pa at betale tilskud til borgernes leveom
kostninger.

Hvor store politiske muligheder del' er for gennemforelsen af en
sadan finanspolitik, skal jeg lade yare usagt..Det star jo endnu hen,
hvilke partieI' der i den kommende tid viI fa regeringsmagten. Kun sa
meget star fast, at grundlovssagen bevirker, at regering og rigsdag
nappe forend hen imod arets slutning for alvor kommer til att be
skaftige sig med de okonomiske problemer.

Viser finanspolitikens vej sig ufarbar, bliver sporgsmalet, om der
ikke star pengepolitiske muligheder til radighed, som i nogen grad
kunne afbode ulemperne ved de sidste ars udvikling pa kreditmarke
det. I erkendelse af, at den hoje obligationsrente for en del blot er
biprodukt af onskerne om at begranse bankernes likviditet for der
igennem at tvinge dem til en tilbageholdende udlanspolitik, rna man
sporge, om dette resultat ikke kunne opnas pa anden made. Del' kunne
her yare tale om genindforelse af strengere kassebindingsregler. Man
kunne ogsa tanke sig pa lignende made som her i Sverige at regulere
kapitalmarkedet ved et noget lavere renteniveau gennem overenskomst
mellem Nationalbanken og de private banker. Begge dele viI jo imid
lertid give bankernes kreditrationering en endnu mere fremskudt ·plads,
end den allerede hare Det turde derfor yare tvivlson1t om disse udveje
ville yare at foretrakke. Det har ogsa varet foreslaet at lade staten
financiere en del af sin udlansvirksomhed via bankerna i stedet for
som nu over obligationsmarkedet. Dette sker allerede i en vis udstrak
ning gennem pengeinstituternes kob af statkammerbeviser og stats-
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obligationer, men metoden kunne eyentuelt udvides og sattes 'mere i
system. Derved ville man kunne bandlagge overskudslikviditet uden at
belaste det egentlige kapitalmarked sa starkt ved udstedelse af stats
obligationer. Men man ville stadig sta overfor problemet at holde
forbrug og investering tilstrakkeligt i tomme til at undga et inflations
pres og fa opbygget en virkelig valutareserve. .

Ordforanden: En av professor Iversens svenska kolleger hal" karak
teriserat honom som den framste pedagogen bland de nordiska national
ekonomerna. Den mycket fangslande framstallning, som professor
Iversen har lamnat av sitt intressanta men svaroverblickbara amne,
javar inte detta omdome. Jag bel" att pa Nationalekonomiska forening
ens vagnar fa tacka honom for hans framstaJlning.

Harefter yttrade.

Professor Ingvar Svennilson: Professor Iversen har inbjudit oss att deltaga
i en diskussion om Danmarks ekonomi~ka politik. For min del foredrar jag
att salla mig till dem som hellre skulIe vilj a soka forma professor Iversen att
fortsatta sitt intressanta foredrag. I detta syfte skall jag be att framstalla en
enda fraga, som ar aktuell aven har i $verige.

Vad som gor att man med sarskilt intresse lyssnat pa professor Iversens
skildring av Danmarks ekonomiska utveekling oeh politik ar ju att den stallt
ett litet lands beroende av den internationella marknaden i en sa intressant
belysning. Det slog mig, da jag lyssnade till professor Iversen, hur de vaxlingar
i Danmarks ekonomiska lage som han skildrade sammanhanger med vaxlingar
i de internationella forhallandena. Man far har se, som genom ett forstorings
glas, samma problem som finns i alIa lander. Det som gor att sammanhanget
framtrader med sadan skarpa i Danmark ar naturligtvis, att detta inte bara
ar ett litet land utan ocksa att dess naringsliv uppvisar en myeket speeiell
konstelIation. Vi gor ju oss ibland. har i landet overdrivna forestallningar
om att Danmark i framsta rummet ar ett jordbruksland; i sjalva verket ar det
mycket mer, ett industriland an vad vi i alImanhet ar medvetna om. Den inter
nationella jordbrukskonjunkturen spelar emellertid anda en stor roll just for
Danmarks utrikeshandel, oeh detta aterspeglas i landets inre politik.

Vad som framtrader ar den ska'rpa kontrasten mellan a ena sidan den sa gott
80m helt oorganiserade internationella markriaden - utan nagon centralt
ledd politik som anpassas efter marknadstendenser, priser och betalnings
forhallanden - oeh a andra sidan den smidiga politik som kan utveeklas inom
ett litet land for att mota kastningarna pa den internationella marknaden.
Professor Iversen har sjalv vid flera tillfallen skildrat de olika sidor i den
internationella utveeklingen, som ar sarskilt betydeisefull for den interna poli
tiken. Det ror sig om £lera olika faktorer. Det ar vad man brukar kalla det
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internationella utrymmet, n1en det ar naturligtvis oeksa hela strukturen pa de
internationella betalningarna SOln paverkar landets sti:illning; det ar vidare
den internationella prisutvecklingen, som inte bara genom "terms of trade"
paverkar det internationella utrymmet utan ocksa genom prisspridningen satter
den inre ekonomien i gungning.

Danmark lever som bekant under det speeiella forhallandet, att dess export
i hog grad ar koneentrerad till Europa, medan det i stor utstraekning ar be
roende av ravaror fran transoceanan marknader. Detar tydligt att detta maste
ge Danlnark en speeiellt omtalig stallning i d'et internationella betalningssyste
met. Det ar pa den punkten jag skulle viIja stalla en fraga till professor Iversen.
Det har ju tagits upp en diskussion angaende konvertibiliteten mot dollarn.
Hur langt den diskussionen kommit just nu ar kanske inte alldeles klart; det ar
val troligt att den kommer att fortsattas under de narmaste arena Jag skulle
forst vilja fraga professor Iversen hur man i Danmark ser pa det nuvarande
betalningssystemet, framfor alIt pa EPU-systemet. Ar det kanske ett system
SOln lnan i Dann1ark anser ger sota fordelar? Jag kan mojligen forestalla mig,
att det forhiUler sig pi! sa satt, darfor att det mojliggj ort en stark liberalisering
av handeln inom Europa, Inen aven darfor att det oppnat mojligheter till
en ratt fri handel med hela sterlingomradet, dar Danmark troligen kan hamta
viktiga varor, eventuellt som ett alternativ till dollarimport. Eller ar det sa,
att Danmark skulle vara intresserat av en snabb overgang till konvertibilitet?
Fragan om dollarkonvertibilitet har ju tagits upp fran engelskt hall. Nar man
forsoker bilda si~ en uppfattning om vad de nu aktuella forslagen innebar,
kan man val knappast komlna till nagon annan uppfattning an att de maste
betyda, att pundet gores till en knapp valuta. I annat fall skulle val det engelska
betalningssystemet knappast ra med en sadan forandring som konvertibiliteten
innebar. Detta kan val i sin tur ej innebara annat an att lnan maste se till att
ovriga europeiska landers export till England iute blir alltfor stor, sa att de dar
kan skaffa sig dollar for att ga vidare ut pa varldslnarknaden. Man kan darfor
fraga sig, om tanken pa en konvertibilitet innebar risker for en atergang till de
inskrankningar i den inomeuropeiska handeln S0111 radde fore kriget oeh Oln
detta for Danlnark kan medfora sarskilda risker.

Till slut skulle jag nastan vilja uppmana professor Iversen att halla ytter
ligare ett foredrag. Det ar ju sa att han inte bara har ett land att leka med,
utan han har annu ett land. Savitt jag ar ratt underrattad, ar han verksam
SOln ekonomisk radgivare at landet Irak. Det skulle vara intressant att hora om
han anser, att de smidiga danska ekonolnisk-politiska metoder han skildrat
kan anvandas for att losa problelnen aven dar, eHer om han mojligen i veeken
av sin mantel doljer en planhushallare.

Docent Erik Dahmen:. Under det sista aret har luan tydligen lyekats ganska
val lned avseende pa prisutvecklingen: lnan har fatt stabilitet oeh t. o. m. en
tendens till nedgang. Man har vidare fatt en produktionsuppgang - en tendens
som bor stallas i relation tin ned~angen under fj olaret - oeh man har oeksa
fatt en uppgang i valutareserven eller, rattare sagt det har for forsta gangen
blivit en valut~reserv. Samtidigt som man alltsa lyekats pa dessa tre punkter
- om det beror pa politiken eller andra forhallanden ar en fraga for sig 
har man dock en arbetsloshet. Man moter nu ofta fragan, huruvida denna
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arbetsloshet har varit nagonting som nodvandigt foljt med att man lyekats pa
de tre punkter som jag namnde. Om det ar sa att arbetslosheten i hog grad
legat i textil· oeh bekladnadsindustrien - jag har inte detta klart for mig 
skulle jag garna vilja veta om atstramningen av finans- oeh penningpolitiken
verkligen kunnat bidraga till denna arbetsloshet. A ena sidan har den val inte
kunnat namnvart paverka textilkrisen, som ju varit internationell, men a andra
sidan kan det ju tankas vara sa att den forsvarat en uppsugning av arbetskraften
till andra omraden. Det ar alltsa fraga om hur pass stor rorlighet det varit,
i vad man det over huvud skulle ha varit mojligt att i storre utstraekning an
nu fora over arbetskraften, ifall man hade fort en mera expansiv politik. Jag
tyeker, att det kan vara av intresse att fa den fragan belyst, om man skall
bedoma politiken.

Sedan ar det en annan fraga i anslutning hartill. Hur pass pafrestande ar
den arbetsloshet man har? Ar det nagot soeialt problem? Hur stora ar arbets
loshetsunderstoden? Kan man saga, att det ar nagon fysisk eller psykisk nod
forenad med denna arbetsloshet? Dessa fragor bor man val oeksa taga nled,
nar man skall bedoma vad man natt oeh vad man har misslyekats med.

Vidare ar det en litet speeiell sak som kanske ar av visst intresse ur svensk
synpunkt eller, rattare sagt, samma prolJlem ar mojligen aktuellt i Sverige.
Den forbattring i betalningsbalansen som.' Danmark har fatt ar val i hog grad
ett resultat av att importen hallit sig ~a beskedlig. Da undrar man, om denna
aterhallsamhet i importen till nagon' del beror pa att lagren i industri oeh
handel arbetats ned. Vidare fragar ~an sig om de lager man·nu har ar ungefar
i overensstammelse med den konsumtionsbenagenhet som danska folket visar.
I Sverige har vi haft en stabil valutareserv under nagot ar anda till de sista
tva manaderna, da den gatt ned med ungefar 150 miljoner kr. Nar man tanker
pa den tidigare stabiliteten, kan man stalla fragan, huruvida den berott pa att
lagren hallit pa att sjunka under den niva som ar normal. Parallellt med den
tendens till konsumtionsokning oeh OITIsattningsokning i handeln som vi faktiskt
har i Sverige nu gar kanske en lagerminskning pa manga hall genom att affars
mannen forsoker skaffa likvida mede!. Resultatet av de tva motsatta tenden
serna kan ju da forr eller senaie bli en relativt kraftig forsamring av betal
ningsbalansen. Hur ter sig den saken i Danmark?

Professor Iversen: leg viI gerne sige tak for det supplement, som er blevet
givet til foredraget af de to deltagere i diskussionen. Det glader mig at professor
Svennilson understregede den betydning, som Danmarks store internationale
afhangighed har for hele vor okonomi, og at han ogsa i den forbindelse frem
havede den andring, der er sket i den sidste menneskealder eUer to; Danmark er
i dag i langt mindre grad et landbrugsland end for i den forstand, at lands
brugseksporten er gaet ned fra 90 pet. af den samlede eksport til noget i ret
ning af 55; samtidig er industrieksporten gaet i vej ret. Det harbetydet, at vor
stilling i det internationale konjunkturforlob er blevet vasentlig anderledes;
tidligere markede vi ikke de internationale konjunkturer sa forfardelig starkt;
der var en relativt stabil afsatning af yare landbrugsvarer, selv om det var for
holdsvis dyre foradlede produkter, og selv om naturligtvis derfor stigende
arbej dsloshed i industrilandene gik ud over priser og ogsa tildels over afsat
ningen. Vi fik altsB. noget afdiimpede genspejlinger af de internationale konjunk..
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turer, og vi fik dem sent. I de gode ar forringede vi vor betalingsbalance; da
foregik der ogsa i Danmark en betydelig investeringsvirksomhed til forholdsvis
hoj e priser, og da havde vi derfor en stor import af kul, j ern og tra. I de
darlige ar gik importen derimod ned bade i pris og mangde, og sa betalte vi
noget af pa den gald, vi havde padraget os i de gode are Danmark forbedrede
saledes sin stilling over for udlandet under nedgangskonjunkturen. Men efter
handen som vi er kommet ind pa at have en betydelig industrieksport, marker
vi disse konjunkturbevagelser hurtigere og vel ogsa starkere end for. Vi rna
derfor vare bedre' rustede end for til at mode en nedgang. Det understreger,
hvad jeg sagde i foredraget om betydningen af en stor valutareserve.

Med hensyn til Danmarks stilling til konvertibilitetsproblemet er vi natur
ligvis i principet interesseret i fuld konvertibilitet, for Danmark har, som jeg
undertiden siger til mine studenter, to fortrinlige maskiner til at forvan~le

dollar til sterling; den ene er en gris og den anden er en ko. Vi indforer foder
stoffer, som vi betaler med dollars, og dem forvandler vi til sterling, nar vi
salger vort bacon og vort smor. Det gik udmarket i gamle dage, da der et andet
sted fandtes en lige sa effektiv maskine til at forvandle sterling til dollar; det
skete i Bank of England, og det ville naturligvis vare rart, om det kunne ske
igen,' men det har ikke samme betydning for os som for. Som jeg navnte i
foredraget, har vor dollarsituation udviklet sig bedre, end vi for nogle ar
siden turde habe. Det hanger sammen med, at vi gennem EPU har kunnet
kobe mange ting i sterlingomradet, som vi for matte betale med dollars. Vi rna
derfor vare betankelige ved en altfor hurtig gennemfort dollarkonvertibilitet,
hvis den hurtige gennemforelse kun kan kobes med restriktioner af den art,
som professor Svennilson var inde pa. Og 'hvis vi samtidig mister vor trak
ningsret i EPU, der vel rna forsvinde ved konvertibilitetens gennemforelse,
bliver det yderligere vigtigt for os forst at fa opsamlet en valutareserve.

Docent Dahmen spurgte, om den arbejdsloshed pa op til 12.5 pet., som vi
har haft, rna betragtes som et nodvendigt resultat af vore bestrabelser for at
tilvej ebringe stabilitet i vor okonomi. Det har jeg for sa vidt allerede svaret
pa i foredraget, som jeg navnte, at vor - altfor store - minimumsarbejds
loshed kunde tankes nedbragt ved bedre sasonudjavning og storre mobilitet pa
arbej dsmarkedet. Lad mig i den forbindelse tilfoj e, at den arbej dslosheds
procent, jeg navnte - 12.5 pet. for 1952 - galder samtlige arbejdsledige. Ved
siden heraf beregner man en procent for "egentlige" arbejdslose, det vilstort set
sige personer, der har varet ledige i 7 dage eller derover; det viser sig da, at
de "egentlige" arbej dslose kun udgor knap halvdelen af det samlede antal.
Og det er jo navnlig for dem, der er tale om et "socialt p,roblem". Med
hensyn til arsagerne til stigningen i arbejdslosheden i 1952, er der nappe
tvivl om, at forbrugsbegransningen har varet medvirkende, men ogsa eksport
industriens voksende afsatningsvanskeligheder har spillet en rolle.

Hvad endelig lagrene angar, er der ingen tvivl om, at der under prisstig
ningen i forste halvdel af 1951 skete betydelige lagerforogelser. Da toppen
var naet omkring midten af 1951, mindskedes lagerindkobene, men da ogsa
forbrugerne holdt sig tilbage, opretholdtes lagrene pa det hoje niveau. I 1952,
hvor priserne fortsat var svagt faldende, troede vi, indtil lageropgorelsen ult.
1952 for kort tid siden forela, at der var sket en reduktion, saledes som ogsa
docent Dahmen antydede muligheden af. Men tallene viste, at bortset fra
sukker, hvor lagrene afhanger af det starkt svingende hostudbytte, var de sam
lede varelagre stort set af samme storrelse som ved udgangen af 1951.



Ansvarig utgivare: file lie. Ka.rl-Olof Faxen.

Nationalekonomiska foreningens styrelse utgores for
1953 av hankdirektor Gote Engfors, ordforande, professor
Ingvar Svennilson, vice ordforande, statssekreterare Gunnar
Lange, professor Erik Lundberg, file lie. Rudolf Meidner,
direktor Henning Throne-Holst, bankdirektor Jacob Wallen
berg och file lic. Halvdan .Astrand.

Meddelanden rorande Nationalekonomiska foreningen
torde siindas till foreningens sekretariat, V. Triidgards
gatan 9, tel. 23 13 10.



NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 13 oktoher 1953

Ordforande: Professor I n g v a r S v e n nil s 0 11

Ordforanden, professor Ingvar Svennilson: Ladies and Gentlemen!
We have the pleasure of seeing here to-night two distinguished guests,
Mr. Stevens, the British ambassador, and Mr. Bareau from The Eco
nomist. Mr. Stevens is an old friend of British and Swedish economists,
and I am sure he will not feel as a stranger in this society.

