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nomiska föreningen 1918 -23
av professor Bertil Ohlin

Mina första intryck från Nationalekonomiska föreningens samman-
" komster gäller tiden då första världskriget slutade och de· närmaste

åren fram till 1925, då jag överflyttade till Danmark. Iögonenfal
lande var vilken stor roll som de tre professorerna i nationaleko
nomi i Stockholm samt den från Lund uppflyttade »pensionären»
Knut Wicksell spelade vid överläggningarna. Naturligtvis gällde detta
särskilt när man diskuterade penning- och konjunkturproblem samt
finanspolitiska frågor. Jag inräknar då också de internationella
aspekterna. Däremot spelade »praktikerna» den största rollen när
det gällde frågor om industriell organisation, skapandet av offentliga
monopol, kraftförsörjning och problem för den inre handeln. Vid
sidan av Cassels och Heckschers artiklar i Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter rörande frågor av förstnämnda slag var det nog för
eningens i pressen rätt bra refererade förhandlingar som särskilt på
verkade den allmänna opinionen i Sverige. Även Sven Brismans ofta
högintressanta artiklar i Handelstidningen i Göteborg hade en vid
läsekrets. Gunnar Silfverstolpe och jag själv bidrog med ett stort
antal artiklar - liksom någon gång Knut Wicksell - inte minst i den
nya »Svensk Handelstidning», som var en daglig publikation och ett
slags mindre ambitiös motsvarighet till den nu utkommande »Dagens
Industri».

Det sammanlagda framträdandet från de teoretiska ekonomernas
sida i Stockholm och Göteborg i pressen och i Nationalekonomiska
föreningens debatter samt de talrika föredragen i handelskamrarna
hade - skulle jag tro - ett större inflytande på den allmänna opi
nionen än motsvarande framträdande efter andra världskriget.

Gustav Cassel inledde en lång rad sammanträden 1918 och
följande år. Intressant är att han och andra ekonomer visserligen för
ordade en viss återhållsam hushållning med statens medel, när det
fanns ett inflationstryck uppåt, men att den ett årtionde senare
aktuella »cykliska finanspolitiken» - överskott i budgeten under
goda tider och underskott under dåliga tider - inte ännu ägnades
någon uppmärksamhet.

Det fanns åtskilliga ekonomer med Knut Wicksell i spetsen - han
understöddes av Gunnar Silfverstolpe - som i de penningpolitiska
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debatterna anslöt sig till en utpräglat »kvantitetsteoretisk» syn. Tan
ken att staten skulle kunna ta upp ett stort lån samt bränna upp
sedlarna så att sedelstocken minskades till hälften för att därigenom
åstadkomma en drastisk prissänkning ville likväl inte den av sedel
utgivningen starkt intresserade Gustav Cassel eller de andra ekono
merna - utom de två förstnämnda - ansluta sig till. Så extrema
anhängare av kvantitetsteorin var vi inte. Däremot rådde det rätt
stor enighet om att de stora lån som statsverket hade upptagit i riks
banken under 191 7 - bl.a. för finansiering av bränslekommissio
nens stora inköp - hade väsentligt medverkat till att prisnivån tog
ett skutt uppåt. På ett halvår höjdes priserna med 25 %. Men den
saken kunde ju förklaras vare sig man tillskrev sedelmängdens varia
tioner ett större eller ett mindre direkt inflytande - i senare fallet
genom att man betonade köpkraftens ökning och likviditetens till
växt i affärsbankerna genom kreditgivningen från riksbanken till sta
ten. Den senare skulle eljest varit tvungen att låna på den fria kapi
talmarknaden, vilket säkert verkat »åtstramande».

Wicksell instämde med Cassel beträffande den statliga upplå
ningen i riksbanken. Han uttalade: »konsekvensen blir att staten inte
längre bör låna i riksbanken eller rättare hos Tumba pappersbruk
utan den skall antingen öka beskattningen så att det leder till in
skränkningar i konsumtionen eller om den fortfar att låna skall den
låna på ett sådant sätt att det lockar till sparsamhet, alltså mot till
räckligt hög ränta och verklig ränta, icke till noll procents ränta som
ju faktiskt sker när den lånar i riksbanken.»

En intressant diskussion utspann sig mellan Cassel och Wicksell
rörande de statliga kommunikationsjöretagens prispolitik. Cassel
menade att man borde använda sådana tariffer att järnvägar, telefon,
telegraf om möjligt gick ihop. Wicksell hävdade att det vore alldeles
felaktigt då deras kapacitet i så fall inte skulle bli tillräckligt ut
nyttjad. »Varför åka gratis på landsvägarna?» var den provokativa
fråga han ställde. Han svarade själv att det inte bara berodde på
praktiska svårigheter att ta upp avgifter utan därför att man ville
använda vägarna så bra som möjligt för produktiva ändamål. I utlan
det finns det på en del håll den inställningen att kanaltrafiken bör
vara helt gratis, vilket inte är fallet i Sverige. Eftersom de löpande
kostnaderna är små kunde man mycket väl använda en sådan metod.
Järnvägarna lär ha bara en tredjedel av sina kostnader som »löpande
kostnader», sade Wicksell. Man kunde nöja sig med att täcka de
beloppen eller ta ut litet mera utan att använda tariffer som håller
nere trafiken.

Cassel frågade vad som skulle ske i längden när stötvis och inte
alltför sällan större och mindre investeringsutgifter blev nödvändiga.
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Gentemot Wicksells tanke att kostnader utöver de löpande skulle
finansieras genom skatter, frågade Cassel hur han tänkte klara utgif
terna i ett land med socialiserat näringsliv. Där skulle ju finnas
ganska begränsade enskilda inkomster att beskatta.

Cassel ställde saken på sin spets och frågade om alla varor skulle
säljas till underpris, under de totala kostnaderna per enhet, ifall sta
ten framträdde som ende producent. Varför skulle man använda en

" så godtycklig prisbildning? .
Från regeringens sida deltog man under de här åren emellanåt i

debatten. Finansminister Thorson tyckte 1918 att »vi levat före vår
tid ifråga om utgifterna». Uttrycket är verkligen mycket talande.
Man brukar säga att ett land ibland lever över sina resurser. Men
Thorsons yttrande fäste uppmärksamheten på att man ökat utgif
terna i snabbare takt än inkomsterna och därför kommit före. Det
var en bättre anpassning i tiden som krävdes, inte en ändring av de
sociala målen! - Att ett visst sparande behövdes togs för givet.

Vad orsakerna till den svenska inflationen beträffar så spelade
naturligtvis utlandets anspråk på stora krediter en betydande roll
för tendensen till överbelastning på kapitalmarknaden. Därom rådde
i stort sett enighet.

Skattefrågor,

Vid ett sammanträde i juni 1918 diskuterade man bolagsbeskatt
ningen. Det var Gustav Cassel som inledde. Han kritiserade tanken
att man borde komplettera det existerande systemet - som var pro
gressivt med avseende på de absoluta vinstsiffrorna i kronor - med
en ytterligare progressivitet allt efter som vinstprocenten var högre
eller lägre. En sådan dubbel progressivitet skulle beröva de välskötta
företagen en stor del av deras utvecklingsmöjligheter.

Knut Wicksell förklarade att han hade väntat att Cassel skulle
gjort en litet mera djupgående analys. Men naturligtvis var hans
anförande »intressant som en repetitionskurs i Cassels artiklar i
Svenska Dagbladet». Vid ett annat tillfälle använde han ·orden »Cas
sels 'morgonkaffeartiklar». Irritationen över att Cassel inte svarade
på Wicksells kritik sken igenom!

Wicksell hävdade att »beskattning efter skattekraft egentligen är
en intetsägande fras. Man kan 'icke påstå att A skall betala så eller så
mycket i förhållande till B, såvida man inte vet vad pengarna skola
användas till. Det finns i själva verket inte mer än en hållbar beskatt
ningsprincip, nämligen frivillighetens, självbeskattningens». »Det
vore naturligt att kräva kvalificerad majoritet i skattefrågor och rätt
för mindretalet att vägra anslag utom när det gäller av staten redan
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gjorda åtagandem>, förklarade Wicksell. Det bör ju, tillade han, vara
bäst »att uttaga alla skatter på frivillig väg därest det är fråga om ut
gifter som obestridligen äro till samhällelig nytta».

Vad höjden av bolagsbeskattningen beträffar var han inte lika för
siktig som Cassel. Bolagen kunde ju betala krigskonjunkturskatt
genom att lämna nyemitterade aktier till staten. Cassel genmälde att
staten ju behöver pengarna. Han gick inte in på frågan om en tänk
bar försäljning av aktierna.

Valutafrågan och valut~reserven

Naturligtvis diskuterades under dessa tider av starkt fluktuerande
växelkurser orsakerna till dessa och hur framtiden skulle arta sig.
Låt mig emellertid inskjuta att det fanns en valutafråga som inte
diskuterades de första efterkrigsåren. Den svenska allmänheten och
större delen av riksdagen hölls nämligen helt i okunnighet om saken
åtskilliga år framåt. Jag tänker på den omständigheten att riksban
ken under första världskriget - kanske också dessförinnan - hade
nästan hela sin valutareserv placerad i Tyskland. Med hänsyn till den
starka inflationen i detta land efter nederlaget fanns det uppenbar
ligen en stor risk för väldiga förluster på tyska markens värdefall.
Under en lång rad år togs praktiskt taget hela riksbanksvinsten i
anspråk för att täcka dessa förluster på den tyska valutans värdefall
ned till noIl.

Kanske kan jag tillägga några ord om en liten i och för sig bety
delselös händelse för mig personligen. Jag var från sommaren 1920
biträdande sekreterare i »Ekonomiska Rådet». Det var en grupp på
nio herrar under finansministerns ledning där bl.a. Gustav Cassel
och bankcheferna Rydbeck och Wallenberg samt några industrimän
och ämbetsmän hade säte. Eftersom huvudsekreteraren var mera
statistiker än ekonom, även om han hade praktiska insikter i kapi
talmarknadsproblem och en hel del annat, inkallades jag någon gång
till överläggningar inför sittande statsrådsberedning - där på den
tiden hela regeringen deltog - och till samtal med riksbankschefen
och ev. någon företrädare för fullmäktige. En gång när jag i riks
bankens sessionssal på tillsägelse awaktade att de värda herrarna
skulle komma ut från ett angränsande rum, kunde jag inte undgå att
se att rakt fram på bordet låg en stor bok uppslagen där en ordentlig
överskrift angav ord av innebörden: Valutareservens sammansätt
ning. Därav framgick redan vid ett ögonkast att det till ~lldeles över
vägande delen rörde sig om tyska fordringar. Jag fick en liten chock
över detta risktagande. Självklart yttrade jag aldrig någonting om
saken under de närmaste årens tilltagande debatt om orsakerna till
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att riksbanken inte visade vinster som blev tillgängliga för staten.
I december 1918 inledde Sven Brisman en diskussion och »Sveri

ges valutapolitik efter kriget». Inledaren framhöll att prisstegringen
i Sverige var vida större än i England och Förenta staterna och tro
ligen också än i Frankrike. Partipriserna började ju närma sig fyra
gånger förkrigsnivån. Trots denna starkare inflation i vårt land hade
den svenska kronan stigit i kurs jämfört med de ledande utländska
valutorna. När en fri handel återkom efter kriget, kunde man räkna
med att en utjämning av dessa valutakurser skulle ske. En relativt
lägre värdering av kronan på valutamarknaden var ofrånkomlig,
naturligtvis under förutsättning att man inte pressade ner den sven
ska prisnivån mycket drastiskt.

Orsaken till den förbluffande kursrelationen var enligt Brisman
höjda exportpriser på svenska varor och stor utländsk efterfrågan
från de krigförande länderna, medan däremot möjligheterna för Sve
rige att importera varor t.V ~ var begränsad. Han tänkte sig att den
svenska prisnivån utan svårigheter skulle kunna gå ner så pass att
den kom att ligga en del lägre än dubbla förkrigsnivån. Han trodde
att en hel del andra stater skulle komma att stanna ungefår vid en
fördubbling av sina förkrigspriser.

Det gällde uppenbarligen att återställa jämvikten på kapitalmark
naden och att höja räntorna i detta syfte. Riksbanken borde också
minska sedelstocken genom att sälja guld och valutor. Utlandets
efterfrågan på svenska varor skulle minskas. Naturligtvis fick pro
duktionskostnaderna nedpressas även till priset av någon arbetslös
Ilet.

Såvitt jag förstod var Brismans analys i stort sett realistisk och väl
avvägd. Över huvud taget var Brisman som penningteoretiker enligt
min mening långt mera framstående än vad som motsvarade hans
dåvarande anseende. där Cassel, Heckscher och Wicksell tycktes helt
dominerande. Denna gång instämde emellertid Cassel och Silfver
stolpe med honom.

Wicksell hade som alltid en del mer eller mindre kritiska reflek
tioner. En starkt bidragande orsak till prisutvecklingen var enligt
hans mening att frakterna utåt från Sverige av svenska varor var
lägre än frakterna inåt till Sverige för utländska varor. Denna fördel
för vår export bidrog till att höja exportvarornas priser.