The subject we are going to discuss to-night is convertibility. As
we know, this is a problem where the United Kingdom holds a key
position, and we are therefore especially happy to· have a British eco
nomist, with the expert knowledge of Mr. Bareau, introduce our dis
CUSSIon.

Mr Paul Bareau inledde aftonens diskussion rorande

Convertibility

Mr. Chairman! Your Excellency! Ladies and Gentlemen! Where
ever I have been on this tour of lecture-giving I have found that con
vertibility has always appeared somehow or other, whatever the subject
of my talk, so I am very glad that to-night it appears in an honest
fashion as the one word in the title of my lecture and of the discus
sion which I hope we shall have afterwards.

The general interest in convertibility is a complement to the gene
rally accepted fact that sterling remains an extremely important cur
rency in spite of all the obstacles against which it has had to contend
during the last few years. As you, Mr. Chairman, said, it still holds
a key position in this world advance' towards convertibility. Let me
add at once that I am going to give YOll no tips as to when this
interesting event will happen. What I want to do is to describe the
background against which we consider the problem of convertibility
in the United Kingdom and from that to allow you to draw your own
conclusions as to the speed with which we - and perhaps you - will
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be able to proceed towards that highly desirable objective. (I think
that we can all agree that it is a desirable objective.)

There are two ways of looking at convertibility. You can look at
it as the foreign exchange operator, the arbitrage dealer, the man who
is brought ·up with 18 telephones around him - sometimes all ringing
at the same time -, the man who thinks of convertibility in ptlrely
technical terms as the ability to deal in currencies and convert then1
from one into the other without restrictions of exchange control. And
there is the other somewhat wider view of convertibility, the view
of the merchant or economic statesman who looks at convertibility
merely as a means to an end, the end being the greatest possible
extension of trade and prosperity throughout the world.

Let me say at once that we have in Britain adherents to each of
these two schools of thought ·on convertibility, and I am not breaking
any secret in saying that in 1952 the first school, the technicians, had
a good deal of influence, and their voice was certainly heard.

There were certain people ~Tho we~~ prepared to make even an
isolated jump into convertibility, a kind of sterling-dollar deal,. even
though in order to ensure the success of their jump into convertibility,
it might have been necessary to increase import restrictions and to
set up new defence mechanisms to protect the gold and foreign currency
reserve which undoubtedly would, have had to sustain some impact
as a result of this isolated jump i~to convertibility.

The people who argued in this way had a reasonably convincing
case. They said that Britain would never regain its position as a great
international banker until and unless sterling were convertible. We
could not wait for the rest of the world to join the movement, btlt there
was a chance of making a deal with the United States in order to make
sterling convertible. In any case the profits which would accrue to
London by arbitrage operations would be sufficient to offset some of
the dangers which ,vould be incurred.

The other school, however, got the upper hand. It was to me 
and I think to most people - fairly obvious that it would have made
a complete fraud and a delusion of convertibility to make the pound
sterling convertible into dollars at the cost of restricting trade. That
second school undoubtedly gained the upper hand in the debate which
took place in Britain in 1952, and to-day you can assume that we are
only dealing with this second. school of thought which holds that con
vertibility has to be regarded as part of a wide scheme for expanding
world trade and for freeing not only payments but commerce between
ourselves and the rest of the world.
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Having dismissed that particular issue and decided that the school
of thought No.2 is the one we have to consider, let me try to come
to some definition of what we mean by convertibility in this particular
framework.

In first place, ideal convertibility is the abolition of exchange
control, complete freedom given to any individual who holds sterling
to convert it into any currency or, if he wishes to do so, into gold.
That is the convertibility which existed in Britain between 1931 and
1939, although that was a period of unstable and fluctuating exchange
rates. The pound was still completely and unconditionally convertible
into other currencies and into gold, but not at the fixed rates at which

. it was convertible while we were still on the gold standard.. That con
vertibility applied to all sterling, whether to resident or to non
resident, whether to sterling acquired in the course of ordinary trade
or to sterling acquired as a result of previous capital transactions.

That kind of universal convertibility is obviously out of reach.
It is not likely to occur in the kind of future which will interest us
in this room. The kind of convertibility we envisage is a privilege
which is going to be reserved, in the first place, to non-resident ster
ling, that is to say to sterling held by people, institutions, banks and
central banks outside the sterling area. Seen in this way, the grant of
convertibility does in fact conform to the general philosophy of
economic policy which has been maintained in Britain since the end
of the war. We have a long tradition of domestic discipline which
has reser-'Ved w-pwpl@--~e--t-he 00ffi*r-y-ma-ny6f--the-p-ri-v-ileges
which we have been unable to enjoy inside the country. I think Brifain
is about the only country in the world where one can still see in the
shop windows the best articles marked "For export only". Just before
I left London, I saw a window which was marked "Genuine export
rejects". This suggests that there "ras such competition for export
rejects having a better quality than anything intended for the domestic
market, that they were being counterfeited. I do not think there is any
other country in the world where domestic discipline would stand that
particular test.

Therefore, convertibility of sterling, when it does occur, is going to
be something which will be for export only. It will apply only to non
residents. It will be a very long time before I can spend as much as I
like outside my country. It will be quite a long time before I am
divested of the shackles of exchange control, and I think it will be an
eternity before my inheritors - if I have anything to leave to them
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- will be able to export their capital without the permission of ex
change control.

Will you please note one extremely important point, viz. that
resident sterling, which will not share this priv.ilege of convertibility,
includes all the sterling within the Sterling Area. In other words, when
we make pound sterling convertible, it will not apply to Australian
pounds, Indian and Pakistan rupees or to any currency within the
Sterling Area. The main reason for this is that there is too much ster..
ling floating around in the Sterling Area. The balances which the Ster
ling Area accumulated during the war are still too large to allow any
grant of convertibility to them.

But there is a technical argument which is even stronger than this
one, viz. that within the Sterling Area there is complete freedom of
payments. Anyone can transfer money from Britain to Australia
without any restrictions of the exchange control. If Australian pounds
become convertible into dollars while ~nglish pounds are not, it will
not take much imagination to find way's and means to convert United
Kingdom pounds into Australian pounds and then convert these into
dollars. In other words, as long as,the Sterling Area remains wllat it
is - an area within which there is' complete freedom of payments, an
area with similar types of excha,nge control - you cannot operate
convertibility in one part and not ;in another.
. However, may I add that all \Sterling Area countries enjoy the
privilege of convertibility in respect of imports for which import
licenses have been granted. The Indian Government ~if it granted
import licenses for Cadillacs, would automatically obtain the dollars
from the pool in London. We merely trust the Indian Government not
to grant import licenses for too many Cadillacs. In other words, this
is a gentlemen's club. We all try to buy with the same restraint. If
convertibility does go hand in hand with some liberalization of trade,
it does mean, therefore, that a larger part of sterling held by sterling
countries will be convertible into dollars in respect of import licenses
granted for dollar imports.

Having settled what is resident and what is non-resident sterling, I
come to the next point: to what kind of non-resident sterling will con
vertibility apply? Remember a point I have already suggested: there
are more than 3 000 million pounds worth of banking liabilities, and
some segregation will have to be made, at least at first, in granting con
vertibility to external sterling. Which part of that sterling has been
acquired in course of normal trading transactions and which part is in
fact the product of capital transactions to which at first the privilege
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of convertibility cannot be granted? Do not forget that in world war
No.2 we went through the process of being converted from the world's
greatest creditor nation to the world's greatest debtor nation (on capital
account at any rate). This change was a measure of the recklessness
with which we financed the external expenditure incurred during
the war.

Do not assume from that transition that we have lost our power and
our influence. Far from it. I think Keynes put it very neatly when he
said: "When you owe your bank manager a thousand pounds, you are
at his mercy, but when you o,ve him a million, he is at your mercy."
There is a great deal of wisdom in that remark, provided the power
and influence of the debtor is used with tact, with restraint and with
a due sense of responsibility. But even aside from this power and in
fluence it is obvious that the amount that we owe on short term or at
sight in London will make it impossible to grant the right of conver
tibility to all non-resident sterling. Some demarcation will have to be
made, at first, at any rate, between current account sterling and capital
sterling.

I believe myself that this distinction will only operate for a com
paratively short time. What is in the mind of the Treasury and the
Bank of England is the creation in a near future of a homogeneous
type of external sterling, which will be convertible. And I think that
is the only condition on which sterling can regain its full position as a
great international currency. That one type of external sterling will
have to replace present different types, which have sometimes been
called "Mr. Heinz's 57 varieties" and which have been quoted in the
world market at widely fluctuating and widely different rates of ex
change. But remember one very important point: these rates for free
sterling, for these "57 varieties", have been creeping up for the past
18 months and are now all to be found within a margin of less than 5
per cent discount on the official rate. In other words: partly due to good
management and a little intervention by the authorities, but mainly as
a result of the policy maintained in the United Kingdom we have
brought all the rates for free sterling within a comparatively narrow
margin of the official rate.

And that suggests to me the next and extremely important point,
whether this wider margin of 5 per cent may not prove the permissible
tolerance of sterling fluctuations when sterling becomes convertible?
I now touch on what is perhaps the most sensitive. aspect of this pro
blem: is a fluctuating rate of exchange an essential condition of making
sterling convertible?
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If we launched ourselves into a regime of floating rates of exchange,
we might have to change to a considerable extent the existing form of
government of the Sterling Area. We would have to give the self
governing dominions far greater direct say on matters which closely
and directly concern them.

Even if the case for freedom of exchange fluctuations is accepted,
it would be a severely restricted freedom. What we would try to do
would be to get the International Monetary Fund to widen the tole
rance of rates of exchange beyond the 1 per cent on either side of
parity which they accept to-day. It is clear also that the fluctuations
would be circumscribed by solid intervention in the exchange market
by the Exchange Equalization Account, whose resources in conditions
of convertibility might well be reinforced by credits from the United
States or by access to the International Monetary Fund. .

May I add a few words on the whole question of exchange stability
and instability. I wonder if people throughout the world have yet
realiz.ed what ocurred when we left the gold standard in 1931 and
when instead of the old external discipline we set up new and very
desirable goals that may not be wholly compatible with complete
exchange stability. What are those goals? Social security, full employ
ment and a certain rigidity, or rather one-way traffic, in wages. This
rigidity of the structure of costs and prices is completely incompa
tible with exchange stability unless it is copied in every country which
adheres to the international system. What happens now when the inter
national balance of payments begins to fluctuate and the countries
concerned, despite their domestic maladjustments,' attempt to maintain
stability of their rates of exchange? What happens is that they put
quantitative restrictions against imports, they subsidize exports, they
introduce all kinds of permanent artificialities in their structure of
costs and prices. Whether that is preferable to a little instability on
foreign exchange rates I leave to you to decide. To me, however, some
elasticity in exchange rates would appear to be a desirable alternative
to all the other devices which lead to a contraction in world trade
but to which we resort when we attempt to maintain exchange stability.

All this was foreseen in Bretton Woods. The fundamental agree
ments were intended to provide precisely for this situation and to make
for elasticity, but unfortunately the International Monetary Fund has
not worked in the way the sponsors intended. What has happened is
that balance of payments crises have gathered size and suppressed
force until at the last moment they have exploded; decisions have
usually been taken at the eleventh hour without the slightest reference
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to the International Monetary Fund. Therefore, my own personal view
is that when we move into a regime of convertibility of currencies some
element of greater flexibility in rates of exchange will have to be
adopted, unless we are prepared to go back to submission to some
external discipline. To ask Britain or Sweden whether they are prepa
red to go back to that discipline is, I think, to ask a rhetorical question.

The next point is: do we travel the road to convertibility alone or
do we do it with others? As I said in the beginning of my talk, there
was a time when some people in Britain were thinking of a sterling
dollar deal in isolation, but there is no question of such a deal now.
The conviction in Britain is that if we move to convertibility, it must
be a move on the part of the whole European Payments Union's
membership.

Why has this change.in opinion taken place? I explained that to you
when I described the defeat of the technicians' approach to this pro
blem. But it is also due to memories lof two extremely illustrative
events in recent years. The first, of course, was the famous (or ill
famous) return to convertibility in ':isolation in 1947 as a part of
the Anglo-American financial agreement. One of the conditions of
getting the dollars was that sterlingfshould be convertible within a year
of ratification of the agreement. We did make the pound convertible
and ceased to discriminate against United States imports, and that
happy state of affairs lasted exactly six weeks. The main reason for
this was that the rate 4.03 dollars to the pound was an unrealistic rate
at which to move to convertibility. But there was a more direct reason,
the fact that the dollar was a scarce. currency while sterling was an
abundant currency. The whole world was hungry for dollar goods,
and this hunger was kept at bay by the shortage of dollars. The moment
a bridge was thrown between abundant sterling and this flood of desir
able dollar goods that bridge was rushed by every country which
could lay its hand on sterling, not to buy in the Sterling Area but to
convert it into dollars. I need not explain to you the ways in which
this acquisition of sterling was secured - some of you indeed might
think that I was teaching my grandmother how to suck eggs. At any
rate, the deed was done. The Belgians and Dutch, the whole of Western
Europe so ordered their trade with the Sterling Area as to acquire
sterling for the specific purpose of converting it into dollars, and with
the rate at which this was done the reserve would have been completely
emptied in a matter of three or four months. So we had to suspend
convertibility.

A similar experiment, much less painful in terms of gold and dollars
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lost, occurred last year in August, 1952. Owing to the particular tech
nical position which we held vis-a-vis the European Payments Union,
we had then overdrawn our quota and had to pay 100 per cent gold
for any deficit. The Bank of England decided - I think very wisely
- to allow commodity arbitrage deals by London merchants between
the dollar area and countries in Europe. In other words, it was possible
for a Danish wheat importer to buy dollar wheat by using his sterling
balances. I merely give that as one example, but there is a multitude
of transactions which took place in that short period: sugar, oil, cattle
cakes, grains and many other commodities were in fact bought in the
Dollar Area with sterling. It cost us nothing in Britain, because the
dollars we lost as a result of the purchases in the dollar world were
fully compensated by the reduction of our deficit with the EPU and
later by the creation of an actual surplus with the EPU which for a
time at least was paid to us up to 100 per cent in gold. It was a per
fectly justifiable experiment.

The point I want to make is that in one week applications were made
to the Bank of England for operations of that kind running to a total
of nearly $ 300 millions. Half of those - about $ 150 millions - were
sanctioned, and helped to clear up the overdraft over our normal quota
in the EPU. This suggests that the world hunger for dollar goods is
still keen enough - though not as keen as in 1947 - to present an
immense potential danger to the reserves of any country which will
walk the road to convertibility in isolation.

As a result of these two harsh lessons we have decided very wisely
that we shall not again be trampled on in this rush for dollar goods,
but that there will be at least twelve bodies - all members of the
EPU - which will stand in the way of the frantic horde which will
attempt to rush for dollar goods on the morrow of convertibility.

May I at this point make a short recapitulation. 1) Convertibility
is to be a privilege for non-residents.. 2) It will apply at first to current
sterling only, although I think after a time it will apply to capital
transactions as well. 3) It may require a greater flexibility of exchange
rates than we have had. 4) It must be a joint movement and not one
by the United Kingdom alone.

Let me add that going to convertibility is not a question of moving
from black to white, of making what is to-day an inconvertible pound
overnight into a convertible pound. In fact in this as in all problems
of human life there is no black and no white, only.an infinite variety
of shades of grey. Sterling, regarded as a convertible currency, is cer
tainly already much nearer white than black. It is largely convertible.
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Any sterling which is earned by Americans or Canadians' and' put in
their American account is automatically convertible into dollars. Any
sterling which is earned by members of the transferable account group
- of which Sweden is one - can be used for third party transactions.
It is not convertible into dollars, but it can be used for current pur
chases in a very large number of countries even outside the wide extent
of the Sterling Area. In any case, if you want to convert it into dollars,
you can do so through the free markets at discounts which are at present
negligible. In other words, if you are thinking of the technical con
vertibility of sterling divorced from the question of restrictions on
import into Britain, 'sterling held in non-resident's hand is already
very largely convertible. The area of convertibility is steadily
expanding as state trading disappears and as free markets take over
the trade in tea, wool, zinc, lead and copper, and soon in cotton. We
are providing in London a mechanism by which large amounts of ster
ling are in fact convertible into commodities which have to be bought
in dollars. To-day you in Sweden can use your sterling to buy copper
which may have to be secured by au: expenditure in dollars. Here is
the selective approach towards the ultimate goal of convertibility which
is making very considerable advanc~s.