Wicksel1 opponerade sig mot Brismans påstående att det skulle
vålla svårigheter att sänka arbetslönerna som ett led i ansträng
ningarna att nå en lägre prisnivå. »Men icke äro väl arbetslönerna
mera orörliga än andra pris» ... »Jag har hört av docenten Wigforss
i Lund, som är socialdemokrat och står i nära förbindelse med arbe
tarna där, att de mycket väl ha klart för sig att om priserna gå ner
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måste också lönerna sänkas».
Wicksell förordade att man skulle gå tillbaka till förkrigsnivån i

rättvisans intresse. Eljest skulle ju gäldenärerna tjäna väldiga belopp
på spararnas bekostnad.

Vad växelkurserna beträffar förklaradeWicksell att han i artiklar
hade framfört kritik mot Cassels starka betoning av den inre köp
kraftens betydelse för växelkursen, vilken visst inte under alla för
hållanden var väl grundad. »Jag har ju tidigare framfört kritik mot
Cassels växelkursteori. Likväl återkommer han till den som om
ingenting hänt». »Det förvånar mig att herr Cassel inte uppmärk
sammat dem (artiklarna)>> ... »Varför har han icke bemött mina
anmärkningar?»

Cassel opponerade sig bestämt mot Wicksel1s förslag om återstäl
lande av 1914 års prisnivå. Detsamma gjorde Brisman.

Inflationen hindrar en rationell hushållning

Bland de frågor där en mera djupgående analys än som var vanlig i
den politiska debatten framfördes i Nationalekonomiska föreningen
vill jag nämna Heckschers föredrag om prisrevolutionen och tjänste
männens löner samt därmed följande debatt. Med hänsyn till pris
stegringen hade personer i offentlig tjänst fått stora »löneförhöj
ningan). Men i verkligheten innebar dessa endast kompensation för
en del av levnadskostnadernas stegring. Det innebar en stor reallöne
sänkning utan att den allmänna meningen tycktes vara på det klara
dänned, framhöll Heckscher. Den långtgående begreppsförvirring
som framträdde i debatten berodde ytterst på att en krona inte
längre är en krona. »Vi har fått en annan valuta lika skild från den
gamla som riksmarksvalutan var från thalervalutan.... Ojämförligt
betänkligare är att de båda valutorna - den före kriget och den
efter kriget... har samma namn. Vilken begreppsförvirring det
senare skall medföra ... är lätt att inse». Inflationens långtgående
verkningar på inkomst- och förmögenhetsfördelningen påpekades
också. Det innebar en stöld från spararna som tills vidare för många
av dem innebar en förlust av 2/3 av deras spannedels ursprungliga
värde.

Dessutom påpekade talaren att progressiviteten i beskattningen
ökas därför att en oförändrad inkomst nu utgjorde flera kronor.
Den drabbades därför av att bottenavdraget var oförändrat i kronor.
Dessutom var ju skatteskalor som såg ut att innebära en oförändrad
progressivitet i verkligheten en höjd sådan. Heckscher föreslog
att man skulle återställa tjänstemännens reallöner men till gengäld
kräva en full arbetsinsats och alltså eftersträva en radikal minskning
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av extrauppdragen. Jag kunde inte underlåta att erinra mig detta när
jag några år senare kom att bosätta mig i Danmark. Där hade tjänste
männen mycket lägre löner än i Sverige. Men följden hade blivit att
det inte väntades mer än fem, högst sex timmars arbetsinsats och att
vederbörande därför hade tid och krafter för ett extrajobb av ofta
ansenlig omfattning.

Reflektioner i samma anda framförde Heckscher vid en följande
diskussion rörande socialförsäkringssystemet. Försäkringarnas värde
borde säkerställas mot penningvärdets förändringar. Spararnas ford
ringar borde också höjas så att de fick ett tryggt realvärde, men de
skulle '. till gengäld acceptera en lägre räntesats. Och naturligtvis
skulle de också få avstå från en oberättigad fördel om prisnivån
skulle sjunka. På detta sätt skulle man kunna uppnå ett »riskfritt
sparande». Som förhållandena nu är, sade Heckscher, har livförsäk
ringar visat sig vara »en mindre välbetänkt valutaspekulation».

Provisoriska skyddstullar?

Det var naturligt att det år 1921 pågående starka prisfallet och den
tilltagande konkurrensen. från utlandet skulle framkalla svårigheter
för produktion och sysselsättning i svensk industri. Lika begripligt
var det att man inom näringslivet såg alla olyckor och påfrestningar
som resultatet aven orimligt gynnad utländsk export som hade vida
lägre kostnader än de svenska. Att det till en stor del var fråga om
en deflationsprocess och att läget skulle bli annorlunda när man
uppnått en fast prisnivå på något lägre nivå gjorde nationalekono
merna med kraft gällande.

Deras opinIonsbildande verksamhet - bedriven även genom tid
ningsartiklar - medverkade förmodligen till att opinionen blev kri
tisk mot den sittande högerregeringens förslag om tillfälliga tullhöj
ningar. Ett flertal i riksdagen ansåg att man borde hålla ut mot pris
fallets svårigheter för att återfå naturliga penning- och valutaförhål
landen.

Hur det internationella valutasystemet skulle te sig, och vilken
svensk politik som borde föras i avvaktan på att läget klarnade
diskuterades på våren 1921 efter en inledning av professor Silfver
stolpe. B1.a. gällde frågan om Sverige skulle återgå till guldmyntfot
eller använda vad som senare blev en i många länder beträdd väg,
nämligen den s.k. guldväxelfoten. Knut Wicksell hävdade, liksom
tidigare, att man borde bevara en fri pappersmyntfot för att inte
dras med i guldets värdefluktuationer. I stället borde man stabilisera
prisnivån. Silfverstolpe var skeptisk med tanke b1.a. på att Sverige
var ett relativt litet land och att det därför ~åste möta svårigheter
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att genomföra en helt självständig prisstabiliseringspolitik. Man kan
säga att ekonomernas uppfattning tenderade mot en medelväg mel
lan bevarande av den starkt höjda prisnivån och återvändande till
förkrigsnivån.

Nya skattefrågor

Vid en följande diskussion av skattefrågorna framhöll Knut Wicksell
bl.a. följande: Klyftan mellan fattiga och rika folkgrupper borde
minskas. Man borde ordna så att både de breda lagren och staten
bildade kapital, inte bara välsituerade personer. Wicksell oppone
rade sig mot indirekta skatter. Det var inte bara så att de »vände den
tunga ändan nedåt», vilket han vid andra tillfällen underströk. Han
kom också med ett ovanligt argument: »Det stora grundfelet är att
man inte vet vem som betalar dem». Dessutom förhöll det sig ju så
att »en person icke behöver betala skatt om han icke vill. Detta är
dock i mitt tycke ett av de största fel som en skatt kan ha». Det blir
ju inte en rättvis fördelning utan en godtycklig sådan, menade han.
Wicksell gjorde en jämförelse med de direkta skatterna. Ingen skulle
väl tycka det var bra om en del personer kunna undandra sig direkta
skatter fast de hade inkomster. Varför skall de då kunna undandra
sig de indirekta skatterna?

Direktör Modigh och andra framhöll att konsumtionen borde be
gränsas och man hade inte många medel att välja mellan. Heckscher
hävdade att staten hade för stora utgifter. Detta var orsaken till att
skatterna måste göras så höga att de hade negativa verkningar på
produktionen och näringslivets utveckling. Bolagsbeskattningen
borde göras proportionell.

Häremot opponerade sig Knut Wicksell. Stora vinster i en del
företag kunde mer eller mindre betraktas som »en lyckträff». Dess
utom har vissa företag en »kvasimonopolställning». Därför var det
väl motiverat att det offentliga tog en större del av inkomsten i
skatt från företag som hade mycket stora vinster.

Anders Örne, som var en ekonomiskt kunnig deltagare i debatten
och ganska ofta framträdde, uttalade den meningen att det inte gick
längre att väsentligt höja skatterna på tobak och spritdrycker! Han
blev sannerligen inte sannspådd.

Karteller, avskrivningar, bostäder och handelspolitik

Dessa saker diskuterades 1922. Stort intresse tilldrog sig inom
näringslivet debatten om »avskrivningar vid föränderligt penning
värde». På intet område hade kronans värdeförändringar så uppen-
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bara och godtyckliga verkningar inom näringslivet som just när det
gällde vinstberäkningen. Heckscher och Wicksell deltog som vanligt
och jag själV vågade mig på ett inlägg vid sidan av Harald Hörlins in
ledning och reflektioner av Falkman, Josefsson och Ramström från
näringslivet. Den senare var en av de personer som bäst tänkt ige
nom detta och andra resultatredovisningsproblem, men han vann
inte gehör för sina åsikter bland kollegerna i näringslivet.

Det skulle föra för långt om jag här gick in på diskussionen om
kontroll av truster och karteller som inleddes av professor K G West
man. Inte heller kan jag närmare diskutera dåvarande kommittesek
reteraren Christian Gunthers inledning om handelspolitiska tenden
ser och riktlinjer efter kriget samt den följande debatten.

Intressant var också en redogörelse som Socialstyrelsen hade gjort
angående verkningarna av den nya lagen om arbetstidsbegränsning
till 48 timmar.

Diskussionen om hyresregleringen blev ganska livlig. Flera talare
hävdade att hyresregleringen inverkade skadligt på bostadsbyggan
det och på vidmakthållandet av bostädernas kvalitet genom repara
tioner. Dessutom utnyttjades de tillgängliga bostäderna sämre av
folk som inte längre behövde så stora bostäder men stannade kvar i
dessa därför att de var billiga.

Vid den handelspolitiska debatten framhöll Knut Wicksell: »att
ett land skulle ovillkorligen vinna på frihandel även gentemot pro
tektionistiska länder tror jag icke är riktigt». Tullhöjningar som in
fördes till försvar mot utländska tullar kunde nog medföra gynn
samma verkningar. Heckscher invände att om detta inte ledde till
att tullarna avskaffades utan blott till en tullhöjning på ömse sidor,
så blev det en dubbel börda på exportindustirerna i dessa länder.
En sådan minskning av utrikeshandeln kunde väntas bli skadlig för
båda sidor.

Beträffande arbetstidsförkortningen underströk Knut Wicksell sin
skepsis mot det vanliga påståendet att en sådan förkortning - för
att inte verka skadlig - måste ske samtidigt i alla viktiga konkur
rerande länder. Det var en synpunkt som jag hade tillfälle att 10 år
senare understryka vid diskussioner i Genevemed en del av de inom
Internationella Arbetsbyrån med arbetstidsförkortning arbetande
experterna samt i en internationell utredning år 1956 åt Arbets
byrån :»Social Aspects of European Economic Cooperation».

Nordisk konferens

De nordiska nationalekonomiska föreningarna brukade regelbundet
ordna ett »Nordiskt Nationalekonomiskt Möte». Ar 1920 var det
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den svenska föreningens tur. Mötet ägde rum under tre dagar på
eftersommaren. Styrelsen uppdrog åt mig att under fyra månader
ägna en avsevärd del av min tid åt att förbereda detta möte efter
givna anvisningar. Kanske var det i denna egenskap som jag publice
rade en sammanfattande översikt över konferensen i »Ekonomisk
Tidskrift» 1920. Citaten här nedan är från denna artikel, som i sin
tur ofta använde samma ordalag som talarna.

Här vill jag endast hänvisa till de behandlade ämnena och något
nännare ingå på ett av dem. Professor Jens Warming från Köpen
hamn inledde en debatt om »bostadsfrågan med hänsyn till privat,
kooperativ eller kommunal byggnadsverksamhet». Nämnas kan att
chefen för det stora chokladföretaget i Oslo Freija, direktör Throne
Holst talade till förmån för ett av honom framställt förslag om en
förmögenhetsskatt för att finansiera en ökad bostadsproduktion.

Nästa punkt på dagordningen var den aven norsk nationaleko
nom, professor Jaeger, inledde diskussionen rörande »Penning- och
valutafrågan». Denne hävdade tankegångar som liknade de svenska
ekonomernas. Han tyckte att de för penningpolitiken ansvariga
handlade allt för mycket från dag till dag och utan några principiella
riktlinjer. Knut Wicksell höll ett som vanligt genomträngande anfö
rande, varvid han framförde åsikter som jag till största delen berört
i det föregående. Professor Heckscher instämde med inledarna att
man måste ha »ett självverksamt system som icke ställde alltför
stora anspråk på de ledande stats- och bankmännero>. Därför borde
man återgå till guldmyntfot, kompletterad med bestämmelser
rörande sedeltäckningen. »Guldinlösningen borde upptagas till en
kurs som successivt sänktes ned till gamla guldpari och diskontot
höjas; det vore ej nödvändigt att konsumtionen minskades för att
diskontostegringen skulle få avsedd verkaro>. Bankdirektör Rydbeck
intog en medlande hållning mellan teoretiker och praktiker.

Ett meningsutbyte ägde rum över ämnet»Kräver nutidens ekono
miska utveckling att den bestående jordäganderätten inskränkes?»
B1.a. framfördes krav på att de många småbrukarna som hade för
lite jord borde tilldelas en förköpsrätt så att de fick större chanser
att förvärva närliggande områden.

En diskussion fördes också om de nordiska ländernas handelspoli
tik. Heckscher påpekade att statsmonopol kunde verka protektio
nistiskt utan några av den allmänna opinionen och riksdagen obser
verade tullpolitiska åtgärder. Om Keynes förslag till en s.k. frihan
delsunion skulle bli förverkligat, vilket dock ansågs föga sannolikt,
borde de nordiska länderna ansluta sig därtill.