One big step remains, viz. the ultimate convertibility with the United
States and' Canadian dollars. What prospects are there of this big step
are being taken? There have been promising developments. We had
last year two Commonwealth economic conferences which definitely
nailed the flag of convertibility to the mast of our policy. The first
'of these, in January, 1952, occurred at a time when we were losing
gold at a rate never previously achieved, a rate which would have
emptied our reserve in a little more than six months. And yet, that
was a time when the finance ministers of the Commonwealth said : We
are going to make the pound sterling convertible. How can you explain
this quixotic development? I should explain it in this way: We had
had regular succession of balance of payments crises - in 1947, 1949
and 1951 (in 1951 the worst of them all). We in Britain realised
that this must be the last of these crises. If we had another, it would
be good-bye to all the pretension of sterling remaining a great inter
national currency and London remaining a great merchanting, banking
and insurance centre. Dr Johnson once said: "Sir, it clears a man's
mind wonderfully to know that he is to hang in a fortnight." The know
ledge that we would hang at the next sterling crisis cleared our mind
so effectively that we decided to make the right decision. That decision
was confirmed in much happier circumstances wh'en the prime minis-
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ters of the Commonwealth met in December, 1952 and evolved "The
Plan". What is the plan? Nobody seems to know the details of it, but
I can tell you three of the main headings.

The first is that all the countries concerned must subject their domes
tic economies to discipline. They must get the inflationary water out
.of their system. They must resurrect banking credit and monetary
discipline, they must try to hold their structure of prices steady, they
must see to it that domestic demand ist not so excessive as to drain·
resources away from the export market where those resources ought
to be going.

Point No.2 is the need for cooperation with the United States and
with our colleagues in Europe, particularly the members of the EPU.
To achieve that cooperation Mr. Eden and Mr. Butler went to
Washington in March this year - little early, perhaps, because
they found a certain administrative chaos after the transition from a
Democratic to a Republican government, a chaos which is likely to
last for some time longer. Their questions met with the answer: Please,
give us time, we want to have time to think over our new policy. The
United States have remitted the consideration of their foreign economic
policy to a bipartisan commission, headed by Mr. Clarence Randall.
One could not wish for a better chairman, but he has got an extremely
difficult team to manage. The Republicans have chosen as their
members the most die-hard protectionists to be found in the Senate and
the HOllse of Representatives. If, therefore, the report of the Randall
commission is to be unanimous report - and I believe that Mr. Ran
dall himself hopes to make it unanimous - it is likel"y to be a fairly
neutral document from which Congress will be able to derive very little
inspiration in framing a liberal economic policy. On that score I think
we shall have to exercise our patience and our hope for some time
to come.

On the question of collaboration with our colleagues in Europe,
discussions have taken place and further discussion will take place.
We have all agreed that our movement has to be a joint one. But I
think we have found that our colleagues in Europe - although many
of them have in the past spoken very bravely about convertibility 
are not too keen when the time comes for action. They do not want to
leave their cosy little OEEC - EPU - club. It is so nicely protected;
it has got so much cotton wool protecting it against competition
from the harsh dollar world. It" e"nables us to liberalize trade within
this little coterie without extending that liberalization to other parts
of the world. And all this is done with the benevolent approval of the
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United States. Why for heaven's sake disturb this happy little "frater
nity of countries, more particularly as these countries have access in
EPU to absolutely alltomatic credit facilites. l~PU "\vould probably
he shattered if the currencies became convertible and who knows to
what degree our countries would have access to the IMF facilities,
which would have to take the place of those automatic facilities
provided by the European Payments Union. This is a case where many
people think that a bird in the hand is worth two or more in the conver
tibility bush.

On the second facet of the plan, cooperation with other countries,
I am beginning to feel a little pessimistic. I think we shall have to
wait a very long time before we find in the world at large the necessary
measure of cooperation and the willingness to take risks.

The third part of the convertibility plan is: you must increase the
external reserves available to the non-dollar world. They are obviously
inadequate to-day. In Britain we now have in reserve an amount equal
to three months' imports. Before the wa~ we used to keep in reserve
an amount which very seldom fell below the equivalent of about nine
months' imports. I do not think we can face the inevitable balance of
payments fluctuations with a reserve f'pf that size. How is it going to be
increased? There are all kinds of possibilities. We may get stabilization
loans from the United States, but al?-Y such prospect must depend on
their foreign economic policy which ~they ,viII only begin to formulate
next year. We might get it from the International Monetary Fund, but
its resources, I think, are at present inadequate. In any case, the whole
administrative structure of the Fund - I won't say anything about
its management, that is a delicate subject here - is calculated to deter
customers instead of encouraging them to come to the Fund. I think
a very fundamental overhaul of that moribund organization is long
overdue.

The third possibility - and the one which is the most controversial
of all - is to increase the price of gold. There we may propose all
kinds of delightful schemes and advance convincing arguments, but
it is for Uncle Sam to dispose. It is he who has to make the decision,
and at the moment he is absolutely against any suggestion of an increase
in the dollar price of gold. My feeling is that he will only follow such
a course when he feels the lash of depression and when he resorts to a
devaluation of the dollar as a means of hoisting himself out of that
depression. And yet, by maintaining the price of gold at its present
artificially low figure he may be creating the very conditions on which
a general fall in commodity prices will take place, because there is
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not enough gold in the world to maintain present world commerce.
How much better it would be to devalue the dollar now and escape
another depression from which rescue will be sought by devaluing the
dollar. Could we not for once put the horse before the cart?

My conclusion is that the way ahead is full of uncertainties, but
that ought not to prevent us from doing what we can and particularly
from increasing the freedom of trade and of payments within the area
which we control, within the Sterling Area, the EPU and all attendant
territories.

Looking back on these three aspects of the Plan, domestic discipline,
external reserves, external cooperation, I think the first is of greatest
significance. If we all do our duty in that particular context, I think
the other two will tend to solve themselves much more easily than
they would otherwise. Fortunately, that is the aspect of the plan where
we can claim that the greatest progress has so far been secu;red. In
Britain there is a new economic climate, a rebirth of a flexible credit
policy. The balance of payments is in reasonably good trim, gold and
dollars are flowing back, labour is showing an encollraging attitude
towards wage demands, a restraint which was perhaps the most
characteristic mark of the meetings of the TUC and of the Labour
Party conference at Margate. The point we have reached is far from
perfection, but at any rate, movement is in the right direction. And I
think that in assessing that improvement and in assessing the prospects
of its continuing ill the United Kingdom I would like to mention three
factors which are hardly ever weighed in this particular context. The
first is a fairly obvious one: the social stability, the political maturity
which are to be found in Britain, and I may add the new-found loyalty
to the dynasty which has been awakened by all the events of recent
years. I am loath to interpret that in economic terms, but I am convin
ced that it played a real part in the recovery of our economic affairs
in that period.

The second is the existence in Britain of an absolutely first class
civil service which does its job with magnificent efficiency which
secures a continuity of the administration which is in marked contrast
to what can and does sometimes happen in other countries - notably,
in the United States. Overworked, underpaid, these civil servants do a
great job and on their shoulders falls a very great deal of responsibility
for the success or failure of these policies.

Thirdly, perhaps an even more imponderable quality which I should
have been quite unwilling to mention if it were not for the fact that
I was born in Belgium (and can therefore speak of it without any
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appearance of self-satisfaction). It is the extraordinary quality 'of the
British people in refusing to accept even the possibility of defeat,
whether in military or in' economic matters. It is a quality which,
alas, only emerges at critical moments, and that is something that
I should like to criticize. By and large the British people do deserve
the epithet which one of our greatest economists recently applied to
them: "they are a mildly indolent people". I think it is a fair com
ment. But at the moment of crisis there is a reserve on which we can
draw. You know that it will be forthcoming. You can count on it with
absolute certainty, and it is most reassuring to know it is there. As
an illustration of that spirit I may tell you a little remark from a man
who perhaps symbolizes that spirit more than any other in Britain,
our Prime Minister Sir Winston Churchill. The story is very
recent and may not have reached Stockholm. He was being visited
by one of his junior ministers who had travelled in Germany and
been immensely impressed by the tremendous economic vitality and
evidence, of recovery he had seen, and ~ also by the new factories
- many of them, he noted, built with.~the help of American capital.'
He said to the Prime Minister: "That convinced me more than ever
that it pays to lose a modern war, e$pecially when the United States
is your opponent, and so I would suggest to you that you declare war
on the United States at the first possible opportunity." Sir Winston
thought of it a moment and s-aid: "Well, my friend, there is some
thing in what you say, but there is one flaw in the logic of your argu
ment: after a long struggle we might win."

That kind of spirit is not the least of the factors which are to be
weighed in assessing the prospects of sterling again attaining its great
status. That is the spirit which certainly still inspires Britain to-day
and which will help to keep her a great nation in the years.- and in
the decades - to come.

Professor Ingvar Svennilson: We thank you for this introduction
to our discussion. I cannot remember any speaker in this society who
has held the members in such a spell as you have.

We have enjoyed your sensible arguments, and we have also admired
your deep knowledge of the subject.

Bankdirektor L. E. Thunholm: Mr Chairman! Mr. Bareau has given us a 
brilliant statement of the problem of convertibility. There is only one point
where I should like to make a little objection. But aside from that I would tllik;e
to ask Mr. Bareau to expand his argument on a few other points.
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The point where I do not fully agree is the question of the gold price.
Mr. Bareau treated that very shortly, and we might benefit a great deal from
an enlargement of that subj ecl.

I know, of course, that the official Sterling Area policy is that the gold
price should be raised, but I find it hard to understand all the arguments
behind it. I can, on the other hand, see that there is a good deal of sound
arguments behind the opposition to that move in America, and I suppose that
Mr. Bareau would concede that the whole question is not as simple as it
appeared in his statement. First of all, there is the political argument. The
Republicans have always criticized the Democrats that they devalued the
dollar in the midst of the depression in the 1930's. How could they possibly
now devalue the dollar on the top of a boom? That would be inconsistent
from a political point of view.

Then, of course, it is difficult to envisage what kind of help one could
get from raising the price of gold. Of· course the gold reserves would
attain a higher purchasing power, but there is a risk that such a move would
have a certain inflationary impact. I do not think as much of the argument
that more demand can be backed by higher nominal gold reserves as of
the fact that many countries will find this a very easy way out of their
difficulties, and will not work so hard to strengthen their reserves by the
ardous method of restrictive economic policy. And I must confess that the
argument that the Americans should devalue the dollar now in order to
forestall a future fall in prices is a little difficult to understand. In many
countries in. the past we have had to devalue under the stress of difficult condi
tions, but I have not heard of devaluing beforehand to avoid future difficulties.
I think that is a somewhat dubious point. I would be very greatful to Mr.
Bareau if he would clarify a little his opinion on that particular subject.

There are, finally, two points which I should like to hear discussed a little
more. I have heard many times the argument that convertibility in the
British situation should be reserved for the non-resident sterling, and I can
see the logic in that argument, but will it' not create a certain strain in the
Sterling Area? I know, of course that there is a perfectly workable gentlemen's
agreement between the sterling countries and that they try to follo\y the
same policy, but if for instance Belgian owners of sterling are allowed to
buy Cadillacs by converting sterling into dollars, would not the Australians
want to have Cadillacs too ? Would they· not be opposed to such a thing
and demand convertibility also for their sterling?

The other point concerns the fluctuating rate of exchange. I can also see
the many advantages of a floating rate, but will there not be a risk, as long
as we have a certain dollar gap, that the rate will not fluctuate so much but
always be pressed down to the bottom? After all, in a situation where a
certain measure of convertibility has been established there will of course
he a run for dollars, as Mr.. Bareau has explained. Will not the continued
existence of a global dollar gap make it very difficult for Britain to stand
the strain on its reserves that will follow?

Of course it will be necessary to strengthen the reserves of the Sterling
Area - Mr. Bareau underlined that point several times - but the question
is how this can be achieved. Mr. Bareau pointed to the need for American
support. Should one draw the conclusion that if it will be impossible to get
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a support from America, then it will be impossible in the foreseeable future
to establish convertibility? After all, that seems to be the only feasible way
to strengthen the resources sufficiently to enable Great Britain to stand the
pressure on its reserves in such a situation.

Mr. Paul Bareau: Mr. Thunholm has mentioned three points, each of
which could be the subject of another lecture, but I will resist that tempta
tion.

About the gold price: I am not a deep believer in the efficacy of an
increased gold price but I must be strongly influenced by the purely factual
argument that if the price of gold had moved with the general level of com
modity prices, the Sterling Area dollar gap would in fact have disappeared
since 1948. The current earings of the Sterling Area from gold sales would
have in fact so increased as to just about cover the gap.

There is also the tempting thought that a higher price of gold would have
increased the dollar worth of the reserves held outside and inside the United
States.

A third argument for an increase in the price of gold is that it is perhaps
the only way to achieve this enlargement in reserves without having to go
through the process of making a congressional' appropriation of large amounts
of dollars for the endowment of the IMF or' some international stabilization
fund. ':

However, all these are specific, factual arguments, and I quite agree that
there are strong logical reasons against ':devaluing the dollar now at the end
of a long boom - or in the midst of a long boom as the case may very
well be. Perhaps the strongest reason for expecting no increase is that
anything which was done by Roosevelt is something which could not con
ceivably be done under an Eisenhower administration. I think the fact that
the dollar was devalued in 1933 as a new deal measure condemns it as a
feasible object of policy in the near future. Furthermore the main benefi
ciaries, South Africa and Russia are not exactly the most popular countries in
the United States. Russia's interest as a gold producer puts any increase in
the dollar price of gold, at the moment at any rate, completely out of court.

The second point is that if we make non-resident sterling convertible, the
Australians .and other members of the sterling area would say: what you
do for the Belgians you have got to do for us. I do not think this follows.
After all, a Belgian to-day can use his sterling to buy Cadil1acs if he only
can escape the need to remit the sterling to the National Bank of Belgium. '
He can then fling it in the free market at the rate for transferable sterling,
which to-day is about 2.72. It increases the price of his Cadillac by three
per cent, but what is that to a Belgian? Judging by the number of Cadillacs,
and other large limousines driven by Belgians I think they have no diffi- .
culty to-day in indulging their taste for American cars. The privilege they
would get from convertibility is not to be rated very high. But I agree that
we shall have to take the Sterling Area a little more into our confidence.
We' shall have to give them a more .apparent direct influence on the for
mulation of Sterling Area policy, and I think by doing that we could for
quite a long time keep at bay suspicion and this unworthy jealousy of
non-residents.
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Thirdly, your argument is that, if there is no confidence in sterling, It IS

no good playing with flexibility of exchange rates. You are assuming that
we are not going to do our domestic duty. We must do our duty and maint'Clin
discipline over the economy. If we do that, we shall find it much more easy
to defeat any lack of confidence, with a flexible rate. We shall need a smaller
gold and dollar reserve than would be needed to defend a fixed rate. A fixed
rate gives every speculator a one way' option, no risk in going short of the
currency, because he cannot lose. I think that flexibility of exchange rates
will deter and not encourage speculation.

Professor BertH Ohlin: Mr. Chairman! I share the opInIon expressed b\y
the Chairman and Mr. Thunholm that Mr. Bareau has given us a most bril·
Iiant talk and that most of the things he said are undoubtedly both impor-·
tant and true. There is, however, in problems of this type always a question
of the relative size of factors. I should like to put just one question of this
sort where perhaps I am a little more pessimistic than Mr. Bareau, ,vhile not
disagreeing with his kind of analysis.

We have experienced, as Mr. Bareau pointed out, a partial and indirect
return to convertibility through the free commodity markets in London, and
we have done so during a period of quantitative restrictions on British im
ports and some tariff increases. This indicates that the British policy has
put convertibility first and reasonably free trade after - which, as I see
it, means putting the cart before the horse. Nothing was more welcome in
Mr. Bareau's very illuminating speach than the definite assurance he gave·
us that in the future British policy would not put convertibility first and
reasonably free trade afterwards.

But why has Great Britain now felt compelled to use import restrictions
- going back on the 75 per cent promise to the OEEC, while taking one
step towards convertibility? Obviously because one could not do both viz.
maintain a higher degree of free-listing and introduce convertibility. The exter
nal financial position was not considered strong enough. It was certainly
not out of any love of import restrictions which have been used and are still
used more than in 1951 that they took this step.

That seems to me to indicate that either the fundamental economic position
is not strong enough or one is using import restrictions to build up foreign
exchange reserves. It must be one of the two - or both. My own opinion
- very tentative, of course, as I am not a specialist in these matters as Mr.
Bareau - is that the fundamental internal position ;is not yet well enough
adopted to a lasting convertibility.

In other words: either it is necessary to reduce the volume of investment
in Great Britain and the degree of employment or it is necessary to bring'
about a relative lowering of British costs compared with costs abroad. Wage
reductions are out of question, as well as - I suppose - a depreciation
of ·sterling. What remains then would be a reduction of the British volume
of investment and degree of employment. If that were done, the external
financial position would be stronger. Some industries would sell more abroad
when they could sell less at home.

I cannot but feel that any British government, Conservative or Labour (1
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am sorry I cannot talk of the possibility of a Liberal government) would
be very hesitant in creating such a situation of lower employment. And I
have been told, furthermore, by some American industrialists and specia
lists that - after recent visits to Great Britain - they feel that there is
still a need for a stepping up of investment in British industrial equipment.

Would any government be very keen on reducing the building of dwel
lings? I suppose not. I think that despite the very remarkable increase in
building activity during the last two years, it has not yet quite been brought
into the position that was envisaged in the election promises of the present
government.