Det blev en livlig debatt om »Arbetarnas andel i de ekonomiska
företagens ledning», vilken inleddes av den norske nationalekono-
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men Aarum. Denne hänvisade bl.a. till de förslag som en norsk kom
mittemajoritet hade framfört. Enligt detta skulle driftsråden i mot
sats vad solV var fallet i de tyska, österrikiska och engelska förslagen
erhålla beslutanderätt i ett flertal viktiga frågor, t.ex. de som rörde
större förändringar av driften b1.a. anskaffandet av nya maskiner,
bestämmandet av arvoden och löner samt anställande av verkmäs
tare och förmän och uppsägelse av arbetare.

Inledaren tvivlade på att arbetarna hade tillräckliga insikter för
att kunna bedöma frågor av denna tekniska, merkantila och finan
siella art. Dessutom skulle besluten påverka företagets ekonomiska
resultat och det vore därför väsentligt att de som bar ansvaret härför
också fick det avgörande inflytandet på vad som skulle beslutas.
Eljest måste man befara en sänkt produktivitet. Man borde därför
awakta en fortsatt debatt och inte införa nya regler i en nära fram
tid.

Byråchefen Otto Järte såg debatten i denna fråga som ett resultat
av stämningar när det långa världskriget närmade sig sitt slut. I viss
mån framstod nya arbetarråd som surrogat för de under kriget
åsidoställda fackliga organisationerna.

Direktör Throne Holst ansåg att arbetarnas del i företagsledningen
måste förutsätta att de också genom lag blev direkt ekonomiskt
intresserade i företagen så att de fick bära ett finansiellt ansvar. Då
emellertid ett sådant system inte skulle kunna åstadkommas sak
nade det framlagda förslaget tillräcklig grund.

Statssekreterare Anders Örne - kooperatör och socialdemokrat 
fann det vara ett rent fantastiskt antagande att vare sig arbetsfred
eller socialisering skulle komma av s.k. ekonomisk demokrati. Den
är i själva verket allt annat än demokratisk. Om arbetarna finge med
inflytande på o företagsledningen t.ex. vid ett monopolföretag så
skulle följden bliva »ett paktum turpe mellan de båda parterna i
syfte att utplundra de övriga konsumenterna». Talaren ville därför
motsätta sig den föreslagna anordningen »i annan mån än den blir en
institution för att sätta arbetarna in i företagsledningens allmänna
förutsättningar och de särskilda problem som ständigt uppstå under
det dagliga arbetet i företagsledningen».

Mot detta invände den danske universitetslektorn i socialpolitik
Bramsnres - som senare blev en uppskattad finansminister - »att
industrins nuvarande organisationsform är föråldrad. Därför borde
man göra ansträngningar att undersöka om inte en bättre organisa
tion vore tänkbar. Att någon lösning ej funnits uteslöt ju ej att
det kunde lyckas att i framtiden införa avsevärda förbättringaD>.

Knut Wicksell ville göra arbetarnas delaktighet i arbetsledOningen
beroende av »ökade kunskaper och större kulturell bildning».
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Stämningen var här långt mer skeptisk än vid den föregående år
i Nationalekonomiska föreningen i Stockholm förda .diskussionen
med utgångspunkt frän de engelska förslagen om driftsråd, vilka då
allmänt ansågs som ett lovande uppslag.

Mer om industriell demokrati

Ernst Wigforss inledde en diskussion i denna fråga i Nationalekono
miska föreningen den 4 maj 1923, när den av honom ledda svenska
utredningen avlämnat sitt betänkande. Han såg strävan mot ökat in
flytande för arbetarna inom företagen som ett led i en djupgående
strömning till vilken även den ekonomiska liberalismen hörde. Den
senare strävade ju efter att ge människorna ökad frihet och möjlig
het till självständig ekonomisk verksamhet. En spridning av ägande
rätten till kapitalet hade många anhängare. Konsumentkooperatio
nen var ett led i liknande strävanden. Svårigheterna för en ökning av
arbetarnas bestämmanderätt inom företagen var emellertid många.

Arbetarna var rädda för att en rationalisering skulle leda till
arbetslöshet. Hur kan man då mena att de skall medverka därtill?
För det andra hade de inget direkt intresse av företagets avkastning.
Mänga var över huvud taget skeptiska mot att företagen skulle ge
vinst.

Från arbetsgivarhåll invändes det att »arbetarna är så löst bundna
vid företagen, att en så verklig intressegemenskap som ger tillräck
liga förutsättningar för verklig medbestämmanderätt» inte finns. För
det andra vilar det ekonomiska ansvaret för beslut och åtgärder på
företagens ägare. Ernst Wigforss tillade för egen del: »Denna invänd
ning från arbetsgivarna emot att ge arbetarna medbestämmanderätt
över företagets skötsel är mycket stark».

Naturligtvis kunde det finnas möjligheter att skapa en brygga
mellan de motsatta intressena. Arbetarna kan ges rätt att resonera
med arbetsgivarna genom något driftsrådssystem. Men hur kunde
man komma vidare?

Wigforss medgav att kommitten »icke har funnit något sätt att
lösa o.essa svärigheteD>. Han trodde likväl att det fanns lösningar som
skulle övervinna svårigheterna. Problemet gäller bl.a. att få arbetarna
närmare knutna till företaget. »Bliva arbetarna bundna vid företaget
med ekonomiska band och med de band som känslan aven säker
ställning skänker, ja, då blir problemet om att ge arbetarna verkligt
inflytande säkerligen lösbart på ett sätt som för närvarande icke fin
nes». En tankegång var att man »kunde försöka göra arbetarna inom
ett företag till aktieägare just i detta företag. Men arbetarnas löner
var för närvarande så låga att det fanns mycket små möjligheter för
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dem att bli delägare i företaget i sådan utsträckning att det verkligen
betyder något för dem. Det hade föreslagits att de anställda kunde
få en andel av vinsten, vilken emellertid inte skulle utbetalas utan
fonderas. Nyligen har i Norge ett kommitteförslag framlagts som
innehåller »ett mycket radikalt försök att lösa frågan om arbetarnas
andel i företagets ledning just på grundval av deras andel i utbytet.
Detta förslag innebär att sedan kapital fått normal ränta sk~.l1le en
ganska väsentlig del av överskottet utbetalas till arbetarna och en
del fonderas».

Det finns också utländska förslag som går ut på skapande av
arbetslöshetsfonder vilka skulle användas till gagn för arbetarna
under tider av otillräcklig sysselsättning. Man kan också tänka sig
att arbetsgivare och arbetare kom överens om någon slags begräns
ning av vinstea till kapitalet.