So the outlook for a reduction in the volume of investment does not seem
to me to be very bright. Could one bring about an increase in saving, a
reduction of consumption instead? Is there any indication of that? If so,
I must say I have not noticed that it is so strong as to be a major factor in
the problem. I do not deny that Great Britain has made progress, but I am
inclined to believe that the British economy is still far from a position that is
compatible with durable convertibility. .

Then I come to my second point. Do we not need a rather wide margin of
t;afety? Is not one reason for Mr. Bareau's sympathy for flexible sterlin~

his feeling that we need a margin of safety? ~If there should be an American
recession, that would complicate matters very much indeed. If the Ameri
can trade policy should become not mote liberal but more protectionist,
difficulties would arise. If - what is less discussed - wages in the United
States should go up only by two per cent a year while productivity increased
by four per cent a year, whereas at the same time in Great Britain wages
were to go up one or two per cent more than productivity, then the long
run position of sterling would be weak.

Furthermore, anyone making financial deals in sterling would have to
consider the possibility that the next government might be Labour and not
pursue the same policy. Would not such a government put a high degree
of employment above maintenance of convertibility or at least above mainte
nance of relatively free trade without import quotas? Personally, I should
say it would probably want to maintain convertibility as long as possible,
but it might not want to retain relatively free trade as long as possible.
In the choice between full employment and relatively free trade without
import restrictions it might prefer import restrictions, if that were a neces
sary condition of full employnlent.

If there are risks of this sort and" if, as Mr. Bareau has stressed, Great
Britain does not turn to convertibility just for one or two years, then one
needs a fairly strong position, with relatively low costs in Britain and rela
tively large exchange reserves. Mr. Bareau mentioned several of these factors.
Well, I am just wondering and should be very grateful if Mr. Bareau would
say a few words more ,about that. Are we perhaps not a little below the
minimum required rather than so much. above what is required to have
the margin of safety, and if so: are \ve not perhaps even to-day quite far from
the time when it would be wise to decide on convertibility?

Now I realize, of course, Mr. Chairman, that I am asking too much,
but I am used to doing it when I ask the government questions. Could Mr.
Bareau say whether in his opinion the continuous progress which has taken
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place in the last few years has a chance of leading Great Britain to a strong:
position - necessary for convertibility - in the course of one or two years
or only after quite a few years?

Mr. Paul Bareau: There is no fundamental difference between professor
Ohlin and myself except that he is the counsel who builds up his case by
advancing every possible argument on one side and tends for the edifieation
of the jury to ignore completely the arguments advanced on the other side.
He rather reminds me of the mother who says to her boy: ,"Tommy, I forbid
yori to go in the water until you can swinl!" In certain situations you have
got to take calculated risks, and I absolutely agree that we are not in a
situation to take that calculated risk to-day, but we have to build up our
strength. You ask: is there any prospect that the improvement which has
undoubtedly taken place in the past 18 months will continue? I think there
is. The terms of trade are still moving in our favour, the balance of pay
luents is in surplus. Very soon we shall be in a period of the year when
the rest of the Sterling Area is earning dollars at a fairly heavy rate through
exports of jute, cocoa and tea, and we ought to get a substantial increase
of the reserve between now and the end of the year. Alas, on the 31st of
Decenlber we have to make a large payment on the American and Cana
dian loans - the yearly installment, which now amounts to about 18 mil
lion dollars - a sad payment to make on loans which were perhaps not
wholly unproductive but which ought to be regarded as a continuation of
lend-lease and not ·as a commercial loan. However, productivity in Britain
is increasing. The present level of industrial production is running up bet
ween 7 and 8 per cent in excess of the figures for 1952 which itself was
not a favourable year, I admit, but still the trend is in the right direction.
I agree that we have to do a great deal more to keep the economy in trim.
All I can say is that the authorities are moving in the right direction. The
Bank of England would not have reduced its bankrates as it did unless for
its parts it felt reasonably convinced that the progress we had made towards
deflation could be reasonably well held. But the great danger - and there
I completely agree with Mr. Ohlin - is to try to build up our strength at the
expense of our neighbours. Are we going to continue import restrictions
in order to build up the reserves again? I give the benefit of the doubt to
John Bull. I do think, however, that the import cuts he made in November,
1951 and subsequently in the early part of 1952 V\Tere absolutely essential.
The haemorrhage of gold which was then taking place needed a drastic
remedial measure, and the only thing which could take effect with sufficient
speed were the import cuts. There has been some liberalization since then.
I somehow feel - I have no information - that another dose of liberaliza
tion is on its way. I hope that when the Uniscan talks begin here in a near
future the Swedes will push with all the vigour which they can exert 
and it is quite considerable - in that particular direction. I think that at
the lTIOment the discussions which are going on at the GATT meeting in
Geneva will lead to a slight increase in British tariffs on horticultural pro
ducts, and I myself would not be at all surprised if in order to sweeten that
pill Britain gave another considerable dose of the soothing syrup of libera
lization in a fairly near future. I would be greatly disappointed if we stayed



114 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS SAMMANTRXDE DEN 13 OKTOBER 1953

at our present level of liberalization. May I, however, make one more point:
do not be misled by these percentages 60-75-90 per cent liberall.izatiol1.
Do not forget that with the disappearance of state trading in Britain a
much larger proportion of trade is now being handled by private traders
and that therefore the amount of trade liberalized can increase considerably
without increasing the percentage which applies to private trade and not to
governmental trade.

Professor Ingvar Svennilson: I thank you once more, Mr. Bareau,
for this evening.
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sager Helmer Andersson, Motala, som driver bd
de lastbilstrafik, bilhandel och mobeltransporter.

- Nej, aldrig. Dom tal nastan vad som heIst,
haIler i regel en marschfart av 90 km pa tyska
autostradorna och drar litet dieselolja. P8.1itlig
heten ar naturligtvis nagot oerhort viktigt i en
kontinenttrafik. Skulle nagot handa och bussen
blir staende, sa maste man ju ordna for passage
rarna med farstklassigt logi, mat o. d. Det skulle
forrycka alla kalkyler.

Bussmaterialet avgorande
i hard konkurrens
Nej, forstklassigt vagnmaterial maste man ha.
Tank bara pa Gross Glockner i Alperna - en stig
ning pa 2.800 m. Dar marker man bast vad Scanias
nya vaxellada iir yard. Och for foraren blir ju
arbetet mycket lattare. Det iir naturligtvis ocksa
oerhort viktigt aU passagerarna sitter bekvamt och
har det bra pa alla satt under resan.
- Men det marker dom viiI inte Dar de bestiller
plats?
- Dom ser det inte, men var lugn for att det
forsta dom fragar iir vad det iir far buss, och dom
flesta gor sig mycket noga underkunniga om bus
sens sakerhet, bekvamlighet o. s. v. I den hArda
konkurrensen mellan resebyraerna har bussma
terialet nu kommit att spela en allt storre roll.
Det duger inte att komma med nagot alderdomligt
eller skropligt. Tip-top kriiver man och det ger vi
med Scania-bussarna.

Helmer Andersson i Motala ar en herre med
manga jam i elden. Han var ursprungligen
chauffor, blev sedan egen droskagare och driver
nu en rorelse, som omfattar bade lastbilstrafik,
turisttrafik pa kontinenten, stor forsaljning av
begagnade hilar och - det allra sista - mabel
transporter. Dessutom ar han jamte 3 andra buss
agare, hI. a. olympiaskytten Torsten Ullman i
Viixjo, delagare i resebyran Swetour i Stockholm.

Man maste trygga sig mot risker
- Ja, det ar mycket pa en gang, sager Helmer
Andersson, men varfor skall man vara radd att ta
nya initiative Man maste se ljust pa bade nuet
och framtiden, men naturligtvis maste man trygga
sig mot risker.
- Hur gor man det?
- Genom att valja vagnar, som man kan lita pa.
Varken for lasthils- eller busstrafik duger det att
komma med nagot undermaligt. Kraftiga saker
maste det vara, don 'som haller mot pafrestningar,
driftsakra och billiga i bransle. Det ar darfor jag
stadigt haller mig till Scania-Vabis.

Dom ttll niistan vad som heist
- Har Ni Scania over hela linjen?
- Ja. Den langtradare jag har och som gar pa
Goteborg med last av spannmal, industriprodukter
ID. m. ar en Scania 4:a med sHipvagn. Den drar
2 liter pa milen och gar som ett urverk. For turist
trafiken har jag f. n. 2 Scania-bussar, bada 6:or.
66 turistresor pa kontinenten ar planerade for
denna sommar.
- Har Ni haft Dagot trassel med turistbussarna?

SCANIA VABIS
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Professor Ivar Sundbom inledde aftonens diskussion om

Regleringsekonomin och prisbildningen

I
Om jag ej missminner mig har vid nagra tillfallen fragan varit uppe

till debatt hal" i Nationalekonomiska Foreningen om lampligheten av
. att vid dessa forhandlingar diskutera amnen av mera prineipiell inne
borde Det hal" givits uttryek for den uppfattningen att foredrag och
diskussioner bora begransas till konkreta oeh i verklig mening-prak
tiska angelagenheter. De mera vittsvavande principiella fragorna
borde alltsa skjutas i bakgrunden. Nu hal" emellertid situationen fak
tiskt blivit den att omradet for den ekonomiska politik,en utvidgats
oerhort lInder de senaste artiondena. Det ar darfor mycket svart att
draga en grans mellan prineipfragor oeh mera begransade praktiska
fragor. Problem, som galla sjalva grundvalarna for samhallsord
ningen oeh samhallsstrukturen, hal" i realiteten overallt dragits in i
debatten och blivit praktiska angelagenheter av stor rackvidd. Det
torde darfor ieke vara helt oberattigat att den framstallning, som jag
i det foljande skall ge, kommer att rora sig om principfragor i ratt
stor utstrackning.

Forst nagra allmanna papekanden. Regleringsekonomien ar ieke
nagon ny foreteelse, som sarskilt kannetecknar Val" tid. Nagon form
av statliga regleringar hal" alltid funnits oeh IDaste alltid finnas. Ett
laissez-faire-system i den meningen att staten och det allmanna lamnas
utanfor alIt som 1"01" samhallsekonomien, hal" ej heller rekoIDmenderats
av nagon teoretiker eller statsman, som onskar bli tagen pa fullt all
val". Vad det ratt strid om ar alltsa hur oeh i vilken grad regleringarna
skola forekomma. Gradskillnaderna aro betydelsefulla nog, oeh de
kunna under vissa omstandigheter bli sa stora att de overga till art
skillnader.

Regleringsgraden ar betingad av manga omstandigheter, bland vilka
vi har forst skola fasta uppmarksamheten pa en sarskild, ehuru mye-
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ket brannbar sadan. Den kan bast redovisas genom att vi anlagga ett
historiskt perspektiv. Det ar uppenbart att regleringarna som ett ut
tryek for den offentliga maktens inflytande hal" sitt ursprung i de
tider, da politisk makt val" den allenaradande maktfaktorn i sam
hallet. Det aldsta oeh mest varaktiga samhallet, som vi kanna till,
papekar Erik Gustaf Geijer i sin skrift i fattigvardsfragan av ar 1839,
ar det typiska tvangsregleringssamhallet. I detta utgiek all makt oeh
saledes aven den ekonomiska makten fran den offentliga. Privat eko
nomisk makt kan visserligen existera aven i ett samhalle av denna
typ, men den harror sig uteslutande fran den offentliga makten. Om
t. ex. fursten representerar aen absoluta makten i ett land, betraktas
han som den ende rattma~ige agaren av samhallets alIa resurser. Han
kan visserligen overlata lJefogenheter pa enskilda personer, men dessa
maste finna sig i att forfogandet nar som heIst kan upphora.

Det ar dock val bestyrkt att koncentrationen av makten i aldre tidel'
aldrig val" fullstandig. Vid sidan av den offentliga makten existerade
en sjalvstandig privat ekonomisk makt helt ;enkelt av det skalet att den
offentliga makten icke val" i stand att losa den valdiga uppgiften att
reglera naringslivet i dess helhel. Staten hade ej kompetent folk i
tillraekligt antal, och kommunikatio~erna mellan olika landsandar
oeh andra lander voro svagt utvecklade. Det hande ju ibland - for
att ta ett illustrerande exempel pa det senare - att ett fredsslut in
gatts mellan tvenne stater oeh att krigsoperationerna fortsatte, darfor
att det drojde sa lange innan blldet om freden nadde fram till krigs
skadeplatserna.

Den privata ekonomiska makten utveeklade sig i samband med att
det uppstod marknader, dar det val" mojligt att havda ett visst obe
roende av den offentliga makten. Da regeringarna icke kunde vara
initiativtagare till alIt som behovde utrattas for folkfol"sorjningen,
uppmuntrade de, om de voro fornuftiga, enskilda initiativ oeh fri
villigt samarbete, samt sorjde for att legala forutsattningar skapades
for en dylik aktivitet genom fastare.regler for privategendom oeh eko
nomiska avtal. I de lander som gingo i spetsen for utveeklingen, vaxte
pa angivet satt fram en maktfordelning, som rubbade den tidigare
koncentrationen. Det val" kanske ej till en borjan fragan om en makt
fordelning, som innebar en mera genomgripande demokratisering av
samhallet, men det kan val knappast rada nagon tvekan om att den
val" en begynnelse hartill. Den offentliga maktens begransning oeh
komplettering med en inom sin egen sfar fordelad privat makt val"
sjalva inledningen till vad som sedan utveeklade sig till ett demokra
tiskt samhalle. VI' det oberoende, som den uppstigande medelklassen
sarskilt under 1800-talet skaffade sig vid sidan av de samhallsklasser,
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vilkas levnadsvillkor voro strangt reglerade av den offentliga ·makten,
skapades nya forutsattningar for klassgransemas genombrytande. Den
foreteelse, som gar linder namnet kapitalism, har ett demokratiskt
drag i den meningen att den motverkade privilegier resp. hinder, med
vilkas tillhjalp den politiska makten holl samhallet indelat i statio
nara gropper, som levde sitt liv isolerade frall varandra.

II

Tvenne mera langfristiga malsattningar for den ekonomiska poli
tiken utkristalliserade sig under det halva arhundrade, som foregick
det forsta varldskriget: 1) en ekonomisk maktfordelning, som minskade
spanningarna inom samhallet, borde efterstravas; 2) forutsattningar
borde skapas for en sa snabb expansion av naringslivet som mojligt.
Dessa allmanna malsattningar innebar dels att man forordade en upp
delning av statens och de enskildas kompetensomraden dels att den
statiska uppfattningen av det ekonomiska livet, som i sa hog grad var
litmarkande for aldre tiders tankesatt, ersattes med en dynamisk syn
pa samhallsekonomien.

Det praktiska resultatet av antydda forandringar i asikterna blev
for statens vidkommande att denna kom att koncentrera sin verk
samhet pa nagra fa men generella uppgifter, vilka den i gengald
kUllde omhanderha med alIt storre auktoritet och kompetens, medan
naringsverksamhetens detaljer oeh initiativ overlamnades at de en
skilda pa marknaden. Det olindgangliga redskapet for marknadell var
prisbildningen. Den skulle losa problemet med de manga obekanta,
det stora antalet sjalvstandigt beslutande parter, det stora antalet
varor och tjanster, det annu storre antalet standigt forekommande
justeringar i relationerna mellan personer och varor. Prisbildningen
pa marknaden blev den raknemaskin, med vars tillhjalp problemet om
balansen mellan det ekonomiska livets manga och motsatta krafter
skulle losas. Staten skulle skapa rattsliga och sociala forutsattningar
eller data for prismekanismen, men mekanismen sjalv oeh marknads
paliernas spontana reaktioner skulle arbeta pa egen hand, reglerande
oeh dirigerande.

Genom tvenne varldskrig brots den allmanna utvecklingslinje i sam·
hallsekonomien, som vi har an.givit. Under de omvalvningar, sonl
foljde i det forsta varldskrigets spar gjordes i en del lander forsok
att totalt ersatta prismekanismen med andra regleringsmetoder, men
atertaget till prisbildningen kom snart till stand efter dyrkopta er·
.farenheter, aven om man pa manga satt sokte dolja retratten. Efter
detandra varldskriget ha sa manga samhallsekonomisl(a problem',
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80m ligga utanfor den egentliga prismekanismen, sa lange dragit upp
marksamheten till sig, att prisbildningsproblemet mer eller mindre
rakat i glomska. Med storre stabilitet i de politiska oeh samhallseko
nomiska forhallandena kan man vanta att de bli aktuella pa nytt.
Kanske befinna vi oss just nu i ett skede, dar man overallt i varlden
maste tra.ffa ett val .mellan en atergang till traditionerna fran for
krigstiden och en fortsattning av de metoder, som blevo introdueerade
und~r krigsaren.

III

Orsakerna till tveksamheten i fraga om valet av kurs aro manga.
Vi kunna emellertid koncentrera var uppmarksamhet pa .diskussionen
av prisbildningens fun~tioner. Harigenom ar det mojligt att reducera
fragestallningarnas antal vasentligt. For det forsta brukar det havdas
att prissattningen pa varor och tjanster maste kontrolleras genom den
offentliga makten, darfor att priser, som installa sig automatiskt efter
marknadsfor~tsattningarna, icke alltid fyIla sin uppgift att dirigera
samhallsekonomien pEL ett tillfredsstalJande satt. Man llppfattar dEL
priserna icke blott som en inregistreriiIg av vissa marknadsbetingel
ser eller som matt pa de motsatta krafter, som upptrada pa mark
naden utan tilldelar dem uppgi£ter '~utover sjalva matandet. Ett pris
kan anses for hogt eller for lagt ur olika synpunkter, sarskilt intresse
synpunkter. I oeh med att sa sker, hatr ett frammande element kommit
till vid bedomningen av prisbildningen. Sarskilt under tider, da sjalva
inattstocken for priserna, dvs. penningen..heten, ar mycket instabil,
ar det forklarligt att man ej viII godtaga okontrollerade priser. De
fria priserna mota ju ej da krafter, som verka i motsatt riktning mot
varandra. Prisrorelserna tjana ej heller uppgiften att astadkomma
balans. Det gar med andra ord relativt latt att pa olika satt motivera
prisregleringar och att infora nya och frammande synpunkter pa pris
bildningen. En grundforutsattning for att man skall kunna rensa
bort ur prisbildningen alIa andra' funktioner an dem, som avse in
registrering av marknadsbetingelserna oeh astadkommande av balans,
ar saledes en viss stabilitet i pennillgVardet. Sa lange prissystemet ej
korresponderar mot kopkraften, darfor att denna alltfor hastigt under
gar ensidiga monetara forandringar, ar prisbildningen funktions
oduglig, och utrymme finns for diverse onormala reaktioner pa Ina1'k
naden, som leda' bort fran jamvikten. Det praktiska problemet a1' Illl,

om man skall inrikta sig pa ett upprensningsarbete inOlTI prisbild
ningen eller om man skall fortsatta med att lata sarintressen av olika
slag via den offentliga makten satta sin stampel pa prissystemet. Vi
befinna os's' har i ett dilemma. Professor Erik Lundberg har i sitt
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nyligen utkomna arbete, Konjunkturer och ekonomisk politik, formu
lerat detta dilemma sa, att priset a ena sidan avkopplats som regula
tor for den ekonomiska aktiviteten, medall a andra sidan forsok goras
att vardera de samhallsekonomiska resultaten med stod av prisbild
ningens utslag. I anslutning till vad vi ovan sagt om frammande
element i prisbildningen, kan det alltsa sagas att priserna dragits in i
de politiska intressekonflikterna oeh pa detta omrade bedomas som
hoga eller laga, oberoende av am de i ovrigt fylla sina ursprungliga
oeh enkla funktioner att mata marknadsparternas, konsumenters oeh
producenters varderingar, oeh att skapa balans mellan dem.

Vore det 1111 sa att sagda dilemma enda.st kunde hetraktas som. ett
arv eftel" kriget oeh de tvangslagen detta fort med sig, kunde man
rakna med att det skulle forsvinna efter hand. Detta ar otvivelaktigt
en alltfor optimistisk bedomning. Orsaken hartill ar att man numera
icke blott ar skeptiskt installd mot den urartning av prisbildningen,
som intrader vid inflation eller deflation. Man ar missnojd med pris
bildningen, aven da man kan rakna med att stabilitet i penning
vardet uppnatts.

Vi komma har in pa en ny fragestallning, den andra i ordningen.
Prisbildning under konkurrens innebar ex hypothesi en maktfordel
ning. Det i viss man paradoxala med konkurrensen i dess renodlade
form ar, att nar den utmynnat i samhallsekonomisk balans, bade totalt
pa alIa marknader tillsammantagna oeh partiellt pa varje sarskild
delmarknad, ger den ieke de tavlande nagra mojligheter att uttranga
varandra. Var oeh en erhaller sin andel av marknaden, .oeh ingen
forvarvar makt over andras andelar. Konkurrensen blir pa detta satt
den enda garantien mot manniskornas inneboende lust att exploatera
varandra. Den redueerar till ett minimum den enskildes form.aga att
kontrollera m,edmannjskornas verk.samhet, deras inkomster oeh for..
mogenhet. Men, sager skeptikern, den fullandade konkurrensen har
ett fel: den existerar ej i sinnevarlden. I den varld vi leva, forekom
mer alltid monopolistiska inslag i prisbildningen. Maktmissbruk fore
kommer standigt. Foretagare ha alltid mojlighet att ta for myeket
betalt av sina kunder eller att underbetala sina anstallda oeh sina leve·
rantorer. Det moment, som begransar maktutovningen i vara dagars
samhalle, ar ej konkurrensen litan den omstandigheten att monopol
och konkurrensbegransningar pa den ena sidan framkallar motvikter
pa den andra. Saljare, som genom en intresseorganisation ha skaffat
sig monopolistisk makt over pris och utbud i sin marknad, motverkas
av kopare, som organisera sig for att hindra for hoga priser oeh for
litet utbud. Mot maktiga saljare, som soka exploatera sina kunder,
sta maktiga kopare, som varja sig mot exploateringen. Pa arhetsmark-
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naden forekommer numera icke nagon exploatering av arbetare oeh
anstallda, darfor att organisationerna motverka den underbetalning,
som i aIde tider kunde aga rum pa grund av att den enskilde ieke
tillraekligt snabbt kunde flytta fran en plats till en annan eller fran
ett yrke till ett annat. Den nya maktstallning, som organisationerna
bland de anstallda skapat, motverkas i sin tur genom att arbetsgivarna
samarbeta i sina organisationer. Exemplen kunna mangfaldigas.

Den fraga, som nu framst intresserar oss, ar vilken stallning den
offentliga makten bor intaga i den nya situationen. Har foreligga
tvenne alternative Men forst en anmarkning. I verkligheten ar sam
hallet icke genomorganiserat pa det satt som ovan angivits. Var skild
ring innehaller en del av verkligheten men icke hela. Liknande om
;dome kan fallas om konkurrensen. Den kanneteeknar stora delar
av det ekonomiska livet men ej det hela. Det ar nu tydligt att i de fall,
da en saljares makt ar begransad genom andra saljare, ar det ieke
nodvandigt med en maktig organisation pa koparsidan. Da konkur
rensen hindrar maktkoncentrationen pa! marknadens producentsida,
gores automatiskt en maktig organisat.ion overflodig pa koparsidan.
Det ena alternativet for statens ekonomiska politik ar da att halla kon
kurrensen vid makt inom de omraden, dar den faktiskt existerar oeh
att utvidga dess utrymme sa langt 80m mojligt over andra omraden.
Konkurrensen har en benagenhet att sprida sig, nar den val fatt luft
under vingarna. Av stor betydelse ar\naturligtvis att foretagarna sjalva
inse att de bora aeceptera konkurrensen som det basta sattet att undvika
privata motorganisationer eller direkt statlig reglering. Det ar givet att
det icke ar angenamt for producenter eller nagon annan part att vara
marknadens lekbollar, men om prisbildningen kan aga rum utan att
inflation eller deflation flyttar over maktens tyngdpunkt till den
ena sidan av marknaden, sa ar konkurrensens nycker knappast farli
gare for nagon an organisationernas for att icke tala om regeringar
nas nycker.

Det andra alternativet for statens politik ar att ingripa pa ett mera
direkt satt i organisationernas verksamhet. Motiveringen kan da vara
den att metoden att framja konkurrensen ieke alltid ar framkomlig
eller rent av icke gillas av de politiska makthavarna. Teoretiskt finns
det nu en mojlighet att den statliga politiken kan astadkomma resul
tat, vilka ratt mycket liknar dem, som uppkommer vid ren konkur
rens. Om maktkoncentrationen pa en sida av marknaden motverkas
av en ungefar lika maktig organisation pa den andra, sa kanske priset
icke blir mycket hogre eller lagre an vid full konkurrens.

Forutsattningen for en maktfordelande prisbildning ar att staten
icke satter likhetsteeken mellan monopolorganisationer, som skapat
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sin maktstallning genom att undergrava en konkurrensmarknad, och en
sammansllitning, som enbart kommit till stand for att motverka mono
politisk prispolitik. Staten maste har differentiera sin politik, sa att
den tager parti for de organisationer, som forsvara sig mot monopolen.
En inkopsorganisation bland detaljhandlarna eller konsumenterna,
som pressar ned monopolpriser, kan ej behandlas pa samma satt av
staten som en trust eller en kartell bland tillverkarna. Om det i vissa
fall ieke ar mojligt att kringskara monopolmakten genom konkurrens,
sa finns det ieke enligt min mening nagot att invanda mot att staten
ger frihet oeh uppmuntran at organisationer, som skapa motvikt mot
monopolen. Tvartom kan en dylik politik fran statens sida sagas vara
en vardefull komplettering av dess i ovrigt konkurrensbeframjande
politik. I den man staten pa ett opartiskt och sakkunnigt satt bidrager
till att maktbalansen mellan motsatta marknadsparter blir storre, blir
den sjalvreglering som prisbildningen astadkommer, effektivare, oeh
behovet av direkta statliga regleringsatgarder minskas. Den motsats
mellan konkurrens oeh monopolitiska inslag i prisbildningen, som vi
ovan berorde, kan da oeksa i stor utstraekning utjamnas.

Innan vi lamnar den fragestallning, som vi i detta sammanhang
sysslat med, kan det vara skal i att nagot berora sambandet mellan
den maktfordelande prisbildningen och den, som agel" rum, da mark
naden utsattes for inflationstryck. Hal" kommer organisationernas pro
blem ater in i bilden. Den omstandigheten att under senaste artion
den malsattningen for den ekonomiska politiken ieke varit en funk
tionsduglig prisbildning utan full sysselsattning hal" medfort att in
tresseorganisationerna langt ifran hallit varandra i jamvikt. Full
sysselsattning skjuter tyngdpunkten av makten over pa vissa organisa
tioner, en omstandighet som har en negativ inverkan pa prisbild
ningens formaga att halla motsatta krafter i schack. Staten kan for
starka i stallet for att motverka den ensidiga forskjutningen av makten
genom att dess penning- oeh finanspolitik inriktas at fel hall. Denna
kan bygga under krav pa okad makt hos organisationer, som redan
i utgangslaget har en klar overvikt vid forhandlingar om marknads
villkoren. Foljden blir att priserna i stallet for att fluktuera for att
skapa jamvikt blott rora sig i en riktning. Det ar dylika forhallanden,
som gor det sa svart att forena malsattningarna fast penningvarde oeh
full sysselsattning med starka intresseorganisationer. Skall den eko
nomiska politiken vara konku.rrensbeframjande resp. strava eftel" att
fordela makten mellan olika organisationer sa jamnt som mojligt,
sa ar forutsattningen harfor att sysselsattningen dampas ned till en
niva, dar prisbildningen kan utfora sina funktionel". Det fortjanar
oeksa att papekas, att en politik, 80m ieke bevarar dessa grundlag~
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gande funktioner, befordrar en maktkoncentration, som maste' sta i
motsats till vara politiska ideal. I det langa loppet gar det ej att i
demokratiens namn f5rdoma maktkoncentrationen, samtidigt som man
pa alIa satt omhuldar den.

Vad vi har sarskilt ha i tankarna ar den stora svarigheten att for
ena lonepolitiken med prisbildningens krav pa rorlighet. Teoretiskt
kan det ju sagas att d~ anstalldas intresseorganisationer blott skola
efterstrava loner, som skapa jamvikt, men att framstalla jamviktslonen
i konkreta fall ar icke latt. Problemet sammanhanger med penning
politiken. Ar denna aktiv, dvs. utformas sa att prisbildningen kan
fullgora sina funktioner, sa maste krav pa loner, som ligga hogre an
produktiviteten, medfora arbetsloshet. Ar daremot penningpolitiken
passiv, sa medfora hojda loner vid oforandrad produktivitet stegrade
varupriser. Den passiva penningpolitiken forbattrar saledes ej de
anstalldas realloner, men den ar till skada for prisbildningen och inne
bar saledes att staten lagger sin tyngd i fel vagskal.

Lonestegringar, som lata sig forenas med en val arbetande prisbild
ding, aro sadana som framga av( en hojd arbetsproduktivitet.
Antingen komma da vid oforandrade penningloner arbetarnas real
loner att stiga genom lagre varupriser eller stiga penninglonei·na vid
oforandrade varupriser. Aven om l~neforbattringarna kanske intrada
nagot langsammare utan att fackforeningarna pressa pa och utan att
penningpolitiken ger utrymme for~, en expansiv lonepolitik, skulle
de genom marknadens eget tryck dock infinna sig. Ko~kurrensen ver
kar har i de anstalldas intresse. Teoretiker ha ibland ifragasatt, om
det rentav ej i det langa loppet skulle ligga i arbetarnas intresse att
lonestegringarna komma litet i efterhand i forhallande till produk
tivitetsforbattringarna. Harigenom skulle namligen kapitalbildllingen
inom foretagen paskyndas, och arbetsproduktiviteten ytterligare steg
ras med en okad efterfragan och fortsatt .lonestegring som foljd.
Daremot betyder metoden att i nuvarande loner inteckna vantade
framtida produktivitetsstegringar' av kapitalfortaring. Det forefaller
mig som om denna tankegang ej heller yore alldeles frammande for
fackforeningsman i en del lander. Det kan knappast rada nagot tvivel
om att dar man har blicken oppen for prisbildningens' funktioner och
for kapitalbildningens betydelse, dar komm'er ocksa landets konkur
renskraft pa varldsmarknaden att starkas.

IV
Det aterstar for oss att behandla en tredje fragestallning rorande

prisbildningen och de statliga regleringarna. En invandning, somofta
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gores mot prisbildningen, ar att den icke befordrar en socialt onsk
yard inkomstfordelning. ·Har man den tron att olika individers behov
och onskningar i stort sett aro desamma, sa anser man att marknads
mekanismen arbetar synnerligen otillfredsstallande, darfor att de stora
inkomsttagarnas kontroII over produktionen ar sa mycket storre an
de sma inkomsttagarnas. Efterfragan pa varor och tjanster ar ett brist
falIigt uttryck for individernas samhalleliga yarde. Forst sedan in
komstfordelningen blivit bestamd i overensstammelse med vad som
anses rimligt ur sociala vardesynpunkter, kommer penningenheten
att bli en anvandbar mattstock for vardet av nyttigheterna pa mark
1laden. Forst da regleras den ekonomiska aktiviteten genom prisbild
ningen sa, att produktionen inriktas pa ratt satt och nyttigheterna
komma i de ratta handerna.

Det ar uppenbart att det problem som hal' berorts, ar en etisk eller
politisk o~h icke en vetenskaplig fraga. Vetenskapen befattar sig en
dast med malsattningarna i den mall de aro motstridiga och kunna
kritiseras ur logisk synpunkt. I ovrigt ar det medlen, som sysselsatter
Ilatiollalekollomiell. SkaII Dlall 1111 bedonla prisbildningen i dess egen
skap av f()rdelnillgsllyekel i sanlhallsekonornien, sa nlaste Iliall gora
klart for' sig att Illall rnaste acceptera vissa malsattllingar och 'under
soka hur prismekanismeII forverkligar resp. ej forverkligar de upp
stallda rnalen. I sammantrangd fo~m kan det sagas att den traditio
nella. llatiollalekonoDlien uppstallde foljallde Inalsattningar 1) kon
sumtionsvalet skuIIe vara fritt 2) produktionsresurserna skulle ut
nyttjas optimalt, vilket bl. a. innefattade fritt yrkesval 3) inkomstema,
sarskilt de som uppkommo genom arbete, skulle motsvara val' och ens
margillella bidrag till produktionen. Den traditionella ekol1omiska
teol'ien kom till det resultatet att marknadsprisbildningen nagor
lunda realiserade malsattningarna. Man medgav emellertid att det
forekom exploatering ullder vissa forhallanden. Likasa erkandes att
inkomstfordelningen icke aIItid val' sa jamn, som ur social synpunkt
kunde vara onskvart. Da det gallde anvandningen av produktions
resurserna holl Inall dock fast vid att sa lange tillgangen av llagot
prodllktiollsmedel - detta gallde aven jorden oeh kapitalet - blott
val' tillgangligt i begransad lllangd, maste det under alIa forhallandell
erhalla ett pris. Detta pris behovde emellertid ej TIled nodv.andighet
vara bestanlmande for nagOll individs inkolTIst. Orsakeli till att knapp
heten lTIaste bestamnla priset pa utnyttjandet av ett produktionsmedel
Val' att salTIhallet eljest sakllar lTIojlighet att avgora, hur res'urserna
skola anvandas pa basta satt, dvs. hur produktionen kaIl hii sci billig
80m InojIigt. Man reagerade mot tanken att prisbildningen skulle sattas
'u:f':·funktion och ersattas TIled nagol1 form for fordelning av produk-
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tionsresurserna, som blott kunde leda till ett resultat, vilket val" .saml"e
an samhallets produktionsfol"maga tillat. Harigenom kunde blott ett
sloseri uppkomma, som var lika allvarligt som sloseriet genom arbets
loshet. Prissystemet i samhallet maste darfor alltid anpassas efter de
marginella kostnader, vilka uppkomma genom att man tar i ansprak
de knappa produktionsresurserna. I annat fall ger det fria konsum
tionsvalet, som utovas av inkomsttagarna, da de forbruka sina intakter,
icke en riktig bild av deras onskemal.