Inom de existerande arbetarorganisationerna »finns det emellertid
icke någon samlad och enhetlig stämning för en utveckling i sådan
riktning att arbetarna skulle bindas vid företaget. Det finns icke
heller någon sådan stämning på arbetsgivarsidam>, sade Wigforss. För
närvarande finns alltså icke förutsättningar för radikala åtgärder
genom lagstiftning i antydda riktningar. I framtiden kan naturligtvis
sådana uppkomma, men därom kan man ju hysa olika meningar.
Viktigt är att klargöra huruvida parterna är överens om att man bör
söka öka arbetarnas solidaritet med företaget. Den svenska kommit
ten söker genom sina förslag skapa klarhet på den punkten. Dess
slutsats innebär »ingenting annat än ett förslag om regelbundna för
handlingar mellan arbetsgivare och arbetare rörande det enskilda
företagets ställning». Syftet är emellertid för majoriteten bakom för
slaget inte bara att uppnå en sådan klarhet utan även en förväntan
att redan under sådana förhandlingar det kanske skall komma att
visa sig att problemen åtminstone delvis skulle kunna lösas. (På
1960-talet framfördes på liberalt häll i riksdagen liknande förslag
om vinstdelning.)

Diskussionen

Den följande diskussionen blev livlig. Låt mig emellertid först på
peka det intressanta i att vid denna tid just ingenting sades om
tjänstemännen och deras ställning. Tanken på solidaritet mellan
tjänstemän och arbetare i konflikter med företaget saknade aktua
litet.

Förslaget gick uppenbarligen inte så-långt som många hade väntat
sig. Wigforss skulle i sitt slutanförande men mera uttryckligt ett par
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år senare framföra långt mera radikala tankar, som emellertid inte
fick någon nämnvärd politisk betydelse och snart »gled åt sidan».
Han tänkte sig där en utveckling, där i varje fall inom stora delar av
industrin arbetarna skulle komma att utöva det bestämmande infly
tandet över företagen, vilket väl förutsatte att den enskilda ägande
rätten för de dittillsvarande ägarna upphörde. Detta var tydligen en
del av hans mycket vaga »framtidsvision», som inte fick aktualitet
ens i debatten förrän på l 970-talet. Man kan väl säga att det var det
ringa intresset på fackligt håll som gjorde att han - tydligen utan
någon svårare självövervinnelse - begränsade de aktuella förslagen
så starkt som skedde.

Dr~ Karl Hildebrand påpekade i diskussionen att i utlandet fanns
starka strömningar som visst inte gick ut på samråd o.dyl. utan
skulle innebära »ett överflyttande på arbetarna av all makt över före
tagets ledning». De ivrigaste på arbetaresidan även hos oss kan inte
vara vidare tilltalade av kommittens förslag. Arbetarna är i det stora
hela föga intresserade av hela frågan. Viktigt var att bedöma om
produktionen skulle ökas eller minskas genom längre gående arbe
tarekontroll eller en lagstiftning som gällde diskussioner mellan par
terna. »1 Tyskland är det icke alldeles' klart om systemet med drifts
råd har lyckats eller misslyckats». Talaren kunde inte förstå att
kommittens samrådsförslag skulle väsentligt minska motsättningarna
mellan parterna.

Knut Wicksell tog upp arbetarnas insikter som skulle, kunna ut
nyttjas för mera ekonomisk drift, vilket emellertid inte skedde där
för att de var rädda för att en mera effektiv produktion skulle leda
till arbetslöshet. Wigforss själv trodde tydligen inte att risken för
denna verkan var särskilt stor. Men dessvärre kunde man enligt
Wicksells mening inte vara säker på detta. Han hänvisade till Ricar
dos resonemang men hävdade att det rent teoretiskt och förmod
ligen också praktiskt gällde att arbetsbesparande och andra förbätt
rade driftsmetoder skulle leda till största möjliga produktion. Men
det kan hända att arbetarnas andel av produktionsresultatet blev
minskad. De nya maskinerna kan ju genom »teknikens utveckling
med alla dessa hel- och halvautomater samt andra arbetsbesparande
maskiner ha till följd att arbetslönerna över lag sjunka ned under
levnadsminimum». »Jag tror att ett av de viktigaste moderna spörs
målen är att komma bort ifrån att betrakta det som ett axiom att
arbetaren skall med sitt blotta arbete kunna försörja sig. Hur har
egentligen den id~n uppkommit?» Kanske räckte inte arbetarens lön
till för levnadsminimum utan att han måste även »äga sin kvotdel av
denna jord och detta kapital». Yttrandet förklaras av att Sverige för
50 år sedan var ett fattigt land, trots en fördubbling av levnads-
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standarden på 40 år under tiden efter 1860, d.v.s. tredubbling fram
till början av I920-talet. Denna väldiga tillväxt förbises ofta av eko
nomer so~ skriver som om framstegen började på l 930-talet.

Landsorganisationens sekreterare Edvard Johansson hade en sval
inställning till kommitteförslaget. De som är intresserade aven om
läggning av äganderättsförhållandena måste tycka att förslaget inne
håller praktiskt taget ingenting. Men man måste i alla fall på allvar
sysselsätta sig »med problemet hur man skall kunna komma ut ur
det olidliga tillstånd som för närvarande är rådande mellan arbetare
och arbetsgivare». Efter storstrejken 1909 var det många som trodde
att man skulle kunna lösa problemet på lagstiftningens väg. Det
gällde inte bara att sammanföra parterna till gemensam överläggning
utan även att anordna domstolar med ganska utsträckt maktbefo
genhet. Det har man försökt »exempelvis i Amerika där staten ägde
möjlighet att ingripa vid arbetskonflikter genom att ålägga veder
börande att upphäva pågående strejk». Sådana påbud' blev i regel
verkningslösa. Arbetarna upphävde strejken och började en ny.

Enligt min mening är denna kylighet till tanken på lagstiftning i
början av 20-talet mycket upplysande. Redan efter fem år godtog
den svenska riksdagen på den frisinnade regeringens förslag en långt
gående lagstiftning och inrättande aven arbetsdomsol: rättssamhäl
lets regler skulle gälla även ifråga om avtal på arbetsmarknaden. Av
talen skulle respekteras men fri rätt till strejk och lockout skulle
gälla när avtalen utlöpt. Motståndet mot denna ordning var på fack
ligt håll och inom socialdemokratiska partiet förbluffande starkt.
Men inställningen därvidlag undergick en avgörande förskjutning i
positiv riktning redan efter ett eller annat år sedan arbetsdomstolen
trätt i funktion.

Jag återvänder till år 1923. Edvard Johansson fortsatte: »Om det
vore möjligt att i ett industriellt företag göra flera än de egentliga
ledarna intresserade och ansvariga för utnyttjandet av det kapital
som ligger i företaget och över huvud taget för en ~tveckling av pro
duktionen skulle det väl ändå, förmodar jag, leda till bättre produk
tionsresultat». Det var naturligt att arbetarna krävde att få något ut
byte för sin ev. insats till produktionens förbättring och »det skulle
naturligtvis vara att man tillvaratog och beredde utvecklingsmöjlig
heter för den outnyttjade begåvning som ev. kan finnas men som nu
inte kan göras fruktbärande». Arbetarna å sin sida borde visa »ökat
intresse för arbetet och sparsamhet med vad de handhID>.