Vad priset pa produktionsfaktorn kapital betraffar, dvs. rante
foten, kan det hal" blott i forbigaende namnas att detta pris icke kan
undvaras, sa lange man viII ha en grundval for bedomningen och jam
forelsen av nutida och framtida ekonomiska varden. Hur skall man
avgora, om man skall kopa en maskin, som varar i 15 ar eller i 10 aI',
om man icke med tillhjalp av en rantefot kan bestamma, vad som
ar den fordelaktigaste investeringen?

AlIt det som nu sagts om prisbildningen pa produktionsfaktorerna,
ar enligt vad vi ovan framholl, alldeles ob~roende av hur den personel
la inkomstbildningen gestaltar sig. Det existerar rued andra ord mojlig
heter att utan reglering av prisbildn1ngen fordela inkomsterna pa
annat satt. Inkomsten behover ej uteslhtande vara en Ion eller en ranta
utan kan aven hakaraktare'n av ett 'fsocialt tillagg eller avdrag, dvs.
nagot vid sidan av prisbildningen. Vi skola ej diskutera inneborden
eller konsekvenserna av inkomster eller avdrag, som icke framgar av
prisbildningen utan aro transfereringar bestamda av den offentliga
makten. Vad vi aro angelagna att framhalla, ar att icke nagra prin
cipiella hinder finnas for att en omfordelning av inkomster och aven
formogenhet kan ske pa angivet satt utan att prisbildningens funda
mentala fllnktioner forsattas ur speI. Det ar emellertid obestridligt
att den moderna ekonomiska politiken icke gjort halt vid denna grans
utan dragit in prisbildningen sjalv i omfordelningsstravandet. Vilket
ar da syitet med politikens expansion? Tydligen har statsmakterna
icke ansett sig kunna uppna tillrackligt genomgripande resultat blott
genom skattepolitiken. Genom 'ett direkt ingripande i prisbildningen
har man trott sig kunna na sina syften snabbare och kanske ocksa
bekvanlare an genolll skattel" och sllbventioner. Vi behova hal" blott
erinra on1 vilken betydelse ul" inkomstfordelningens synpunkt regle
ringen av Val1il1gspriserna hal" haft hos 08S. De illkonlster, som den
relativa hyressankningell under efterkrigsaren pa ett direkt satt over
fort fran fastighetsagarlla till hyresgasterna och sonl medfart stora
forandringar i konsumtionen bade dB. det galler vaningar och andra
ting, ha haft en betydeIse, som mycket val tal en jamforelse med
inkomsttral1sfereringen via statskassan. Den officiella prissattni'ngen
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pa jordbruksprodukter ar ett exempel i den andra riktningen. Inkoms
ter ha hal" overforts fran forbrukarna till producenterna pa samma
direkta satt. Vi skola noja oss med dessa hanvisningar, ehuru exempel
icke aro svara att uppleta ocksa pa annat hall.

Man kan nu mycket val sympatisera med de syften, som denna
metod att utnyttja prisbildningen for omfordelning av inkomster och
konsumtion innebar, men det ar omojligt att underlata att framhalla
att den utgor ett mycket allvarligt angrepp mot sjalva grundvalarna
for den traditionella ekonomiska ordningen, sarskilt om metoden an
vandes i stor omfattning och under langa perioder. Styrkan hos ett
ekonomiskt system, som bygger pa en fritt fungerande prisbildning,
ligger ju i att spanningarna mellan olika gruppintressen mildras och
att expansionsmojligheterna hallas oppna. Utan tvivel kunna dessa
betydelsefulla egenskaper ytterligare forstarkas genom att den offent
liga makten skapar battre sociala betingelser for eftersatta grupper.
De brister som finnas, kunna sakert forbattras inom ramen av vara
existerande institutioner.

Betankligheterna mot de direkta inkomstoverflyttningarna via pris
regleringarna ligga framforallt dari, att de oka i stallet for att minska
de sociala spanningarna. Ett prissystem, som medfor oreda i rela
tiorierna mellan olika sektorer av salnhallsekonomien maste skapa
oversk.otts- och underskottsomraden, vilka utgora ett permanent be
kymmer for de styrande. Det ar icke blott sa att konflikter uppsta
inom varje sarskilt omrade, dar jamvikten ar rubbad och rester av
olika slag forekomma. Inom bostadsomradet medfor onekligen pris
regleringen en hojd standard for dem, som ha privilegiet att besitta en
vaning, men laget ar sa mycket samre for dem, som sta i bostads
koerna. Hal" uppstar en okad social spanning inom en och samma
sektor. Men konfliktanledningarna stracka sig ocksa ut over detta
omrade. Begagnar vi oss av det andra exemplet, jordbruksregieringen,
som gar i den motsatta riktningen, sa ar det uppenbart att de reala
fordelar, som vaningsinnehavarna erhalla genom billiga bostader,
motverkas av att deras inkomsttillskott heIt eller delvis vandra vidare
till jordbruksproducenterna, i den man dessa genom samma statsmakt,
som velat gynna lagenhetsinnehavarna, erhalla hojda inkomster via
hogre livsmedelspriser. Den omstandigheten, att prisregleringarna
verka i motsatt riktning mot varandra, hal" naturligtvis sina politiska
konsekvenser. Kombinationell laga hyror och hoga livsmedelspriser
eller, lat ~oss saga i ett forandrat lage, sankta livsmedelspriser och
hojda hyror a1"o ytterst besvarande problemstallningar for regering
arna. Vilken regering som heIst kan komma i samma lage som Bis
marck!, om vilken det sades att han blev nodsakad att sia med ena
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handen oeh smeka med den ·andra. Det yore frestande att uppehalla
sig vid den inverkan pa det politiska styrelsesattet, som de genom
prisregleringarna skapade soeiala spanningarna medfora. Utrymmet
for detta foredrag tillater emellertid ej detta. Det kan blott papekas
att de intressemotsatser, som ocksa gora sig gallande pa en fri marknad
aterkomma i skarpt form, nar de erhalla en mera utpraglad politisk
karaktar. Det ar en illusion att tro att konkurrens oeh intressekonflikter
kunna utmonstras ur ett samhalle.· Dar det finns liv, finns det ocksa
konkurrens. Konkurrensformerna kunna dock utformas pa olika satt.
De politiska konkurrensformerna innebara otvivelaktigt en skarpning
av konflikterna i jamforelse med marknadskonkurrensen. Nar pris
systemet icke halles utanfor politiken utan drages in i de politiska
fejderna, tenderar ej blott prismekanismen att degenerera utan aven
politiken sjalv.

En oundviklig konsekvens av priser, 80m ej skapa jamvikt utan
lanlna overskott och underskott pa marknaderna, ar ocksa att de fram
kalla produktions- och efterfragereglering~rav nagot slag. Hari ligger
ett expansiollshammallde monlent. Regleringarna beframja eentrala
Leslut rorande sanlhiillsekollolniells detaljer oeh forhindra den STIli
diga anpassl1ing, sonl ar mojlig vid sj~lvstalldiga beslut hos de manga
enheter, av vilka samhallsekonomien :,ar uppbyggd. Det betydelsefulla
me? de langa perioder av detaljregleringsekonomi, som var genera
tion hal' genomlevat, ar bl. a. att dellart oss att uppskatta den dyna
miska effektiviteten hos ett samhallb, dar prisbildningens ursprung
liga funktioner fa gora sig gallande.

Jag viII sluta med att an en gang erinra om att denna plaidoyer
for prisbildningen icke harden inneborden att den talar emot en
rimlig inkomstutjamning. Dell avser endast att fasta uppmarksamheten
pa att denna malsattning kan genomforas battre med andra medel all
sadana, sonl verka destruktivt pa marknadsmekanismen. Malet kan
uppnas genom att den ekonomiska politiken begransar sig till en
fornuftig penningpolitik, arbetsIIlarknadspolitik oeh skattepolitik mell
liiJilllar prissystenlets r(')relset intakta.

Vrdforanden: Savitt jag har forstatt hal' professor SUlldbolllS an
forande vackt sto1" ocll valfortjallt upprnarksalnhet. En kollega till
llonorn av sanllua eftertanksanllna sort sonl llall sjalv sade en gang litet
tiIIspetsat: ".Mall skall iute forestalla sig att det kall existera llagot
samhalle ll.tall konkurrens, oeh av alIa slags konkurrens ar den eko..

\ llomiska den lniidaste."
Jag her att pa foreningens vagnar fa tacka for denlla still1ulerande

,framstallning.
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Professor Ingvar SvenniIson: Herr ordforande! Jag har hegart ordet
delvis emedan jag enligt forsamlingens beslut kommer att sitta i ordforande
stolen under det narmaste aret oeh da inte far tillfalle att delta i foreningens
debatter. Jag viII emellertid oeksa garna anknyta till vad professor Sundhom
har sagt om reglering oeh prisbildning.

Den fraga som professor Sundbom borjade med anser jag vara ytterst
vasentlig, namligen fragan om maktfordelningen i samhallet. Sasom han
framstallde saken ar denna motsattning reglering - fri prisbildning i stor
utstraekning en fraga om maktfordelning. Det kanns befriande att man kan
tala oppet om den saken. Jag har haft en kansla av att bade de som forsvarar
regleringarna oeh de som kritiserar dem ar litet for hlyga pa den punkten i
diskussionerlla.

Jag tror professor Sundhom har ratt i att en fri prisbildning oeh ett stort
antal enheter som oberoende av varandra verkar pa marknaden erbjuder
betydande fordelar med avseende pa maktfordelningen. Detta ar, sdm han
sade, i vissa avseenden en utonlordentlig form av demokrati. Den poli~iska

demokratin maste alltid vara ofullkomlig - bland annat ar ~~t svart .~tt
komma ifran sadana sehematiska former av beslut som innebar att minori-

. teten far ratta sig efter Iuajoriteten. En fri prisbildning Ined Inanga sma
enheter inl1ebar att den enskilde kOllSUUlentell kall valja efter sin smak oeh
att den enskilde foretagaren kan illratta sin verks·amhet som han sj alv ville
Jag tror att det hari ligget -stora demokratiska varden som kanske aldrig
har riktigt evalverats i forhilIlande till den politiska demokratin.

Samtidigt papekade professor Sundhom nagonting som ar ytterst. allvarligt
ur denna synpunkt, namligen att det finns en tendens' mot vaxande.
koneentration p'll marknaden. Med denna koneentration minskas de stora forO'
delarna av de manga individernas beslnt. Vi far maktkoncentrationer' pa £o~e.
tagarsidan, pa arbetsgivaisidan, pa arbetstagarsidan oeh pa konsumentsidan.
Darmed uppstar ett problem liknande dem vi har inom den politiska dem~..
kratin. Manga undersokningar av de stora organisationerna pa marknaden har
visat pa slaende paralleller mellan dessa enskilda intresseorgani~ationer oeh
statliga organisationer. Professor Heckscher har i en omfattande undersokning
j amfort enskilda oeh statliga storforetag oeh funnit betydande likheter. Jag
erinrar lnig ett exempel som i liten skala visar vad denna vaxande organisering
betyder for den enskilde. Jag Histe harOUl dagen i tidningen att 'arbetar"na vid
en Inedelstor lnassafabrik HIed 523 roster lIlot 522 hade beslutat ga llled pa
kontinuerlig drift lued lSoIldag~arbete. Har ar luau nara den t) p av beslut SOl11

forekonnner inOlll den politiska delllokratill. Detta ar eti allvarligt problelu.
Jag tror professor Sundbolu hal' ratt nar han ~ager att 111all inte kan ta

llagra stora steg tillbaka. Bakolll denna organisatoriska utveckling ligger' nain
ligen llya tekniska forhal1andell oeh ~ociala forandringar.

Professor Sundbolll ulenade att verknillgarna av denha InaktkoIlcelltratioll
delvis janu1ar ut sig darigel10111 att den ena 111aktkollcentrationen reser sig upp
till forsvar gentenlot den andra, och i viss utstdickning forhaller det sig'val
set Elnellertid kan Ulan inte al1tid rakna ined att detta" blir fallet. Det kan
ocksa tankas att tva parter fattar heslut SOln gar ut over en tredje part vilken
inte ar sa val or~al1 jf:,erad. j '":' , '.", ,
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Jag tror foljaktligen att det ofta uppstar sadana maktkonstellationer. ute pa
marknaden att samhallet genom sina organ maste ingripa oeh ratta till
balansen. Det finns oeksa fall da ett ingrepp fran samhallets sida inte nod
vandigtvis innebar en okad maktkoneentration utan ett okat demokratiskt
inflytande over naringsomradet, t. ex. om det gar utover en stark organisation.

Vi far inte glomma att bakom staten star den politiska demokratin, aven
om denna ar ofullkomlig. Har har vi ett problem analogt med det som
dragits upp i diskussionen om rattsvasendet. Om man anser det oundvikligt
att staten ingriper for att ratta till olika missforhallanden, hur skall man da
kunna uppratthalla en verkligt demokratisk kontroll over de atgarder som
foretas pa administrativ vag? Jag anser att forhallandena i delta avseende inte
ar tillfredsstallande, oeh sakert kan myeket goras for en effektivisering
av den demokratiska kontrollen over regleringar oeh annan ekonomisk
administration.

En annan fraga som har samband med forhallandena mellan regleringar
oeh fri prisbildning ar huruvida regleringar, sasom professor Lundberg har
uttryekt det, leder till daliga beslut, oeh fri prisbildning till goda beslut.
Det finns goda grunder for ett pastaende att sa ar fallet. Man far emellertid
ta hansyn till en hel del faktorer som gor att en j amforelse kanske inte
alltid utfaller till prisbildningens fordeI. Pr0fessor Lundberg har uttryekt
saken med ett enkelt slaende sannolikhetsresonemang: Om det ekonomiska
livet regleras genom statliga organ oeh ett fatal personer fattar hesluten,
ar det risk for att daliga administratoret far tillfalle att bega misstag med
omfattande konsekvenser. Pa en markna'd med ett stort antal av varandra
oberoende enheter forsvinner de daliga 'besluten enligt de stora talens lag i
den allmanna prisbildningen.
. Mot detta kan invandas att den som sitter i en statlig administration som
regel har god utbliek over en stor del av det ekonomiska faltet. Det ar ju
den enskildes styrka pa marknaden att han ager hattre detaljkannedom, men
man maste i vagskalen oeksa lagga den hattre overbliek som administratoren
kan skaffa sig. Det ar ju inte en tillfallighet att foretagen i stor utstraekning
har sammanslutit sig till organisationer oeh skaffat sig ombudsman vilka
just har till uppgift att skaffa sig denna allmanna overbliek. Med den star..
kare maktkoneentrationen i naringslivet uppstar vidare samma risker som

.Lundberg har papekat hetraffande den statliga administrationen.
Om man resonerar pa detta vis, forbiser man dessutom en sak som spelar

en viktig roll har i landet. Vi har naturligtvis manga daliga regleringar oeh
kanskedaliga administratorer av dessa regleringar, men man gor sig en
felaktig forestallning om hur dessa regleringar skots om man tror att det gar
efter den galnla mallen "gran korta harr, tall langa barr". Ett stort antal
regleringar har i landet har komnlit till stand genom forhandlingar. Pa det
sattet uppnar man en kombination av den detaljkunskap som finns ute i
naringslivet oeh den allmanna overbliek S0111 bor finnas pa den statliga sidan.
Resultatet av en sadan forestallning blir att staten skaffar sig ett visst med
inflytande over naringslivet. Jag tror det kall sagas att nlan pa den statliga
sidan tar stor hansyn till de bedomningar som naringslivets representanter
gor - tank exenlpelvis pa forhallandet l11ellan utrikesdepartementet oeh de
stora exportorerna. - Jag tror alItsa vi bor akta oss for att Inala en alltfor
ensidig bild av dessa forhAllanden.
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Till sist vill jag uttala, att man inte far overvardera prisbildningens ·for
maga att vagleda den ekonomiska planeringen pa lang sikt inom narings
livet. Prisbildningen ar ju ett stundens barn. Den foljer i hog grad markna
dens ~tandiga vaxlingar, oeh det ar dess stora styrka att den standigt in
registrerar vad som hander pa marknaden. Emellertid har foretagens beslut
om investeringar i framtiden ofta i alltfor hog grad paverkats av dagens
prislage, oeh det har sakert manga ganger varit en dalig vagledare.

I moderna progressiva foretag tror jag en annan installning borj ar gora
sig gallande. Det blir alIt vanligare att foretagen gor upp sina planer for fram
tiden pa grundval av mera ingaende utredningar om marknadsforhallandena.
Har utvecklas alltsa planerna relativt fristaende fran dagens prisbildning. Pa
detta omrade kan ett fruktbarande samarbete aga rum mellan den statliga
verksamheten oeh den enskilda. Det allmanna kan i samrad med foretagarna
forsoka sig pa en mera allman bedomning av den langsiktiga utvecklingen,
varvid man kan forsoka sammanfoga de enskilda foretagarnas planer till en
helhetsbild.

Jag viII for lnin del rikta en kritik mot det allmannas verksamhet pa detta
omrade. Jag har det intrycket, att de mera progressiva foretagen for nar
varande ar mer avancerade i fraga om langsiktiga planeringar an den svenska
staten, som tenderar att arbeta pa nlyeket kort sikt.

Jag viII sammanfatta mina synpunkter i en Hten liknelse. En dam som jag
kanner hade borj as lasa nationelekonomi men kom inte' langre an till
professor Silverstolpes Nationalekonomi for alIa. Hon forestallde sig pris
bildningen - vilken moter en overallt i Silverstolpes arbete - som en for
trafflig gumma som ordnade alIt. For min del anser jag att detta folkhemmets
hembitrade ar en fortrafflig medhjalpare vars tj anster man i storsta mojliga
utstraekning bor betjana sig aVe Som jag ser det har emellertid denna folk
hemmets Amanda vissa egenheter som kan vara litet besvarliga. For' det
forsta ar hon litet narsynt -, hon har inte alltid den ratta overblieken
over hela folkhemmet. For det andra lever hon i nuet. Det ar hennes styrka,
men man skulle ibland onska att hon forberedde sig litet mer for framtiden.
For det tredje tal hon inte nagra storre forandringar - da kommer hon latt
ur lag - oeh blir det riktigt stora forandringar far hon kanske rentav ett
sammanbrott. For det fjarde"har hon som alIa goda hembitraden en benagen
het att bli herre for sitt husfolk i stallet for tj anare. For min del anser jag
att man skall betrakta prisbildningen framfor alIt som en tj anare.

Till sist viII jag anknyta till de tankar som utformats av nagra' schweizare,
ekonomer vid handelshogskolan i Sankt Gallen, vilka sedan har vunnit allman
anslutning i Sehweiz oeh i stor utstraekning legat till grund for den schweiziska
ekonomiska politiken. Tankarna galler nagonting som man kallar "gelenkte
Marktwirtsehaft", styrd InarknadshushiHlning. De menar att man skall ut
nyttj a marknadshushallningen for att Ieda samhallslivet, luen aven denna
lllarknadshushallning behover styras oeh paverkas fran det allmannas sida.
SOlll exempel kan jag llan1na att schweiziska staten for att paskynda avveck
landet av industrier har hildat bolag sOln kopt upp aldre foretag for att man
relativt snahbt skulle kunlla avveekla industrier som kanske utan fri pris
bildning endast langsamt skulle tyna bort. Jag tror det finns fall dar ett
sadant styrande ingrepp ar nodvandigt for att prishildningen skall fyIla
sina viktiga funktioner.
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Direktor Ruben Rausing: Herr ordforande! Det ar rnanga fragor som· man
skulle vilja diskutera i samband med professorerna Sundboms oeh Svennilsons
inlagg, men jag skall endast berora en av dessa fragor, namligen hur fort
skridandet i samhallet skall ske oeh varifran initiativen skall komma. Det
forefaller mig vara en utomordentligt yiktig oeh dominerande fraga i dag.

For den som ar uppfostrad i en fri marknad oeh som under nagra ar har
sett statlig verksamhet fran insidan forefaller det utomordentligt osannolikt att
staten pa Hingre sikt skall kunna ta nagra fornuftiga initiativ i naring~fragor.

Om man viII studera statens initiativ i detta avseende kan man se pa Norr
bottens iarnverk. Den som horde disponent De Geers foredrag pa Stockholms
kopmanklubb i forra veekan fiek forvisso till overmatt bevis pa hur statens
.foretagarverksamhet har handhafts. Det far garna tas till protokollet att jag
tror att Norrbottens jarnverk av ar 1940, under forutsattning att det inte
blir ett krig oeh att jarnverket far utova sin verksarnhet i fri konkurrens,
,kommer att utgora samma sorts ruin som de ruiner av jarnverk fran 1890-
oeh 1920-talet som man ser runt omkring.

Jag atervander till fragan om framatskridandet. Vart ekonomiska valstand
heror enligt min mening i vasentlig grad pa initiativ som ligger langt till
baka i tiden. Vi lever pa de initiativ som togs pa 1920- oeh 1930-talell. I all
ekonomisk verksamhet ar det ett ganska lan~ tidsavstand fran det tanken
uppstar pa det som skall skapas oeh tills det' Jar nagon betydelse pa mark·
lladen. "

Nu ar det kanske i regel en underHg ~O~lS nlanniskor S0111 star for fore
tagandet; de ar ofta manniskor som pa ett' eller annat satt ar skilda fran den
tid de lever i. Forr fiek i regel en manntska som hade en ide eller en upp
finning hialp av nagon kapitaIis.t - vi .kan se pa hela den langa raden av
stora industrier i Sverige. Den va~en ar nu stan~d= kauitalister finns inte
lan~e. Det finns ieke nagot soarande som ar riskvilligt. Med den beskattning
vi har ar det sparande som kan astadkommas sa knappt oeh sa dyrbart for
den som sparar, att han ihte har rad att ta nagra risker. Det kan darfor inte
bli nagot foretagande av det gam1a slaget.. oeh darmed forefaIle;r riskerna for
var levnadsstandard lat oss saga 1970-80 vara stora. Jag kan for Inin del
inte i dagens samhalle se nagra teeken som liknar dem man kunde se pa
1920- oeh 1930-talen pa vad som skall bli grunden for det kommande val
standet. Om det funnes nagra teeken pa foretag oeh ideer som skall fram
trada om 20-30 ar, skulle de vara synliga.

Det kan med en viss ratt sagas att sparandet finns inom foretagen. Foretag
vilkas marknad ar skyddad har emellertid ofta inte sa stor lust atl ta risker
for ideer som kan aventyra deras gamla verksalnhet. Manniskor viII SOlll

regel slippa riskerna oeh arbeta i en lugnare lnarknad.
Jag ser salunda med den storsta pessimism pa den ekollomiska utveck

lingen under statens ledning. Jag kan inte se varifran den valstandsokning
:som vi onskar om 15-20 ar skall komma. Jag tror att enda losningen pa
problemet ar att aterg-a till en friare hushallning dar risker kan tagas och
risker kan utjamnas. Om man viII se situationen sadan den ar hor Ulan ga
tillhaka till professor Mvrdals bok "Varning for fredsontimism". Laser luan
den, forstar nlan att en likriktning av besluten ar destruktiv.

:F'il. lie. Halvdan Astrand: Professor Sundborn sade att Inan gor ett angtepp
pa prisbildningens prirnara funktion Oln man anvander priserna for· att styia
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inkomstfordelningen. Jag viti anknyta nagra reflexioner till prissattningen
inom jordbruket, 80m ju ar en naringsgren dar utnyttjandet av prisbildningen
har varit sarskilt markant oeh omfattande.

Det ar tva inkomstomfordelningsproblem inom jordbruket som man har att
ta stallning till: dels inkomstomfordelningen MeHan jordbruket som helhet
oeh det ovriga naringslivet, dels inkomstomfordelningen m'eHan olika j ord..
bruksforetag. Det finns ett av riksdagen antaget program for hur man skall
astadkomma denna omfordelning.

Vilka medel har man da anvant? Forst oeh framst har man anvant subven·
tioner. De har vissa ar varit uppe i betydande belopp, over 500 milj. kr., men
pa de senare aren har subventionerna sjunkit hogst betydligt. Vidare har man
naturligtvis anvant tekniska hjalpmedel oeh forsokt paskynda jordbrukets
rationalisering dels genom forskning oeh undervisning oeh dels genom
direkta ingripanden i syfte att andra foretagsstrukturen' inom jordbruket.
Framfor alIt har man emellertid anvant prisregleringen, vilken for narvarande
omfattar 80 proeent eHer kanske nagot mer av den egentliga jordbruks
produktionen. Vissa produkter ar inte foremiH for direkt prisreglering, men
priset pa alla viktigare produkter ar reglerat genom overenskommelser mellan
jordbrukets organisationer, som upptrader i samlad tropp genom ett forO'
handlingsorgan, oeh staten, som representeras av statens jordbruksnamnd.

Vad har da resultatet blivit? Jordbrukets andel av nationalinkomsten ar
nastan konstant under en langre tid, men antalet personer som sysselsatts
inom jordbruket har minskat hogst vasentligt. Det har alltsa skett en ut ..
jamning av inkomstklyftan mellan jordbrukare oeh ovriga foretagare. Medan
man annu for fern-sex ar sedan ansag att den klyftan kunde uppga till
15-25 proeent, kan man i dag diskutera om den over huvud taget finns kvar.

Vidare har det' skett en viss utj amning mellan stora oeh sma jordbruks..
foretag. Den utj amningen drevs ganska snabbt sa lange produktionen inte
nadde upp till full sjalvforsorjning, men genom prispolitiken har det hastigt
drivits fram en produktion som fyIler det inhemska behovet oeh ger ett over
skott. Priset pa detta overskott kan vi inte reglera, utan det maste anpassas
efter varldsmarknadens priser. Det har alltsa under de senaste aren blivit
allt mer nodvandigt att ta marknadsmassiga hansyn.

Prisnivan inom jordbruket ligger i genomsnitt klart over varldsmarknadens
prisniva. Nu ar naturligtvis varldsmarknadspriserna pa manga satt konstlade
- de ligger genomgaende under de priser exportlanderna tillarnpar inom
sina egna granser - men vi betalar nu for de vasentligaste livsmedlen kanske
400 miljoner kronor mer an vi skulle behova gora om vi kunde kopa alIt till
varldsmarknadens priser. Detta ar givetvis en konstruktion: vi kan t. ex. inte
kopa mjolk till varldsmarknadspris.

Sa langt som till 1951 var likvisst prisregleringen pa jordbrukets produkter
en god affar for samhallet, oeh det ar forst pa de senare aren som det skett
en forandring. Man kan tyeka att 400 miljoner ar ett stort belopp, -men det
ar anda inte mer an ungefar 4 proeent av de totala livsmedelsutgifterna i
Sverige.

Nu har vi alltsa fatt en overskottsproduktion, oeh det ar jordbruket som
skall bara kostnaderna nar detta overskott skall saljas. Det har skapats organ
som skall ombesorj a en sadan fordelning av underskottet vid forsalj ning pa
export, att respektive produktionsgrenar far hara sina kostnader.
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Vidare har vi fatt en stark produktivitetsokning som fullt ut kan tavla med
industrins oeh som maste betyda att j ordbruket i dag ar vasentligt konkurrens
kraftigare oeh borde kunna arbeta med lagre produktpriser an det gj ort
tidigare.

Man kan fraga sig varfor priserna har spelat sa stor roU i jordbruks
politiken. Vi har gj ort den rent tekniska erfarenheten, att det ar behandigt
att arbeta med prisregleringen, det finns tekniska mojligheter att handha pris
sattningen, som fungerar ganska val, oeh det har visat sig att man smidigt
kan styra produktionens omfattning med hjalp av priserna oeh anpassa pro
duktionen t. ex. efter heredskapens fordringar. Det foreligger emellertid en
tydlig tendens hos jordbrukarna att reagera alltmer kollektivt for prisfor
andringar. Ute i de djupa leden finns det omfattande kannedom om pris
sattningen, vilket gor att utslagen av en prisforandring tenderar att bli storre
an tidigare. Detta, ar val ett uttryek for en av de svarigheter som man moter
vid planhushiHlning, att det blir alIt svarare att halla j amvikt i systemet
aUt eftersom reaktionen blir mer allman.

Professor Sundbom sade att inkomstutj amningen inte behover astadkommas
pa detta satt utan kan uppnas enbart med hjalp av penningpolitiken, arbets
marknadspolitiken oeh skattepolitiken. Det vore intressant att hora om profes
sor Sundbom ville narmare kommentera den silken just for jordbrukets del
oeh saga nagonting mera konkret om hur detta, skall ga till.

;:

Generaldirektor Richard Sterner: Herr ordforande! Mina darner oeh
herrar! Under arens lopp har ganska manga av mina bekanta i statsforvalt
ningen overgatt i privat tj anst. For nagta ar sedan talade jag med en av
dessa oeh fragade honom hur han trivdes i sin nya befattning. Han trivdes
utmarkt, sade han oeh tillade: "Det ar besynnerligt att vi haUer pa med
samma saker som vi holl pa med i verket~'. Detta visar aU skillnaden mellan
dem som svarar for marknadens reaktioner oeh de byrakrater som reglerar
i. en del fall inte ar sa stor. Detta beror pa att vart naringsliv sasom vi alIa vet
inte overensstammer med den hild som vara ekonomiska textboeker gav
pa 1920-talet. .

Sasom har understrukits av bade professor Sundbom oeh professor Sven
nilson har vi konkurrensregleringar som i manga fall ar oerhort omfattande
oeh djupgaende. Det forekommer aUtsB. en mer eller mindre genomford regIe
ringsekonomi aven pa omraden dar den inte ar offentlig. Professor Sundbom
har vant sig mot denna lika val 80m mot den offentliga regleringsekonomin,
men jag uppfattade inte riktigt hans resonemang. Det verkade som om han
forestaller sig att detta i allmanhet ordnar sig till det basta genom att det,
om det finns en grupp av organisationer som verkar i en riktning, oeksa finns
en annan grupp som verkar i motsatt riktning. Sa ar det i atskilliga fall,
men den stora intressegrupp som konsumenterna utgor kan inte organisera
sig sa att den kan upptrada som forhandlingspart. Konsumenterna kan starta
sin egen foretagsamhet, men dB. hlir den efter nagon tid bara en speeialgren
av den allmanna foretagsamheten, ehuru kanske mera demokratiskt organi
serad, oeh da behover konsumenterna aterigen nagot organ vilket kan upp
trada som forhandlingspart for konsumenterna. Det ar svart for konsumen
terna att gora detta om de inte anvander det organ som kallas staten.

Professor Sundbom oeh jag ar sakert overens om att staten bor forsoka
upplosa de prisregleringar som ar skadliga inte bara ur fordelningssynpunkt
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utan kanske framfor alIt ur rationaliseringssynpunkt, men det finns fall dar
man inte kan avskaffa en konkurrensreglering aven om man skulle vilja det,
darfor att de tekniska forhiHlandena gor det lampligt att hela produktionen
inom en viss gren skots av ett enda foretag eller ett fAtal foretag. DA blir det
fraga om huruvida man skall ha privat eller offentlig reglering. Vi maste
ha klart for oss att sadana problem ar kvantitativt betydelsefulla inom
naringslivet.

En del avsnitt av professor Sundhoms anforande paminde enligt min mening
litet for myeket om den i oeh for sig fortj anstfulla klassiska ekonomin, som
man inte sa ofta moter numera. Han talade t. ex. om det fria konsumtions
valet som om det bleve realiserat tamllgen automatiskt i ett samhalle med
fri prisbildning. Ja for all del, vi har fritt konsumtionsval sa tillvida som vi
har frihet att kopa det som reklamen foreskriver att vi skall kopa, men jag
ar inte saker pa att detta ar vad de klassiska ekonomerna avsag. Vart konsum
tionsval ar kolossalt bundet rent soeialpsykologiskt, ja, det foreligger ett
behov av att samhalleliga organ och konsumenterna vidtar atgarder for att
gora konsumtionsvalet friare oeh skapa en motvikt till reklamen. Saljar
reklamen ar for tungviktig i detta sammanhang. Reklamen behovs - en
saljare maste tala om vad han har for varor - men det behovs ocksa ett
komplement till den som maste vara starkare an det som hittills har astad
kommits.

Jag forstar inte riktigt vad professor Sundbom menade med optimalt utnytt
jande av produktionsresurserna, men enligt mitt sprakbruk har vi numera
ett vasentligt battre utnyttjande av produktionsresurserna an pa 1930- oeh
storre delen av 1920-talet. Jag blev oeksa nagot forvanad nar jag horde
direktor Rausing tala om sparandet oeh investeringsmojligheterna. Vi har
ju inte forut haft en sa kraftigt utpraglad investeringskonjunktur som vi
haft efter 1945. Det verkar alltsa som om kapitalbildningen i samhallet inte
skulle ha varit sarskilt starkt begransad. Nar man sager sadana saker som
direktor Rausing sade bor man kanske anfora vissa reservationer. Det finns:
namligen en del populara missuppfattningar om dessa enkla kvantitativa
forhallanden sam behover rattas till.

Professor Sundbom uttalade det omdomet om den fulla sysselsattningen,
att den gor m.aktbalansen ensidig. Vi haller naturligtvis alIa med honom
sa tillvida, att vi var oeh en drar en grans mellan full oeh overfull syssel
sattning. Overfull sysselsattning viII ingen ha, ty da kan man inte hindra
inflation, oeh da forsvinner balansen. Vi har emellertid litet olika meningar
om var gransen skall dragas. For min del ansluter jag mig till dem som
menar att vi skall ha vasentligt hogre sysselsattning an vi hade under senare
delen av 1930-talet, att arbetslosheten inte far ga utover en kortare sasong
arbetsloshet oeh en nodvandig omsattningsarbetsloshet. Att inte bara dalig
arbetskraft har svart att fa sysselsattning utan att aven personer, som fods
inom ett visst distrikt oeh har svart att flytta darifran, inte skall ha nagon
utsikt att fa arbete anser jag oeh manga andra vara ett socialt snusk.