Disponent B. Wijkander instämde med Edvard Johansson om att
tillståndet var otillfredsställande men han trodde också att det allt
jämt var omöjligt att på lagstiftningens väg åstadkomma en förbätt
ring. Arbetslönerna utgör ca 70 % av tillverkningskostnaderna
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medan vinsten under vanliga tider uppgår till 10 % av tillverknings
värdet. Det behövs, om ledningen av företaget lägges ho's arbetarna,
inte någon stor uppressning av lönerna förrän vinsten skulle vara
borta och man sedan måste ta av kapitalet. »Arbetarna tänka i första
hand på sin avlöning - det·är mycket naturligt och jag klandrar dem
icke för det - och i andra hand på arbetstiden. De vilja icke på vill
kor finna sig i en arbetsindelning som skulle vara till nytta för
verket».

Kommerserådet Dillner hade i kommitten reserverat sig mot för
slaget. Han ansåg icke tiden inne för en lagstiftning. Arbetsmarkna
dens parter hade utvecklat kollektivavtalet och sina inbördes relatio
ner under senare år och den utvecklingen borde få fortsätta.

Byråchefen Bertil Nyström framhävde att det vore angeläget att
om möjligt förebygga att parterna på arbetsmarknaden kom att in
taga samma kampställning på den industriella hygienens, organisa
tionens och ekonomins område som beträffande löne- och arbets
tidsfrågorna.

I sin kommentar till det som yttrats förklarade Wigforss att han
inte kunde omfatta förslaget »med någon oerhörd entusiasm». Ingen
kan för närvarande veta om det går att åstadkomma en förbättrad
produktion med bibehållande av den nuvarande fördelningen av
makten. I princip ansåg man på socialistiskt arbetarhåll »att kapita
let måste ligga antingen i arbetarnas eller samhällets hand». Men nu
gällde det att se efter om man kunde få en diskussion av problemet
»huruvida det skulle vara möjligt att med bevarande av den privata
äganderätten till kapitalet ändå skapa ett samarbete mellan arbetare
och arbetsgivare för produktionens höjande. Detta är kärnpunkten i
kommittens förslag.» Fil.dr. Harald Nordenson ansåg att de flesta
arbetsgivare var fullt på det klara med nödvändigheten av att proble
met löstes. Han trodde emellertid mera på en obunden utveckling
än på en lagstiftning.

Sammanfattningsvis vill jag påpeka att kommitten tydligen i
främsta rummet hade sett frågan ur produktionens synvinkel. Det
var säkert en tY'st förutsättning att med ökad produktion skulle
följa en höjd levnadsstandard för löntagarna. Men frågan om trivsel
och känsla av medansvar och rätt till inflytande över egna arbetsför
hållanden spelade en ganska ringa roll för utredningen i det offent
liga meningsutbytet.

Debatterna visade emellertid att Nationalekonomiska föreningen
var beredd att ta upp till behandling inte bara snävt ekonomiska
problem utan också grundläggande sociala frågeställningar.
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·Värderingar och reformvänlighet

Till sist en liten reflektion om nationalekonomernas reformvänlig
het, som emellanåt tas upp till offentlig debatt - kanske även på
annat håll i denna jubileumsskrift. Jag har redan påpekat att man
får bedöma var tid från dess egna förutsättningar. För ett halvsekel
sedan levde Sveriges folk i hög grad »under knapphetens kalla
stjärna». Detta påverkade inte minst arbetarrörelsens intresseinrikt
ning och omdömen om vad som var »reformvänlighet».

Det finns numera en benägenhet att betrakta en socialistisk poli
tik - vad den nu kan vara - såsom måttstock och säga att allting är
radikalt och reformvänligt som innebar en dragning åt detta socialis
tiska håll. Andra reformer betraktas inte som »radikala». Detta är ett
tämligen godtyckligt resonemang. En ekonom kan hålla hårt på en
förbättrad marknadshushållning och en genom utbyggd socialför
säkring ökad social trygghet och ändå vara minst lika reformintres
serad som anhängarna aven ingående statlig detaljreglering av
näringslivet och ett starkt vidgat statligt ägande av företag. Den
förre kanske ägnar ett intensivt intresse åt möjligheterna att bevara
ett någorlunda fast penningvärde och bättre arbetsförhållanden,
medan den senare är så upptagen aven ändring av ägandeförhållan
dena att andra saker träder i bakgrunden.

Tydligen kan attityderna under en viss tid - det må nu gälla
nationalekonomernas eller olika politiska gruppers inställning - be
dömas endast med utgångspunkt från angivna värderingar samt en
realistisk bedömning av tidens yttre förutsättningar. Kanske har
några människor den värderingen att man finner det viktigt med
individuell rörelsefrihet, möjlighet att grunda företag och rätt att
söka arbete var man vill samt att samhället skapar social trygghet
men inte byråkratiseras genom allahanda detaljregleringar och där
med följande godtycke. Kanske ser man det som en stor nackdel när
orättvisor mot spararna - och godtyckliga vinster för andra - ska
pas genom inflationen. Då kan detta vara en lika radikal ståndpunkt
som den vilken från andra värdepremisser förordar ett koncentrerat
ägande av företag och kanske även av opinionsförmedlande organ i
kollektiva gruppers händer. Strängt taget saknas en jämförelsemöj
lighet vad »radikalismem> beträffar. En index som mäter föränd
ringarnas »volym» blir godtycklig. Det är tillåtet att fålla omdömen
om äldre tider med utgångspunkt lika väl från den ena som från den
andra av sådana värderingar. Men det är uppenbarligen viktigt att
klart ange att omdömena är starkt subjektiva. Vill man absolut fälla
bestämda sammanfattande omdömen om olika gruppers »reform
vänlighet» bör de grundläggande värderingarnas allmänna art anges.
Jag föredrar att här låta några fakta tala utan »sammanvägning».



32 Bertil Ohlin

Den reala nationalinkomsten per huvud var väl i början av 1920
talet omkring en tredjedel av de senaste årens. (En reflektion i förbi
gående. Tänk om TV-producenter och andra som ordnar intelVjuer
och framställningar om hur det var »i gamla tiden> och »vid seklets
början» och de närmaste årtiondena kunde vara medvetna om detta
förhållande och till allmänhetens hjälp beakta det i sina kommen
tarer!)

De ekonomiska resurser som stod till samhällets förfogande var
uppenbarligen även per invånare räknat endast en bråkdel av de nu
varande. Det är inte lätt att av den del av inkomsten som går till
livets nödtorft ta ut bortåt hälften i skatter. Det var enligt min me
ning helt enkelt omöjligt. Den del av nationalinkomsten som låg
över denna gräns var en procentuellt vida mindre del än i vår tid.
Det är en orsak till att möjligheterna till beskattning och den all
männa inställningen till skatterna som inkomstutjämnande var en
annan för femtio år sedan än den är nu för tiden.

Man bör också tänka på att under den tid jag här beskriver 
början av 1920-talet - hade 8-timmars arbetsdag just genomförts,
vilket betydde en radikal förkortning av arbetstiden. Det skapade
naturligtvis en del övergångsproblem och till en början en minskad
produktivitet per person men ökad per timme räknat. Uppenbart
var emellertid att produktionen mycket snabbt anpassade sig till det
nya läget. Nationalinkomsten per huvud blev efter några år större än
före reformen.

Vad attityden från de s.k. praktikernas sida - industri- och bank
män - beträffar, så gällde det i stort sett krav på goda förhållanden
för företagsamheten framförallt inte alltför höga skatter men också
ett ökat tullskydd mot utländsk konkurrens under deflationskrisen
1921-23.

Nationalekonomerna hade utpräglade åsikter i ett större antal frå
gor än de högre tjänstemännen, vilket inte är överraskande. Mera
värt att obselVera är att de socialdemokratiska talarna var ganska
återhållsamma i sina reformkrav. Det gällde även skatterefonnerna.
Kanske inverkade det att en socialdemokratisk minoritetsregering
fanns under åren 1921-23. Liksom denna bekämpade ekonomerna
näringslivets protektionistiska tankegångar - med enstaka undantag.

Sysselsättningsproblemen

Verkligt överraskande är att sysselsättningsfrågorna ägnades så ringa
uppmärksamhet. Inte ens under den hårda deflationskrisen 1921
och de två närmaste åren tog man på allvar upp frågan om syssel-
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sättningens nedgång kunde begränsas på annat sätt än genom en viss
ökning av offentliga arbeten. Tydligen ansåg man även på social
demokratiskt håll att återställande av ett mera rimligt penningvärde
genom en sänkning av prisnivån från dess förhållande till förkrigs
tiden tredubblade nivå till en något mindre orimlig höjd måste beta
las genom en tid av låg sysselsättning. Den som med särskild kraft
framhävde deflationens negativa verkningar på produktionen och
sysselsättningen var Ivar Kreuger. Han vann emellertid inte mycket
gehör i sitt krav på att deflationskrisen skulle mildras genom mera
begränsade mål för valutapolitiken.

Vad jag här sagt om den ringa uppmärksamhet sysselsättningens
variationer ägnades gällde alla grupper. Jag framkastade tanken att
man kunde bekämpa säsongarbetslösheten i byggnadsfacken genom
att de fackliga organisationerna kom överens om något högre löner
på sommaren än på vintern. Det skulle stimulera till byggnadsverk
samhetens upprätthållande även under den senare säsongen. Profes
sor Sommarin avvisade inte tanken helt, men hänvisade till att lön
tagarnas organisationer skulle komma att ägna växande intresse åt
produktionsfrågorna.

En karakteristisk sida av nationalekonomernas ståndpunkt både i
debatterna under den här berörda perioden och under resten av 20
talet var att man hävdade att samband fanns mellan de fackliga
organisationernas lönepolitik och arbetslösheten. Pressades lönerna
för högt upp, så sjönk det svenska näringslivets internationella kon
kurrensförmåga. Då blev det en mindre gynnsam utveckling av
sysselsättningen än om lönerna anpassades efter produktivitetsför-
hållandena så att konkurrensförmågan blev tillräcklig. Bakom denna
ståndpunkt låg inte bara hänsyn till konkurrensen med andra länder
utan också en i många lägen orealistisk teori att lönesänkningar inte
skulle framkalla väsentliga prisfall för produkterna. Därför skulle de
förbättra räntabiliteten i näringslivet och få till stånd ökade investe
ringar och högre sysselsättning. Det var denna alltför enkla teori
som de yngre ekonomerna på 1930-talet vände sig emot med ett
mera nyanserat resonemang.

Helt allmänt vill jag säga att de flesta av nationalekonomerna
under 1920-talet var positiva till en minskning av ojämnheten i in
komstfördelningen. De ville bevara marknadshushållningen men
göra den effektivare och hade kraftiga invändningar mot monopo
len. Även till utbyggnaden av socialförsäkringen var inställningen i
stort sett positiv. Man bör observera att Gustav Cassel i början av
seklet skrivit en bok med en sådan inställning, även om han blev
mindre intresserad längre fram. I hög grad attraherad av de social
politiska problemen var emellertid Gösta Bagge, som på mitten av
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20-talet ivrigt förordade en anpassning av de offentliga investe
ringarna så att de rörde sig i motsatt riktning mot konjunkturerna
och därför verkade dämpande på dessa svängningar.

Ambitionsnivån beträffande tryggheten i arbetslivet var emeller
tid enligt våra begrepp länge tämligen låg. Det var först under senare
delen av 20-talet som intresset i den offentliga debatten i vårt land
inriktades på att få arbetsavtalen in under lag och rätt på samma
sätt som andra avtal. En lagstiftning av detta slag reducerade arbets
konflikterna under åren 1929-69 till en bråkdel av vad de varit.
Det var en svensk pioniärinsats som sett ur internationell synvinkel
måste tillmätas stor betydelse. Kanske vår främsta »sociala innova
tion» vid sidan av AMS-utbildningskurser och rörlighetsfrämjande
åtgärder som fick en väldig omfattning på 1960-talet. Selektiv re
gional sysselsättningspolitik praktiserades däremot i Storbritannien
innan den fick fart i Sverige. Principerna för en aktiv konjunktur
politik utvecklades samtidigt i England och Sverige på l 930-talet,
men med mera tonvikt på selektiva åtgärder i Sverige.

På en punkt som var viktig både ekonomiskt och socialt utgjorde
nationalekonomerna den enda energiskt kämpande skaran med föga
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stöd från vänster eller höger i politikens värld. Penningvärdets fluk-
tuationer var under årtiondet efter 1914 snabba och stora samt
hade ganska förödande och snedvridna verkningar. Ekonomerna var
villiga att acceptera en hel del samhällsekonomiska svårigheter
genom deflationskriser o.dyl. för att få ett bra internationellt eko
nomiskt system och en mindre varaktig höjning av prisnivån jämfört
med 1914 än vad man hade i början av 1920-talet. Framförallt satte
de på skalan av samhällsreformer en stabilisering av penningvärdet
mycket högt. Knut Wicksell var den radikalaste vid behandlingen av
denna fråga. Han angav också riktlinjer för ett från guldet frigjort
penningväsen. Över huvud taget var Wicksel1 den talare i debatterna
som kom med de mest överraskande och ändå relevanta frågeställ
ningarna. Men viljan att verka för ett bättre samhälle och högre lev
nadsstandard var utmärkande för de flesta ekonomerna, det visar
inte minst deras framträdande i Nationalekonomiska föreningen.