Som professor Sundbom mycket riktigt anmarkte kan alIa dessa fragor
i grund oeh botten inte losas genom en ekonomisk analys, eftersom de ar
politiska. Detta bor vi komma ihag hela tiden medan vi gor en analyse Kanske
erfarenheten sa smaningom kommer att astadkomma storre enighet meUan
olika grupper om vilken grad av sysselsattning vi bor ha, men nu har olika
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politiska grupper i samhallet olika uppfattning om den saken. Det ar ingen
ting ont att saga om det, bara man erkanner faktum. De som kraver en
hogre grad av sysselsattning an jag formodar att professor Sundbom gor
:maste ocksa godta vissa ingrepp som inte skuHe vara nodvandiga darest
man nojt sig med en nagot lagre grad av full sysselsattning eller mera tydlig
arbetsloshet.

Till detta vill jag foga ett par randanmarkningar. Vad vet vi egentligen om
full sysselsattning oeh inflation? Vi vet det som erfarenheten fran efter
krigstiden har lart oss, men denna period har ju kanneteeknats av en des
organisation som ar en falj d av ett yarldskrig oeh sedan av lokala krig med
kapprustningar. Vi hoppas att laget ute i varlden nagon gang skall bli sadant,
att vi kan gora 088 en forestallning om hur problemet ter sig under mera
gynnsalnma forutsattningar. Da hlir svarigheterna att halla full sysselsattning
oeh hindra inflation vida mindre, In.en det kan ju tankas att problemet som
sadant Kommer att finnas kvar, ehuru i annan form. Jag viU bara under
stryka att vi inte har sa stor erfarenhet av problemet. Som jag sade behover
vi regleringar i storre utstrackning ju hogre man staller kravet pa full syssel
sattning. Dock behover de inte nodvandigtvis vara av de improviserade kris
regleringarnas type Under kriget fiek vi en rad regleringar som inte tillkom
pa samma satt som vi brukar avagabringa refonner i detta land: efter aratal
av kommitteutredningar oeh remissbehandling. De genomfordes i stallet hastigt
oeh under svara forhallanden. Man har sedermera andrat dem men inte sa
grundligt, eftersom man ansett Inanga av dem tillfalliga eHer inte velat erkanna
att de blivit permanenta. Sadana regleringar kan inte jamforas med kraftigare
samhallsingripanden pa langre sikt i syfte att astadkomma en varaktig full
sysselsattning. .

Professor Sundbom anforde att faekforeningsrorelsen i andra lander forstar
sig val pa ekonomi, men han tycktes vara tveksam om i vilken man man
inom den svenska faekforeningsrorelsen forstar ekonomi. Jag tror att det inom
den svenska faekforeningsrorelsen finns betydande grupper som forstar en
hel del, speeiellt om man gor internationella j amforelser.

Jag tyeker vidare att det inte ar latt att diskutera sadana har generella
problem. Det ar myeket lattare att vara meningsfull om man tar upp nagot
konkret problem, Hit oss saga hyresregleringen eUer j ordbruksregleringen, oeh
anknyter sina reflexioner till det. Det kan man emellertid inte gora har,
ty da Kommer man in pa for manga saker, oeh varje sadant mera konkret
problem ar ju vart en helafton.

Till sist viII jag instamma med professor Svennilson nar han sager att den
demokratiska kontrollen utgor ett svart problem. Faekforeningsrorelsen vill
framfor alIt ha ekonomi~k demokrati, oeh det ar svart att astadkomma en
demokratisk kontroll over foretagen oeh over byrakratin. Det ar inte sa att
man inte viII slappa fram folk, utan svarigheten ligger i att fa tillraekligt
manga manniskor intresserade, sa att man kan saga att kontrollen utovas av
folket oeh inte bara av en minoritet som gar pa moten. I detta land har vi
lyekats battre med den saken an i de fIesta andra Hinder. De som aktivt deltar
i samhiillsarbetet oeh i de ekonomiska diskussionerna utgor nog en storre
proportion i Sverige an utomlands, men det ar inte tillrackligt, oeh vi maste
arbeta vidare. Vi gor vissa forsok i den riktningen oeh satter in representanter
for olika intressegrupper i ambetsverken oeh organiserar i manga fall ambets-
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verken kollegialt pa en sadan basis. Jag anser att man bor gora det i fIeta
fall an man gj ort hittills.

Jag vill ocksa i:hstamma med professor Svennilson nar han talar om be
hovet av att aven nar man maste tillgripa regleringar anvanda det positiva
i prisbildningsmekanismen. Jag har tidigare en gang sagt, att om man reglerar
for mycket, rakar man ut for problem som den centrala organisationen inte
hinner losa. Vi maste forsoka att dar det gar anvanda det vardefulla
som finns i prisregleringsmekanismen och i konkurrensen.

Disponent H. Throne-Holst: Jag forstar att professor Sundbom viII ha
diskussionen pa ett hogt principiellt plan, men inlaggen i debatten tycks mig
inte ha hallit sig dar, sa det kanske kan vaTa motiverat att en person som
kanner dessa problem fran sitt dagliga arbete far saga nagonting konkret om
problemstallningen prisbildningen kontra regleringar.

Den internationella aspekten star for mig som den viktigaste, men den har
inte berorts i dag. Den penningpolitik som forts efter kriget i de fIesta lander
har lett till en stigande nationell isolering och okade svarigheter for den
internationella handeln. Resultatet har for Sveriges vidkommande blivit att
en stor del av var export i dag ar marginalaffarer, d. v. s. varje avslut ar en
sak for sig, och man far allt mindre mojligheter att -arbeta pa lang sikt.
Det racker inte under moderna forhallanden Ined att teckna en order och
expediera den, utan man maste i varje land dar man viII bearbeta marknaden
ha en organisation som arbetar pa lang sikt, och det kostar mycket pengar.
Det blir alIt svarare att arbeta pa langre sikt eftersom man inte vet den ena
manaclen vad man kan gora nasta manad.

Naturligtvis iir jag fullt pa det klara med att Sverige inte kan underlata
att fora en politik med kvantitativa regleringar for utrikeshandeln sa Hinge
en sadan politik fors i andra Hinder. Forutsattningen for att vi skall komma
ur detta ar emellertid att varje land kommer till ekonomisk balans och far
en stabilitet i prisnivan som mojliggor konvertibilitet och handelsfrihet, 80m
i dag ar okanda begrepp. Vi maste arbeta pa att fa till stand en internationell
overenskommelse, och man kan inte gora detta battre an genom att lata
priset bli en reglerande faktor, d. v. s. strava efter att ater fa ett stabilt
penningvarde.

Det ar en principiell skillnad mellan att reglera penningpolitiken med sikte
pa att bibehalla full sysselsattning och att reglera penningpolitiken sa att ett
internationellt varuutbyte mojliggores. Jag kan inte forsta annat an att det
senaste trots alIt ar viktigare, och det bor finnas stora mojligheter att aven na
det andra millet, full sysselsattning vid fast penningvarde och utbytbara valutor.

Har har i dag talats mycket om de svarigheter som uppstar vid stigande
koncentration - det ar professor Svennilsons uttryck for konkurrensbegrans
ning - men de avhjalps till stor del om Illan kan fa till stand en friare inter
nationell handel. Det ar j u ett utolTIordentligt starkt argument for friare
inteinationell handel, att vi darmed kan fa en TIlera livaktig konkurrens. Inte
ulinst i ett litet land blir behovet allt storre att fa en stabil utlandsmarknad om
man skall kunna utnyttja de mojligheter som tekniken i dag ger oss.

Generaldirektor Sterner talade bm att vi haft stora - investeringar sedan
kriget. Ja, visst har vi haft det och visst har det forekommit sparande, men
det sparandet har skett med hjiilp av penningvardesforsamring. 'Foretagen h'at
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haft Hitt att fortj ana pengar oeh har saledes kunnat gora stora vinster, oeh
dessa har de anvant till investeringar. Jag kan emellertid inte garna tro att
generaldirektor Sterner menar att man i langden kan spara pa det viset. Om vi
skulle fa en ny inflation, vilka krav pa ytterligare utj amning, pa ytterligare
skatter oeh ytterligare regleringar kommer inte da att resas? Jag ifragasatter
om det da over huvud taget blir mojligt att fora en diskussion som den i dag
- vilken redan nu ar ganska tunn oeh verklighetsframmande - om pris
bildningsmekanism oeh regleringar. Skall vi spara pa detta satt i fortsattningen
am det kommer en ny inflation, tror jag vi inte behover diskutera denna
sak sa manga ganger ytterligare.

Professor Ivar Sundbom: Jag har nu att svara pa en lang rad inlagg, men
jag hoppas att jag inte darfor behover ta lang tid i ansprak. Jag befinner mig
namligen i den gynnsamma positionen, att jag kan instamma med en stor
del av det sam redan tidigare har framhallits.

Skillnaden mellan min inledning oeh professor Ingvar Svennilsons anforande
ar en fraga om nyanser. Jag har ingenting att invanda mot den komplettering
han gay till min framstallning utan kan instamtna i den. Vi ar overens aven
sa tillvida, att vi inte tillmater prisbildningen nagon gudon1lig makt. Vi ser
nyktert oeh realistiskt pa detta redskap. Vi anser att det ar skal att anvanda
detla redskap sa langt det gar oeh att vi kanha, god nytta av den lilla gUluman
som pysslar om oss. '~

Man brukar uttryeka samma sak pa ett ',:annat satt: en val fungerande pris
bildning passar for ett samhalle som ba:v~ har vaekert vader. Dar kan man
overHita allt at prisbildningen, vars sma. forandringar ar tillraekliga for att
stalla alIt i ordning. Men nar'det kommer- stora forandringar, nar det stormar
i samhallet, skulle prisbildningen inte kunna fylla sina funktioner, oeh da
skulle regleringsekonomin fa trada till. Jag viII bara uttryeka den lilla for
hoppningen, att vi skall fa ett vaekrare vader oeh att de stormar som vi har
gatt igenom under tva varldskrig inte skall komma tillbaka. Om de inte kom
mer tillbaka ar utsikterna ganska stora for att prisbildningen skall aterta den
plats den hade forr i varlden.

Direktor Rausing berorde ett problem sam jag anser vara av yttersta vikt
oeh sam vore vart en sarskild diskussionsafton i Nationalekonomiska for
eningen, namligen om det riskvilliga kapitalet. Det har agt rum en avsevard
forandring i samhallets struktur pa detta omrade, oeh jag har ingen anledning
atl betvivla att den erfarenhet man har gjort pa sadant hall dar man' har
god kannedom om det praktiska livet ar fullt riktig, att det i vara dagar
ar svart att fa fram tillraekligt med riskvilligt kapital. Ar den bedomning av
framtiden riktig som har gjorts, kan jag inte annat an inst&mma i den pessi..
,mistiska uppfattningen, att man maste befara stagnation. Det ar ju det risk
villiga kapitalet som har gj ort det mojligt for de nydanande' teknikernaatt
reaIisera sina planer, oeh blir det lnindre tillgang pa riskvilligt kapital; har
man anledning att vara pessimistisk rorande framtiden.: Jag skall elnelleItid
inte fordjupa mig i den fragan. '

Dr Astrand berorde sarskilt prisbildningsproblenlet i samband TIled j ord~
brukets forhallanden. Om den uppgiften ar riktig - vilket jag inte betvivlar
- att 80 proeent av jordbruksprodukterna ar prisreglerad, har· vi ju har: ett
omrade dar man kan tilHimpa de allmanna' satser som jag berorde i mitt
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inledningsanforande. Jag hal' inte tillraekliga insikter pa detta omrade for
att kunna bedoma nar vi kommer i ett sadant lage, att j ordbruket kan sta
pa egna ben i storre utstraekning an vad fallet ar nu. ForI' i varlden var
ingen naringsgren sa beroende av internationella forhallanden som jordbruket,
men prisregleringen har gj ort det IDOj ligt att i stor utstraekning isolera den
inhemska marknaden fran den internationella. Situationen kan andra sig
myeket snabbt om vi, sasonl sades i ett anforande, anknyter till varldsmark
naden pii ett nytt satt oeh valutorna blir konvertibla. Dii kOID·mer manga fragor
i ett helt nytt Hige, oeh jag skulle tro att aven jordbrukets fragor i stor
utstraekning da far omprovas.

Jag kan inte underlata att fasta uppmarksamheten pa en historisk erfaren
het rorande jordbruket, vilken hal' en del att saga oss aven i nutiden. I slutet
av forra arhundradet, ungefar mellan 1870 oeh 1892, radde en fruktansvard
kris inom det europeiska jordbruket, men jag har det intryeket att denna
kris pa langre sikt inte var till skada for det svenska jordbruket. Tvartom tror
jag att det genom depressionens tryek skapades nya produktionsmetoder, ny"
undervisnings- oeh forsoksverksamhet oeh nya kreditorganisationer. Over
hela linjen utgjorde sjalva depressionen en forberedelse till ett uppsving. Ett
tryck utifran kan alltsa aven befordra produktiviteten. Jag medger att det
svenska jordbruket aven under dessa regleringsar har astadkommit anmark
ningsvarda och betydelsefulla insatser i fraga om produktiviteten. Emellertid
skulle denna framstegstakt inom j ordbruket enligt min mening inte bli mindre
om vi finge anknytning till det internationella prissystemet.

Generaldirektor Sterner beklagade att mitt inledningsforedrag var for
abstrakt oeh inte anknot till konkreta sporsmal. Jag hade inte vantat mig
nagon sadan kritik. Det val' efter moget overvagande jag beslot att behandla
regleringsekonomin oeh prisproblemet pa ett mera abstrakt plan. Om man
diskuterar sadana fragor enbart in concreto, brukar resultatet bli att man
fordjupar sig i detaljer. Manga som ar intresserade av och initierade pa ett
speeiellt omrade har da ett naturligt overtag i diskussionen, oeh andra, som
inte har en sadan detaljkunskap, ar litet angsliga for att yttra sig.

Jag skall anda berora ett par av de punkter sonl generaldirektor Sterner
drog upp.

Det val' givetvis inte luin mening att saga, att de svenska fackforenings
mannen skulle vara samre underrattade i ekonomiska angelagenheter an ut
Hindska fackforeningsman. Vad jag asyftade var att man i lander som drabbats
sarskilt hart av kriget, t. ex. Tyskland och Holland, hal' haft stor kapitalbrist
men att fackforeningarna i dessa lander fullt medvetet latit loneforandringar
komma en hastlangd efter forandringar i produktiviteten - man kan ju inte
saga att de svenska faekforeningarna har fort en sadan politik. Den omstan
digheten att lonepolitiken varit ytterst forsiktig hal' onekligen bidragit till den
snabba takt i uppsvinget som forekonlmit i de namnda landerna. I Tyskland
talar man om ett Wirtsehaftswunder. De tyska arbetarna kan med stolthef
peka pa att de i hog grad bidragit till detta Wirtschaftswunder glenom att
inte ta ut lonestegringar sonl produktivitetsutveeklingen givit dem en viss
moralisk ratt att ta ute De hal' darigenom bid~agit till kapitalbildningen i sitt
land, som var nastan blottstallt pa kapital. Jag vet inte om det finns anled
ning att tro vad nlan hal' kunnat lasa i tidningarna, att tyska oeh hollandska
fackforeningsledare t. o. m. har hotat att ga i strejk om de skulle tvingas
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ga med pa storre lonestegringar. Situationen i vart eget land ar sa olik laget
i dessa Hinder, att det finns skal att observera skillnaden.

Man kan ju tvista i oandlighet om hur begreppet. full sysselsattning skall
definieras. Vad jag i mitt inledningsanforande syftade pa var att sysselsatt
ningen inte skall vara sa hog att prisbildningen inte kan fungera. Om jag
far uttrycka mig litet mer konkret an jag gjort forut vill jag hanvisa till den
gamla bilden med en bostadsreserv. Forefintligheten av en bostadsreserv ar
j u en forutsattning for att hyresmarknaden skall ha sadan snlidighet och
anpassningsformaga, att den som vill betala ett visst pris for en vaning ocksa
skall' fa den. Da det galler arbetsmarknaden behover man inte anklagas for
att vara en van av arbetsloshet om man sager, att en reserv ar nodvandig
aven pa detta omrade om prisbildningen skall kunna fungera nagorlunda
tillfredsstallande. Manniskorna behover ju inte lamnas utan hjiilp under over
gangssvarigheter, men det kravs, som jag uttryckte mig i mitt foredrag, att
man nagot dampar ner sysselsattningen for att prisbildningen skall kunna
fungera.

Jag ar nodsakad att hoppa over en del andra fragor som berorts av tidigare
talare. Jag vill sluta med att' fralnhalla, att den internationella aspekten pa
prisbildningsproblemet givetvis ar av utomordentlig betydelse. Om jag be
handlade aven det problemet, skulle jag emellettid komma in pa alltfor manga
fragor. Jag vill bara understryka vad den arade talaren framholl, att utrymmet
for en regleringsekonomi ar betydligt mindre i de sma landerna som maste
inlemmas i en storre marknad an for ovriga Hinder. Skulle valutaproblelnet
losas och forutsattningar skapas for en friare varldsmarknad, tror jag en stor
del av de nuvarande regleringarna vore domda att forsvinna inoln ganska
kort tid.

t

Ordfolranden: Jag ber att personligen f~ tacka professor Sundbom och dem
som deltagit i denna intressanta debatt vid det sista sammantradet under min
presidietid.




